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National News in Bengali 
 

2022 সালকে ASEAN-ভারত বনু্ধত্ব বছর হিসাকব ঘ াষণা েরা িক়েকছ 

2022 সালকে ASEAN-ভারত বনু্ধকত্বর বছর হিসাকে ঘ াষণা েরা িক়েকে, কারণ এই বছরর 

ASEAN এেং ভারত 30 েেকরর অংশীদাহরত্বকে স্মরণ েরকে । সারা েের ধকর এই হদেসটি 

উদযাপকের জন্য ধারাোহিে অেুষ্ঠাকের পহরেল্পো েরা িক়েকে। এই ের্মসূহির অংশ হিকসকে, 8ই 

নকভম্বর ঘেকে 13ই নকভম্বর পর্যন্ত ASEAN-INDIA হিহি়ো এক্সকেঞ্জ ঘরাগ্রাকির 

অধীকন ভারতী়ে হর্হি়ো প্রহতহেহধদল হসঙ্গাপুর এেং েকবাহি়ো সফকর রক়েকে৷ 

সফকরর প্রথর্ পযমাক়ে প্রহতহেহধ দল হসঙ্গাপুর-ইহি়ো ঘেম্বার অফ েিাসয অযাি ইিাহিজ 

(SICCI) পহরদর্যন েকর এেং ব্যেসা-োন্ধে েীহত ও ব্যেসার প্রতযাশার উপর এেটি হেহদম ষ্ট 

ঘফাোস সি ভারত-হসঙ্গাপুর সম্পকেম র র্কতা হেষ়েগুহল নিরে হিন্তাভােো হেহের়্ে েকর। 
 

ন়োহদহিকত 41তি ভারত আন্তজয াহতে বাহণজয ঘিলা শুরু িক়েকছ  

ইহি়ো ইন্টারন্যার্নাল ঘেি ঘফ়োর (IITF) এর 41তি সংস্করণ ন়োহদহির রগহত 

ি়েদাকন শুরু িক়েকে । ঘর্লার উকবাধে েকরে োহণজয ও হশল্পর্ন্ত্রী পীরূ্ষ ঘগাক়েল । ঘর্লাটি 

িলকে িলহত র্াকসর 27 তাহরখ পযমন্ত । উকবাধেী অেুষ্ঠাকে আরও উপহিত হেকলে োহণজয 

প্রহতর্ন্ত্রী অেুহপ্র়ো প্যাকেল এেং ঘসার্ প্রোশ । এোকরর োহণজয ঘর্লার নিম িকে ‘Vocal For 

Local, Local to Global। ‘ 
 

ভারতী়ে ঘরলওক়ে ঘিাট BG ঘনটও়োকেয র 82% হবদ্যযতা়েন সম্পন্ন েকর 

ভারতী়ে ঘরলওক়ে জাহেক়েকে ঘয, তারা ব্রিকগজ ঘনটও়োকেয র 82 র্তাংর্ হবদ্যযতা়েন 

সম্পন্ন েকরকছ । ন্যাশোল ট্রান্সকপােম ার েকলকে ঘয, এটি 2022-23 অেযবছকর 2022 সাকলর 

অকটাবর পর্যন্ত 1,223 রুট হেহি হবদ্যযতা়েন অজয ন েকরকছ, র্া 2021-22 অথমেেকরর ঐ 

এেই সর্ক়ে 895 রুট হেহি (RKMs) ছিল | 
 

হিহজটাল লাইফ সার্টয হফকেকটর জন্য ঘদর্ব্যাপী রোর শুরু িক়েকছ 

ঘপনর্ন ও ঘপনর্নকভাগীকদর েল্যাণ হবভাগ, ের্ী, জেঅহভকযাগ ও ঘপেশে র্ন্ত্রে, ভারত 

সরোর ঘেন্দ্রী়ে সরোকরর ঘপেশেকভাগীকদর হিহজোল জীেে শংসাপকের প্রিাকরর জন্য এেটি 

ঘদশব্যাপী প্রিারাহভযাে শুরু েকরকে । 

2021 সাকল, ঘেন্দ্রী়ে প্রহতর্ন্ত্রী ি. হজকতন্দ্র হসং ঘর্কোন অযান্ড্রক়েি ঘিাবাইল ঘফাকনর 

র্াধ্যকর্ লাইফ সাটিম হফকেে জর্া ঘদও়োর র্াইলকটাে ঘফস অকেনর্টকের্ন ঘটেহনে োলু 

েকরহছকলন। হেভাগটি এ েের হিহজোল ঘর্াকির র্াধ্যকর্ লাইফ সাটিম হফকেে প্রিাকরর জন্য এেটি 

হেকশষ ঘদশব্যাপী প্রিার শুরু েরকে। 
 

2023 সাকলর জানু়োহরকত বারাণসী ঘেকে ভারকতর দী যতি নদী কু্রজ োলু করা হবে 

আগার্ী েের োরাণসী ঘথকে হিব্রুগড় অেছি হবকের দী যতি হবলাসবহুল নদী কু্রজ িালু করা 

হরব । হেকের দী মতর্ হেলাসেহুল েদী কু্রকজর লক্ষ্য হল ভারতী়ে অভযন্তরীণ জলপকের উন্ন়েকে 

এেটি গনত প্রদাি করা । 

50 হদকনর এই কু্রজর্ট োরাণসী ঘথকে যাো েরকে এেং েলোতা ও ঢাো হবে আসাকর্র 

হিব্রুগড় ঘজলার েহগহেকল ঘপ ৌঁছারব । কু্রজটি 10 জানু়োরী 2023 এ যাো শুরু েরকে এেং 4,000 

হেকলাহিটার দূরত্ব অহতক্রি েরকে । 
 

 

রধানিন্ত্রী ঘিাহদ 108 ফুট উঁেু ‘Statue of Prosperity’ এর উকমােন েরকলন  

রধানিন্ত্রী নকরন্দ্র ঘিাহদ ঘবঙ্গালুরুকত শ্রী নদরভু ঘেকম্পকগৌড়ার 108 ফুে লবা ঘরাঞ্জ রূ্হতম  

উকমািে েকরকেে । ঘেঙ্গালুরুর প্রহতষ্ঠাতা োদাপ্রভু ঘেকম্পকগ ড়ার অেদােকে স্মরণ েরার জন্য 

‘Statue of Prosperity’ ততহর েরা িক়েকে । 

রূ্হতম টি রাি হভ সুতার দ্বারা ধারণা এবং ভাস্কর্য  েরা িক়েহছল, হযহে টযািু অফ ইউহেটিও 

ততহর েকরহেকলে । 98 টন ঘব্রাঞ্জ এবং 120 টন ইস্পাত হদক়ে 'টযািু অফ প্রসহপ্রটি' ততহর েরা 

িক়েকে ।  
 

এহর়্ো-প্যাহসহফকের বৃিত্তি ঘিটা ঘসন্টার বাজাকরর িকে 3র্ট ভারতী়ে র্ির রবেবি 

নাইট ফ্রাকের এেটি প্রহতকেদে অেুসাকর, ভারতী়ে শিরগুহল, যথা – িা়েদ্রাবাদ, ঘেন্নাই এবং 

ন়োহদহি  এহর়্ো-প্যাহসহফে (APAC) অঞ্চকলর হতনর্ট র্ীষয ঘিটা ঘসন্টার বাজার হিসাকে 

আহেভূম ত িক়েকে ৷ 

রহতকবদন সম্পকেয  আরও: 

প্রহতকেদকে আরও উকেখ েরা িক়েকে ঘয, ভারকত ঘিটা ঘসন্টার হর্ল্প উচ্চ রবৃহির গহতপকে 

রক়েকে, যা আংহশেভাকে সরোরী েীহত বারা িাহলত িক়েকে | এর র্কধ্য সিকজ ঘক্রহিে অযাকেস 

এেং ঘিো ঘসন্টার হেহেক়োগ োড়াকোর জন্য অন্যান্য ইিরেিটিভ রক়েকে। 
 

ভারত হবকের হদ্বতী়ে বৃিত্তি ইস্পাত উৎপাদনোরী ছহসাবে আছের্ভূ ত হবেবি  

জাপােকে নিছরি ফেরল ভারত অপহরকর্াহধত ইস্পাত উৎপাদনোরী দেশ ছহসাবে হদ্বতী়ে 

বৃিত্তি ঘদশ হিকসকে আহেভূম ত িক়েকে । বতয িাকন বৃিত্তি ইস্পাত উৎপাদনোরী ঘদর্ হল 

েীন, যা হবকের ইস্পাত উৎপাদকনর 57% এর জন্য দা়েী । 
 

র যাে অনুর্া়েী তাহলো: 

2018 

র্যাে 
ঘদর্ 

পহরিাণ 

(mt) 

র্যাে 

2019 
ঘদর্ 

পহরিাণ 

(mt) 

1 িীে 920 1 িীে 996.3 

2 ভারত 109.3 2 ভারত 111.2 

3 জাপাে 104.3 3 জাপাে 99.3 

4 আকর্হরো 86.6 4 আকর্হরো 87.9 

5 
দহক্ষ্ণ 

ঘোহর়ো 
72.5 5 রাহশ়ো 71.6 

 

International News in Bengali 
 

িাহেয ন ঘেজাহর তার Currency Monitoring List ঘেকে ভারতকে সহরক়ে হদক়েকছ 

ইউএস হিপাটয কিন্ট অফ ঘেজাহর ইতাহল, ঘিহক্সকো, োইল্যাি এবং হভক়েতনাকির সাকে 

ভারতকেই তার Currency Monitoring List ঘেকে সহরক়ে হদক়েকছ । ঘট্রজাহর হেভাগ 

েংকেকস তার হবোহষমে প্রহতকেদকে েকলকে ফে, েীন, জাপান, ঘোহর়ো, জািযাহন, 

িালক়েহর়্ো, হসঙ্গাপুর এবং তাইও়োন িল সাতর্ট অেযনীহত, র্া বতয িান পর্যকবক্ষণ 

তাহলোর এের্ট অংর্ ।  
 

ভারত সরকার ASEAN-ইহি়ো S & T ফাকি '$5 হিহল়েন' অহতহরক্ত অবদাকনর ঘ াষণা 

েকরকছ  

জনস্বাস্থ্য, পুননযবীেরণকর্াগ্য র্হক্ত এবং স্মাটয  েৃহষ খাকত সিকযাহগতা োড়াকোর জন্য ভারত 

েরকার ASEAN-ভারত হবজ্ঞান ও ররু্হক্ত তিহবকল USD 5 হিহল়েন অহতহরক্ত অেদাকের 

ঘ াষণা েকরকে ।  

ASEAN-ভারত এবং পূবয এহর়্ো র্ীষয সকেলকনর জন্য েকবাহি়ো়ে ভাইস ঘরহসকিন্ট 

জগদীপ ধনখাকরর হতন হদকনর সফকরর সর়্ে এই ঘ াষণাটি করা হে । হতহে ASEAN-ভারত 

শীষম সকেলকে বকৃ্ততা ঘদে । ভাইস ঘপ্রহসকিন্ট ধেখার খাদ্য ও র্হক্ত হনরাপত্তার হবষক়ে 

হবেব্যাপী উকদ্বকগর েো তুকল ধকরন এেং ন্যাহভকগশে ও ওভারফ্লাইকের স্বাধীেতা সি িুক্ত, 

উমুক্ত এবং অন্তভুয হক্তিূলে ইকদা-প্যাহসহফকের প্রিাকর পূেম এহশ়ো সাহর্ে (EAS) প্রহক্র়োর 

ভূহর্োর উপর ঘজার ঘদে । 
 

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 | 12 November to 18 November of 2022 

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

নাতাসা হপরে িুসার ঘলাকভহন়োর রেি মছহলা ঘরহসকিন্ট ছহসাবে হনবযাহেত িক়েকছন 

ঘলাকভহন়োর ঘরহসকিন্ট হনবযােকন নাতাসা হপরে িুসার হবতী়ে রাউকে জ়েী িক়েকেে। 

োতাসা হপরে রু্সার ঘদকশর প্রথর্ র্হিলা ঘপ্রহসকিন্ট হরেরছি । হতহে দমাট 58.86 র্তাংর্ ঘভাট 

হজকতকছন, ঘযখাকে হেকরাধী িােপন্থী রাজেীহতহেদ এেং প্রাক্তে পররাষ্ট্রিন্ত্রী আদকজ ঘলাগার 

46.14 শতাংশ ঘভাে ঘপক়েকেে।  

 

ঘজফ ঘবকজাদসর অযািাজন ঘোম্পাহন ইহতিাকস রেি ঘোম্পাহন হিকসকব $1 ট্রিহল়েন িাকেয ট 

েযাছিটাল িাহরক়েকছ 

Amazon.com Inc. িল হবকের রেি পাবহলে ঘোম্পানী ঘর্র্ট ক্রিবধযিান িুদ্রাস্ফীহত, 

আহেযে নীহত েক ার েরার জন্য এেং িতাশাজেে উপাজম কের আপকিকের সংহর্শ্রকণ বাজার 

িূকল্য এে ট্রিহল়েন িলার হানররেরছ | 

ই-েিাসয ঘলািাউন: 

হবকের বৃিত্তি অনলাইন খুেরা হবকক্রতা এই েেফর ই-ের্াসম েৃহির তীর র্ন্দার সাকথ সার্ঞ্জস্য 

রাখরত অেমিথ হরেরছ োরণ ঘক্রতারা র্িার্ারীর িূরবথর অভযাস পুেরা়ে শুরু েকরকে। িন্থর 

হবহক্র, ঊর্ধ্ম রু্খী ব্য়ে এেং সুকদর িার েৃহির র্কধ্য এর ঘশ়োর প্রা়ে 50% েকর্ ঘগকে । েেকরর শুরু 

ঘথকে, সি-রহতষ্ঠাতা ঘজফ ঘবকজাস তার র্াবের েরুণ তার মাবকূট কযাছিটাল $109 

হবহল়েন হ্রাস দিবে $83 হবহল়েন হবেবি। 

 

ASEAN পূবয হতিুরকে 11তি সদস্য হিসাকব স্বীোর েরকত সেছত িক়েকছ 

একসাহসক়েশে অফ সাউেইস্ট এর্ী়ে ঘনর্নস(ASEAN) পূবয হতিুরকে গ্রুকপর 11তি 

সদস্য হিসাকব স্বীোর েরকত েীহতগতভাকে সেত িক়েকে, 10 সদস্য-ব্লেটি এেটি হেেৃহতকত 

েকলকে, ঘদশটি সদস্যতার অেুকরাধ েরার এে দশকেরও ঘেহশ পকর একসাহসক়েশে অফ 

সাউেইস্ট এর্ী়ে ঘনর্নস(ASEAN) এর সেস্য হবেবি । 

 

পাহেস্তান ও বাংলাকদর্ রেি G7 'ঘলাবাল হর্ল্ড' জলবা়ুে তিহবল ঘপক়েকছ 

হির্কর COP27 র্ীষয সকেলকন ঘ াষণা েরা িক়েকে ঘয, জলবা়েু হবপর্যক়ের হশোর হওো 

ঘদশগুহলকে তিহেল প্রদাকের জন্য G7 'ঘলাবাল হর্ল্ড' উকদ্যাগ ঘেকে অেযা়েকনর রেি 

রাপেকদর িকে পাহেস্তান,  ানা এবং বাংলাকদর্ আরছ । 

উকেশ্য : 

• েেশা, তিহেল এেং িস্তকক্ষ্প সিজতর েকর ঘদশগুহলকত জরুরী সুরক্ষার ফাাঁ েগুহল 

বন্ধ করা । 

• েন্যা, খরা এেং িাহরকেফির আ াকতর র্কতা  েোগুহলর পকর দ্রুত পূবয-হবন্যস্ত বীিা এেং 

দ্যকর্য াগ সুরক্ষা তিহবল সরবরাি েরা হজএকসর লক্ষয। 

 

হরফাকি হবলকম্বর জন্য িাহেয ন রু্ক্তরাষ্ট্র এ়োর ইহি়োকে $1.4 হিহল়েন জহরিানা আকরাপ 

েকরকছ 

US হিপাটয কিন্ট অফ োন্সকপাকটয র্ন(DOT) এ়োর ইহি়োকে $1.4 হিহল়েন (প্রা়ে 11.3 

ঘোটি োো)অিথ জহরর্াো েকরকে |  

িাহেয ন সরোর ঘর্ ছ়ের্ট এ়োরলাইকন্সর তদন্ত েকরকছ তার র্কধ্য এ়োর ইহে়ো অন্যতর্। 

ঘর্াে, $600 হিহল়েকনরও ঘবহর্ অরূ্ ঘফরত ঘদও়ো িক়েকে এেং $7.25 হর্হল়েে অিথ জহরর্াো 

েরা িক়েকে ে়েটি এ়োরলাইকন্সর হেরুকি । DOT অযােশকের রু্কখারু্হখ অন্যান্য এ়োরলাইেগুহলর 

র্কধ্য রক়েকে ফ্রহন্ট়োর এ়োরলাইনস, র্টএহপ পতুয গাল, অযাকরাকিহক্সকো, এল আল 

এ়োরলাইনস এবং আহভ়োনো ।  

 

State News in Bengali 
 

িুখ্যিন্ত্রী নবীন পট্টনাক়েে 2023 সাকলর মবে ওহড়র্াকে বহস্তিুক্ত েরার ঘ াষণা কবরবিন   

িুখ্যিন্ত্রী েেীে পট্টোক়েে ঘ াষণা েকরকেে ঘয, ওহড়র্া সরোকরর লক্ষ্য হল 2023 সাকলর 

ফেরের মরে ওহড়শাকে েহস্তরু্ক্ত েরা হরব । ওহড়শার রু্খ্যর্ন্ত্রী ঘরাে ব্যেিার েকর ওহিশা জুকড় 

পাৌঁ িটি ঘপ র এলাো়ে বহস্তবাসীকদর জহির িুহক্ত প্রদাকের প্রহক্র়ো সিজতর েরার জন্য এেটি 

সিীক্ষা শুরু েকরকছন।  . 

রাজয সরোকরর 'জগা হির্ন' েিযসূহের অধীকন ভুবকনের, েটে, ঘবরিািপুর, রাউরকেলা 

এবং সম্বলপুর হসহভে বহি এলাো়ে জহর্ জহরপ েরা িক়েহেল । 
 

আিুর ফযালেন ঘফহস্টভযাকলর 7ি সংস্করণটি িহণপুকর উদর্াহপত িক়েকছ 

িহণপুর বন েতৃয পক্ষ ইম্ফকলর তাকর্ংলং ঘজলা়ে আিুর ফযালেন উৎসকবর 7র্ সংস্করণটির 

উদযাপে েরকে । আরু্র ফযালেে ঘফহটভযাকলর উকেশ্য হল আরু্র ফযালেফির সুরক্ষ্া এেং 

সংরক্ষ্ণ সম্পকেম  সকিতেতা েহড়ক়ে ঘদও়ো । 

আরু্র ফযালেে িল হবকের দী যতি উড়ন্ত পহরর্া়েী পাহখ । এটি এেহদে ব্যাপী উত্সে, যা 

সাধারণত েকভবকরর প্রথর্ ো হবতী়ে সপ্তাকি র্ােে-প্রেৃহতর সম্পেম কে মজবুত েরকত এেং 

র্ােুকষর জীেকে ঘোে র্যাপ্টাকরর গুরুত্ব স্বীোর েরকত উদযাহপত ি়ে। আিুর ফযালেন 

ঘফহস্টভযাকলর রেি সংস্করণ 2015 সাকল উদযাহপত িক়েহেল। 
 

ও়োনগালা উৎসব: ঘি ালক়ের 100র্ট ড্রাি ঘফহস্টভযাল 

ও়োনগালা উৎসব ঘি ালক়ের গাকরাকদর র্কধ্য অন্যতর্ জেহপ্র়ে উৎসে । ও়োেগালা উত্সে 

িল এেটি ফসল োোর উত্সে যা সালজং , উেমরতার ঘদেতা সূকযমর সোকে অেুহষ্ঠত ি়ে । 

ও়োনগালা উত্সব: ঘি ালক়ের 100 ড্রাি উত্সব - িূল পক়েন্ট 

• উত্সবটি 100 ড্রাি উত্সব োকর্ও পহরহিত । 

• ও়োনগালা উৎসব িল ঘসই উপলক্ষ র্খন আহদবাসীরা তাকদর রধান ঘদবতা 

সালজংকে(সূযম ঘদেতা) খুহশ েরার জন্য েহল প্রদাে েকর । 

• উত্সেটি দুই হদে ধকর উদযাহপত ি়ে এেং েখেও েখেও এক সপ্তাি ধকর িলকত থাকে। 

• প্রথর্ হদকে সম্পাহদত অেুষ্ঠােটি "রাগুলা" নাকি পহরহেত | 

• হবতী়ে হদেটিকে "েক্কর" বলা ি়ে ।  

• ও়োেগালা উৎসেটি িল হবশ্রাি ঘনও়োর উপলক্ষ এেং েক়েেহদে ধকর পািাড় ও 

উপতযোগুহল রাকর্র অসাধারণ েীকে প্রহতর্ধ্হেত ি়ে। 

• উৎসকের সর়্ে ঘয জেহপ্র়ে েৃতয পহরকেহশত ি়ে, তার হেেু সূক্ষ্ম ববহেত্র রক়েকছ । 

• প্রধাে উরেশ্য হল দ্যর্ট সিান্তরাল ঘরখার এের্ট সাহর - এের্ট পুরুষকদর এেং অন্যটি 

র্হিলাকদর তাকদর উত্সে সজ্জা়ে পহরহিত করা। 
 

উত্তরাখণ্ড িাইকোটয  বনহনতাল ঘেকে িলদও়োহনকত স্থ্ানান্তহরত িকত েকলকছ 

উত্তরাখণ্ড িাইকোটয  বনহনতাল ঘথকে িলদও়োহেকত িাোন্তহরত িকে । ঘদরাদুকে রু্খ্যর্ন্ত্রী 

পুষ্কর হসং ধাহির সভাপহতকত্ব অনুহষ্ঠত িহন্ত্রসভার বব কে এই হসিান্তটি ঘনও়ো িক়েকছ। 

উত্তরাখকের র্হন্ত্রসভাও ধর্মান্তর আইকে েক ার সংকশাধে েরার হসিান্ত হেক়েকে, ঘযখাকে ঘজার 

েকর ধর্মান্তর েরা এখে অপরাধ হিকসকে গণ্য িকে। েতুে এই আইকে 10 েেকরর শাহস্তর হেধাে 

রক়েকে । এ জন্য হেধােসভা়ে হেল আো িকে। 
 

িহর়োনা়ে আন্তজয াহতে গীতা িকিাৎসব আক়োহজত িকব   

িহর়োনার কুরুকক্ষ্কে 19ই েকভবর ঘথকে 6ই হিকসবর িেথন্ত আন্তজয াহতে গীতা িকিাৎসকবর 

আক়োজে েরা িক়েকে । পহেে গীতার এই র্িা উৎসকে ঘযাগ ঘদকেে রাষ্ট্রপহত ঘদ্রৌপদী িুিুয । 

িহর়োনার িুখ্যিন্ত্রী িকনাির লাল জাহনক়েকছন, রাষ্ট্রপহত রহ্ম সকরাবকর গীতা র্কজ্ঞ অংশ 

ঘেকেে । 
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উত্তরাখকণ্ড 'যুদ্ধ অর্যাস’ নামক ভারত-িাহেয ন ঘর্ৌে সািহরে িিড়া শুরু িকে  

'েুদ্ধ অভযাে’ িল এেটি 15-হদকের র্িড়া, যা উচ্চ  এবং অতযন্ত  ািা জলবা়েু অঞ্চবল 

অনুছিত হবে । দুই ঘদকশর ঘসোোহিেীর র্কধ্য সকেমাত্তর্ র্িড়া, ঘে শল এেং পিহত হেহের়্ে 

েরার জন্য ভারত ও িাহেয ন রু্ক্তরাকষ্ট্রর র্কধ্য 'েুদ্ধ অভযাে’ িারমর অেুশীলেটি প্রহত েের 

পহরিাহলত ি়ে । 
 

ইউহপ সরোর রািা়েণ, িিাভারত, ঘবৌি সাহেয ট বতহর েরকব 

উত্তররকদকর্র র্হন্ত্রসভা রাকজযর ধর্ী়ে সম্ভােোকে উৎসাহিত েরকত এেং রাজযটিকে ঘদকশর 

ধিী়ে ও আোহিে পর্যটকনর ঘেন্দ্র হিসাকব রহতষ্ঠা েরকত নতুন পর্যটন নীহতর 

অনুকিাদন েকরকে। েীহতর অধীকে রাজযটি পৃথে ধর্ী়ে সাহেম ে ততহর েরকে। 
 

সভাপহত র্. িুিুয িাাঃ হসহভ আনদ ঘবাসকে পহিিবকঙ্গর রাজযপাল হনরু্ক্ত েকরকছন 

রাষ্ট্রপহত ঘদ্রৌপদী িুিুয িটর হসহভ আনদ ঘবাসকে পহির্েকঙ্গর রাজযপাল ছহসাবে হেযুক্ত 

েকরকেে । আনদ ঘবাস (71) ঘেরালা েযািাকরর 1977 ব্যাকির (অেসরপ্রাপ্ত) ভারতী়ে 

প্রশাসহেে পহরকষো (IAS) অহফসার । 2011 সাকল পদতযাগ েরার আকগ হতহে ঘশষোর 

এখােোর জাতী়ে জাদু কর প্রশাসে হিকসকে দাহ়েত্ব পালে েকরহেকলে । হতহে ঘয তাহরকখ তার 

দাহ়েত্ব েিণ েরকেে ঘসই তাহরখ ঘথকে তার হেক়োগ োযমের িকে। 

 

Economy News in Bengali 
 

িুহি'স 2022 সাকলর জন্য ভারকতর অেযননহতে রবৃহির অনুিান 7% েি েকরকছ 

িুহি'স ইনকভস্টর সাহভয কসস 2022 সাকলর েযাকলিার বছকরর জন্য ভারকতর অেযননহতে 

রবৃহির পূবযাভাস 70 ঘেহসস পক়েন্ট েহর্ক়ে 7 র্তাংর্ েকরকছ । এর্ট হবেব্যাপী বৃহির 

পূবযাভাকসর হেম্নগার্ী সংকশাধকের সাকথ সঙ্গহতপূণম । 
 

NFSA রণ়েকনর পর ঘেকে িাোহপছু আ়ে রেৃত অবরূ্ 33.4% ঘবকড়কছ: ঘেন্দ্র সরকার 

ঘেকে SC 

জাতী়ে খাদ্য হনরাপত্তা আইন(NFSA) োর্যের িও়োর পর ঘথকে ভারকত জেসংখ্যার 

িাোহপছু আ়ে রেৃত অকেয 33.4 র্তাংর্ বৃহি ঘপক়েকছ, ঘেন্দ্র েরকার সুহপ্রর্ ঘোেম কে 

জাহেক়েকে। 

র্ীষয আদালত বকলহছল ঘর্ ঘেকন্দ্রর বারা প্রণীত েল্যাণরূ্লে প্রেল্পগুহল সবযাহধে সংখ্যে 

েিীকদর োকছ ঘপৌাঁছাকনা উহেত এেং রাজয সরোরগুহলকে ভারকতর ইউহে়েেকে সিকযাহগতা 

ও সিা়েতা েরকত িকে। 

অহভবাসী শ্রহিেরা দেবশর গ কন অতযন্ত গুরুত্বপূণয ভূহিো পালন েকর এেং তাকদর 

অহধোরকে একেোকরই উকপক্ষ্া েরা যা়ে ো, শীষম আদালত এর আকগ ঘেন্দ্রকে এেটি ব্যেিা 

ততহর েরকত েকলহেল যাকত তারা ঘরর্ন োিয  ছাড়াই খাদ্যর্স্য দিবত িাবর | 

এটি আরও পযমকেক্ষ্ণ েকরকে ঘয আর্াকদর উন্ন়েে সকেও নাগহরেরা কু্ষধার োরকণ িারা 

র্াকে এেং সেমাহধে অহভোসী শ্রহর্েকদর ঘরশে ঘদও়ো হেহিত েরার জন্য পিহতগুহল হেধমারণ 

েরা উহিত। 
 

 

ভারকতর হর্ল্প উৎপাদন ঘসকেম্বর মাবস ঘবকড়কছ 3.1% 

ভারকতর হর্ল্প উৎপাদন, ঘর্িন ইকিক্স অফ ইিাহি়োল ঘরািাের্ন(IIP) দ্বারা 

পহরিাপ েরা িক়েকছ, ো ঘসকপ্টবকর 3.1 শতাংশ বৃহি ঘপক়েকছ | এটি আকগর র্াকস 0.8 

শতাংশ সংকোিে এেং 2021 সাকলর ঘসকপ্টবকর 4.4 শতাংশ েৃহির সাকথ তুলো েরা ি়ে। 

রহতকবদকন র্া হনকদয র্ েরা িক়েকছ: 

পহরসংখ্যান ও েিযসূেী বাস্তবা়েন িন্ত্রকের সেমকশষ তথ্য অেুসাকর, এহপ্রল-কসকপ্টবর 2022-

এর র্কধ্য ঘদকশর হশল্প উৎপাদে 7 শতাংশ ঘেকড়কে , র্া আকগর বছকরর 23.8 র্তাংকর্র 

তুলনা়ে। 

 

Rankings & Reports News in Bengali 
 

ঘসৌরর্হক্ত হদক়ে ভারত $4.2 হবহল়েন জ্বালাহন খরে বাাঁ হেক়েকছ  

2022 সাকলর প্রথর্াকধম ঘস রহেদুযৎ উৎপাদকের র্াধ্যকর্ ভারত প্রা়ে $4.2 হবহল়েন জ্বালাহন খরে 

বাাঁ হেক়েকছ। এর সাকে ভারত রা়ে 19.4 হিহল়েন টন ে়েলা সঞ্চ়ে েকরকছ। 

ঘসন্টার ফর হরসােয  অন এনাহজয  অযাি হিন এ়োর এেং ইেহটটিউে ফর এনাহজয  

ইকোনহিক্স অযাি ফাইন্যাহন্স়োল অযানালাইহসস ঘদকখকে ঘয, ঘস র ক্ষ্র্তাসম্পন্ন শীষম 10টি 

অথমেীহত এখে এহশ়োর র্কধ্য রক়েকে । পাৌঁ িটি ঘদকশর র্কধ্য রক়েকে ভারত, েীন, দহক্ষণ ঘোহর়ো, 

হভক়েতনাি এবং জাপান । 
 

TRA হজওকে ভারকতর সবকেক়ে র্হক্তর্ালী ঘটহলেি ব্রযাি হিসাকব স্থ্ান হদক়েকছ  

ভারতী এ়োরকটল এবং ঘভািাকফান আইহি়ো হলহিকটকির ঘিক়ে হজও ভারকতর সবকেক়ে 

র্হক্তর্ালী ঘটহলেি ব্রযাি হিসাকে িাে ঘপক়েকে । রযাে ইকন্টহলকজন্স এেং ঘিো ইেসাইে 

ঘোম্পাহে TRA বারা ঘিো উকমািে েরা িক়েকে । পূকেমর োস্ট হরসােয  অযািভাইজহর (TRA) 

তার 'ইহি়োস ঘিাস্ট হিজা়োরি ব্রযািস 2022'- এ ঘোম্পাহেগুহলকে তাকদর রযাকের শহক্ত 

অেুসাকর িাে হদক়েকে। 
 

2023 সাকল ভারত হবকের সবকেক়ে জনবহুল ঘদর্ িকত েকলকছ: জাহতসংক র হরকপাটয  

জাহতসংক র হবে জনসংখ্যা সম্ভাবনা, 2022-এর 27তি সংস্করণ অেুসাকর, ভারত 2023 

সাকল হবকের সবকেক়ে জনবহুল ঘদর্ হিসাকে েীনকে ছাহড়ক়ে র্াকব বকল অনুিান েরা 

িক়েকছ | 

রহতকবদন সম্পকেয  আরও: 

হেেব্যািী জনসংখ্যা, এই েেকরর 15 েকভবকর 8 হবহল়েন জিেংখ্যা অনতক্রম করররছ |  
 

জলবা়ুে পহরবতয ন েিযক্ষিতা সূেে 2023: তাহলো়ে ভারত 8তি স্থ্াকন রক়েকছ 

িাইকিট ঘেঞ্জ পারফরকিন্স ইনকিক্স(CCPI) 2023 প্রোহশত িক়েকে, যা হতেটি 

পহরকেশগত ঘেসরোরী সংিা ঘযর্ে জার্মােও়োি, হেউক্লাইকর্ে ইেহটটিউে এেং িাইকিট 

অযাের্ন ঘনটও়োেয  (CAN) ইন্টারন্যাশোল বারা প্রোহশত হরেরছ । ক্লাইকর্ে ঘিঞ্জ 

পারফরকর্ন্স ইেকিে 2023 (CCPI) এ 63টি ঘদকশর র্কধ্য ভারদটর  িাে উন্ননত অষ্টি স্থ্ান 

হঘ়েকছ । েীেিাউস গ্যাস হেগমর্ে এেং শহক্ত ব্যেিাকরর হেভাগগুহলকত, ঘদশটিকে "উচ্চ" ঘরে 

প্রদাি করা িক়েফছ ।  

জলবা়ুে পহরবতয ন েিযক্ষিতা সূেে 2023: িূল িাইলাইট: 

• সার্হেে অেিাকে, ঘোে ঘদশ সূিকে প্রথর্, হবতী়ে ো তৃতী়ে িাে পা়েহে। 79.61 ঘস্কার 

হেক়ে ঘিনিােয  িতুথম স্থারি ররেরছ | ভারত ঘস্কার েকরকে 67.35 পক়েন্ট। 

• উকেখ্য ঘয, শীষম 10 হেগমর্েোরীর গ্রুহপংক়ে ভারত শীকষম রক়েকে । এই গ্রুহপং এর 2 এেং 

3 অেিাকে জািযাহন এেং জাপান ররেরছ । 
 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/10913/dream-wbcs-wbcs-2023-pre-mains-complete-batch-in-bengali-live-classes-by-adda247


Weekly Current Affairs One-Liners | 12 November to 18 November of 2022 

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

Business News in Bengali 
 

‘NPCI’ দ্বারা BHIM অযাপ ওকপন ঘসাসয লাইকসন্স িকিল োলু করা িক়েকছ   

ন্যাশোল ঘপকিন্টস েকপযাকরর্ন অফ ইহি়ো(NPCI) ইউহনফাইি ঘপকিন্ট ইন্টারকফস 

(UPI) ইকোহসকটকর্ অংশেিণোরী সংিাগুহলকে হে়েন্ত্রণ করা উরেরশ্য BHIM অযাপ 

ওকপন-কসাসয লাইকসন্স িকিল িালু েরার ঘ াষণা েকরকে । BHIM অযাকপর ঘসাসম ঘোিটি 

যাকদর হেজস্ব UPI অযাপ ঘেই তাকদর হেজস্ব UPI অযাপ িালু েরার ক্ষ্র্তা প্রদাি কররত সািায্য 

েরকে।  
 

হরলাক়েন্স ইিাহিজ ঘেন্নাইকত ভারকতর রেি িাহিিিাল লহজহস্টে পােয  বানাদত চবলবি   

সড়ে পহরেিে ও র্িাসড়ে র্ন্ত্রকের র্কত(MoRTH), হরলাক়েন্স ইিাহিজ হলহিকটি ( 

RIL) তাহিলনাডু়র ঘেন্নাইকত ভারকতর প্রথর্ র্াহিকর্ািাল লহজহটে পােম  (MMLP) 

হের্মাকণর প্রেল্প শুরু করররছ ৷ ভারকতর প্রথর্ র্াহিকর্ািাল লহজহটে পােম টি(MMLP) 184 

এের জুকড় হেসৃ্তত িকে এেং এটি ততরী কররত 1,424 ঘোটি োো খরি িকে।  
 

উইকরা রেি ভারতী়ে ঘোম্পাহন র্া ইউকরাপী়ে ও়োেয  োউহন্সল স্থ্াপন েকর 

আইর্ট ঘোম্পাহন উইকরা এের্ট ইউকরাপী়ে ও়োেয স োউহন্সল িাপকের হেষক়ে েিযোরী 

রহতহনহধকদর সাকথ এেটি িুহক্তকত োক্ষর করররছ | উইকপ্রার EWC  প্রছতিান িল রেি 

দকাম্পাছন ঘর্র্ট দযঘোনও ভারতী়ে ঘিিকো়োটয ার ঘোম্পাহন দ্বারা রহতহষ্ঠত হবেবি ।  

 

Agreement News in Bengali 
 

NIIFL ভারকত জাপাহন হবহনক়োগ বাড়াকত JBIC-এর সাকে এের্ট েুহক্ত স্বাক্ষর েকরকছ  

ন্যার্নাল ইনকভস্টকিন্ট অযাি ইনফ্রািােোর ফাি (NIIFL) ভারকত জাপাহন 

হবহনক়োকগর প্রিার ও উন্নহতর জন্য জাপান ব্যাংে ফর ইন্টারন্যার্নাল ঘো-অপাকরর্কনর 

(JBIC) সকঙ্গ এেটি সিক াতা স্মারে (MoU) স্বাক্ষর েকরকছ।   
 

ভারত ইকলেেহনক্স, DMRC ঘর্ৌেভাকব i-CBTC হবোকর্র জন্য সিক াতা স্মারে স্বাক্ষর 

েকরকছ 

ভারত ইকলেেহনক্স  হদহি ঘিকো ঘরল েকপযাকরর্ন(DMRC) এর সাকথ ঘয থভাকে 

আহদবাসী ঘর্াগাকর্াগ-হভহত্তে ঘেন েকরাল হসকস্টি (i-CBTC) হবোকর্র জন্য এেটি 

সিক াতা স্মারে স্বাক্ষর েকরকছ, যা ঘরল ও ঘর্কট্রা পহরিালো়ে স্বহেভম রতার হদকে ভারকতর 

যাো়ে এেটি গুরুত্বপূণম অবদাি রাখরব |  
 

DAY- NRLM-এর অধীকন MoRD ঘভহেস ফাউকির্কনর সাকে সিক াতা স্মারে(MoU) 

স্বাক্ষর েকরকছ 

োর্ীণ উন্ন়েন িন্ত্রে(MoRD) DAY-NRLM-এর অধীকে োযমের শাসে ব্যেিা িাপকে 

সিা়েতা েরার উরেরশ্য ঘভহেস ফাউকির্কনর সাকথ এেটি সর্ক াতা স্মারে স্বাক্ষ্র েকরকে 

।  
 

ঘেন্দ্র TCS-এর সাকে BSNL-এর 26,821 ঘোর্ট টাোর 4G েুহক্তর অনুকিাদন েকরকছ 

ভারত সঞ্চার হনগি হলহিকটি(BSNL) ভারকত 4G পহরকষো িালু েরার পথ প্রশস্ত েরার জন্য 

Tata Consultancy Services(TCS) এর সাকথ একটি 26,281 ঘোটি োোর িুহক্ত করার 

উরেরশ্য ঘেন্দ্রী়ে সরোকরর োে ঘথকে এেটি অেুকর্াদে ঘপক়েকে । TCS 4G লাইে ঘসে 

আপ েরকত এেং ে়ে েেকরর জন্য ঘেেও়োেম  েজা়ে রাখকত প্রস্তুত। 

BSNL শীঘ্রই TCS-ঘে 10,000 ঘোর্ট টাোর ক্র়ে আকদশ ঘদকে । রাষ্ট্র পহরিাহলত ঘেলকো 

হিকসম্বর 2022 বা জানু়োরী 2023 এর িকে 4G পহরকষবা োলু েরার লক্ষয রাখকব ৷ 
 

ভারত ও হফনল্যাি হিহজটাল অংর্ীদাহরকত্ব এবক-অিরবক সিকর্াহগতা বাড়াকত সেত 

িক়েকছ 

ভারত এবং হফনল্যাি দুই ঘদকশর র্কধ্য পারস্পহরে সিকযাহগতাকে এেটি েতুে স্তকর হেক়ে 

ঘযকত এেং ভহবষ্যকতর আইহসর্ট, হফউোর ঘিাবাইল ঘটেকনালহজস এেং হিহজোল হশক্ষ্ার 

র্কতা হিহজোল অংশীদাহরকত্বর ঘক্ষ্কে অংশীদাহরত্ব োড়াকত সেটি প্রদাি করররছ । 
 

Appointment News in Bengali 
 

সুইজারল্যাি পর্যটন: সুইজারল্যাকির 'ঘফ্রিহর্প অযাম্বাসাির' িকলন নীরজ ঘোপড়া 

সুইজারল্যাি পর্যটন অহলহম্পে স্বণমপদে হেজ়েী নীরজ ঘোপড়াকে ' ঘফ্রিহর্প 

অযাম্বাসাির' ছহসাবে হনরু্ক্ত েকরকছ । তার েতুে ভূহর্ো়ে, প্রহতভাোে ভারতী়ে ক্রীড়া 

সুপারটার ভারতী়ে ভ্রর্ণোরীকদর োকে সুইজারল্যাকের দুুঃসািহসে, ঘখলাধুলাপূণম, এেং 

অতযািযম েহিরু্মখী প্রদশমে এেং প্রিার েরকেে । সুইজারল্যাে েুযহরজকর্র 'কেেহশপ অযাবাকসির' 

হিকসকে ঘিাপড়া ঘদকশর োইকরর জন্য আদশম গন্তব্য এেং িাইহেং, োইে িালাকো, অযািকভঞ্চার 

এেং ঘনা ঘস্পােম কসর জন্য ঘসরা গন্তব্য হিসাকে প্রদশমে েরকত ঘদকশ তার অহভজ্ঞতা ঘশ়োর েরকেে 

| 
 

সন্ধযা ঘদবনােনকে ঘিটার হনউ ইহি়োর রধান হিকসকব হনরু্ক্ত েরা িক়েকছ 

ঘফসেুফকর ফিররন্ট ফকাম্পানি ঘিটা ভারকতর প্রাক্তে প্রধাে অহজত ঘর্ািকের প্রিাকের দুই সপ্তাি 

পকর সন্ধযা ঘদবনােনকে ঘদকর্র নতুন র্ীষয হনবযািী হিসাকব হেক়োগ েকরকে। 1 জােু়োরী 

2023-এ ঘদেোথে তার েতুে ভূহর্ো়ে িাোন্তহরত িকেে । ঘদেোথে েতম র্াকে ঘর্োর এহর়্ো-

প্যাহসহফে (APAC) হেভাকগর ঘগহর্ংক়ের ভাইস ঘপ্রহসকিন্ট হিকসকে োজ েরকেে। 
 

জাগু়োর ল্যাি ঘরাভাকরর রধান হনবযািী েিযেতয া হেক়েহর ঘবাকলাকর পদতযাগ েকরকছন 

টাটা ঘিাটরস-িাহলোনাধীন জাগু়োর ল্যাি ঘরাভাকরর প্রধাে হেেমািী ের্মেতম া হেক়েহর 

ঘবাকলাদর ব্যহক্তগত োরণ ঘদহখক়ে হেলাসেহুল গাহড় ঘোম্পাহে ঘথকে পদতযাকগর নেদ্ধান্ত 

নিরেরছি । হতহে 31 ছিবসম্বর 2022 -এ ঘোম্পাহে ফিরক িদতযাগ েরকেে । অযাহর়োে র্াকিম ল 

ফকাম্পানির অন্তেমতীোলীে দাহ়েত্ব ঘেকেে । অযাহর়োে 32 েের ধকর জাগু়োর ল্যাি ঘরাভাকর 

কমূরত আবিন এেং হতে েের ধকর হেেমািী ঘোকিম র সদস্য নহোরব নিেুক্ত আরছি ।  
 

হনউহজল্যাকির ঘগ্রগ বােয কল সবযসেহতক্রকি 2 বছকরর জন্য আইহসহসর ঘে়োরম্যান পকদ 

পুনহনযবযাহেত হবেবিন 

হেউহজল্যাকের ঘগ্রগ বােয কল তার রহতদ্বন্দ্বী হজম্বাবুক়ের হক্রকেটার(কজিহস) ঘে়োরম্যান 

তাকভংও়ো িুকুিলাহন প্রহতকযাহগতা ঘথকে ঘদরীকত প্রতযািার েরার পকর সেমসেহতক্রকর্ 

আরও দুই েেকরর জন্য আন্তজয াহতে হক্রকেট োউহন্সল(আইহসহস) এর ঘে়োরম্যান হিসাকব 

পুনহনযবযাহেত িক়েকছন। োেম কল, হযহে 2022 এেং এই েকভবকরর র্কধ্য আইহসহসর ঘে়োরম্যান 

হিসাকে তার প্রথর্ োযমোকলর দাহ়েত্ব পালে েকরহেকলে, হতহে এখে 2024 সাল পযমন্ত এই পকদ 

থােকেে৷  
 

1995-ব্যাকের হসহন়ের আইএএস অহফসার ঘগৌরব হদ্বকবদী রসার ভারতীর CEO হনরু্ক্ত করা 

হবেবি 

হসহে়ের আইএএস অহফসার, ঘগৌরব হদ্বকবদীকে পােহলে রিোটার রসার ভারতীর হেফ 

এহক্সহেউর্টভ অহফসার ছহসাবে হেযুক্ত েরা িক়েকে । েহত্তশগড় েযািাকরর এেজে 1995-

ব্যাকির ের্মেতম া, শ্রী হবকেদী দাহ়েত্ব েিকণর তাহরখ ঘথকে পাৌঁ ি েেকরর ঘর়্োকদর জন্য কমথরত 

থােকেে। এর আকগ, প্রাক্তণ হবকেদী সরোকরর োগহরে ব্যস্ততা প্ল্যােফর্ম MyGovIndia-এর 

প্রধাে হেেমািী ের্মেতম া নহোরব কমথরত হেকলে। প্রশাসকে ির্ৎোর োকজর জন্য হতহে প্রধাের্ন্ত্রীর 

পুরস্কাকর ভূহষত িক়েকেে। হতহে র্র্ী ঘর্খর ঘভম্পহতর স্থ্লাহভহষক্ত িন। 
 

নহভ ঘটেকনালহজস MS. ঘধাহনকে ব্রযাি অযাম্বাসাির হিকসকব হনরু্ক্ত েকরকছ 

নহভ ঘটেকনালহজস হলহিকটি যা ব্যহক্তগত ঋণ, ঘিার্ ঘলাে এেং ফজিাররল েীর্া ইতযাহদর 

র্কতা আহথমে পণ্য হেহক্র েকর, তারা িকিন্দ্র হসং ঘধাহনকে তারদর রযাে অযাবাকসির হিকসকে 

হেযুক্ত েকরকে । ঘধাহে ঘোম্পাহের রযাহেং উকযাকগর প্রধাি রু্খ িকেে । প্রাক্তে টির্ ইহে়ো 

েযাকপ্টকের সাকথ সম্পেম  এর েলস্বরূি রযাকের হেেস্ততা শহক্তশালী কররব বরল আো হরে 

োরণ এটি ভারত জুকড় সিজ, সাশ্র়েী রূ্কল্যর এেং সিকজ অযাকেসকযাগ্য আহথমে পহরকষো প্রদাে 

েকর োিকের লক্ষ্য পূরণ েরকত োজ কররব | 
 

রাক্তন রধান অেযননহতে উপকদষ্টা অরহবদ বীরিাহন NITI আক়োকগর পূণয-সিক়ের সদস্য 

হিসাকব িকনানীত িক়েকছন 

প্রাক্তে রু্খ্য অথমনেহতে উপকদষ্টা, অরহবদ বীরিাহনকে NITI আক়োকগর পূণমোলীে সদস্য 

হিসাকে হেযুক্ত েরা িক়েকে । েীহত আক়োকগর অন্যান্য েতম র্াে সদস্যরা িকলে হভ ঘে সারস্বত, 

রকির্ োাঁ দ এবং হভ ঘে পল । সুিন ঘবহর NITI আক়োকগর ভাইস ঘি়োরম্যাে এবং 

পরকর্েরে হথঙ্ক েযাকঙ্কর েতম র্াে CEO  ।  
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ঘিা়োটসঅযাপ ইহি়োর রধান অহভহজৎ ঘবাস পদতযাগ েরকলন 

ঘিা়োটসঅযাপ ইহি়োর প্রধাে অহভহজৎ ঘবাস এেং ঘর্ো ইহে়োর পােহলে পহলহসর হিকরক্টর 

রাজীব আগরও়োল ঘিটা ইহি়োর োহর ঘিি অহজত ঘিািকনর প্রিাকের দুই সপ্তাকিরও 

ের্ সর্ক়ের র্কধ্য ঘোম্পাহে ঘেকড়কেে । ঘফসেুকের রূ্ল ঘোম্পাহে 9 েকভবর হেেব্যাপী 11,000 

জেকে োৌঁ োই েরার ঘপ্রক্ষ্াপকে এই নেদ্ধান্তটি একসকে ৷ 400 হর্হল়েকেরও ঘেহশ ব্যেিারোরীর 

সাকথ, ঘর্ো-র্াহলোোধীে ঘর্কসহজং অযাকপর জন্য ভারত িল নবরের েৃিত্তর্ োজার ৷  

 

Banking News in Bengali 
 

ব্যাে অফ িিারাষ্ট্র(BoM) Q2 ঘক্রহিট বৃহিকত PSU ঋণদাতাকদর তাহলো়ে র্ীকষয রবেবি 

2022-23 এর হবতী়ে তের্াহসকে ব্যাংে অফ িিারাষ্ট্র(BoM) ঋণ বৃহির ঘক্ষ্কে অন্যান্য 

পােহলে ঘসক্টর ঋণদাতাকদর োহড়ক়ে ঘগকে । পােহলে ঘসক্টর ব্যাঙ্ক জাহর েরা তের্াহসে তথ্য 

অেুসাকর, 2022 সাকলর ঘসকপ্টবকরর ঘশকষ ঋণদাতা গ্রস অগ্রগহতকত 28.62 র্তাংর্ বৃহি 

ঘপক়েকছ, যার ঘিাট িছরমাণ 1,48,216 ঘোর্ট টাো। 
 

ভারত সরোর হবকবে ঘজার্ীকে RBI-এর ঘেন্দ্রী়ে ঘবাকিয  পহরোলে ছহসাবে িকনানীত েকরকছ 

ভারতী়ে হরজাভয  ব্যাে (RBI) ঘ াষণা েকরকে ঘয, সরোর ঘেন্দ্রী়ে ঘোকিম  হবকবে ঘজার্ীকে 

ব্যাবের পহরোলে ছহসাবে িকনানীত েকরকছ। আহথমে পহরকষো হেভাকগর সহিে হবকবে 

ঘজার্ী RBI-এর পহরিালে পকদ অহধহষ্ঠত িকেে । 15 েকভবর, 2022 ঘথকে পরেতী আকদশ ো 

িও়ো পযমন্ত র্কোে়েে োযমের িক়েকে ।  
 

জািযান ব্যাে 'KfW' ঘসৌর রেকল্পর জন্য SBI ঘে 150 হিহল়েন ইউকরা ঋণ রদান েরকব 

ঘস্টট ব্যাে অফ ইহি়ো(SBI) ঘসৌর রেকল্প অথমা়েকের জন্য জািযান উন্ন়েন ব্যাে KfW- 

এর সাকে 150 হিহল়েন ইউকরার (1,240 ঘোর্ট টাো) ঋণ িুহক্ত স্বাক্ষ্র েকরকে ৷  

এই সম্পকেয  আকরা: 

ইকদা-জািযান ঘসৌর অংর্ীদাহরকত্বর অধীকে দী মকর়্োদী ঋণ, ঘস র খাকত েতুে এেং আসন্ন 

সক্ষ্র্তাকে সিজতর েরকে এেং COP26-এর সর়্ে ঘ াহষত ঘদকশর লক্ষ্যগুহলকত আরও 

অেদাে রাখকে। 
 

IFSCA ঘরগুকলর্কনর ঘক্ষকত্র সিকর্াহগতার জন্য RBI-এর সাকে MOU স্বাক্ষর েকরকছ 

ইন্টারন্যাশোল হফনাহন্স়োল সাহভয স ঘসন্টার অেহরর্ট (IFSCA) এেং ভারতী়ে হরজাভয  

ব্যাে(RBI) তাকদর হেজ হেজ এখহত়োকর হে়েহন্ত্রত সংিাগুহলর হন়েন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধাকনর 

ঘক্ষকত্র সিকযাহগতার জন্য এেটি সিক াতা স্মারে (MoU) স্বাক্ষর েকরকছ৷ 

র্া বলা িক়েকছ: 

IFSC েতৃয পক্ষ এের্ট হববৃহতকত বকলকছ "সর্ক াতা স্মারেটি(MOU) প্রযুহক্তগত সিকযাহগতা 

এেং তথ্য হেহের়্ে সিজতর কররব" ৷ "MOU দুটি হে়েন্ত্রেকদর র্কধ্য সিকযাহগতার পথ খুকল 

ফদরব, যার ফলস্বরূি সংহিষ্ট আহেযে বাস্তুতকন্ত্রর হনরাপত্তা, হস্থ্হতর্ীলতা এবং সুস্থ্তাকে 

র্হক্তর্ালী করবে | 

 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

িাহেয ন িিাোর্ সংস্থ্া NASA োাঁ কদ অহভর্াকন আকটয হিস-1 রকেট উৎকক্ষপণ েকরকছ 

র্াহেম ে যুক্তরাকষ্ট্রর র্িাোশ সংিা NASA ঘলাহরিার ঘেকনহি ঘস্পস ঘসন্টার ঘেকে 

আকটয হিস-1 হির্ন িালু েকরকে । উৎকক্ষ্পকণর প্রা়ে আে হর্হেে পর, ঘোর ঘটকজর ইহঞ্জেগুকলা 

ঘেকে যা়ে এেং রূ্ল ঘটজটি োহে রকেে ঘথকে আলাদা িক়ে যা়ে। এর পকর, ওহর়েন 

িিাোর্র্ানর্ট অন্তবযতী ক্রাক়োকজহনে রপালর্ন ঘস্টজ (ICPS) বারা িাহলত হে । 

NASA ওহর়েে র্িাোশযাকের িারটি ঘস র অযাকরও ঘর্াতাক়েে েকরকে । "ট্রান্সলুোর 

ইেকজেশে" সম্পন্ন েরার পর, ওহর়েে হেকজকে ICPS ঘথকে আলাদা েকরকে এেং এখে এটি 

চরের েক্ষ্পকথ যাও়োর পকথ অগ্রের হরেরছ। 

 

Schemes and Committees News in Bengali 
 

জাতী়ে িহিলা েহির্ন হিহজটাল র্হক্ত 4.0 োলু েকরকছ 

ন্যাশোল েহির্ন ফর উইকিন(NCW) সাইবারকস্পকস মছহলাবের হিহজটাল ক্ষিতা়েন 

এবং দক্ষ েরার জন্য এেটি প্যাে-ইহে়ো প্রকল্প অহভর্াকনর িতুথম পর্যা়ে িালু েকরকে,। 

যা েলা িক়েকে: 

অেলাইকে ঘর্ক়েকদর জন্য হেরাপদ িাে ততহরর প্রহতশ্রুহতর সাকথ সার্ঞ্জস্য ঘরকখ, হিহজটাল 

র্হক্ত 4.0 োরীকদরকে হিহজোলভাকে দক্ষ্ েকর ঘতালার উপর দৃহষ্ট হেেি েকর| NCW িহিলা 

ও হর্শু উন্ন়েন িন্ত্রে জাহেক়েকে ফে, এর্ট সাইবারহপস ফাউকির্ন এবং ঘিটার 

সিকর্াহগতা়ে োলু েকরকছ । 

ভাষণ ঘদও়োর সর়্ে, ঘে়োরপাসযন ঘরখা র্িযা সারা ঘদকশ প্রহতটি ঘক্ষ্কে র্হিলাকদর 

ক্ষ্র্তা়েকের জন্য েহর্শকের অব্যািত প্রকিষ্টার েথা উকেখ েকরকেে, ঘপ্রস হেজ্ঞহপ্তকত ঘযাগ েরা 

িক়েকে। 

 

Summits & Conference News in Bengali 
 

ইকদাকনহর়্োর বাহলকত শুরু িকে 17তি G20 র্ীষয সকেলন 

রধানিন্ত্রী নকরন্দ্র ঘিাহদ, িাহেয ন ঘরহসকিন্ট ঘজা বাইকিন এবং েীকনর ঘরহসকিন্ট হর্ 

হজনহপং সি সর্ে ফদরের হেে ঘেতারা ইকদাকনহর়্ো়ে 17তর্ গ্রুপ অফ 20 (G20) শীষম 

সকেলকের জন্য এেহেত িক়েকেে, র্া বাহল র্িকর অনুহষ্ঠত িকে৷ 

র্ীষয সকেলকনর হেি: 

দুই হদেব্যাপী এই শীষম সকেলকের হথর্ রক়েকে “Recover Together, Recover 

Stronger”  

সদস্য দেশগুছল: 

G20 ঘদর্গুকলার িকে রক়েকছ আকজয হন্টনা, অকিহল়ো, ব্রাহজল, োনািা, েীন, ফ্রান্স, 

জািযাহন, ভারত, ইকদাকনহর়্ো, ইতাহল, জাপান, ঘোহর়ো রজাতন্ত্র, ঘিহক্সকো, রাহর়্ো, 

ঘসৌহদ আরব, দহক্ষণ আহফ্রো, তুরস্ক, রু্ক্তরাজয, রু্ক্তরাষ্ট্র, এবং ইউকরাপী়ে ইউহন়েন। 
 

G20 সভা়ে আনুষ্ঠাহনেভাকব িিািারী তিহবল োলু করা িক়েকছ 

ইকদাকনহর়্োর G20 ঘরহসকিহন্স ইকদাকনহর়্োর ঘরহসকিন্ট ঘজাকো উইকিাকিার 

উপহিহতকত ইকন্দাকেহশ়োর বাহলকত G20 ঘয থ অথম ও স্বািয র্ন্ত্রীকদর তে কের রাকন্ত িিািারী 

তিহবকলর আনুষ্ঠাহনে উকদ্বাধকনর আক়োজে েরকে | 

উকদ্যাকগর উকেশ্য: 

8 ঘসকপ্টবর, 2022-এ প্রহতষ্ঠার পর ঘথকে র্িার্ারী তিহেল েতুে োর্ এেং ঘলাকগা সি গভহনযং 

ঘবাকিয র অগ্রগহত রদান েরকব, র্া োর্যের েরার জন্য - হবেব্যাপী স্থ্াপতযকে র্হক্তর্ালী 

েরার হদকে এের্ট গুরুত্বপূণয পদকক্ষপ। 
 

ভারত হির্কর COP27-এ সুইকিকনর সাকে LeadIT র্ীষয সকেলদনর আক়োজন েকরদি 

হির্করর র্ািয এল ঘর্কখ COP27-এর িাশািাছশ ভারত এবং সুইকিন LeadIT র্ীষয 

সকেলকনর আক়োজন েকরহছল । হলিারহর্প ফর ইিাহি োনহজর্ন- LeadIT উকযাগটি 

হশল্প খাকতর ের্ োেমে পহরেতম কের উপর দৃহষ্ট হেেি েকর।  
 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/17973/west-bengal-primary-tet-exam-in-bengali-online-live-classes-by-adda247


Weekly Current Affairs One-Liners | 12 November to 18 November of 2022 

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

আবুধাহব রেি ঘলাবাল হিহি়ো েংকগ্রকসর আক়োজন েরকব 

আবু ধাহব ন্যার্নাল এহক্সহবর্ন ঘোম্পাহন এহিকরটস হনউজ একজহন্সর সাকথ অংশীদাহরকত্বর 

িরর ঘলাবাল হিহি়ো েংকগ্রকসর প্রথর্ সংস্করকণর আক়োজে েরকত িকলকে। 15 ঘেকে 17 

নবর্ম্বর  ঘলাোল হর্হি়ো েংকেস অেুহষ্ঠত হরব । সকেলকের ঘপ্রাোর্টি হেেব্যাপী ঘশ্রাতাকদর োকে 

আকেদে েকর এোহধে ভাষা়ে হেতরণ েরা িকে।  
 

হজওস্মাটয  ইহি়ো 2022 র্ীষয সকেলন িা়েদ্রাবাকদ উকদ্বাধন েরা িক়েকছ 

ঘেন্দ্রী়ে জলর্হক্ত িন্ত্রী গকজন্দ্র হসং ঘর্খাও়োত জাহেক়েকেে ঘয, ভারত অতযাধুহেে প্রযুহক্ত 

এেং উদ্ভােকের র্াধ্যকর্ আথম-সার্াহজে সরৃ্হির এেটি েতুে নদোর ঘেতৃত্ব হদকে। ঘেন্দ্রী়ে 

জলশহক্ত র্ন্ত্রী গকজন্দ্র হসং ঘশখাও়োত িা়েদরাোকদ হজওস্মাটয  ইহি়ো 2022 র্ীষয সকেলকনর 

উকদ্বাধন েকরকছন । 
 

রধানিন্ত্রী ঘিাদী ‘ঘবঙ্গালুরু ঘটে সাহিট 2022’ এর উকদ্বাধন কবরবিন 

রধানিন্ত্রী নকরন্দ্র ঘিাদী ঘেঙ্গালুরু ঘেে সাহর্ে(BTS 22) এর রজত জ়েন্তী এর উকবাধে 

েরকেে৷ উকবাধেী অনুষ্ঠাকন ফ্রাকন্সর ঘরহসকিন্ট ইিানুক়েল ম্যাক্রন, েৃহত্রি বুহিিত্তা ও 

হিহজটাল অেযনীহতর রহতিন্ত্রী, সংযুক্ত আরে আহর্রাকতর ওর্র হেে সুলতাে আল ওলার্া, 

অকেহল়োর পররাষ্ট্র হেষ়েে র্ন্ত্রী টির্ ও়োেস, হফহেকশর হেজ্ঞাে ও সংসৃ্কহত র্ন্ত্রী ঘপট্রিসি ঘেশ 

েক়েেজে নবেব্যািী ঘেতা উপহিত থােকেে  

 

Awards & Honours News in Bengali 
 

ঘনাকবল হবজ়েী ঘভহে রািেৃষ্ণান রু্ক্তরাকজযর ‘র়েযাল অিয ার অফ ঘিহরট’ সোকন ভূহষত 

িক়েকছন 

ভারকত জমেিণোরী ঘোকেল হেজ়েী অধ্যাপে ঘভহে রািেৃষ্ণানকে হেজ্ঞাকে তার হেহশষ্ট ঘসোর 

স্বীেৃহতস্বরূপ হব্রকটকনর রাজা তৃতী়ে োলযস েতৃয ে র্যমাদাপূণম অিম ার অফ ঘর্হরে েম্মারি ভূহষত 

েরা িক়েকে । 70 েের ে়েসী যুক্তরাজয-হভহত্তে আণহেে জীেহেজ্ঞােী ঘসকপ্টবকর তার রৃ্তুযর আকগ 

প্র়োত রােী হবতী়ে এহলজাকেকথর ঐহতিাহসে আকদকশ েরা ে়েটি হেক়োকগর র্কধ্য প্রথর্। য অিম ার 

অফ ঘর্হরে িল হরটিশ সােমকভ র্ েতৃম ে প্রদত্ত একটি নবরেে সোে | 
 

ঘেরালা পর্যটন ও়োল্ডয  োকভল িাকটয  "দাহ়েত্বর্ীল পর্যটন ঘলাবাল পুরস্কার" হজকতকছ 

ঘেরালা পর্যটন লিকন অনুহষ্ঠত ও়োল্ডয  োকভল িাকটয  র্যমাদাপূণম দাহ়েত্বশীল পযমেে ঘলাোল 

পুরস্কার হজকতকে । লেকে অহধদপ্তকরর তরকফ পুরস্কার েিণ েকরে রাকজযর পযমেে র্ন্ত্রী হপএ 

ঘর্ািােদ হর়োস । ঘেরালা সরোকরর অধীকে দাহ়েত্বশীল পযমেে হর্শে বারা োস্তোহ়েত হেে 

প্রেকল্পর জন্য এই পুরস্কার ঘদও়ো িক়েহেল ।  
 

NMDC ‘PRCI এহক্সকলন্স অযাও়োিয স 2022’ ছজবতবি 

ন্যার্নাল হিনাকরল ঘিকভলপকিন্ট েকপযাকরর্ন(NMDC) 16তি PRCI ঘলাবাল 

েহিউহনকের্ন েনকিভ 2022- এ ঘি েটি েকপমাকরে েহর্উহেকেশে এহেকলন্স অযাও়োিম  

নজরত ‘েযাহম্প়েন অফ েযাহম্প়েনস অযাও়োিয ’ হজকতকছ । েলোতা়ে পাবহলে 

হরকলর্নস োউহন্সল অফ ইহি়ো (PRCI) আক়োহজত ঘলাোল েহর্উহেকেশে েেকক্লকভ 

পুরস্কারগুহল প্রদাে েরা ি়ে । 
 

65তি বাহষযে গ্রযাহি পুরষ্কাকরর িকনান়েন তাহলো রোর্ েরা িক়েকছ 

65তি বাহষযে গ্রযাহি পুরস্কার 5ই ঘফব্রু়োহর 2023 তাহরকখ লস অযাকঞ্জকলকস অেুহষ্ঠত িকে। 

ঘরেহিয ং এোকিহি 65তর্ োহষমে েযাহর্ পুরস্কাকরর জন্য র্কোেীতকদর সমূ্পণম তাহলো প্রোশ 

েকরকে। 65তর্ োহষমে েযাহর্ পুরষ্কাকরর শীষম র্কোে়েেগুহল িল Beyonce এেং Adele ঘথকে৷ 

েযাহর্ পুরস্কাকরর জন্য র্কোেীতকদর পূণম তাহলো়ে ে়েটি িাে দখল েকরকে হব়েন্স । 

65তর্ োহষমে েযাহর্ পুরস্কাকরর র্কোেীতকদর তাহলো়ে িযাহর স্টাইল, ঘটলর সুইফট, হলকজা 

এেং অন্যান্য অকেে গা়েেও রক়েকে। 
 

65তি বাহষযে গ্রযাহি পুরস্কার: বছকরর ঘরেিয  

Record Of The Year 

Song Singer 

Don’t Shut Me Down ABBA 

Easy On Me Adele 

Break My Soul Beyoncé 

Good morning Gorgeous Mary J. Blige 

You And Me on The Rock Brandi Carlile Featuring Lucius 

Woman Doja Cat 

Bad Habit Steve Lacy 

The Heart Part 5 Kendrick Lamar 

About Damn Time Lizzo 

As It Was Harry Styles 

 

65th Annual Grammy Awards: Album of the Year 

Album of the Year 

Album Singer 

Voyage ABBA 

30 Adele 

Un Verano Sin Ti Bad Bunny 

RENAISSANCE Beyoncé 

Good Morning Gorgeous (Deluxe) Mary J. Blige 

In These Silent Days Brandi Carlile 

Music Of The Spheres Coldplay 

Mr. Morale & The Big Steppers Kendrick Lamar 

Special Lizzo 

Harry’s House Harry Styles 

 

65th Annual Grammy Awards: Song of the Year 

Song of the Year 

Song Singer 

Easy on Me Adele 

Break My Soul Beyoncé 

Just Like That Bonnie Raitt 

God Did 
DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil 

Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy 

ABCDEFU Gayle 

As It Was Harry Styles 

The Heart Part 5 Kendrick Lamar 

About Damn Time Lizzo 

Bad Habit Steve Lacey 

All Too Well (10-Minute 

Version) (The Short Film) 
Taylor Swift 
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ঘভাপাল ঘরলওক়ে ঘস্টর্ন 4-স্টার ঘরর্টং ‘Eat Right Station’ র্ংসাপত্র রদান েকরকছ  

ঘসফটি অযাি স্টযািািয  অযাকসাহসক়ের্ন অফ ইহি়ো (FSSAI) ঘভাপাল ঘরলওক়ে 

ঘস্টর্নকে "র্াত্রীকদর জন্য উচ্চ-িাকনর, পুহষ্টের খাবার" প্রদাকের জন্য এেটি 4-টার 'ইট 

রাইট ঘস্টর্ন' সাটিম হফকেশে প্রদাে েকরকে । FSSAI-এর তাহলোভুক্ত তৃতী়ে-পক্ষ্ হেরীক্ষ্া 

সংিা খায সঞ্চ়ে এেং স্বািযহেহধ অেুশীলকের জন্য 1 ঘথকে 5 ঘস্ককল ঘরটিং েরার পকর ঘরলওক়ে 

ঘটশেগুহলকে শংসাপে ঘদও়ো ি়ে। 
 

জাতী়ে িৎস্য উন্ন়েন ঘবািয  "ইহি়ো এহগ্রহবজকনস অযাও়োিয  2022" রদান েকরকছ 

ন্যার্নাল হফর্াহরজ ঘিকভলপকিন্ট ঘবািয  (NFDB), িা়েদ্রাবাদ, র্ৎস্য হেভাকগর অধীকে 

ভারত সরোফরর এেটি প্রাণেন্ত সংিা, র্ৎস্য, পশুপালে এেং দুগ্ধজাত র্ন্ত্রে এর অধীরি ঘসরা 

েৃহষ ব্যেসার জন্য "ইহি়ো অযাহগ্রহবজকনস অযাও়োিয স 2022"-এ ভূহষত হবেবি ।   

উকিখকর্াগ্যভাকব: যহদও িহর়োনা েৃহষকক্ষ্কে তাকদর অেদাকের জন্য ঘসরা রাজয হেভাকগ 

'ইহি়ো এহগ্রহবজকনস অযাও়োিয স 2022' ঘপক়েকে । 
 

ঘিাে িুখাহজয  গুগকলর জন্য ভারকতর 2022 িুিল িুরস্কার হজকতকছন 

গুগল ঘিাে িুখাহজয কে Google প্রহতকযাহগতার জন্য 2022 িুিকলর হেজ়েী হিসাকে ঘ াষণা 

েকরকে ৷ ঘিাে রু্খাহজম  েলোতার এেং 'ইহি়ো অন দ্য ঘসন্টার ঘস্টট' হশকরাোকর্র 

অেুকপ্ররণারূ্লে িুিকলর জন্য তাকে ভারকতর জন্য হেজ়েী ঘ াষণা েরা িক়েহেল । ঘলাে রু্খাহজম  

তার িুিকলর র্াধ্যকর্ ভারকতর তেজ্ঞাহেে সাফল্য এেং অেগহত প্রদশমে েকরকেে। 
 

53তি IFFI: স্পযাহনর্ েলহচ্চত্র পহরোলে এবং ঘলখে োকলযাস সাউরাকে সতযহজৎ রা়ে 

লাইফটাইি অযাহেভকিন্ট অযাও়োিয  ঘদও়ো িকব 

স্পযাহেশ িলহচ্চে হের্মাতা োকলযাস সাউরা, হযহে োহলমে আন্তজম াহতে িলহচ্চে উৎসকে ঘিহপ্রসা 

ঘদহপ্রসার জন্য ঘসরা পহরিালকের জন্য ঘগাকেে হে়োর িুরস্কার ঘপক়েকেে | IFFI-ঘত সতযহজৎ 

রা়ে লাইফটাইি অযাহেভকিন্ট অযাও়োিয  এবং এের্ট আট-হফল্ম ঘরকোকস্পের্টভ হদক়ে 

সোহেত িকেে । 
 

53তি IFFI-এর গুরুত্বপূণয অংর্ 

• ওকপহেং হফল্ম এেং ঘক্লাহজং হফল্ম 

 

হিোর োেমার পহরিাহলত অহে়োে হফল্ম 'আলর্া অযাে অস্কার' োহষমে উৎসকের সূিো েরকে এেং 

ক্রহজসেফ জােুহসর 'পারকফক্ট েবর' সর্াপেী িলহচ্চে। 

• োহি ঘফাোস 
 

ফ্রান্স িল 'স্পেলাইে' ঘদশ এেং 'োহি ঘফাোস' প্যাকেকজর অধীকে 8টি িলহচ্চে প্রদহশমত িকে। 

• ভারতী়ে প্যাকোরার্া 
 

'ভারতী়ে প্যাকোরার্া' পৃথ্বী ঘোোেুকরর েন্নড় হফল্ম 'িাহিকেকলনু্ট' হদক়ে শুরু িকে, ঘযখাকে হদব্যা 

োও়োসহজর 'য ঘশা র্াট ঘগা অে' েে-হফিার হফল্ম হেভাগটি ফ্লযাগ অফ েরকে। প্যাে েহলকের 

ঘিকলা ঘশা—য লাট হফল্ম ঘশা, ঘসরা হেকদশী ভাষার হেভাকগ অস্কাকর ভারকতর আেুষ্ঠাহেে 

প্রকেশ এেং র্ধুর ভাোরেকরর ইহে়ো লেিাউে-এর হেকশষ হিহেং িকে। 

• 'ভারতী়ে পুেরুিার েরা ক্লাহসেস' 
 

ন্যাশোল হফল্ম আেম াইভস অফ ইহে়ো (NFAI) এর হেেু েহেও NFDC বারা 'ইহে়োে হরকটারি 

ক্লাহসেস' হেভাকগ প্রদহশমত িকে । এর র্কধ্য রক়েকে ঘসািরাে ঘর্াহদর 1957 সাকলর ঘপাশাে-

োেে েওকশরও়োে-ই-আহদল, রকর্শ র্কিেরীর 1969 সাকলর জাতী়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত পাঞ্জাহে 

িলহচ্চে োেে োর্ জািাজ িযা়ে, ঘে হেেোকথর 1980 সাকলর ঘতকলগু সঙ্গীত োেে শঙ্করভরের্ 

এেং দুটি সতযহজৎ রাক়ের ক্লাহসে, 19 হিটাকের হিটাে এেং 1980 সাকলর ঘখলা।  

• দাদাসাকিে ফালকে হেজ়েী ঘরকট্রাকস্পেটিভ 

52তর্ দাদাসাকিে ফালকে পুরষ্কারপ্রাপ্ত (68তর্ জাতী়ে িলহচ্চে পুরস্কাকর ঘ াহষত) আশা 

পাকরকখর হতেটি িলহচ্চে - হতসহর র্হঞ্জল, ঘদা েদে এেং োটি পাতং আশা পাকরকখর পূেমেতী অংশ 

হিসাকে প্রদহশমত িকে। 
 

Important Dates News in Bengali 
 

12 নকভম্বর হবে হনউকিাহন়ো হদবস পালন েরা ি়ে 

হবে হনউকিাহন়ো হদবস িল এেটি তেহেে ইকভন্ট, যা প্রহত েের 12 নকভম্বর হেউকর্াহে়ো 

ঘরাকগর হেরুকি লড়াই েরার জন্য সকিতেতা েড়াকো এেং র্ােুষকে হশহক্ষ্ত েরার উরেরশ্য 

পালে েরা ি়ে | 
 

হবে হনউকিাহন়ো হদবস 2022: হেি 

এই েের 2022, হেে হেউকর্াহে়ো হদেকসর হথর্ হল “Pneumonia Affects Everyone” 
 

পাবহলে সাহভয স ব্রিোহস্টং হদবস 12 নকভম্বর পালন েরা ি়ে 

িিািা গান্ধীর এের্াে সফকরর স্মরকণ প্রহত েের 12ই নকভম্বর পাবহলে সাহভয স ব্রিোহস্টং 

ঘি পাহলত ি়ে । 12 েকভবর 1947-এ, র্িাত্মা গান্ধী োস্তুিুযত ঘলােকদর (পাহেস্তাে ঘথকে আসা 

এেজে শরণাথী) সকবাধে েকরহেকলে, যারা অিা়েীভাকে ঘদশভাকগর পর িহর়োোর কুরুকক্ষ্কে 

েসহত িাপে েকরে। গান্ধীহজ তার েকৃ্ততা শুরু কররি এই েকল ফে, “আর্ার ভাই ও ঘোকেরা যারা 

েষ্ট পাকেে, আহর্ জাহে ো শুধু আপহে ো অন্য ঘেউ এো শুেকেে হেো।“ 
 

14 নকভম্বর হবে িা়োকবর্টস হদবস পালন েরা ি়ে 

প্রহত েের 14 নকভম্বর িা়োকবর্টস বারা সৃষ্ট স্বািয েমস্যার উত্িনি এেং েীভাকে তা এড়াকো 

যা়ে ঘসহদকে র্ােুকষর দৃহষ্ট আেষমণ েরার জন্য হবে িা়োকবর্টস হদবস পালে েরা ি়ে । এই 

হদকে, দুই অসার্ান্য হেজ্ঞােী স্যার ঘফ্রিহরে ব্যাহন্টং এবং োলযস ঘবকস্টর ইেসুহলে আহেষ্কার 

কররনছরলি । ইন্টারন্যাশোল িা়োকবর্টস ঘফিাকরর্ন (আইহিএফ) হদেটিকত নবনভন্ন 

হক্র়োেলাফির সাকথ জহড়ত থােকে | 

হেে িা়োকেটিস হদেস 2022: হথর্ 

2021 এেং 2023 সাকলর র্কধ্য হেে িা়োকেটিস হদেকসর হথর্ িল “Access to Diabetes 

Care.”  
 

ভারদত 14ই নকভম্বর হর্শু হদবস উদর্াপন করা হে 

ভারকতর প্রথর্ প্রধাের্ন্ত্রী পহিত জওিরলাল ঘনিরুর জমোহষমেী স্মরকণ ভারত 14 নকভম্বর 

হর্শু হদবস উদর্াপন েকর । এই েের পহেত ঘেিরুর 133তি জমবাহষযেী হিহিত করা হে, 

হযহে 1889 সাকল ভারকতর এলািাোকদ জমেিণ েকরহেকলে । ঘেকিরু হশশুকদর অহধোর এেং 

এেটি সেম-অন্তভুম ক্ত হশক্ষ্া ব্যেিার জন্য এেজে র্িাে ব্যনক্তত্ব নছরলি । হতহে হেোস েরকতে ঘয 

হশশুরা ঘদকশর ভহেষ্যত এেং সর্াকজর হভহত্ত, তাই সোর ভাকলার হদকে ঘখ়োল রাখকত িকে। 

ঘেিরুকে প্রা়েই "োো ঘনকিরু" োকর্ িাো িত । হশশু হদেস ভারকত 'বাল হদবস' োকর্ও 

পহরহিত । 
 

জনজাহত ঘগৌরব হদবস 2022 হবরসা িুিার জমবাহষযেী উিলবযয উদর্াপন করা হে 

15 নকভম্বর আহদোসী স্বাধীেতা সংোর্ী, হবরসা িুিাকে সোন জানাকত জেজাহত ঘগৌরব 

হদবস ো আহদবাসী গবয হদবস হিসাকে পাহলত ি়ে । 10 েকভবর, 2021-এ, ঘেন্দ্রী়ে র্হন্ত্রসভা 

15ই েকভবরকে শ্রকি়ে ঘেতার জমোহষমেী এেং ভারকতর স্বাধীেতা আকন্দালকে তাৌঁ র অেদােকে 

অহভোদে জাহনক়ে 'জনজাহত ঘগৌরব হদবস' হিসাকব ঘ াষণা েকরকছ। রধানিন্ত্রী নকরন্দ্র 

ঘিাহদ হবরসা িুণ্ডার স্মরকণ রাাঁ হেকত এের্ট র্াদ্য র উৎসগয েকরকছন র্া ধরহত আো োকর্ও 

পহরহিত ।  
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জাতী়ে নবজাতে সপ্তাি 2022: 15 ঘেকে 21 নকভম্বর 

ভারকত, জাতী়ে নবজাতে সপ্তাি প্রহত েের 15 ঘেকে 21 নকভম্বর পাহলত ি়ে । এই 

সপ্তাকির লক্ষ্য হল স্বািয খাকতর এেটি অোহধোর ঘক্ষ্ে হিসাকে েেজাতকের স্বাকিযর গুরুত্বকে 

আরও ঘজারদার েরা এেং েেজাতকের সর়্েোকল হশশুকদর স্বািযকসোর অেিার উন্নহতর র্াধ্যকর্ 

হশশুরৃ্তুযর িার ের্াকো । এই সপ্তািটি উদযাপকের রূ্ল উকেশ্য হল েেজাতে হশশুকদর যত্ন 

সম্পকেম  সকিতেতা েৃহি েরা। 

জাতী়ে নবজাতে সপ্তাি 2022: হেি 

এই সপ্তাকির হথর্ িল ‘Safety, Quality and Nurturing Care – Every Newborn’s 

Birth Right.’  
 

জাতী়ে ঘরস হদবস 2022 16 নকভম্বর পালন েরা ি়ে 

ঘরস োউহন্সল অফ ইহি়ো(PCI) ঘে স্বীেৃহত ও সোে জাোকত প্রহত েের 16ই নকভম্বর 

জাতী়ে ঘরস হদবস পালে েরা ি়ে । হদেসটি ঘদকশ এেটি স্বাধীে ও দাহ়েত্বশীল সংোদপকের 

উপহিহত হিহিত েকর । ভারতী়ে ঘপ্রস োউহন্সল ভারতী়ে সংোদপকের প্রহতকেদকের গুণর্ােও 

পরীক্ষ্া েকর এেং সাংোহদেতারূ্লে োযমেলাকপর উপর েজর রাকখ। 
 

16 নকভম্বর আন্তজয াহতে সিনর্ীলতা হদবস পালন েরা ি়ে 

হেহভন্ন সংসৃ্কহতর র্কধ্য সিেশীলতা গকড় ঘতালা এেং সিেশীলতা ঘয সর্াকজর এেটি অহেকেয 

অংশ ফেই েম্বরে মািুেরক অবগত করা জন্য লকক্ষ্য প্রহত েের 16 নকভম্বর আন্তজয াহতে 

সিনর্ীলতা হদবস পালে েরা ি়ে । অসহিষু্ণ সর্াকজর ক্ষ্হতের পহরণহত এেং জাহতর উপর এর 

প্রভাে সম্পকেম  র্ােুষকে হশহক্ষ্ত েরার জন্য হদেটি হেকশষভাকে স্বীেৃত। 
 

জাতী়ে িৃগী হদবস 17 নকভম্বর পালন েরা ি়ে 

প্রহত েের, 17 নকভম্বর, জাতী়ে রৃ্গী হদেস এই অেিা সম্পকেম  সকিতেতা োড়াকত ভারকত 

হিহিত েরা ি়ে । রৃ্গীকরাকগর োরণ ও উপসগম সম্পকেম  সকিতেতা োড়াকত, নবনভন্ন সরোহর ও 

ঘেসরোহর সংিা 2022 সাকল জাতী়ে রৃ্গী হদেস পালে করররছ । রৃ্গী োর্ে এেটি অহেরার্ 

র্হস্তকষ্কর অসুিতা পযমা়েক্রহর্ে "হফে" ো "হখৌঁিুহে" বারা হিহিত েরা ি়ে। 

জাতী়ে িৃগী হদবস 2022: হেি 

এহপকলপহস ফাউকেশকের র্কত, ন্যাশোল এহপকলপহস সকিতেতা র্াস (NEAM) 2022 এর 

হথর্ িল “There is no NEAM without ME”. 
 

UNGA 18 নকভম্বর হর্শু ঘর্ৌন হনর্য াতন রহতকরাকধর জন্য হবেব্যািী হদবস হিসাকব িকনানীত 

েকরকছ 

জাহতসংক র সাধারণ পহরষদ 18 নকভম্বরকে হর্শু ঘর্ৌন ঘর্াষণ, হনর্য াতন এবং সহিংসতা 

রহতকরাধ ও হনরািক়ের জন্য হবেব্যািী হদবস হিকসকে ঘ াষণা েকরকে । েতুে এই হদেকসর 

লক্ষ্য হল হশশু ঘয ে হেযমাতকের নবেেটি েমগ্র নবরের োমরি তুরল ধরা । হেে স্বািয সংিার(WHO) 

র্কত, প্রহত েের লাখ লাখ হশশু ঘয ে সহিংসতার হশোর ি়ে । 
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অহলহম্পে পদে হবজ়েী হপহভ হসনু্ধ হফট ইহি়ো সু্কল সপ্তাকির িাসেট তুফান এবং তুফাহন 

োলু েকরকছন 

সম্প্রহত, িােল অহলহম্পে পদে হেজ়েী, হপহভ হসনু্ধ 2022 সাকলর জন্য হফট ইহি়ো 

িুভকিকন্টর হফট ইহি়ো সু্কল সপ্তাি উকদ্যাকগর জন্য র্াসেে " তুফান এবং তুফাহন" োলু 

েকরকছ । হফে ইহে়ো সু্কল সপ্তাকির 4থম সংস্করণ 15 েকভবর 2022 ঘথকে শুরু িকে ঘযখাকে 

এে র্াকসর জন্য ভারত জুকড় হেহভন্ন সু্কল 4 ঘথকে 6 হদকের জন্য হেহভন্ন আোকর হফেকেস এেং 

ঘখলাধুলা উদযাপে েরকে এেং সু্কল ভ্রাতৃকত্বর র্কধ্য এর গুরুত্ব পুেেমযক্ত েরকে। 
 

T20 হবেোপ 2022 ফাইনাল: ইংল্যাি পাহেস্তানকে 5 উইকেকট িাহরক়েকছ 

ঘিলকবানয হক্রকেট গ্রাউকি(MCG) অনুছিত T20 হেেোপ 2022 এর ফাইনাকল ইংল্যাি 

পাহেস্তানকে 5 উইকেকে িাহরক়ে িযাহম্প়েে িও়োর রু্কুে ঘপক়েকে । লিম কস 2019 এর 50-

ওভাকরর ফাইোকল হেউহজল্যাকের হেরুকি স্মরণী়ে জক়ের পর তারাই প্রথর্ দল যারা এেই সর্ক়ে 

ওহিআই এেং টি-কোক়েহন্ট হেেোপ জেী হরেরছ । ইংল্যােও ওক়েট ইহেজকে অেুেরণ েকর 

টি-কোক়েহন্ট হেেোকপ দুটি হশকরাপা হজকত প্রহতকযাহগতার ইহতিাকস হবতী়ে দল িক়ে উক কে। 

T20 হবেোপ 2022 ফাইনাল: ছেবশষ পক়েন্টসমভহ: 

• T20WC পুরুষকদর েুেমাকর্কন্টর ঘসরা ঘখকলা়োড়: স্যাি কুরান (ছ়ে ম্যাকে 12 উইকেট) 

; 

• স্যাি কুরান তার পারফরম্যাকন্সর জন্য ম্যাে অফ য ম্যাি হেেমাহিত িে ঘযখাকে হতহে ঘখলা়ে 

তার িার ওভাকর র্াে 12 রাে হদক়ে হতেটি উইকেে হেক়েহেকলে; 

• অকেহল়ো়ে টি-ঘোক়েহন্ট হেেোকপর ফাইোকল 80,000-এর ঘেহশ র্ােুষ উিনস্থত নছরলি 

। 
 

ভারত IBSA ব্লাইি ফুটবল িহিলা এহর়্োন/ওকর্হন়ো েযাহম্প়েনহর্প 2022 ঘিাস্ট েরকব 

ঘেরালার গভনযর আহরফ িুিেদ খান ঘেরালার ঘোহিকত অিুনিত IBSA ব্লাইি ফুটবল 

িহিলা এহর়্োন/ওকর্হন়ো েযাহম্প়েনহর্প 2022 -এর উকবাধে েকরকেে । IBSA অন্ধ ফুেেল 

র্হিলা এহশ়োে/ওকশহে়ো িযাহম্প়েেহশপ 2022 11ই েকভবর 2022 ঘথকে 18 েকভবর 2022 

পযমন্ত অেুহষ্ঠত হরব | 
 

োবাহি হবেোপ 2025 ইংল্যাকির ওক়েস্ট হিিল্যািস-এ আক়োহজত িকব 

োবাহি হবেোপ যুক্তরাকজযর ওক়েস্ট হিিল্যািস অঞ্চকল অেুহষ্ঠত িকে । হবে োবাহি 

ঘফিাকরর্ন(WKF) েতৃম ে ঘ াহষত প্রথর্োকরর র্কতা এহশ়োর োইকর োোহি হেেোপ 2025 

আক়োজে েরা িকে ।  

এই অঞ্চলটি ঘখলাধুলার সবকেক়ে ির্য াদাপূণয ববহেে টুনযাকিকন্টর আক়োজে িকব ঘর্খাকন 

ভারত, ইরাে এেং পাহেস্তাকের শীষমিােী়ে পুরুষ ও র্হিলা দকলর হেকের ঘসরা োবাহি 

ঘখকলা়োড়রা অংর্গ্রিণ েরকব। োবাহি হবেোপ 2025 সাকলর প্রথর্ ফকাোর্থ ারর ওক়েট 

হর্িল্যােকস অেুহষ্ঠত িকে। 
 

রু্ব হবষ়েে ও ক্রীড়া িন্ত্রে 2022 সাকলর জাতী়ে ক্রীড়া পুরস্কার ঘ াষণা েকরকছ 

রু্ব হবষ়েে ও ক্রীড়া িন্ত্রে 2022 সাকলর জাতী়ে ক্রীড়া পুরস্কার ঘ াষণা েকরকে। 

পুরস্কারপ্রাপ্তরা 30কর্ নকভম্বর, 2022 তাহরকখ রাষ্ট্রপহত ভবকন এেটি হেকশষভাকে আক়োহজত 

অেুষ্ঠাকে ভারকতর রাষ্ট্রপহতর োে ঘথকে তাকদর পুরস্কার েিণ েরকেে । েহর্টির সুপাহরকশর 

হভহত্তকত এেং যথাযথ যািাই-োোইক়ের পর, সরোর হেম্নহলহখত ক্রীড়াহেদ, প্রহশক্ষ্ে এেং 

সোকদর পুরস্কার প্রদাকের হসিান্ত হেক়েকে । 

জাতী়ে ক্রীড়া পুরস্কার 2022: পুরস্কারপ্রাপ্তকদর সমূ্পণম তাহলো 
 

ে) ঘর্জর ধ্যােিাৌঁ দ ঘখলরত্ন পুরস্কার 2022 

S. নং ঘখকলা়োকড়র নাি রৃ্ঙ্খলা 

1. শ্রী শরৎ ের্ল অিন্ত ঘেহেল ঘেহেস 
 

খ) ক্রীড়া ও ঘগর্স 2022-এ অসার্ান্য পারফরম্যাকন্সর জন্য অজুম ে পুরস্কার 

S. নং ঘখকলা়োকড়র নাি রৃ্ঙ্খলা 

1. হর্কসস সীর্া পুহে়ো অযাথকলটিে 

2. শ্রী এলকধাস পল অযাথকলটিে 

3. শ্রী অহেোশ রু্কুন্দ সােকল অযাথকলটিে 

4. শ্রী লক্ষ্য ঘসে ব্যািহর্ন্টে 

5. শ্রী প্রণ়ে এইি.এস ব্যািহর্ন্টে 

6. শ্রী অহর্ত েহেং 

7. হর্কসস হেখাত জাহরে েহেং 

8. হর্কসস ভহক্ত প্রদীপ কুলোহেম দাো 

9. শ্রী আর প্রজ্ঞাোন্ধা দাো 

10. হর্কসস দীপ ঘেস এক্কা িহে 

11. শ্রীর্হত শুশীলা ঘদেী জুকিা 

12। হর্কসস সাক্ষ্ী কুর্ারী োোহি 

13. হর্কসস ে়েে র্হে সাইহে়ো লে ঘোল 
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S. নং ঘখকলা়োকড়র নাি রৃ্ঙ্খলা 

14. শ্রী সাগর তেলাস ওভালোর র্েখাব 

15। হর্কসস ইলাকভহেল ভযালাহরভাে শুটিং 

16. শ্রী ওর্প্রোশ হর্থারভাল শুটিং 

17. শ্রীজা আকুলা ঘেহেল ঘেহেস 

18. শ্রী হেোশ  াকুর ভার উকত্তালে 

19. হর্কসস আংশু কুহস্ত 

20। হর্কসস সহরতা কুহস্ত 

21। শ্রী পারভীে উশু 

22। শ্রীর্হত র্ােসী হগহরশিন্দ্র ঘযাশী প্যারা ব্যািহর্ন্টে 

23। শ্রী তরুণ হিলে প্যারা ব্যািহর্ন্টে 

24. শ্রী স্বহিল সঞ্জ়ে পাহতল প্যারা সাৌঁ তার 

25। হর্কসস জাহলমে আহেো ঘজ েহধর ব্যািহর্ন্টে 
 

গ) ক্রীড়া ও ঘগর্স 2022-এ অসার্ান্য ঘোিকদর জন্য ঘরাণািাযম পুরস্কার 
 

A. হন়েহিত হবভাগ: 

S. নং ঘোকের নাি (S/Shri/Ms) রৃ্ঙ্খলা 

1. শ্রী জীেেকজাত হসং ঘতজা তীরন্দাজ 

2. শ্রী ঘর্ািােদ আলী োর্ার েহেং 

3. হর্কসস সুর্া হসিাথম হশরুর প্যারা শুটিং 

4. শ্রী সুহজত র্াে কুহস্ত 
 

B. আজীবন হবভাগ: 

S.No. ঘোকের নাি (S/Shri/Ms) রৃ্ঙ্খলা 

1. শ্রী দীকেশ জওির লাি হক্রকেে 

2. শ্রী হের্ল প্রফুে ঘ াষ ফুেেল 

3. শ্রী রাজ হসং কুহস্ত 
 

 ) ক্রীড়া ও ঘগর্স 2022-এ আজীেে েৃহতকত্বর জন্য ধ্যােিাৌঁ দ পুরস্কার 

S. নং ঘখকলা়োকড়র নাি রৃ্ঙ্খলা 

1. হর্কসস অহেেী আকুহঞ্জ হস. অযাথকলটিে 

2. শ্রী ধরর্েীর হসং িহে 

3. শ্রী হেহস সুকরশ োোহি 

4. শ্রী েীর োিাদুর গুরুং প্যারা অযাথকলটিে 
 

ঙ) রাষ্ট্রী়ে ঘখলা প্রিার পুরস্কার 2022 

S. 

নং 
ঘশ্রণী 

রাষ্ট্রী়েকখল রোর পুরস্কার, 2022-

এর জন্য রস্তাহবত সত্তা 

1. 
উদী়ের্াে এেং তরুণ প্রহতভা সোক্তেরণ 

এেং লালেপালে 

ট্রান্সটাহি়ো এন্টারপ্রাইজ প্রাইকভে 

হলহর্কেি 

2. 
েকপমাকরে সার্াহজে দা়েেিতার র্াধ্যকর্ 

ঘখলাধুলা়ে উৎসাহিত েরা 

েহলঙ্গ ইেহটটিউে অফ ইোহে়োল 

ঘেেকোলহজ 

3. উন্ন়েকের জন্য ঘখলাধুলা 
লাদাখ হস্ক অযাে ঘনাকোিম  

অযাকসাহসক়েশে 
 

f) ঘর্ লাো আেুল োলার্ আজাদ (MAKA) ট্রহফ 2022: 

• গুরু োেে ঘদে হেেহেযাল়ে, অরৃ্তসর 
 

2022 র্ট-ঘটাক়েহন্ট হবেোকপর সবকেক়ে িূল্যবান দল: তাহলো়ে নাি ঘোিহল, সূর্যকুিার 

ICC T20 হবেোপ 2022 সম্পন্ন িক়েকে । ঘর্লকোেম হক্রকেে োউকে পাহেস্তােকে িাহরক়ে 

েুেমাকর্ন্ট হজকতকে ইংল্যাি । েুেমাকর্কন্টর পর আইহসহস েুেমাকর্কন্টর সেকিক়ে রূ্ল্যোে দল হেধমারণ 

েকরকে। হবরাট ঘোিহল এবং সূর্যকুিার র্াদবকে ICC T20 হেেোপ 2022-এর সেকিক়ে 

রূ্ল্যোে দফল র্কোেীত েরা িক়েকে। জস বাটলারকে T20 হেেোপ দকলর অহধো়েে হিকসকে 

র্কোেীত েরা িক়েকে। িাহদয ে পাহি়ো 12তর্ ব্যহক্ত হিকসকে র্কোেীত েরা িক়েকে।  

T20 হেেোপ 2022 এর সেকিক়ে রূ্ল্যোে দল: 

1. অযাকলে ঘিলস (ইংল্যাে) 

2. জস োেলার (c/wk) (ইংল্যাে) 

3. হেরাে ঘোিহল (ভারত) 

4. সূযমকুর্ার যাদে (ভারত) 

5. ঘলে হফহলপস (হেউহজল্যাে) 

6. হসোন্দার রাজা (হজবােুক়ে) 

7. শাদাে খাে (পাহেস্তাে) 

8. স্যার্ কুরাে (ইংল্যাে) 

9. অযােহরি েেম কজ (দহক্ষ্ণ আহেো) 

10. র্ােম  উি (ইংল্যাে) 

11. শািীে শাি আহেহদ (পাহেস্তাে) 

12. িাহদম ে পােয (ভারত) 
 

ফিুযলা-1 ঘরহসং: িাহসযহিকজর জজয  রাকসল ব্রাহজহল়োন F1 হজহপ 2022 হজকতকছন 

র্াহসমহিকজর জজয  রাকসল সাও পাওকলাকত ব্রাহজহল়োন গ্রযাি হরকক্স তার প্রথর্ F1 ঘরস 

হজকতকেে । র্াহসমহিকজর লুইস িযাহিিন এেং ঘফরাহরর োকলযাস ঘসঞ্জ যথাক্রকর্ হবতী়ে এেং 

তৃতী়ে িাকে ফেে করররছি  । ঘরি েুল এর ম্যাে ভাটম াকপে িতুথম িাকে ফেে করররছি । এটি F1 

2022 মরশুরম র্াহসমহিকজর প্রথর্ জ়েও হেল । 2022 মরশুরমর িূড়ান্ত ঘরস আেুধাহেকত 18 

ঘথকে 20 েকভবর ই়োস ঘর্হরো সাহেম কে অেুহষ্ঠত িকে। 

সাম্প্রহতে েযাে হপ্রে 2022 হেজ়েী: 

• ঘর্হেোে েযাে হপ্রে 2022 – ম্যাে ভাটম াকপে (ঘেদারল্যােস) 

• US েযাে হপ্রে 2022 – ম্যাে ভাটম াকপে (ঘেদারল্যােস) 

• জাপাহেজ েযাে হপ্রে 2022- ম্যাে ভাটম াকপে (ঘেদারল্যােস) 

• হসঙ্গাপুর েযাে হপ্রে 2022- সাহজম ও ঘপকরজ (ঘর্হেকো) 

• োোহি়োে েযাে হপ্রে 2022 – ম্যাে ভাটম াকপে (ঘেদারল্যােস) 

• আজারোইজাে েযাে হপ্রে 2022 – ম্যাে ভাটম াকপে (ঘেদারল্যােস) 

• হর়্োহর্ েযাে হপ্রে 2022 – ম্যাে ভাটম াকপে (ঘেদারল্যােস) 

• এহর্হল়ো-ঘরার্াগ্না েযাে হপ্রে 2022 – ম্যাে ভাটম াকপে (ঘেদারল্যােস) 

• ঘস হদ আরে েযাে হপ্রে 2022 – ম্যাে ভাটম াকপে (ঘেদারল্যােস) 
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• ঘেঞ্চ েযাে হপ্রে 2022 – ম্যাে ভাটম াকপে (ঘেদারল্যােস) 

• স্পযাহেশ েযাে হপ্রে 2022 – ম্যাে ভাটম াকপে (ঘেদারল্যােস) 

• িাকঙ্গহর়োে েযাে হপ্রে 2022 – ম্যাে ভাটম াকপে (ঘেদারল্যােস) 

• ঘেলহজ়োে েযাে হপ্রে 2022 – ম্যাে ভাটম াকপে (ঘেদারল্যােস) 

• িাি েযাে হপ্রে 2022 – ম্যাে ভাটম াকপে (ঘেদারল্যােস) 

• ইতাহল়োে েযাে হপ্রে 2022 – ম্যাে ভাটম াকপে (ঘেদারল্যােস) 

• ঘর্াোকো েযাে হপ্রে 2022 - সাহজম ও ঘপকরজ (ঘর্হেকো) 

• অকেহল়োে েযাে হপ্রে 2022 - িালমস ঘলক্লােম  (ঘর্াোকো) 

• োিরাইে েযাে হপ্রে 2022 – িালমস ঘলক্লােম  (ঘর্াোকো) 

• অহে়োে েযাে হপ্রে 2022 – িালমস ঘলক্লারে (ঘর্াোকো) 
 

ঘেহন়োর রানার ঘরঞু্জদক পাাঁ ে বছকরর জন্য ঘিাহপং হনকষধাজ্ঞা দেওো হবেবি 

এহরকল রাগ িাফ-ম্যারােকনর হেজ়েী ঘেকনে হেরপ ঘরঞু্জ ঘিাহপংক়ের সকন্দকি েরখাস্ত 

িও়ো ঘেহন়োর ক্রীড়াহবদকদর এেটি দী ম তাহলোর সেমকশষ হিসাকে পাৌঁ ি েেকরর জন্য হেহষি 

েরা িক়েকে। 26 েের ে়েসী ঘেকেথ হেপ্রপ ঘরঞু্জফক "হনহষি পদাকেযর উপহস্থ্হত/ব্যবিার" এর 

জন্য হনহষি েরা িক়েকছ |  

 

অনূর্ধ্য -19 পুরুষকদর র্ট-ঘটাক়েহন্ট হবেোপ 2024-এর আক়োজে িকব শ্রীলো 

আন্তজয াহতে হক্রকেট োউহন্সল (ICC) অনূর্ধ্য -19 পুরুষ ও িহিলা র্ট-কটাক়েহন্ট 

হবেোকপর ঘভেুয ঘ াষণা েকরকে । ICC ঘ াষণা েকরকে ঘয, 2024 সাকলর অনূর্ধ্য  -19 

পুরুষকদর র্ট-কটাক়েহন্ট হবেোপ শ্রীলঙ্কাে আক়োহজত িকে এেং 2026 সংস্করণটি হজবােুক়ে 

এেং োহর্হে়ো়ে অেুহষ্ঠত িকে। 

2025 অেূর্ধ্ম -19 র্হিলা টি-কোক়েহন্ট হেেোপ র্ালক়েহশ়ো এেং থাইল্যাকে অেুহষ্ঠত িকে এেং 

2027 অেূর্ধ্ম -19 র্হিলা ইকভন্টটি ঘয থভাকে োংলাকদশ ও ঘেপাকল অেুহষ্ঠত িকে। 

অনূর্ধ্য -19 পুরুষকদর র্ট-ঘটাক়েহন্ট হবেোপ 2024 শ্রীলো আক়োহজত িকব- িূল পক়েন্টগুহল: 

• িার্টয ন ঘেকিকনর সভাপহতকত্ব এেটি ঘোিম  উপ-েহর্টির তোেধাকে এেটি 

প্রহতকযাহগতারূ্লে হেহিং প্রহক্র়োর র্াধ্যকর্ ঘিাটকদর হেেমািে েরা ি়ে । 

• 2024 িহিলা র্ট-ঘটাক়েহন্ট হবেোকপর জন্য ঘযাগ্যতার পথও ঘ াষণা েকরকে । 2023, 

টি-ঘোক়েহন্ট হেেোপ ঘথকে প্রহতটি গ্রুকপর শীষম হতেটি দলকে হেক়ে আেটি দল 

স্ব়েংহক্র়েভাকে ইকভকন্টর জন্য ঘযাগ্যতা অজম ে েরকে। 

• োহে দুটি দলকে 10 দকলর ICC িহিলা র্ট-ঘটাক়েহন্ট হবেোপ ঘলাোল 

ঘো়োহলফা়োকরর র্াধ্যকর্ হিহিত েরা িকে। 

• 14 দকলর পুরুষকদর হবেোপ 2027-এর জন্য ঘযাগ্যতার পথও হেধমারণ েরা িক়েহেল 

দশটি দল স্ব়েংহক্র়ে ঘযাগ্যতা অজম ে েকর। 

• োহে িারটি দল ICC CWC ঘলাবাল ঘো়োহলফা়োকরর িােকি ঘর্াগ্যতা অজয ন 

েরকব । 
 

গগন নারাং, ঘিহর েি, হপহভ হসনু্ধ এবং িীরাবাই IOA অযােকলট েহির্কনর সদস্য ছহসাবে 

হনবযাহেত হবেবি 

অহলহম্পে পদে হেজ়েী এিহস ঘিহর েি, হপহভ হসনু্ধ, িীরাবাই োনু এবং গগন নারাং 

ভারতী়ে অহলহম্পে অযাকসাহসক়ের্ন(IOA) অযােকলট েহির্কনর সদস্য হিসাকে হেেমাহিত 

10 জে হেহশষ্ট ক্রীড়াহেদকদর র্কধ্য হেকলে । শীষম সংিার 10 জে হেেমাহিত সদকস্যর র্কধ্য পাৌঁ িজে 

পুরুষ এেং অকেে র্হিলা ঘভাকে হেো প্রহতবহিতা়ে জ়েী িক়েকেে। ভারতী়ে অহলহম্পে 

অযাকসাহসক়েশকের েতুে সংহেধাকের অধীকে অযাথকলে েহর্শকে পুরুষ ও র্হিলা সদস্যকদর সর্াে 

প্রহতহেহধত্ব থােকত িকে। 
 

BCCI ভারতী়ে T20 ঘসট-আকপর সাকে এের্ট বড় ভূহিোর জন্য MS ঘধাহনকে SOS 

পা াকনার রস্তুহত হনকে 

সূে অিুোেী, ICC ইকভন্টগুহলকত োরোর ব্যথমতার পকর, ভারতী়ে হক্রকেে ঘোিম  ভারতী়ে T20 

হক্রকেে ঘসে-আকপর সাকথ এেটি েড় ভূহর্োর জন্য িকিন্দ্র হসং ঘধাহনকে এেটি SOS পা াকত 

চরলরছ। BCCI সূকে জাো ঘগকে, ঘোিম  ঘধাহেকে ভারতী়ে হক্রকেকের সাকথ িা়েীভাকে থাোর 

জন্য প্রস্তাব নদরত চরলরছি | 
 

ছজোছি ইনফাছিবনা তৃতীে দমোবের জন্য ছফফার সর্ািছত হবত চবলবিন 

দফিাবরশন ইন্টারন্যাশনাল ছি ফুটেল অযাবসাছসবেশবনর(FIFA) েভািনত ছজোছি 

ইনফাছিবনা েুর্বরলর গভনিথং বনির দানেরত্ব আরও চার বছর কমথরত িাকরবি । ইিেযানন্টরিা 

ফেি ব্লার্াররর স্থলানভনেক্ত হওোর জন্য 2016 োরল িাাঁ চ-প্রািীর ফদৌর়ে নজরতনছরলি এবং নতনি 

2019 োরল নবিা প্রনতদ্বনিতাে িুিঃনিবথানচত হি । নতনি এখি মানকথ ি েুক্তরাষ্ট্র, কািািা এবং 

ফমনিরকারত 2026 নবেকারির কমথরত িাকরবি।  
 

প্যািলার র্রে েিল ITTF-এ হনবযাহেত রেি ভারতী়ে ঘখকলা়োড় হবেবিন 

তারো ভারতী়ে প্যািলার অেন্ত র্রে েিল ভারকতর প্রথর্ ঘখকলা়োড় হর্হন আন্তজয াহতে 

ঘটহবল ঘটহনস ঘফিাকরর্কনর (ITTF) অযােকলট েহির্কন হনবযাহেত িক়েকছন । এই 

অেলাইে হেেমািেটি 7 ঘথকে 13 েকভবর 2022 এর র্কধ্য অিুনিত িক়েহেল ।  10 জে ক্রীড়াহেদ 

ITTF অযাথকলেস েহর্শকের জন্য 2022 ঘথকে 2026 োল পযমন্ত হেেমাহিত িক়েহেল ।  
 

অকিহল়োকে িাহরক়ে সুইজারল্যাি রেি হবহল হজন হেং োপ হর্করাপা হজকতকছ   

সুইজারল্যাি তাকদর প্রথর্ হবহল হজন হেং োপ হর্করাপা হজকতকছ | ঘেহলো ঘবনহসে 

ফাইনাকলর হদ্বতী়ে ম্যাকে অকেহল়োর আজলা টিলজাকনাহভেকে 2-0 ব্যেধাকে পরাহজত 

েকরি । হজল ঘটইেম্যান এর আকগ গত েের টর্ম স্যাোসমকে 6-3, 8-6, 6—3 ফস্কারর 

িাহরক়েহেকলে। 
 

এহর়্োন এ়োরগান েযাহম্প়েনহর্প: হর্ব নারও়োল স্বণযপদে হজকতকছন 

হর্ব নারও়োল পুরুষকদর 10 হিটার এ়োর হপস্তল রহতকর্াহগতা়ে স্বণমপদে হজকতকেে। 

প্রথর্ পদে ইকভন্টটি হেল িহিলাকদর 10 হিটার এ়োর হপস্তল । 

এহর়্োন এ়োরগান েযাহম্প়েনহর্প: হর্বা নারও়োল স্বণযপদে হজকতকছ- েী পক়েন্ট 

• ইকভকন্ট স্বণযপদে ম্যাকি, র্েু ভাকের এশা হসংকে 17-15-এ িাহরক়েকেে। 

• ভারতী়ে পুরুষকদর হসহে়ের এেং জুহন়ের 10-হিটার এ়োর হপস্তল দলও তাকদর হেজ 

হেজ ইকভকন্ট স্বণমপদে দাহে েকরকে। 

• হর্বা নারও়োল, নবীন এবং হবজ়েবীর হসধুর হসহে়ের দল 2018 সাকলর হেে িযাহম্প়েে 

হল ঘিহিউং এবং পােয  ঘিহুন এবং র্ে হজে রু্কের সর্ন্বক়ে গঠিত এেটি শহক্তশালী 

দহক্ষ্ণ ঘোহর়োর দকলর হেরুকি 16-14 ব্যেধাকে জ়েলাভ েকরকে । 

• জুহে়ের দল উজকবহেস্তাকনর িুখােদ োিালভ, নুহরহেন নুহরহেনভ এবং 

ইলকখািকবে ওহবদজনভকে 16-2 ঘগাকল িাহরক়েকে। 

• এর্া হসং এবং পলকের িারটি স্বণম এেং এেটি ঘর প্য পদে হেক়ে , ভারতী়ে শুযটিং দল 

22র্ট স্বণয, আটর্ট ঘরৌপ্য এবং োরর্ট ঘব্রাঞ্জ সি 34টি পদে হেক়ে িযাহম্প়েেহশপ পদে 

ঘেহেকল এহগক়ে রক়েকে । 

 

Obituaries News in Bengali 
 

85 বছর ব়েসী রখ্যাত গহণতহবদ আরএল োশ্যপ প্রোত হবেবিন 

85 েের ে়েসী প্রখ্যাত গহণতহেদ এেং র্িাে পহেত পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রী রাঙ্গাসাহি 

লক্ষ্মীনারা়েণ োশ্যপ ো আরএল োশ্যপ প্রোত হরেরছি । আর এল োশ্যপ প্রা়ে পৌঁহিশ িাজার 

সংসৃ্কত র্ন্ত্র ইংকরহজকত অেুোদ েকরকেে । গহণত োড়াও, আরএল োশ্যপ ঘেকদর ঘক্ষ্কেও 

অকেে গুরুত্বপূণম অেদাে ঘরকখকেে । হতহে হেজ্ঞাে ও প্রযুহক্তর ঘক্ষ্কে অসার্ান্য অেদাকের জন্য 

অকেে আন্তজম াহতে পুরস্কার ঘপক়েকেে। োশ্যপ 250 টিরও ঘেহশ গকেষণাপে হলকখকেে।  
 

ব্যাটম্যাদনর হেংবদহন্ত েণ্ঠ প্রোনকারী অহভকনতা ঘেহভন েনর়ে প্রোত হবেবিন 

ভক়েস অহভকেতা ঘেহভন েনর়ে, হযহে ঘেশ েক়েেটি অযাহেকর্কেি হসকের্া এেং হসহরকজ 

ব্যাটম্যাকনর েহরকত্র অহভন়ে েরার জন্য সবকেক়ে ঘবহর্ পহরহেত ছিবলন, নতনি 66 েের 

ে়েকস প্রোত হরেরছি  । ঘেহভে হেহভন্ন প্রেকল্প ব্যােম্যাকের ভূহর্ো়ে অহভে়ে েকরহেকলে এেং 

র্ােম  িযাহর্ল ঘজাোকরর ভূহর্ো়ে অহভে়ে েকরহেকলে। প্রশংহসত এই অযাহেকর্কেি হসহরজ, যা 

1992 সাকল িালু িক়েহেল এেং 1996 পযমন্ত অব্যািত হেল  |  
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18 বছর ধকর প্যাহরস হবিানবদকর বসবাসোরী ঘিিরান েহরহি নাকসহর প্রোত হবেবিন 

ঘিিরান েহরহি নাকসহর, হযহে প্যাহরকসর োলযস ঘদ গল হবিানবদকর 18 বছর ধকর বসবাস 

েকরহছকলন এেং যার ঘে তুিলপূণম গল্প 2004 সাকলর হটকভে হস্পলোকগমর িলহচ্চে "য 

োহর্মোল"-এ অেুপ্রাহণত িক়েহেল, নতনি প্রোত হরেরছি  | তার সঠিে ে়েস তাৎক্ষ্হণেভাকে জাো 

যা়েহে, তকে হতহে তার 70 এর দশকের ঘশকষর হদকে হেকলে। 
 

ঘতকলগু ছহবর সুপারস্টার েৃষ্ণা গারু প্রোত হবেবিন  

প্রেীণ অহভকেতা  টািাকনহন েৃষ্ণ, ছযছন েৃষ্ণ গারু োকর্ হেখ্যাত এেং ঘতকলগু হফল্ম ইোহেকত 

'সুপারটার' োকর্ পহরহিত, নতনি েম্প্রনত প্রোত হরেরছি । মৃতুযকারল তার ে়েস িক়েহেল 80 

েের । হতহে ঘতকলগু েহের সুপারটার র্কিশ োেুর োো হেকলে। িলহচ্চে হশকল্প তার দী ম েযাহর়োকর 

হতহে 350 টিরও ঘেহশ িলহচ্চকে অহভে়ে েকরকেে। 1965 সাকল রু্হক্তপ্রাপ্ত তার প্রথর্ িলহচ্চে 

হেল Thene Manasulu । 2009 সাকল হতহে পদ্মভূষণ পাে। 
 

ভারতী়ে বাকস্কটবল হেংবদহন্ত আব্বাস িুনতাহসর 80 বছর ব়েকস প্রোত হবেবিন 

ভারকতর প্রাক্তে োকস্কেেল অহধো়েে এেং অজুম ে পুরস্কারপ্রাপ্ত, গুলাি আব্বাস িুনতাহসর, 

রু্বাইকত প্রোত হরেরছি । হতহে 1942 সাকল রু্বাইকত জমেিণ েকরে । হতহে োগপািা়ে 

আকর্হরোে হর্শোহরকদর বারা ঘখলা শুরু েকরে, পকর হতহে োকস্কেেকলর হদকে আগ্রহ প্রকাে 

েকরে । োগপাদা োকস্কেেল অযাকসাহসক়েশে ঘথকে শুরু েকর আন্তজম াহতে পযমাক়ে, হতহে সেমদাই 

ঘোকেম  এেটি অেন্য শারীহরে তশলীর সাকথ আক্রর্ণাত্মে ঘখলা প্রদেথি করররছি | 

 

Defence News in Bengali 
 

ভারত তার রেি িাইকড্রাকজন ফুক়েল ঘসল েযাটািারান ঘভকসল বতহর েরকব 

ঘোহেন হর্পই়োিয  উত্তর রকদকর্র োরাণসীকত ঘদকর্র রেি িাইকড্রাকজন ফুক়েল ঘসল 

েযাটািারান জািাজ ততহর করার জন্য ভারকতর অভযন্তরীণ জলপে েতৃয পকক্ষর সাকথ এেটি 

সর্ক াতা স্মারে স্বাক্ষ্র েকরকে ৷ উত্তরপ্রকদকশর জন্য ে়েটি ববদ্যযহতে েযাটািারান জািাজ 

এবং গু়োিার্টর জন্য আরও দ্যর্ট জািাজ হের্মাকণর উরেরশ্য হশপই়োিম  বারা আকরেটি 

সর্ক াতা স্মারে স্বাক্ষ্হরত িক়েহেল । 
 

প্যান-ইহি়ো ঘোস্টাল হিকফন্স এক্সারসাইজ হস হভহজল-22 শুরু িক়েকছ 

'প্যাে-ইহে়ো' উপকূলী়ে রহতরক্ষা িিড়া ‘Sea Vigil-22’ -এর তৃতী়ে সংস্করণটি 15 ঘথকে 

16 েকভবর 2022 পযমন্ত পহরিাহলত িকে । এই জাতী়ে স্তকরর উপকূলী়ে রহতরক্ষা িিড়াটি 

2018 সাকল সারু্হরে উন্ন়েকের জন্য গৃিীত হেহভন্ন পদকক্ষ্পকে তেধ েরার উরেরশ্য চালু েরা 

িক়েহেল।  

উপকূলী়ে সুরক্ষ্া িল উপকূলী়ে রহতরক্ষা হের্মাকণর এেটি প্রধাে নবেে, ‘Sea Vigil-22’ িল 

ভারত জুকড় উপকূলী়ে সুরক্ষ্াকে সহক্র়ে েরা এেং উপকূলী়ে রহতরক্ষা ব্যবস্থ্ার ব্যাপে 

িূল্যা়েন েরা । 

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

পাও়োর হসকস্টি অপাকরর্ন েকপযাকরর্ন হলহিকটি এখন েকরালার অফ ইহি়ো হলহিকটি 

হিসাকব নতুন নািেরণ েরা িক়েকছ 

ভারকতর জাতী়ে হেি অপাকরের 'পাও়োর হসকস্টি অপাকরর্ন েকপযাকরর্ন হলহিকটি 

(POSOCO)' ঘ াষণা েকরকে ঘয এটি তার োর্ পহরেতম ে েকর 'হগ্রি েকরালার অফ ইহি়ো 

হলহিকটি' েকরকছ ।  ভারতী়ে হেদুযৎ হেকির অখেতা, হেভম রকযাগ্যতা, অথমেীহত, হিহতিাপেতা 

এেং ঘেেসই অপাকরশে হেহিত েরার জন্য হেি অপাকরেরকদর গুরুত্বপূণম ভূহর্ো প্রহতফহলত 

েরার উরেরশ্য োর্টি পহরেতম ে েরা িক়েকে। 'হেি েকিালার অফ ইহে়ো হলহর্কেি' হিসাকে 

োফমর পহরেতম ে এেটি স্বাগত পদকক্ষ্প, োরণ এটির ভারকতর শহক্ত ব্যেিার ঘেন্দ্রিকল অেন্য 

অেিাে রক়েকে, যা মািুেরদর তাকদর ব্যেহৃত শহক্তর সাকথ সংযুক্ত েকর। 
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