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National News in Bengali 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদি অরুণাচল প্রদেদের প্রথম দিনদিল্ড দিমানিন্দর ডদন 

ম াললার উলবাধন কদরদেন   

প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র মমাদি অরুণাচল প্রলিলের প্রথম দিনদিল্ড দিমানিন্দর 

ইটানগলরর ‘ডদন ম াললা’র উদ্বোধন কদ্েদ্েন | তিতি 600 মমগাওযাট 

কালমেং হাইলরা  াওযার মেেনটি দেশের উশেশেে উৎসর্গ কদ্েদ্েন । 

উত্তর- ূিব ভারলে এখন ম োট 16টি দিমানিন্দর হদেদে । 

ডনন প োদ্ ো নিমোনিন্দেটি হদ্ি অরুণাচল প্রলিলের েৃেীয  দরচালন 

দিমানিন্দর এিেং এর রাজধানী েহর ইটানগলরর প্রথম নিমোনিন্দে  । 

অরুণোচ  প্রদ্েদ্ে ির্গ মোদ্ন দুটি নিমোনিন্দে আশে, িার মশযে একটি  াদিঘালট 

এিেং অনযটি মেজুলে অবস্থিত। 
 

আিালমর দেলচলর উত্তর- ূলিবর প্রথম ইউনাদন মমদডদিন আঞ্চদলক মেন্টোদরর 

উলবাধন করা হলযলে  

ভোেদ্র্ে উত্তর- ূিব অঞ্চলল প্রথম ইউনাদন দচদকৎিা প্রদেষ্ঠান আিালমর 

দেলচর েহলর উদ্বোধন কেো হয় । আসোদ্মে নে চদ্ে ইউনোনন পমনডনসন 

ইননিটিউদ্েে উদ্বোধন করললন মকন্দ্রীয আযুষ মন্ত্রী িিবানন্দ মিালনাযাল। 

নরু্ন এই কমদ্েক্সটি 3.5 একর জাযগা জুল়ে দিসৃ্তে এবং 48 মকাটি টাকা 

নিননদ্য়োর্ কশর তিমমাণ করা হশেশে । নযোেনো  প্রদ্েক্টস কনস্ট্রাকেন 

কল বালরেন (NPCC) কমদ্েক্সটি তর্নে কদ্েদ্ে, যো ভোের্ সেকোদ্েে একটি 

তিজস্ব উদ্েযোর্ । এটি ভারে িরকালরর আযুে মন্ত্রলকর অধীদ্ন একটি 

স্বোয়ত্তেোনসর্ সংস্থো, যা ইউনাদন মমদডদিলনর মিন্ট্রাল কাউদিল ির দরিাচব  

(দিদিআরএম) এর কোদ্ে হস্তোন্তে কেো হদ্য়নে  । 
 

দেক্ষামন্ত্রী িুভাষ িরকার ‘জােীয স্বচ্ছ দিিযালয  ুরস্কার 2021-22’ প্রিান 

কলরলেন 

2021-22 নেক্ষোিদ্ষগে েনয সোেো পেদ্েে ঊনদিেটি সু্কল স্বচ্ছ দিিযালয 

 ুরস্কালর ভূদষে হলযলে । দেক্ষা প্রদেমন্ত্রী ডঃ িুভাষ িরকার নয়ো-নেনিদ্র্ 

2021-22 সাশের েোর্ীয় স্বচ্ছ দিিযালয  ুরস্কার প্রিান কলরলেন। 

মমাট 8.23 লক্ষ প্রলিদেকাগুদলর মদ্ধয পেদ্ক ননিগোনচর্ সু্ক গুন  হ  28টি 

িরকাদর ও িাহায্যপ্রাপ্ত এিেং 11টি মিিরকাদর সু্কল ৷ েোর্ীয় ননিগোচন কনমটি 

কর্তগ ক িামদিক দিভালগ 34টি এিেং উ -কযাটাগদরলে  াাঁ চটি সহ পমোে 39টি 

নিেযো য় েোর্ীয়  ুেস্কোদ্েে েনয ননিগোনচর্ হদ্য়দ্ে । সু্ক গুন  প্রলেযকটি 60,000 

টাকা  ুরস্কার  ালি । এেোডোও, প্রনর্টি নিেযো য় নিভোর্-নভনত্তক পস্কোে এিং 

নিেযো দ্য়ে সোমনিক পেটিং মিদখলয অেংেিহলণর একটি েেংিা ি  ালি। 
 

ভারে ফ্রালির মথলক AI-মে মলািাল  াটব নারদেল র িভা দেত্ব িহণ করলি 

দ াতকওশি অিুতিি একটি সভাে ইশেকট্রতিক্স এবং আইটি মন্ত্রক জাতিশেশে দয, 

ভারি 2022-23 সাশের জিে কৃতিম বুতিমত্তা(AI) সংক্রান্ত দলাবাে 

পা ম িারতেশপর সভাপতিত্ব গ্রহণ করশব ।  কোউনি  পচয়োদ্েে ননিগোচদ্ন, ভোের্ 

প্রেম  েদ্ন্দে পভোদ্েে দুই-েৃেীযােংলের মিদে িেংখযাগদরষ্ঠো ম লযদেল, 

ময্খালন কানাডা এিেং মাদকব ন যু্ক্তরাষ্ট্র  েির্ী দুটি স্থোন প দ্য়দ্ে | 
 

দগদররাজ দিেং নযা দিদিলে ‘SARAS AAJEEVIKA MELA 2022’ এর 

উলবাধন কলরলেন 

পকন্দ্রীয় িোদ্মোন্নয়ন ও  ঞ্চোদ্য়নর্ রাজ মন্ত্রী শ্রী দগদররাজ নরু্ন নেনিে প্রর্নর্ 

ময়েোদ্ন ‘SARAS AAJEEVIKA MELA 2022’ এর উদ্বোধন কদ্েদ্েন । শ্রী 

দগদররাজ েোনোন পয, িোমীণ উন্নয়ন মন্ত্রক নিদ্েষ  ণয এিং কোরুনেদ্েে পক্ষদ্ে 

িোেগ -আ  উদ্েযোদ্র্ে েনয 3টি েোেয পেদ্ক 60,000-এর মিদে আলিিন 

ম লযলে। 

 

International News in Bengali 
 

CEC শ্রী রাজীি কুমার মন ালল দনিবাচলনর জনয আন্তজব াদেক  য্বলিক্ষক 

দহিালি আ ন্ত্রণ মেদেদেন 

ননিগোচন কনমেন েোননদ্য়দ্ে দয, প্রধান দনিবাচন কদমেনার রাজীি কুমারলক 

মন াললর দনিবাচন কদমেমনর প্রদেদনদধ  দরষি এিেং প্রালিদেক  দরষলির 

আিন্ন দনিবাচলনর েনয ‘আন্তজব াদেক  য্বলিক্ষক’ নহদ্সদ্ি আমন্ত্রণ জািাশিা 

হশেশে । 

18 নদ্ভম্বে পেদ্ক 22 নদ্ভম্বে, 2022  যগন্ত পন োদ্  েোষ্ট্রীয় অনর্নে নহসোদ্ি 

ECI কমবকেব ালির একটি প্রদেদনদধ িললর মনেৃত্ব মিলিন । সফেকোদ্  

রাজীি কুমার কোঠমোনু্ড ও আে োদ্েে এ োকো  নেেেগন কেদ্িন । 
 

িান্দারু উইলিনিািুলক কলমালরালি ভারলের রাষ্ট্রদূে দহলিলি  স্থনযুক্ত করো 

হলযলে 

ইনন্ডয়োন ফদ্েন সোনভগ স(2004) শ্রী িান্দারু উইলিনিািুমক কলমালরাি 

ইউদনযলন ভারলের  েির্ী েোষ্ট্রদূর্ নহসোদ্ি তিশোগ করা হদ্য়দ্ে । েীঘ্রই নর্নন 

েোনয়ত্ব িহণ কেদ্িন িদ্  আেো কেো হদ্চ্ছ । কলমালরাি েনক্ষণ- ূিগ আনিকোে 

3টি বী  ননদ্য় র্ঠির্ একটি স্বোধীন পেে।  
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ভাইি মপ্রদিলডন্ট জগিী  ধনখার কাোলর FIFA দিশ্বকাল র উলবাধনী 

অনুষ্ঠালন ময্াগ দিলযলেন 

ভোইস পপ্রনসদ্ডন্ট জগিী  ধনখার FIFA দিশ্বকাল র উলবাধনী অনুষ্ঠালন 

কাোলরর আদমর মেখ োদমম দিন হামাি আল থাদন এিং অনযোনয নিনেষ্ট 

িযনিদ্েে সোদ্ে পযোর্ নেদ্য়দ্েন । FIFAে পেোন স ইদ্ভদ্ন্টে উদ্বোধদ্ন ভোেদ্র্ে 

প্রনর্নননধত্ব কেদ্র্ দুনেদ্নে সফদ্ে ধনখোে পেোহোয় েদ্য়দ্েন । ফুেি  নিশ্বকোদ্ ে 

উদ্বোধনী অনুষ্ঠোদ্ন পযোর্েোদ্নে  োেো োনে ভোইস পপ্রনসদ্ডন্ট সফেকোদ্  ভোের্ীয় 

সম্প্রেোদ্য়ে সেসযদ্েে সদ্েও মর্নিননময় কেদ্িন । স্বোর্নর্ক কোর্োে এিং 

ইকুদ্য়ডদ্েে মদ্ধয প্রেম মযোদ্চে ঠিক আদ্র্ 20 নদ্ভম্বে 2022 র্োনেদ্খ আ  

পখোদ্েে 60,000 জশির েেমক ক্ষমর্োে আ  িোদ্য়র্ পিনডয়োদমর উদ্বোধনী 

অনুষ্ঠোন আশোতজি হশব ।  
 

কাদিম-মজামাটব  মটাকালযভ কাজাখস্তালনর মপ্রস্থেদেন্ট দহলিলি  ুনরায 

দনিবাদচে হলযলেন 

কাজালখর মপ্রদিলডন্ট কাদিম-লজামাটব  মটাকালযভ 81.3 েোেংে মভাট 

ম লয ননিগোচদ্ন নবর্ীয় পময়োদ্ের জিে কোেোখস্তোদ্নে দেতসশেন্ট নহদ্সদ্ি ননিগোনচর্ 

হদ্য়দ্েন। মধয এদেযার এই মিেটির পকন্দ্রীয় ননিগোচন কনমেন প্রোেনমক র্দ্েযে 

িেোর্ নেদ্য় এই প োষণোটি কশরশেি ।  
 

রাদেযা চীনমক স্থেেদন মেদে ভারলে েবদেদে মবস্থে িার িরিরাহকারী হলয 

উলেলে 

প্রেমিোদ্েে জিে রাতেো ভারলের িিলচলয ি়ে িার িরিরাহকারী হলয 

উলেলে । রাদেযান রপ্তাদনকারকরা 2022-23 অেগিেদ্েে প্রেমোদ্ধগ ভারেীয 

িার িাজালরর 21% মেযার েখ  কদ্েদ্ে, য্া  ূলিব ভারলের িৃহত্তম 

িরিরাহকারী চীনলক োদ়েলয মগলে । 

এনপ্র  পেদ্ক অদ্ক্টোিে  যগন্ত রাদেযান রপ্তাদন 371% মিল়েলে, য্া মরকডব  

2.15 দমদলযন টন হলযলে । আনেগক েদ্র্গ , এই িমলযর মলধয ভারলের 

আমিাদন 765% মিল়ে $1.6 দিদলযন হলযলে । র্র্ অেগিেদ্ে ভোের্ীয় সোে 

আমেোননদ্র্ েোনেয়োে অংে প্রোয় 6% নে , পযখোদ্ন চীলনর 24% দেল । 2022-

23 সোদ্ ে প্রেমোদ্ধগ, ক্রমিধবমান রাদেযান িরিরালহর মলধয ভারলে চীলনর 

রপ্তাদন অলধবলক মনলম এলিলে 1.78 দমদলযন টলন। 
 

কানাডার ব্র্যাম্পটন দিটির প্রথম  াগদ়েধারী দেখ হরদকরাে দিেং মড ুটি মমযর 

স্থহেোদব দনিবাদচে হলযলেন 

হরদকরাে দিেং এর ননদ্য়োদ্র্ে মযে তেশে কোনোডোে ব্রোম্পেন েহে র্োে প্রথম 

 াগদ়েধারী দেখ মড ুটি মমযর ম লযলে । হেনকেোর্ নসং, নযনন 9 এিং 10 

ওয়োদ্ডগ ে প্রনর্নননধত্ব কদ্েন, 2022-26 মথলক মড ুটি মমযর স্থহেোদব দনযু্ক্ত 

হলযলেন। পড ুটি পময়ে কোউনি  এিং অনযোনয কনমটিে সভোয় সভো নর্ত্ব 

কদ্েন এিং পময়ে অনু নস্থর্ িো অনু  ব্ধ েোকদ্  পময়দ্েে  দ্ক্ষ আনুষ্ঠোননক ও 

নোর্নেক অনুষ্ঠোদ্নে েোনয়ত্ব িহণ কদ্েন । 

ির্গ মোন কোনোডোে  ো গোদ্মদ্ন্ট 18 েন নেখ সেসয েদ্য়দ্েন । ির্গ মোদ্ন হারদজে 

িজ্জন, িারিীে চাগার হদ্ ন দুই নেখ যোেো কোনোডোে েোনিন টু্রদ্ডো সেকোদ্েে 

মন্ত্রী। কোউনি ে নহসোদ্ি র্োে ভূনমকোে আদ্র্, নর্নন ন   পে ো সু্ক  পিোদ্ডগ  সু্ক  

ট্রোনি নহসোদ্ি চোে িেদ্েে পময়োদ্ের জিে েোনয়ত্ব  ো ন কদ্েনেদ্ ন। 
 

মন াল: মের িাহাদুর মিউিা টানা 7ম িামরর জনয িালিলধুরা মজলা মথলক 

দনিবাদচে হলযলেন 

পন োদ্ র প্রধোনমন্ত্রী মের িাহাদুর মিউিা টানা 7ম িালরর জনয ননে পে ো 

েোদ্ে ধুেো পেদ্ক ননিগোনচর্ হদ্য়দ্েন । পেেটিদ্র্ সংসেীয় ও প্রোদ্েনেক ননিগোচদ্নে 

পভোে র্ণনো চ দ্ে । পন োন  কংদ্িদ্সে নসননয়ে পনর্ো, মের িাহাদুর মিউিা 

একেন স্বর্ন্ত্র প্রোেী িাগর ধাকাললক 12 হোেোে পভোদ্েে িযিধোদ্ন  েোনের্ 

কদ্েদ্েন । 77 িেে িয়সী পন োন  কংদ্িস সভো নর্ পেউিো ির্গ মোদ্ন  ঞ্চম 

পময়োদ্ের জিে প্রধোনমন্ত্রীে  দ্ে অনধনষ্ঠর্ েদ্য়দ্েন। 

পন োদ্  20পে নদ্ভম্বে সংসেীয় ও প্রোদ্েনেক ননিগোচন অনুনষ্ঠর্ হয় । 2015 সোদ্  

সংনিধোন েোনে হওয়োে  ে দেশক এটি নে  নবর্ীয় ননিগোচন । পেউিো র্োে ননকের্ম 

প্রনর্বন্দ্বী সোর্ে ধোকো  (31) এে তবরুশি 25,534টি মভাট  ান । পেউিো র্োে 

 োাঁ চ েেদ্কে েোেনননর্ক েীিদ্ন পকোদ্নো সংসদের ননিগোচদ্ন হোদ্েননন।  
 

জাদেিেংলঘর মানিাদধকার িেংস্থা ইরালনর মানিাদধকার েিন্ত শুরু কলরলে 

মোনিোনধকোে কাউদিল ইরালন োদন্ত ূণব দিলক্ষালভর উ র রক্তক্ষযী িমন-

 ী়েলনর ননন্দো এিং অনভযুি ননযগোর্ন, নিদ্েষ কদ্ে নোেী ও নেশুদ্েে নিরুদ্ে 

সং টির্  েনো র্েদ্ন্তে েনয একটি স্বাধীন িেয-অনুিন্ধানী দমেন তেদর 

করার  লক্ষ মভাট দিলযলে। 
 

ইিুয িম্পলকব  আরও: 

মজলনভায অনধদ্িেন হ  ইেোদ্নে ক্র্যোকডোউদ্নে েনয চো  সতনষ্টে সিগদ্েষ 

আন্তেগ োনর্ক প্রদ্চষ্টো, যো ইনর্মদ্ধযই আন্তেগ োনর্ক ননদ্ষধোজ্ঞো এিং অনযোনয িযিস্থো 

িহণ কদ্েদ্ে। জামবাদন এিেং আইিলযালের একটি প্রস্তালি মাদকব ন যু্ক্তরাষ্ট্র 

এিেং অলনক ইউলরা ীয, লযাটিন আলমদরকান, এদেযান এিেং আদফ্রকান 

মিেগুদল সহ 25টি মিে সমেগন কদ্েনে  । েয়টি পেে এই  েদ্ক্ষদ্ ে 

নিদ্েোনধর্ো কদ্েদ্ে — চীন,  াদকস্তান, দকউিা, ইদরদিযা, মভদনজুলযলা এিেং 

আলমবদনযা | 
 

মলিলটনযান্ট মজনালরল অদিম মুদনর  াদকস্তালনর নেুন মিনাপ্রধান দহলিলি 

দনযু্ক্ত হলযলেন 

 োনকস্তোদ্নে প্রধোনমন্ত্রী মেহিাজ েরীি িেব মান মজনালরল কামার জালভি 

িাজওযামরর িোদন মলিলটনযান্ট মজনালরল আদিম মুদনরলক পেদ্েে নরু্ন 

পসনোপ্রধোন নহদ্সদ্ি ননদ্য়োর্ কশরশেি । র্েযমন্ত্রী মনেয়ম আওেেদ্েি টুইটালর 

এই দনলযালগর মঘাষণা কদরদেন | 

 

State News in Bengali 
 

উত্তর- ূিব অদলদম্পক মগমলির  িক োদলকায েীলষব রলযলে মদণ ুর 

আঞ্চন ক িহু-ক্র্ীডো ইদ্ভদ্ন্টে নবর্ীয় সংস্কেণ-এ মদণ ুর 85টি স্বণগ সহ 237টি 

 েক ননদ্য় েোনো নবর্ীয়িোদ্েে জিে উত্তে- ূিব অদলদম্পক মগমলি েীষগস্থোন 

অেগ ন কদ্েদ্ে । মদণ ুর 76টি পেৌ য এিং 77টি পব্রোঞ্জ নেদ্র্দ্ে এিং 10 নদ্ভম্বে 

পেদ্ক পেদ্েে উত্তে- ূিগ অঞ্চদ্ ে আেটি েোদ্েযে মদ্ধয প্রনর্দ্যোনর্র্োয় আিাম 

81টি স্বণব, 60টি মরৌ য এিেং 60টি মব্র্াঞ্জ িহ 201টি  িক দনলয দবেীয স্থান 

অজজ ন কদরদে | 
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োদমলনা়ুে ভারলের প্রথম হাদের মৃেুযর দনরীক্ষা কাোলমা ততরী কদরদে 

োদমলনা়েুর িন দিভাগ েোদ্েয হোনর্ে মতরু্যে পেকনডগ ং এিং  যগদ্িক্ষদ্ণে েনয 

আেও নিেে এিং স্বচ্ছ প্রনক্র্য়ো স্থো দ্নে েনয একটি হাদের মৃেুযর অদডট 

কাোলমা চো ু কদ্েদ্ে । ির্গ মোদ্ন, েনসংখযো এিং হোনর্ সংেক্ষণ সম্পনকগ র্ 

অদ্নক প্রদ্েে েনয মতরু্যে কোেণ নচনির্ কেো খুবই গুরুত্ব ূণগ। কোঠোদ্মোটি স্বচ্ছর্ো 

উন্নর্ েোি করশব, ফ োফ  মূ যোয়দ্ন সমস্ত পিকদ্হোল্ডোেদ্েে সহোয়র্ো কেদ্ি| 
 

দি ুরার মুখযমন্ত্রী মাদনক িাহা ‘Amar Sarkar’ ম াটব াল চালু কলরলেন 

দি ুরার মুখযমন্ত্রী ডঃ মাদনক িাহা িমস্ত মকন্দ্রীয এিেং রাজয-স্পির করো 

প্রকল্পগুদললক প্রদেটি ঘদর ঘদর ম ৌাঁলে পেওয়োে েনয কোে কেদ্ে এিং েনর্ণ 

ও সেকোদ্েে মদ্ধয পসরু্ নহদ্সদ্ি কোে কেোে উশেশেে Amar Sarkar’ নো ক 

একটি নরু্ন প োেগ ো  চালু কলরলে ।  ঞ্চোদ্য়র্ নিভোর্ সহ পমোে 78 টি নিভোর্ 

ওদ্য়িদ্ োেগ োদ্  অন্তভুগ ি কেো হদ্য়দ্ে। প োেগ ো টি িোম কনমটিে কমগকর্গ োদ্েে 

মোধযদ্ম েনর্ণদ্ক র্োদ্েে সমসযো ও অনভদ্যোর্ ননেভুি কেদ্র্ সোহোযয কেদ্ি।  
 

মহারাষ্ট্র িরকার মুদক্তলয্াদ্ধালির ম নেন দবগুণ কলরলে 

মহারাষ্ট্র িরকার মুনিদ্যোেোদ্েে ম নেন প্রদে মালি িে হাজার পেদ্ক নবগুণ 

কদ্ে কুদ়ে হাজার টাকা কেোে নসেোন্ত ননদ্য়দ্ে । এরফেস্বরূপ, ভারলের 

স্বাধীনো িেংিাম, মারােওযা়ো মুদক্ত িেংিাম এিেং মগাযা মুদক্ত 

আলন্দাললনর িালথ যু্ক্ত মুদক্তলয্াদ্ধারা এই নসেোদ্ন্তে বোেো উ কত র্ হদ্িন। 
 

ইউদ র মুখযমন্ত্রী ময্াগী আদিেযনাথ ‘ইউলনলস্কা-ভারে-আদফ্রকা হযাকাথন 

2022’ এর উলবাধন কলরলেন 

উত্তেপ্রদ্েদ্েে মুখযমন্ত্রী ময্াগী আদিেযনাথ উত্তরপ্রলিলের মিটার নযডার 

মগৌেম িুদ্ধ দিশ্বদিিযাললয ইউদ্নদ্স্কো -ইদেযা-আদফ্রকা হযাকাথন 2022- 

এে উদ্বোধন কদ্েদ্েন । হযোকোেনটি পকন্দ্রীয় নেক্ষো মন্ত্রক বোেো সংর্ঠির্ হদ্য়দ্ে 

এিং 22টি আনিকোন পেদ্েে নেক্ষোেীেো হযোকোেদ্ন অংেিহণ কেদ্ে । ইউদ্নদ্স্কো 

ভোের্-আনিকো হযোকোেন ইদ্ভদ্ন্ট 603 েন নেক্ষোেী অংেিহণ কশরশে, যোেো 

নেক্ষো, কত নষ, স্বোস্থয, েনি এিং  োনীয় েদ্ ে পক্ষদ্ে নিেোেমোন সমসযোগুন ে েনয 

প্রযুনি-নভনত্তক সমোধোন খুাঁদ্ে প দ্র্ 36  ন্টো অনিেোম পকোনডংদ্য় ননযুি হদ্ি ।  
 

োদমলনা়ুে: আনামালাই টাইগার দরজাভব  মকালযম্বালটালর 'জালম্বা মেইল' চালু 

কলরলে 

আনামালাই টাইগার দরজাভব (এটিআর) োদমলনা়েুর মকালযম্বালটালর 

'জালম্বা মেইল' চো ু কদ্েদ্ে | এটি হে একটি পপ্রোিোম যোে  ক্ষয িো  সংেক্ষদ্ণে 

উশেশেে েেগকদ্েে হোনর্, উনিে ও প্রোণীের্র্ এিং  োহোদ্ড িসিোসকোেী 

আনেিোসী উ েোনর্দ্েে সম্পদ্কগ  নেনক্ষর্ কেো । ATR নফল্ড নডদ্েক্টে এি. 

রামািুব্র্মাদনযান এিং পড ুটি নডদ্েক্টে (দ্ ো োনচ নিভোর্) ভাগবি মেজার 

উলিযালগ, প্রেম েোদ্ম্বো পট্রই  26 নদ্ভম্বে অিুতিি হশব ৷ 

সহকোেী িন সংেক্ষক নভ. পস ভোদ্মে মদ্র্, েোদ্ম্বো পট্রই গুন  

'আনোমো োইয়োর্োম' পেদ্ক শুরু হয় । পপ্রোিোমটি অযাডভািড ওযাইল্ডলাইি 

মযালনজলমন্ট মেদনেং মিন্টার (আত্তোকোট্টি) বোেো সংর্ঠির্ এিং মকল ুনাদচ 

ইলকা মডলভল লমন্ট কদমটি বারা িোস্তিোনয়র্ । 
 

উত্তরাখণ্ড: তনদনোল হাইলকাটব  িুখোল হ্রলির মিৌন্দয্বিধবলনর কাজ দনদষদ্ধ 

কলরলে 

উত্তরাখণ্ড হাইলকাটব  িুখোল হ্রলির চারপাশের শুষ্ক এ োকোয় সমস্ত ননমগোণ 

কোযগক্র্ম নননষে কদ্েদ্ে  | প্রধোন নিচোে নর্ নিন ন সোনি এিং নিচোে নর্ আেনস 

খু দ্িে একটি নডনভেন পিঞ্চ সুখর্দ্ ে চোে োদ্ে পসৌন্দযগোয়ন ও  ুননগিীকেণ 

কোদ্েে নিরুদ্ে স্বর্ঃপ্রদ্ণোনের্ আদ্িেদ্নে শুনোননে সময় এই ননদ্ষধোজ্ঞো েোনে 

কদ্ে। 

 

Economy News in Bengali 
 

Goldman Sachs 2023 িাললর জনয ভারলের GDP  ূিবাভাি কদমলয 5.9% 

কলরলে  

Goldman Sachs Group Inc. আগামী িেমর ভারলের অথবননদেক 

প্রিৃদদ্ধ মন্থর হওেোর েুর্জ োবোে স্থেদেদেন | এই িেলরর আনুমাদনক 6.9% 

মথলক 2023 িাললর কযাললোর িেলর মমাট মিেজ উৎ ািন (GDP) 

5.9% িতনে প দ্র্  োদ্ে । 
 

মুদ্রাস্ফীদে িম্পলকব : 

মুদ্রোস্ফীনর্ে ঊর্ধ্গ র্নর্ে ঝুাঁ নক মোদ্ন দরজাভব  িযাঙ্ক অি ইদেযা সম্ভির্ 

নডদ্সম্বদ্ে পিঞ্চমোকগ  সুদ্েে হোে 50 পিনসস  দ্য়ন্ট এিং পফব্রুয়োনেদ্র্ আেও 35 

পিনসস  দ্য়ন্ট িোনডদ্য় 6.75% এে েোনমগনো  হোে হশব, মগাল্ডমযান 

অথবনীদেদিিরা দললখলেন। পিঞ্চমোকগ  পেে এখন 5.9% এ েোাঁ নডদ্য়দ্ে। 

িোনষগক নেদ্েোনোম CPI মূলযস্ফীদে েু োই মোদ্স 7.0% পেদ্ক পসদ্েম্বদ্ে পিদ্ড 

7.5% হদ্য়দ্ে ।  াইকাদর মূলযস্ফীদে েোনো চোে মোদ্স হ্রোস প দ্য়দ্ে, পম মোদ্স 

এে সদ্িগোচ্চ 16.6% পেদ্ক পসদ্েম্বদ্ে 10.7% হদ্য়দ্ে । 
 

OECD 2022 িালল ভারলের িৃদদ্ধর হালরর  ূিবাভাি কস্থ দে 6.6% কদরদে 

অগবানাইলজেন ির ইলকানদমক মকা-অ ালরেন অযাে 

মডলভল লমন্ট(OECD), উচ্চ মোঝোনে-দ্ময়োেী তিনশ্বক অননশ্চয়র্ো এিং 

অভযন্তেীণ অেগনননর্ক কোযগক োদপর ধীের্নর্ে উদ্িখ কদ্ে, চ নর্ আনেগক 

িেদ্েে(FY23) েনয ভোেদ্র্ে মমাট মিেীয প্রিৃদদ্ধর(GDP) এর  ূিবাভাি 

6.9 েোেংে মথলক কস্থ দে 6.6 েোেংে কদরদে | 

OECD এর িির িপ্তর ফ্রালির  যোনেস েহশরর েযোদ্েো পে  ো মুদ্য়দ্র্ 

অিনস্থর্ । 

• এখন  যগন্ত, 38 জন িিিয রলযলে | 

• অদ্েন য়ো, অনেয়ো, পি নেয়োম, কোনোডো, নচন , ক নম্বয়ো, পকোিোনেকো, 

পচক প্রেোর্ন্ত্র, পডনমোকগ , এদ্স্তোননয়ো, নফন যোন্ড, িোি, েোমগোনন, িীস, 

হোদ্েনে, আইস যোন্ড, আয়োে যোন্ড, ইসেোদ্য় , ইর্োন , েো োন, েনক্ষণ 

পকোনেয়ো,  োেনভয়ো, ন েুয়োননয়ো,  ুদ্ক্সমিোর্গ। , পমনক্সদ্কো, পনেোে যোন্ডস, 

ননউনে যোন্ড, নেওদ্য়, প ো যোন্ড,  রু্গ র্ো , পলোভোক প্রেোর্ন্ত্র, পলোদ্ভননয়ো, 

পেন, সুইদ্ডন, সুইেোে যোন্ড, রু্েস্ক, যুিেোেয এিং মোনকগ ন যুিেোষ্ট্র 38টি 

সেসয পেদ্েে মদ্ধয েদ্য়দ্ে। 
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CRISIL FY23-এর জনয ভারলের GDP  ূিবাভাি 7.3% মথলক 7%-এ 

কলরলে 

CRISIL ভারলের প্রকৃে মমাট মিেজ উৎ ািন(GDP) িৃদদ্ধর  ূিগোভোসদ্ক 

ির্গ মোন অেগিেদ্েে (2022-23) েনয 7 ের্োংে কদ্েদ্ে, যো  ূদ্িগ অনুমোন কেো 

হদ্য়নে  7.3 ের্োংে |  মক্রদডট মরটিেং এলজদি িলললে পয, এটি প্রোেনমকভোদ্ি 

কোেণ তিদশ্বক প্রিৃদদ্ধর মন্দা ভারলের রপ্তাদন এিেং দেল্প কায্বকলা লক 

প্রভোনির্ কেদ্র্ শুরু কদ্েদ্ে । 
 

দক্রদিল িম্পলকব : 

মক্রদডট মরটিেং ইনিরলমেন িাদভব লিি অি ইদেযা দলদমলটড (দক্রদিল) 

হ  একটি ভোের্ীয় নিদ্েষণোত্মক সংস্থো, যো পেটিং, উ দ্েষ্টো, ঝুাঁ নক ও নীনর্ এিং 

র্দ্িষণো প্রেোন কদ্ে এিং এটি আলমদরকান মকাম্পাদন এিএেদ  মলািাললর 

একটি িহাযক িেংস্থা । এটি ভোেদ্র্ে প্রেম পক্র্নডে পেটিং এদ্েনি, যো 1987 

সোদ্  পক্র্নডে পেটিং ইনফেদ্মেন সোনভগ দ্সস অফ ইনন্ডয়ো ন নমদ্েড নোদ্ম চো ু 

হদ্য়নে । 
 

মন্ত্রীলির  যালনল অনলাইন মগদমেংলযর উ র 28% GST িু াদরে করলে 

 ালর 

েোদ্েযে অথবমন্ত্রীলির  যালনল িম্ভিে অনলাইন মগদমেংলযর উ র 28 

েোেংলের GST শুলের সু োনেে কেদ্ি | ির্গ মোদ্ন, অনলাইন মগদমেং-এ 18 

েোেংে GST ধোযজ  করো হে, যো বোস্থিদে 28% করো হদত েোদর ।  

GST এর স্ল্যাি: 

কলরর 

হার 
 ণয 

0.25% 
কোেো এিং আধো- োন ে কেো  োেে এই েযোক্স লযোদ্িে অধীদ্ন 

অন্তভুগ ি কেো হদ্য়দ্ে। 

5% 

র্তহস্থো ীে প্রদ্য়োেনীয় নেননস পযমন পভোেয পর্ , নচনন, মে ো, 

চো এিং কনফ (র্োত্ক্ক্ষনণক িযর্ীর্) অন্তভুগ ি। কয় ো, নমনষ্ট /নমঠোই 

(ভোের্ীয় নমনষ্ট) এিং েীিন েক্ষোকোেী ওষুধগুন ও এই GST 

লযোদ্িে আওর্োয় েদ্য়দ্ে। 

12% এে মদ্ধয েদ্য়দ্ে কনম্পউেোে এিং প্রনক্র্য়োেোর্ খোিোে 

18% 
চুদ্ ে পর্ , েুেদ্ ি এিং সোিোন, মূ ধনী  ণয এিং নেে  

মধযস্থর্োকোেীেো এই লযোদ্ি আশে | 

28% 

পেোে র্োনডে মদ্র্ো নি োসিহু  আইদ্েম, এনস এিং 

পেনিেোদ্েেদ্েে মদ্র্ো পভোর্য ণয, নপ্রনময়োম র্োনড, নসর্োদ্েে এিং 

িোযু়যুি  োনীয়, হোই-এন্ড পমোেেসোইদ্ক  এখোদ্ন অন্তভুগ ি কেো 

হদ্য়দ্ে। 
 

জুলাই-মিলেম্বর 2022-এ ভারলের মিকারলত্বর হার 7.2%-এ মনলম এলিলে 

15 িেে িো র্োে পিনে িয়সী িযনিদ্েে মিকারলত্বর হার 2022 িাললর জুলাই-

মিলেম্বর মালি 7.2 েোেংলে মনলম এলিলে, য্া এক িের আলগ 9.8 

েোেংে দেল , জােীয  দরিেংখযান অদিি (NSO) েোননদ্য়দ্ে। 
 

এই উন্নযন িম্পলকব  আরও: 

ভারলের েহদরর মিকারলত্বর হার 2022-23(FY23) এে েু োই-দ্সদ্েম্বে 

মাশস েোনো  ঞ্চম দকাো ম াশর 7.2 ের্োংদ্ে পনদ্ম এদ্সদ্ে, েোর্ীয়  নেসংখযোন 

অনফস (NSO) বোেো প্রকোনের্ সিগদ্েষ  য্বাযক্রদমক শ্রম েদক্ত িমীক্ষা 

(PLFS) অনুিালর। 
 

ভারলের কালরন্ট অযাকাউন্ট মডদিদিট FY23-এ GDP-এর 3-3.2% দনধবারণ 

করা হলযলে 

মুখয অথবননদেক উ লিষ্টা(CEA) দভ অনন্ত নালগশ্বরলণর মদ্র্, েদক্তোলী 

মিেীয অথবননদেক কায্বকলা  এিং মেল আমিাদন দিললর িৃদদ্ধ, ভারলের 

চলদে অযাকাউলন্টর ঘাটদে FY23-এর জনয GDP 3-3.2 ের্োংে হদ্ি িদ্  

আেো কেো হদ্চ্ছ ৷ 

ভারলের কালরন্ট অযাকাউন্ট িযাললি 2021-22 িালল দজদডদ র 1.2 

েোেংে  োেনর্ পেকডগ  কদ্েদ্ে, যো 2020-21 সোদ্  0.9 ের্োংদ্েে উবতত্ত নে । 
 

আযুষ US$3 দিদলযন মথলক US$18 দিদলযন হলযলে 

পকন্দ্রীয় আযু়ষ মন্ত্রী শ্রী িিবানন্দ মিালনাযাল েোননদ্য়দ্েন পয, 2014-20 সোদ্ র 

মশযে আযু়ে 17 ের্োংে িতনে প দ্য় 18.1 নিন য়ন মোনকগ ন ড োদ্ে প ৌাঁদ্েদ্ে । মন্ত্রী 

নয়োনেনিদ্র্ ‘AYUR-UDYAMAH’ - এর উলবাধলনর িময এটি 

জোস্থনদেদেন| 
 

আযুষ US$3 দিদলযন মথলক US$18 দিদলযন- মূল  লযন্ট: 

• এই উ  দ্ক্ষয, অল-ইদেযা ইনদেটিউট অি আযুলিবি - ইননকউদ্িেন 

পসন্টোে ফে ইদ্নোদ্ভেন অযোন্ড এন্টোেদ্প্রনোেনে  (AIIA ICAINE) িোেগ -

আ গুন দ্ক উন্নীর্ কেোে েনয আযু়ষ মন্ত্রদ্কে অধীদ্ন ইননকউদ্িেন 

পসন্টোেও চো ু কশরশে | 

• পকন্দ্রীয় খোেয ও প্রনক্র্য়োকেণ নেে মন্ত্রী শ্রী  শু নর্  োেস নে  AIIA 

ICAINE চো ু কদ্েনেদ্ ন । 

• দরিাচব  অযাে ইনিরলমেন দিলেম ির মডলভলদ েং কাদন্ট্রজ 

(আরআইএি) দরল াটব  অনুসোদ্ে , মহোমোেীেননর্ কোেদ্ণ 2020 সোদ্  

অেগনননর্ক কমগকোদ্ে মন্দো সদ্েও, নেেটি 2021 সোদ্  20.6 নিন য়ন 

মোনকগ ন ড োে এিং 2022 সোদ্  23.3 নিন য়ন মোনকগ ন ড োদ্ে প ৌাঁেদ্ি িদ্  

অনুমোন কেো হদ্য়দ্ে। 
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Rankings & Reports News in Bengali 
 

জলজীিন দমেলন েীষবস্থানীয মজলার মলধয ইউদ র োহজাহান ুর মজলা 

রদেদে 

সদ্িগোচ্চ িেংখযক টযা  িেংলয্াগ মিওযায মিলের মলধয এক নম্বলর উদ্ঠদ্ে 

োহজাহান ুর । জল জীিন দমেলনর অধীলন, েোহেোহোন ুে িোমীণ এ োকোয় 

প্রনর্টি িোনডদ্র্ ক  সংদ্যোর্ প্রেোন কদ্ে ইনর্হোস সতনষ্ট কদ্েদ্ে। 
 

এই িম্পলকব  আলরা: 

জলজীিন দমেলনর ওলযিিাইলট পেওয়ো র্েয অনুযোয়ী, িুলন্দেহর, মিলরদল, 

দমজব া ুরও এই সমীক্ষোয় স্থোন প দ্য়দ্ে । এই কৃতিত্বশক িোমীণ  োনীয় ে  

সেিেোদ্হে পক্ষদ্ে একটি িড সাফেে নহদ্সদ্ি নিদ্িচনো কেো হদ্চ্ছ।  
 

মনটওযাকব  প্রস্তুদে িূচক 2022: ভারে 61েম স্থালন রলযলে 

US-নভনত্তক Portulans Institute, একটি স্বোধীন অ োভেনক র্দ্িষণো এিং 

নেক্ষো প্রনর্ষ্ঠোন বোেো তর্নে মনটওযাকব  মরদডলনি ইনলডক্স 2022 (NRI 2022) 

দরল াটব  অনুসোদ্ে ভারে পনেওয়োকগ  প্রস্তুনর্ সূচক 2022 অিুযােী েয়টি স্থাি উন্নি 

কশর 61 েম স্থালন রলযলে৷ পেন কম মন্ত্রদ্কে েোনে কেো একটি নিিতনর্দ্র্ ি ো 

হদ্য়দ্ে পয ভোেদ্র্ে সোমনিক পস্কোে 2021 সোদ্  49.74 পেদ্ক 2022 সোদ্  

51.19-এ উন্নীর্ হদ্য়দ্ে ।  

 

Business News in Bengali 
 

টাটা প্রায ₹7,000 মকাটি অদথজর স্থবস্থন দে  যালকজড ওযাটার জাযান্ট 

দিিললদরমক অদধিহণ করলি 

টাটা কনদজউমার আনুমোননক 6,000-7,000 মকাটি টাকায ভারলের িৃহত্তম 

 যালকজড  ানীয জল মকাম্পাদন, Bisleri- পক অনধিহণ কেদ্র্ চশেশে ৷ 

মকাকা-মকালার কালে েফ্ট  ানীয ব্র্যাে থামি আ , মগাল্ড স্পট এিেং 

দলমকামক দিদক্র করার দেন িেক  র মচযারমযান রলমে মচৌহান নিসদ্ নে 

ইন্টোেনযোেনো দ্ক েোেো কননেউমোে পপ্রোডোদ্ক্টে কোদ্ে নডসইনদ্ভি করশবি | 
 

চুদক্ত িম্পলকব  আরও: 

চুনিে অংে নহদ্সদ্ি ির্গ মোন িযিস্থো নো দুই িেদ্েে েনয অিযোহর্ েোকদ্ি। 

মচৌহালনর অিুস্থো এিেং মমলয জযন্তীর িযিিার প্রদে আিলহর অভাি 

র্োদ্ক পকোম্পোনন নিনক্র্ কেদ্র্ িোধয কেদ্ে । নিসদ্ নে নিনক্র্ কেো একটি 

পিেনোেোয়ক নসেোন্ত নে  | নকন্তু নর্নন নিশ্বোস কদ্েন পয, টাটা গ্রু  এটির 'আরও 

ভাললা' য্ত্ন মনলি। 
 

2021 িালল Global Intellectual Property িাইদলেং নেুন মরকলডব  েীদষজ 

রদেদে ভারে, চীন  

Global Intellectual Property ফোইন ং- ম লটন্ট, মেডমাকব  এিেং দডজাইন- 

এে 2021 সোদ্  পেকডগ  মোেোয় প ৌাঁদ্েদ্ে, যো মূ র্ ভারে, চীন এিেং িদক্ষণ 

মকাদরযার এদেযান মিেগুদল মথলক World Intellectual Property 

Organisation (WIPO) অনুসোদ্ে িতনেে বোেো চোন র্ হদ্য়দ্ে ।  
 

উন্নযন িম্পলকব  আরও: 

ভারলে (+5.5 েোেংে), চীন (+5.5 েোেংে) এিেং মকাদরযা প্রজােলন্ত্র 

(+2.5 েোেংে) স্থোনীয় প দ্েন্ট ফোইন ংদ্য় েনিেো ী িতনে 2021 সোদ্  প দ্েন্ট 

আদ্িেদ্নে তিনশ্বক িতনেদ্ক চোন র্ কদ্েদ্ে, যো এনেয়োন ফোইন ংদ্য়ে অংেদ্ক 

অনর্ক্র্ম কেদ্র্ প্রদ্েোনচর্ কদ্েদ্ে ।  

সোদ্  মোনকগ ন যুিেোদ্ষ্ট্র স্থোনীয় প দ্েনন্টং কোযগক ো  (-1.2 েোেংে), জা ান (-

1.7 েোেংে) এিেং জামবাদনলে (-3.9 েোেংে) হ্রাি ম লযলে। 

 

Agreement News in Bengali 
 

হাই- ারিরলমি কদম্পউটিেং-এ িহলয্াদগোর জনয ভারে এিেং EU চুদক্ত 

স্বাক্ষর কলরলে 

ভারলের ইললকেদনক্স এিেং আইটি মন্ত্রক(MeitY) এিং ময্াগালয্াগ 

মনটওযাকব , দিষযিস্তু এিেং প্রযু্দক্তর দডলরক্টলরট-লজনালরল(DG 

CONNECT), ইউলরা ীয কদমেন একটি “Intent of Cooperation on 

High Performance Computing (HPC), Weather Extremes & 

Climate Modeling and Quantum Technologies” সাক্ষর কশরশেি | 
 

এই িম্পলকব : 

ভারে-EU মনোলির তিঠদ্কে সময় মকাযান্টাম এিেং উচ্চ- ারিরমযাি 

কদম্পউটিেংলয প্রযু্দক্তগে িহলয্াদগোলক আরও গভীর করার েনয উভয় 

 দ্ক্ষে প্রনর্শ্রুনর্ে উ ে নভনত্ত কদ্ে এটি তর্নে করা হে | 

 

Appointment News in Bengali 
 

অিিরপ্রাপ্ত IAS অরুণ মগালযল ভারলের দনিবাচন কদমেনার স্থহেোদব দনযু্ক্ত 

হলযলেন 

েোষ্ট্র নর্ মদ্রৌ িী মুমুব অিসেপ্রোপ্ত IAS অরুণ মগালযললক ননিগোচন কনমেদ্ন 

ননিগোচন কনমেনোে নহসোদ্ি ননদ্য়োর্ কদ্েদ্েন । 1985 িযোদ্চে একেন  োঞ্জোি 

কযোডোে অনফসোে, পর্োদ্য়  ননিগোচনী  যোদ্নদ্  প্রধোন ননিগোচন কনমেনোে েোেীি 

কুমোে এিং ননিগোচন কনমেনোে অনু  চন্দ্র  োদ্ন্ডে সোদ্ে পযোর্ পেদ্িন । সম্প্রনর্ 

নমঃ পর্োদ্য়  ভোেী নেে সনচি নেদ্ ন এিং পকন্দ্রীয় সংস্কত নর্ মন্ত্রদ্কে েোনয়ত্বও 

 ো ন কদ্েদ্েন। িার 31 নডদ্সম্বে, 2022-এ অিসদ্ে যোওয়োে কেো নে , নকন্তু 

র্োে পস্বচ্ছো অিসে 18 নদ্ভম্বে কোযগকে হয়। 
 

অিিরপ্রাপ্ত BPCL মচযারমযান অরুণ কুমার দিেং ONGC-এর  রিেী প্রধান 

হলে চলললেন 

নিন নসএদ্ ে প্রোিন পচয়োেমযোন অরুণ কুমার দিেং ভারলের েীষব মেল ও 

গযাি উৎ ািনকারী ONGC এর নরু্ন পচয়োেমযোন হদ্র্ চশেশে । নর্নন 

BPCL পেদ্ক অিসে ননদ্য়দ্েন এিং ইনর্মদ্ধযই 27 আর্ি সোক্ষোত্ক্কোদ্েে 

আদ্র্ ম লোদলযাম ও প্রাকৃদেক গযাি দনযন্ত্রক মিালডব র(PNGRB) প্রধান 

দহলিলি দনিবাদচে হলযলেন । এই প্রেমিোদ্েে জিে 60 িেদ্েে পিনে িয়সী 

একেন িযনি PSU পিোডগ -স্তদ্েে েীষগস্থোনীয় অিস্থোদ্ন েোকদ্িন । 
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দিদনযর কনিালটযান্ট মরামাল মেট্টিমক মডললযট ইদেযার CEO স্থহেোদব 

মলনানীে করো হদেদে 

ফোদ্মগে অংেীেোেদ্েে কোদ্ে  োঠোদ্নো একটি ইদ্ম  অনুসোদ্ে, নসননয়ে 

 েোমেগেোর্ো মরামাল মেঠিলক এক মাি িীঘব দনিবাচন প্রদক্রযার  লর 

মডললযট ইদেযার CEO স্থহেোদব মদ্নোনীর্ কেো হদ্য়দ্ে । মদ্নোনয়ন কনমটি, 

একোনধক প্রোেী নিদ্িচনো কেোে  ে, পেট্টিে উ ে োতেত্ব আশরাপ কশরি, নযনন 

ভোেদ্র্ পড দ্য়দ্েে  েোমেগ অনুেী দ্নে পনর্ত ত্ব পেন।  েির্ী  েদ্ক্ষ  হ  র্োে 

ভোের্ীয় ইকুযইটি অংেীেোেদ্েে েনয প্রোেীর্ো নননশ্চর্ কেো। 

 

Banking News in Bengali 
 

িরকার PSU িযালঙ্কর CEO-এর িলিবাচ্চ মমযাি 10 িের িাদ়েলযলে 

িযাঙ্কগুদলর িযিস্থা না  দরচালক এিং অনযোনয সোিগক্ষনণক  নেচো কদ্েে েী গ 

পময়োে পেওয়োে নসেোন্ত ননদ্য়দ্ে । এখন প্রাথদমকভালি 5 িেলরর জনয দনলযাগ 

মিওযা হদব, যা পশর আরও 5 িেমরর জনয িা়োলনা হদব । 
 

ভারলের কণবাটক রোদজয িলিবাচ্চ ইনেল করা দিড-ইন্টালরদক্টভ 

 ুননবিীকরণলয্াগয েদক্ত ক্ষমো রলযলে 

পেদ্েে সমস্ত েোদ্েযে দিড-ইন্টালরদক্টভ  ুননবিীকরণলয্াগয েদক্তর মমাট 

ইনেল ক্ষমোর তিতরশখ কণবাটক েীষব স্থালন রদেদে । RBI এর একটি 

প্রকোেনো অনুসোদ্ে, েোদ্েযে মমাট 15,463 মমগাওযাট ইনেল করা ক্ষমো 

দেল । 
 

প্রদেলিিলন য্া  াওযা মেদে: 

হযােিুক অি েযাটিদেকি অন ইদেযান মেটি 2021-22 অনুিালর, 

োদমলনা়েু 15,225 মমগাওযাট দনলয দবেীয স্থালন রলযলে; গুজরাট 

13,153 মমগাওযাট দনলয েৃেীয স্থালন দেল এিং মহারাষ্ট্র 10,267 

মমগাওযাট িহ চেুথব স্থালন দেল | 

অনযানয রাজয িম্পলকব : 

মহোেোদ্ষ্ট্রে  দ্ে েদ্য়দ্ে রাজস্থান (10,205 পমর্োওয়োে), অন্ধ্রপ্রলিে (8,969 

পমর্োওয়োে), মধযপ্রলিে (5,206 মমগাওযাট ), মেললঙ্গানা (4,378 

পমর্োওয়োে), উত্তরপ্রলিে (3,879 পমর্োওয়োে),  াঞ্জাি (1,617 পমর্োওয়োে) 

এিং দহমাচল প্রলিে (988 পমর্োওয়োে) এিং উত্তরাখণ্ড (713 মমগাওযাট)। 
 

RBI "ভারেীয রাজযগুদললে  দরিেংখযান হযােিুক, 2021-22" প্রকাে 

কলরলে 

ভোের্ীয় রাজয 2021-22 িেংক্রান্ত হযােিুক অি েযাটিদেকলির সপ্তম 

িেংস্করণটি নেেোভগ  িযাঙ্ক অি ইদেযা (RBI) প্রকাে কলরলে । যো ভারলের 

আঞ্চদলক অথবনীদে সম্পদ্কগ  িযো ক র্েয সেিেোহ কশরশে । 
 

প্রদেলিিলনর মূল িলািল: 

• চ নর্ অেগিেদ্ে সোমনষ্টক অেগনননর্ক দৃনষ্টভনে ইনর্িোচক। যোইদ্হোক, 

ভারে এখনও দিশ্বিযা ী মহডওযাইে বারা প্রভাদিে। 

• সমস্ত েোদ্েযে মদ্ধয দিড-ইন্টালরদক্টভ  ুননবিীকরণলয্াগয দিদুযলের 

িলিবাচ্চ স্থাদ ে ক্ষমো রলযলে ।  
 

Axis Bank, Flipkart 'Flipkart Axis Bank Super Elite' মক্রদডট কাডব  

চালু করলি 

ভোেদ্র্ে র্ত র্ীয় িতহত্তম পিসেকোনে খোদ্র্ে িযোঙ্ক Axis Bank এিং ভোেদ্র্ে 

স্বদ্েেী ই-কমোসগ মোদ্কগ েদ্েস Flipkart 'Flipkart Axis Bank Super Elite'  

চালু করলে এদক-অেদরর েোদথ অেংেীিাদরত্ব কলরলে ৷ Flipkart 

SuperCoins  ুেষ্কোে পপ্রোিোম চােু কেদ্র্ এিং িোহদ্কে পকনোকোেোে অনভজ্ঞর্ো 

িোডোদ্র্, এই কোডগ টি পক্র্র্োদ্েে েনয িযো ক মূ য প্রেোন কেদ্ি। 
 

Axis Bank, Flipkart 'Flipkart Axis Bank Super Elite' মক্রদডট কাডব  

চালু করলি- মূল  লযন্ট: 

• দি কাটব  অযাদক্সি িযাঙ্ক মক্রদডট কালডব র েনয সম্প্রনর্ অনেগ র্ নেে  ক্ষ 

মোই ফ ক অজম ি কদ্েদে | 

• সু োে এদলট মক্রদডট কাডব টি প্রনর্টি প নদ্েদ্নে েনয অনেগ র্ 4X 

সু োেকদ্য়ন সহ 500টি নি কোেগ  সু োেকদ্য়দ্নে অযোনক্টদ্ভেন সুনিধো পেদ্ি 

এিং Flipkart, Myntra, ইর্যোনে েুদ্ড 20,000 টাকা  য্বন্ত  ুরস্কার 

মিলি। 

• SuperCoins হ   ুেষ্কোে যো িোহকেো Flipkart, Myntra, এিং 

Cleartrip েুদ্ড প্রনর্টি পকনোকোেোয় উ োেগ ন কেদ্র্  োদ্েন। 
 

ICICI িযাঙ্ক োর GIFT দিটি োখায এনআরআইলির জনয নেুন  ণয চালু 

কলরলে 

মিিরকাদর খালের ঋণিাো ICICI িযাঙ্ক গুজরালটর GIFT দিটি োখায 

NRI ভোের্ীয়দ্েে েনয দুটি নরু্ন  ণয - আমানলের দি রীলে ঋণ (LAD) 

এিেং ডলার িে চালু কলরলে ৷ ICICI েেম বোঙ্ক যা নর্ফে নসটিদ্র্ এইসি 

 ণয অফোে কশরশে | 
 

এনআরআই িাহকলির জনয দগিট দিটিলে মূল অিার: 

• মলািাল কালরন্ট অযাকাউন্ট: এটি একটি অ-িুি িহনকারী অযোকোউন্ট 

যোে পকোদ্নো নূযনর্ম িযোদ্ দ্িে প্রদ্য়োেন পনই। এটি অনোিোসী ভোের্ীয়দ্েে 

ভোেদ্র্ নিদ্েেী মুদ্রো পযমন USD, EUR, GBP-এ েোকো েমো নেদ্র্ 

সোহোযয কদ্ে। 

• মলািাল মিদভেংি অযাকাউন্ট: এনআরআইরা স্বল্পলমযালি েোকো েমো 

কেদ্র্  োদ্ে এিং এই পসনভংস অযোকোউদ্ন্ট সুে প দ্র্  োদ্ে। 

• মমযাদি আমানে: এগুন  ভোেদ্র্ FCNR-এে েনয এক িেদ্েে রু্ নোয় 

সোর্ নেদ্নে নূযনর্ম  ক-ইন সমদ্য়ে সোদ্ে তিলিদেক মুদ্রার অনািাদিক 

(FCNR) আমানলের অনুরূ । িোহকেো USD, EUR, GBP এে মদ্র্ো 

মুদ্রোয় েমো কেদ্র্  োদ্েন। 
 

HDFC িযাঙ্ক, কানারা িযাঙ্ক রাদেযার িালথ রুদ  িাদণলজযর জনয RBI এর 

অনুলমািন ম লযলে 

নেেোভগ  িযাঙ্ক অি ইদেযা(RBI) HDFC িযাঙ্ক দলদমলটড এিেং কানারা 

িযাঙ্ক দলদমলটডলক রাদেযার িালথ রুদ  িোনণদ্েযে েনয একটি নিদ্েষ 

“vostro account”  মখালার অনুমনর্ েোি কশরশে ৷ 

“vostro account” এর গুরুত্ব: 

http://www.careerpower.in/
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“vostro account”  হ  এমন একটি অযোকোউন্ট, যো একটি কলরি লেন্ট 

বযোঙ্ক অনয একটি বযোঙ্ক এর হদে অযোকোউন্ট যারণ কশর | এই অযোকোউন্টগুন  

কলরি লেন্ট িযাদঙ্কেংলযর একটি অ দরহায্ব দিক পযখোদ্ন র্হনি  ধোেণকোেী 

িযোঙ্ক পকোনও নিদ্েেী বোশঙ্কর অযোকোউদ্ন্টে কোদ্িোনডয়োন নহসোদ্ি কোে কদ্ে িো 

 নেচো নো কদ্ে। 

 

Science & Technology News in Bengali 
 

দিক্রম-S রলকট ইিলরা বারা চালু করা হলযলে, যো ভারলের প্রথম 

িযদক্তগেভালি উন্নে রলকট 

Vikram-S রলকট, ভোেদ্র্ে প্রেম িযনির্র্ভোদ্ি উন্নর্ েদ্কে যো ভারেীয 

মহাকাে গলিষণা িেংস্থা(ISRO) পেদ্ক শ্রীহদরলকাটা  ঞ্চ যোদ্ড উৎদ্ক্ষ ণ 

কেো হদ্য়দ্ে । ISRO বোেো নিক্র্ম-এস েদ্কে উৎদ্ক্ষ ণ একটি ঐনর্হোনসক মুহূর্গ  

। 

নিক্র্ম-এস েদ্কেটি হোয়দ্রোিোে-নভনত্তক িোেগ -আ  স্কাইরুট অযালরালস্পি 

প্রাইলভট দলদমলটড বারা তেদর করা হলযলে এিং এটি 6-নমেোে র্  এিং 89.5 

নকদ্ োনমেোদ্েে সদ্িগোচ্চ উচ্চর্োয় আ োর্ কদ্ে | 
 

ইউলরা  দিলশ্বর প্রথম েোরীস্থরকর্োদব প্রস্থতবন্ধী মহাকােচারীর নাম মঘাষণা 

কলরলে 

ইউলরা ীয মস্পি এলজদি েোেীনেক প্রনর্িন্ধী িযনিদ্েে কোে কেদ্র্ এিং 

মহোকোদ্ে িসিোস কেোে অনুমনর্ পেওয়োে েনয একটি িড  েদ্ক্ষ  তিশেশে, যার 

িাম দেওো হশেশে " যারালস্ট্রানট" | 22টি দেশের এই সংস্থো িদ্ দ্ে পয র্োেো 

দব্র্টিে  যারাদলদম্পক দিন্টার জন মযাকিললক মহোকোেচোেী প্রনেক্ষদ্ণে 

সময় একটি সম্ভোিয র্দ্িষণোয় অংে ননদ্র্ ননযুি কদ্েদ্ে, যোদ্র্ প্রনর্িন্ধী 

িযনিদ্েে ভনিষযদ্র্ে নমেদ্ন অংে পনওয়োে েনয প্রদ্য়োেনীয় ের্গ গুন  মূ যোয়ন 

কেো যোয়। 

উলিখলয্াগযভালি: মযোকফ , নযনন 19 িেে িয়দ্স একটি পমোেেসোইদ্ক  

দু গেনোে কোেদ্ণ র্োে ডোন  ো হোনেদ্য়নেদ্ ন | তিতি 2008 মিইদজেং 

 যারাদলদম্পক মগমলি 100 নমেোে তবভাশগ মব্র্াঞ্জ  িক দজলেদেললন । 
 

 

Schemes and Committees News in Bengali 
 

BCCI মচেন েমবার মনেৃলত্ব 4 িিলিযর জােীয দনিবাচন কদমটিমক বরখোস্ত 

কদরদে 

পিোডগ  অি কলন্ট্রাল ির দক্রলকট ইন ইদেযা (দিদিদিআই) পেোদ্য়নন্ট 

নিশ্বকোদ্  ভোের্ীয় েদ্ ে খারাপ  োেফেমযোদ্িে  দ্ে মচেন েমবার পনর্ত ত্বোধীন 

চার িিলিযর জােীয দনিবাচক কদমটিমক পভদ্ে নেদ্য়দ্ে । প্রধান দনিবাচক 

মচেন েমবা েোডোও ননিগোচক কনমটিে অনয সেসযেো নেদ্ ন িুনীল ময্াদে, 

হরদিন্দর দিেং এিেং মিিােীষ মমাহাদন্ত । 
 

প্রথমিার ভারে িরকার আত্মহেযা প্রদেলরালধর মকৌেল মঘাষণা কলরলে 

স্বাস্থয ও  দরিার কলযাণ মন্ত্রক েোর্ীয় আত্মহেযা প্রদেলরাধ মকৌেল 

উদ্মোচন কদ্েদ্ে, যা জনস্বালস্থযর অিাদধকার নহসোদ্ি আত্মহর্যো প্রনর্দ্েোদ্ধ 

িরকার কর্তগ ক প্রণীর্ প্রথম নীদে । 

নীনর্টিে  ক্ষয হ  2023 িাললর মলধয মিলে আত্মহেযাে মৃেুযহার 10 

েোেংে কদমলয আনা । নীনর্টি পেদ্ে আত্মহর্যো প্রনর্দ্েোদ্ধ কোযগক্র্ম 

িোস্তিোয়দ্নে েনয একোনধক পিকদ্হোল্ডোেদ্েে েনয একটি কোঠোদ্মো প্রেোন করশব 

| 
 

উ জােীয দেশুলির মলধয েীরন্দাদজ প্রচালরর জনয িরকার 100টি একালডদম 

স্থা ন করলি 

মকন্দ্রীয উ জাদে দিষযক মন্ত্রী অজুব ন মুো িদ্ দ্েন পয, সেকোে আনেিোসী 

নেশুদ্েে মশযে েীরন্দাজ িক্ষোলক বৃস্থি করোর েনয পেদ্ে 100টি েীরন্দাজ 

একালডদম স্থা লনর দিদ্ধান্ত দনলযলে । 

দেক্ষা ও স্বাস্থয িুদিধা িৃদদ্ধর েনয ক্র্মোর্র্ কোে করা হশে এিং উ েোর্ীয় 

এ োকোয় কমগসংস্থোন সতনষ্টে নেদ্কও মদ্নোদ্যোর্ও  দেওো হশে। নর্নন 

েোননদ্য়নেদ্ ন পয, সেকোে একলিয মলডল আিাদিক সু্কল স্থা ন করলে 

এিেং 'প্রধানমন্ত্রী আদি আিেব  িাম ময্াজনা' িোস্তিোয়ন কেদ্ে যোে  ক্ষয হ  

িযিধোন কমোদ্নো এিং উদ্িখদ্যোর্য উ েোর্ীয় েনসংখযো সহ িোদ্ম পমৌন ক 

 নেকোঠোদ্মো প্রেোন কেো। 
 

প্রলিির মিণু মগা াল অচন্ত CIPM কদমটির িিিয দহলিলি দনিবাদচে 

হলযলেন 

নযাদিদির CSIR-নযােনাল দিদজকযাল লযািলরটদর(CSIR-NPL) এর 

প্রলিির মিণু মগা াল অচন্ত, আন্তজব াদেক কদমটি ির ওলযটি অযাে 

মমজারি(CIPM)-এর সেসয ননিগোনচর্ হদ্য়দ্েন । 27র্ম আন্তজব াদেক কদমটি 

ির ওলযটি অযাে মমজারি(CIPM) সভোটি 15-18 নদ্ভম্বে, 2022 র্োনেদ্খ 

িোদ্িে  যোনেদ্স অনুনষ্ঠর্ হদ্য়নে । নিনভন্ন পেে পেদ্ক ননিগোনচর্ 18 েন সেদ্সযে 

মদ্ধয অধযো ক অচন্ত আন্তজব াদেক কদমটি ির ওলযটি অযাে 

মমজারি(CIPM) -এ ননিগোনচর্ হওয়ো 7র্ম ভোের্ীয় ।  
 

http://www.careerpower.in/
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Summits & Conference News in Bengali 
 

ভারে িরকারী ওলযিিাইট এিেং SCO 2023 এর দথম চালু কলরলে 

ভারে িােংহাই মকা-অ ালরেন অগবানাইলজেন (SCO) এর অদিদিযাল 

ওলযিিাইট চো ু কদ্েদ্ে, কোেণ এটি 2023 িালল িেংস্থার মচযারমযান নহসোদ্ি 
 েির্ী SCO েীষগ সদ্ে ন আদ্য়োেন কেদ্ি । আর্োমী িেে ভোেদ্র্ে 
সভো নর্দ্ত্ব পয ইদ্ভন্টগুদ্ ো িহণ কেো হদ্ি র্ো ওদ্য়িসোইেটি রু্দ্  ধদ্েদ্ে। 
 

ইলভলন্টর দথম: 

ইদ্ভদ্ন্টে নেম is “For a SECURE SCO”।  
 

Awards & Honours News in Bengali 
 

NTPC 47েম ICQCC-2022 এ স্বণব  ুরস্কার দজলেলে 

এনটিন নসে QC ে  উনচোহোে পেদ্ক 47র্ম আন্তজব াদেক কনলভনেন অন 

মকাযাদলটি কলন্ট্রাল িালকব লল(ICQCC-2022) "মগাল্ড"  ুরস্কার 

নেদ্র্দ্ে । েোকোর্গ োয় 15-18 নদ্ভম্বে  যগন্ত এই সদ্ে ন অনুনষ্ঠর্ হশব । 

ICQCC-2022-এে নেম নে  " Built Back Better through Quality 

Efforts "।  
 

রালজন্দ্র  াওযার FICCI বারা লাইিটাইম অযাদচভলমন্ট অযাওযাডব  2022 

দ্বোরো িম্মাদনে হদেদেন 

মিডালরেন অি ইদেযান মচম্বািব অি কমািব অযাে ইোদস্ট্র (FICCI) 

8র্ম FICCI উচ্চ নেক্ষোে পেষ্ঠত্ব  ুেস্কোে অনুষ্ঠোদ্ন 'লাইিটাইম 

অযাদচভলমন্ট অযাওযাডব  2022' নেদ্য় NIIT-এে পচয়োেমযোন ও প্রনর্ষ্ঠোর্ো 

রালজন্দ্র দিেং  াওযারলক সংিনধগর্ কদ্েদ্ে।  ুেস্কোেটি নেক্ষোে পক্ষদ্ে এিং 
আইটি প্রনেক্ষণ নেে তর্নেে পক্ষদ্ে র্োে অ নেসীম অিেোন এিং অনুকেণীয় 

কোদ্েে েনয  োওয়োেদ্ক স্বীকত নর্ পেয়। 
 ুেষ্কোদ্েে ননিগোচন একটি উচ্চ-স্তদ্েে েুনে  যোদ্ন  বোেো কেো হদ্য়নে , যোে 

সভো নর্দ্ত্ব তেশেি ডঃ আেএ মোদ্ে কোে, ভোের্ীয় েোর্ীয় র্দ্িষণো অধযো ক 
এিং চযোদ্ি ে, ইননিটিউে অফ পকনমকযো  পেকদ্নো নে, মুম্বোই এিং CSIR-

এে প্রোিন মহো নেচো ক। 
 

দেব্বলের আধযাদত্মক মনো িালাই লামামক গান্ধী মযালেলা  ুরস্কালর 

িম্মাদনে করো হদেদে  

14েম িালাই লামালক নহমোচ  প্রদ্েদ্েে র্ভনগে েোদ্েন্দ্র নিশ্বনোে আেদ্ কোে 

ধমগেো োে মযোনিওডর্দ্ঞ্জে পেকদ্চন পচোন ং-এ গান্ধী মযালেলা  ুরস্কার 2022 
প্রেোন কদ্েন । নর্ব্বদ্র্ে আধযোনত্মক পনর্ো, নয়োনেনি নভনত্তক র্োন্ধী মযোদ্ন্ড ো 

ফোউদ্ন্ডেন পেদ্ক েোনন্ত  ুেস্কোে িহণ কদরপেন । অনুষ্ঠোদ্ন উ নস্থর্ নেদ্ ন 
ভোেদ্র্ে প্রোিন প্রধোন নিচোে নর্ পকনে িো োকত ষ্ণোন এিং সুনপ্রম পকোদ্েগ ে প্রোিন 

নিচোে নর্ জ্ঞোন সুধো নমে। 
 

53েম IFFI 2022: দচরঞ্জীিী 2022 িাললর ভারেীয চলদচ্চি িযদক্তলত্ব 

িম্মাদনে হদেদেন 

ভারলের 53েম আন্তজব াদেক চলদচ্চি উৎিলির (IFFI) উদ্বোধনী 

অনুষ্ঠোদ্ন, পর্দ্ গু সু োেিোে দচরঞ্জীিীলক ভারেীয চলদচ্চি িযদক্তত্ব 2022 

িাললর  ুরস্কালর সেোননর্ কেো হয় । পকন্দ্রীয় র্েয ও সম্প্রচোে মন্ত্রী অনুেোর্ 
ঠোকুে প োষণো কদ্েদ্েন পয, পমর্োিোে নচেঞ্জীিীদ্ক ইনন্ডয়োন নফল্ম  োদ্সগোনোন টি 
অফ েয ইয়োে  ুেস্কোে পেওয়ো হদ্ি । প্রোয় চোে েেদ্কে কমগেীিদ্ন, নচেঞ্জীিী 150 

টিেও পিনে চ নচ্চদ্ে অনভনয় কদ্েদ্েন | 
 

কত্থক উমা েমবা ‘িুদমিা চরে রাম’  ুরস্কার মেদেদেন 

কত্থক ড. উমা েমবা ভোের্ীয় েোস্ত্রীয় সেীর্ ও নতদ্র্যে পক্ষদ্ে র্োে অিেোদ্নে 

স্বীকত নর্স্বরূ  আেীিন কত নর্দ্ত্বে েনয মযগোেো ূণগ 'িুদমিা চরে রাম  ুরস্কার' 

ম লযলেন। নর্নন একেন প্রখযোর্ েোস্ত্রীয় নতর্যনেেী, নযনন এই পেদ্েে সোংস্কত নর্ক 

ঐনর্দ্হয অননয অিেোদ্নে েনয  দ্মশ্রী(1973) এিং  দ্মভূষণ(2001)  ুেস্কোদ্ে 

ভূনষর্ হদ্য়দ্েন। শ্রীেোম ভোের্ীয় ক ো পকন্দ্র(SBKK) বোেো কোমোনন 

অনডদ্েোনেয়োদ্ম আদ্য়োনের্ একটি অনুষ্ঠোদ্ন নর্নন েেু ও কোশ্মীদ্েে প্রোিন 

র্ভনগে কেণ নসং এিং সদ্েোে িোেক ওস্তোে আমেোে আ ী খোদ্নে কোে পেদ্ক 

 ুেস্কোেটি িহণ কদ্েন। 
 

ফ্রাঙ্কা মা-ইহ িুললম ইযেং 2022 িাললর জনয ইউলনলস্কা মিনদজৎ দিেং  ুরস্কার 

ম লযলেন 

কযালমরুমনর িোঙ্কো মো-ইহ সুদ্ ম ইয়ংদক 2022 সংস্কেদ্ণে েনয সহনেী র্ো 

এিং অনহংসোে প্রচোদ্েে েনয ইউলনলস্কা-মিনদজৎ দিেং  ুরস্কার প্রেোন করো 

হদেদে।  ুেস্কোেটিে নোমকেণ কেো হদ্য়দ্ে প্রোিন ভোের্ীয় নেেী, প খক এিং 

কূেনীনর্ক মেননেৎ নসং (1924-2013) এর িাশম, নযনন ইউদ্নদ্স্কোে গুডউই  

অযোম্বোসোডেও নেদ্ ন ।  
 

মডদনে মঞু্জর ভাট জয ুরিুট USA-এর 1ম মলািাল দহউমযাদনটাদরযান 

অযাওযালডব  িম্মাদনে হদেদেন 

কাশ্মীর উ েযকার িাদিন্দা ডযাদনে মঞু্জর ভাট ননউইয়দ্কগ  ভোেদ্র্ে 

কনসুযদ্ ে পেনোদ্েদ্  আদ্য়োনের্ একটি অনুষ্ঠোদ্ন জয ুর িুট USA-এর 

প্রথম মলািাল দহউমযাদনটাদরযান অযাওযালডব  ভূদষে হদ্য়দ্েন । ভোের্ীয় হোই 

কনমেন ননউইয়দ্কগ  কনসো  পেনোদ্ে  েণধীে েয়সওয়ো , IAS এিং েয় ুেফুে 

USA-এে পচয়োেমযোন পপ্রম ভোন্ডোনে এই  ুেস্কোে প্রেোন কদ্েন । পড ুটি কনসো  

পেনোদ্ে , িরুণ পেফও িযনির্র্ অনুষ্ঠোদ্ন উ নস্থর্ নেদ্ ন। 

 

Important Dates News in Bengali 
 

দিশ্ব মটদলদভেন দিিি 2022 21মে নলভম্বর  ালন করা হয 

প্রনর্ িেে 21 নলভম্বর দিশ্ব মটদলদভেন দিিি  ো ন কেো হয় । এটি এমন একটি 

নেন যো আমোদ্েে েীিদ্ন পেন নভেদ্নে মূ য এিং প্রভোিদ্ক স্বীকত নর্ পেয় । আমেো 

সিোই েোনন দয, পেন নভেন সমোদ্ে এিং একেন িযনিে েীিদ্ন একটি গুরুত্ব ূণগ 

ভূনমকো  ো ন কদ্ে। এটি আমোদ্েে প্রনর্নেদ্নে নিদ্নোেন এিং র্দ্েযে উৎস । 

আমেো পেন নভেন পেদ্ক পয সমস্ত নিদ্নোেন এিং র্েয  োই র্ো আমোদ্েে নিশ্ব 

সম্পদ্কগ  আ দ্ডে েোকদ্র্ সোহোযয কদ্ে । তিদুযনর্ন সেঞ্জোদ্মে িোইদ্ে নকেু 

নহসোদ্ি পেন নভেদ্নে গুরুত্ব রু্দ্  ধেোে েনয, প্রনর্ িেে 21 নদ্ভম্বে নিশ্ব 

পেন নভেন নেিস  োন র্ হয়। 
 

দিশ্ব দেশু দিিি 2022 20 নলভম্বর উিয্াদ ে হয 

20 নলভম্বর দিশ্ব দেশু দিিি  োন র্ হয়। নেিসটিে  ক্ষয নেশুদ্েে মদ্ধয 

আন্তেগ োনর্ক একর্ো ও সদ্চর্নর্ো িতনেে  োেো োনে র্োদ্েে ক যোণসাযি কেো। 20 

নদ্ভম্বে েোনর্সংদ্ ে সোধোেণ  নেষদে নেশুদ্েে অনধকোে সংক্র্োন্ত একটি প োষণো 

ও কনদ্ভনেন র্তহীর্ হওয়োে িোনষগকীদ্ক নচনির্ করা হে ।  
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নিশ্ব নেশু নেিস 2022: নেম 

আন্তেগ োনর্ক নেশু নেিদ্সে নেম হ , , “Inclusion, for every child”. ।  
 

21মে নলভম্বর দিশ্ব মৎিয দিিি  ালন করা হয 

দিশ্ব মৎিয দিিি প্রদে িের 21লে নলভম্বর  োন র্ হয় । এই নেনটি সুস্থ 

মহোসোর্দ্েে িোস্তুর্দ্ন্ত্রে গুরুত্ব রু্দ্  যরশি এিং নিদ্শ্ব মৎসয সম্পদ্েে পেকসই 

মেুে নননশ্চর্ কেোে েনয পাতেি হে ।  

 

Sports News in  Bengali 
 

কাললবাি আলকারাজ দিলশ্বর িিবকদনষ্ঠ এক নম্বর ATP মেযার হলযলেন 

েযোননয়োডগ  কাললবাি আলকারাজ িেদ্েে পেদ্ষে সিদ্চদ্য় কম িয়সী ATP 

ওযাল্ডব  নম্বর 1 মখদেোেোি হলযলেন | এ িেে মটদনি নিদ্শ্ব অনিশ্বোসয উত্থোন 

পেনখদ্য়দ্েি আ কোেোে । 

12 মিলেম্বর এই পখ োধু োে িাতেকাে তিতি েীদ্ষগ উদ্ঠনেদ্ ন, যো িেদ্েে 

পেদ্ষে ATP র যাদঙ্কেংলযর 50 িম সংস্কেদ্ণ এক নম্বদ্ে সিদ্চদ্য় িড উত্থাি । 
 

িমুবলা-1 মরদিেং: মরড িুললর মযাক্স ভােব াল ন আিুধাদি F1 িযাে দপ্রক্স 

দজলেলেন 

ফমুগ ো ওয়োন (F1) নিশ্ব চযোনম্পয়ন মযাক্স ভােব যাল ন িেংযু্ক্ত আরি 

আদমরালের আিুধাদিলে অনুস্থিত F1 আিুধাদি মরলির পেষ মরশুশম জেী 

হশেশেি । চালবি মলক্লারক এিং িাদজব ও ম লরজ 290  লযলন্টর েোদথ 

নবর্ীয় স্থোন অজম ি কশরি |  
 

িাম্প্রদেক িযাে দপ্রক্স 2022 দিজযী: 

• ব্রোনেন য়োন িযোন্ড নপ্রক্স 2022- েেগ  েোদ্স  (নব্রটিে) 

• পমনক্সকোন িযোন্ড নপ্রক্স 2022 – মযোক্স ভোিগ োদ্ ন (পনেোে যোন্ডস) 

• ইউএস িযোন্ড নপ্রক্স 2022 – মযোক্স ভোিগ োদ্ ন (পনেোে যোন্ডস) 

• েো োননে িযোন্ড নপ্রক্স 2022- মযোক্স ভোিগ োদ্ ন (পনেোে যোন্ডস) 

• নসেো ুে িযোন্ড নপ্রক্স 2022- সোনেগ ও প দ্েে (পমনক্সদ্কো) 

• কোনোনডয়োন িযোন্ড নপ্রক্স 2022 – মযোক্স ভোিগ োদ্ ন (পনেোে যোন্ডস) 

• আেোেিোইেোন িযোন্ড নপ্রক্স 2022 – মযোক্স ভোিগ োদ্ ন (পনেোে যোন্ডস) 

• নময়োনম িযোন্ড নপ্রক্স 2022 – মযোক্স ভোিগ োদ্ ন (পনেোে যোন্ডস) 

• এনমন য়ো-পেোমোগ্নো িযোন্ড নপ্রক্স 2022 – মযোক্স ভোিগ োদ্ ন (পনেোে যোন্ডস) 

• পসৌনে আেি িযোন্ড নপ্রক্স 2022 – মযোক্স ভোিগ োদ্ ন (পনেোে যোন্ডস) 

• পিঞ্চ িযোন্ড নপ্রক্স 2022 – মযোক্স ভোিগ োদ্ ন (পনেোে যোন্ডস) 

• েযোননে িযোন্ড নপ্রক্স 2022 – মযোক্স ভোিগ োদ্ ন (পনেোে যোন্ডস) 

• হোদ্েনেয়োন িযোন্ড নপ্রক্স 2022 – মযোক্স ভোিগ োদ্ ন (পনেোে যোন্ডস) 

• পি নেয়োন িযোন্ড নপ্রক্স 2022 – মযোক্স ভোিগ োদ্ ন (পনেোে যোন্ডস) 

• ডোচ িযোন্ড নপ্রক্স 2022 – মযোক্স ভোিগ োদ্ ন (পনেোে যোন্ডস) 

• ইর্োন য়োন িযোন্ড নপ্রক্স 2022 – মযোক্স ভোিগ োদ্ ন (পনেোে যোন্ডস) 

• পমোনোদ্কো িযোন্ড নপ্রক্স 2022 - সোনেগ ও প দ্েে (পমনক্সদ্কো) 

• অদ্েন য়োন িযোন্ড নপ্রক্স 2022 - চো গস প িোকগ  (পমোনোদ্কো) 

• িোহেোইন িযোন্ড নপ্রক্স 2022 – চো গস প িোকগ  (পমোনোদ্কো) 

• অনেয়োন িযোন্ড নপ্রক্স 2022 – চো গস প িোেক (পমোনোদ্কো) 
 

কাোলরর আল মখালর 22েম FIFA দিশ্বকা  2022 শুরু শুরু হলযলে 

22র্ম FIFA  ুরুষলির দিশ্বকা  20 নলভম্বর কাোলরর আল মখালরর 

আল িালযে মেদডযালম অনুনষ্ঠর্ একটি িণগোঢ্য অনুষ্ঠোদ্ন আনুষ্ঠোননকভোদ্ি 

উমুি প োষণো কেো হয় । প্রেমিোদ্েে মদ্র্ো পকোদ্নো আেি পেে ফুেি  েুনগোদ্মন্ট 

আদ্য়োেন কেদ্ে । 32টি ে  আন্তেগ োনর্ক ফুেিদ্  সিদ্চদ্য় কোনির্  ুেস্কোদ্েে 

েনয পখ দ্ি, ফোইনো টি 18 নডদ্সম্বে  ুসোই  পিনডয়োদ্ম অনুনষ্ঠর্ হদ্ি, যো 

নিশ্বকো  আদ্য়োেদ্নে েনয িযিহৃর্ আেটি পিনডয়োদ্মে মদ্ধয সিদ্চদ্য় িড 

দেতেোম । 18 নডদ্সম্বে, 2022 িাতরশখ কোর্োদ্েে েোর্ীয় নেিদ্স, উদ্বোধনী 

পখ োটি কাোর এিেং ইকুলযডলরর মলধয আল মখালরর আল িালযে 

মেদডযালম অনুদষ্ঠে হয। 
 

FIFA দিশ্বকা  2022: মূল  লযন্ট 

• 22 র্ম FIFA  ুরুষদ্েে নিশ্বকো  কোর্োদ্ে 20 নলভম্বর মথলক 18 

দডলিম্বর 2022  য্বন্ত অনুদষ্ঠে হলি। 

• এই প্রেম পকোদ্নো আেি পেে এই েুনগোদ্মন্ট আদ্য়োেন কেদ্ি। 

• 2002 নিশ্বকোদ্ ে  ে এটি এনেয়োয় অনুনষ্ঠর্ হওো নবর্ীয় নিশ্বকো , যো 

পযৌেভোদ্ি েো োন ও েনক্ষণ পকোনেয়োে আদ্য়োেদ্ন নে । 

• নিশ্বকোদ্  পমোে 32টি ে  অংেিহণ কেদ্ি। 

•  ো'ইি কোদ্ ে অনফনসয়ো  মোসকে । এটি পকনফয়োহ বোেো অনুপ্রোনণর্, আেি 

 ুরুষদ্েে বোেো  নেধোন কেো একটি ঐনর্হযিোহী পহডদ্েস। 

• নিশ্বকোদ্ ে সময় িযিহৃর্ ফুেিদ্ ে নোম আল দরহলা । আেনি ভোষোয় আ  

নেহ ো মোদ্ন "যোেো"। 
 

কাোলর FIFA দিশ্বকা  আলযাজলনর জনয মকান মেদডযাম িযিহার করা 

হলচ্ছ? 

• আ  িোইর্ পিনডয়োম 

•  ুসোই  পিনডয়োম 

• আহমে নিন আ ী পিনডয়োম 

• আ  েোনুি পিনডয়োম 

• আ  েুমোমো পিনডয়োম 

• এডুদ্কেন নসটি পিনডয়োম 

• খন ফো আন্তেগ োনর্ক পিনডয়োম 

• পিনডয়োম 974 
 

FIFA দিশ্বকা  2022 গ্রু : 

• গ্রু  এ: কোর্োে, ইকুদ্য়ডে, পসদ্নর্ো , পনেোে যোন্ডস 

• গ্রু  নি: ইং যোন্ড, ইেোন, মোনকগ ন যুিেোষ্ট্র, ওদ্য় স 

• গ্রু  নস: আদ্েগ নন্টনো, পসৌনে আেি, পমনক্সদ্কো, প ো যোন্ড 

• গ্রু  নড: িোি, অদ্েন য়ো, পডনমোকগ , নর্উনননসয়ো 

• গ্রু  ই: পেন, পকোিোনেকো, েোমগোনন, েো োন 

• গ্রু  এফ: পি নেয়োম, কোনোডো, মেদ্কো, পক্র্োদ্য়নেয়ো 

• গ্রু  নে: ব্রোনে , সোনিগয়ো, সুইেোে যোন্ড, কযোদ্মরুন 

• গ্রু  এইচ:  রু্গ র্ো ,  োনো, উরুগুদ্য়, েনক্ষণ পকোনেয়ো 
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কাোর দিশ্বকাল র প্রাইজমাদন কে? 

ফুেিদ্ ে সিদ্চদ্য় মযগোেো ূণগ ট্রনফ পের্োে  োেো োনে কোর্োদ্ে FIFA নিশ্বকোদ্  

ে গুদ্ োে েনয যদ্েষ্ট আনেগক প্রদ্ণোেনো েদ্য়দ্ে। 

• কোর্োে নিশ্বকোদ্ ে নিেয়ী  োদ্ি 38 দমদলযন ইউলরা (INR 344 মকাটি)। 

• কোর্োে নিশ্বকোদ্ ে েোনোে আ   োদ্ি 27.27 দমদলযন ইউলরা (INR 245 

মকাটি)। 

• র্ত র্ীয় স্থোদ্ন েোকো ে টি  োদ্ি 24.45 দমদলযন ইউলরা (INR 220 

মকাটি)। 
 

কাোর দিশ্বকাল র মািকট মক? 

কোর্োে নিশ্বকোদ্ ে অনফনসয়ো  মোসকে হ  লা'ইি।  
 

FIFA আিন্ন ইলভন্ট: 

• FIFA নিশ্বকো  2022: কোর্োে (32 টিম) 

• FIFA নিশ্বকো  2026: কোনোডো, পমনক্সদ্কো, মোনকগ ন যুিেোষ্ট্র (48 ে ) 

• FIFA অনূর্ধ্গ -20 মনহ ো নিশ্বকো  2022: পকোিোনেকো 

• FIFA অনূর্ধ্গ -17 মনহ ো নিশ্বকো  2022: ভোের্ 

• FIFA অনূর্ধ্গ -17 মনহ ো নিশ্বকো  2023: অদ্েন য়ো এিং ননউনে যোন্ড 
 

মিিাদস্তযান মভলটল িমুবলা ওযান মরদিেং মথলক অিির দনলযলেন 

েোমগোন পেনসং েোইভোে মিিাদেযান মভলটল িমুবলা ওযান মরদিেং পেদ্ক 

অিসে ননদ্য়দ্েন । পেড িুদ্ ে হদ্য় প্রনর্বনন্দ্বর্ো কেোে সময় পভদ্ে  2010 

পেদ্ক 2013 সোদ্ ে মদ্ধয চোেটি ফমুগ ো ওয়োন ওয়োল্ডগ  চযোনম্পয়ননে  নেদ্র্দ্ে 

এিং এে আদ্র্ পফেোনেে সোদ্ে েয়টি মরশুম কোটিদ্য়দ্েি । আিুধোনি িযোন্ড নপ্রদ্ক্স 

পসিোনস্তয়োন পভদ্ে  েেম স্থোদ্ন পেষ কদ্েদ্েন । পেদ্সে আদ্র্ পভদ্ে  র্োে 

সহকমী প্রনর্দ্যোর্ীদ্েে কোে পেদ্ক র্োডগ  অি অনোে  োন। 
 

মনাভাক মজালকাদভচ 6ষ্ঠ ATP িাইনালল স্থেদেেে দেলরা া দজলেলেন 

মনাভাক মজালকাদভচ নেওদ্য়ে কযাি ার রুডলক হোনেদ্য় ষষ্ঠ এটিদ  

িাইনালল স্থেদেেে দেলরা া নেদ্র্দ্েন । পনোভোক পেোদ্কোনভচ প্রনর্ ক্ষদ্ক 

7-5, 6-3 িযিধোদ্ন  েোনের্ কদ্ে 4.7 দমদলযন ডলালরর ঐদেহাদিক মিেন 

স্থজদত মনন । রজার মিমেরালরর েয়টি এটিন  নেদ্েো ো েদ্য়ে পেকদ্ডগ ে সমোন 

কেদ্ ন পনোভোক পেোদ্কোনভচ । 
 

 

মেললঙ্গানার ভূকযা এিেং ওদ়েোর  াদি জােীয অনূর্ধ্ব -13 িযাডদমন্টন 

দেলরা া দজলেলে 

পর্দ্ েোনোে দনোন্ত ভূকযা এিং ওনডেোে োনদভ  াদি ইউদ -িযাডদমন্টন 

একালডদমলে পুরুষশের ও পমদ্য়দ্েে তসশেেস তবভাশগ 34েম অনূর্ধ্ব -13 

জােীয িযাডদমন্টন চযাদম্পযনদেল  জেী হদ্য়দ্েন ।   

চেুথব িাোই ভূকযা অন্ধ্রপ্রদ্েদ্েে অনখ  পেনি পিোিোদ্ক 44 নমননদ্ে 19-21, 

21-12, 22-20 দকাশর  েোনের্ কদ্েন পযখোদ্ন োনদভ  োনে মোে 22 নমননে 

সমদে 15ত  িাোইপ্রাপ্ত দিিযােংেী মগৌেমলক 21-7, 21-10 দকাশর পরাতজি 

কশরি।   
 

15েম এদেযান এযারগান চযাদম্পযনদেল  ভারে 28টি মিানার মলধয 25টি 

দজলেলে 

িদক্ষণ মকাদরযায অনুনষ্ঠর্ 15েম এদেযান চযাদম্পযনদেল  ভারে 25টি 

স্বণগ েক ননদ্য় র্োদ্েে অনভযোন পেষ কদ্েদ্ে। ভোের্ীয় েুটি মনু ভোদ্কে এিং 

সম্রোে েোনো 10 দমটার জুদনযর এযার দ স্তল দমক্সড টিম ইলভন্ট দজলেলেন । 

িোেোই দ্িগ ভোদ্কে ও েোনো 578 টি েট স্থনদেদেন | উজলিদকস্তান েুটি 

সোইেকুদ্ োভো ও মুহোেোে কম ভ তিিীে স্থাি অজম ি কশরশেি| 
 

মদনকা িািা: এদেযান কা  মটদিল মটদনলি  িক জযী প্রথম ভারেীয মদহলা 

ভোের্ীয় পেনি  পেননস পখদ্ োয়োড মদনকা িািা এদেযান কা  মটদিল মটদনি 

টুনবালমলন্ট  েক েয়ী প্রথম ভারেীয মদহলা হদেদেন । এনেয়োন কো  2022-

এ েোই যোদ্ন্ডে িযোংকদ্ক অিুতিি মনহ োদ্েে তসশেেস পব্রোঞ্জ  েদ্কে মযোদ্চ নিশ্ব 

নং 6 জা ালনর হাযাো দহনালক হোনেদ্য়দ্েন মোননকো । মকন্দ্রীয মন্ত্রী দকলরন 

দরদজজু মোননকো িোেোে কত নর্দ্ত্বে েনয প্রেংসো কদ্েদ্েন।  

 

Obituaries News in Bengali 
 

প্রিীণ  াঞ্জাদি অদভলনিী িলদজৎ মকৌর খাঙু্গরা প্রেোত হদেদেন 

পিে কদ্য়কটি সু োেনহে  োঞ্জোনি নসদ্নমোয় প্রধোন ভূনমকোে েনয সু নেনচর্  

একেন প্রিীণ অনভদ্নর্ো িলদজৎ মকৌর,  োঞ্জোদ্িে  ুনধয়োনো পে োয় েোি 

হশেশেি । মৃিুেকাশে তিতি 69 িেে িয়সী তেশেি | ে নেৎ পকৌে Mamla 

Garbar Hai, Putt Jattan De, Patola, Ki Banu Duniya Da, and Saida 

Jogan সহ পিে কদ্য়কটি সফ  চ নচ্চদ্ে অনভনয় কদ্েনেদ্ ন।  
 

প্রাক্তন ভারেীয িুটিল অদধনাযক িািু মাদন 59 িের িযলি প্রেোত হদেদেন 

1980-এে েেদ্ক ভোের্ীয় ফুেি  েদ্ ে অনিদ্চ্ছেয অংে োকা িািু মদণ 

ন ভোে-সম্পনকগ র্ সমসযোগুন ে সোদ্ে েী গ যুদ্েে  দ্ে েোি হশেশেি । 

মৃিুেকাশে নর্নন 59 িেে িয়সী নেদ্ ন। নর্নন 55টি আন্তেগ োনর্ক মযোদ্চ ভোেদ্র্ে 

প্রনর্নননধত্ব কদ্েনেদ্ ন এিং 1984 সোদ্  AFC এনেয়োন কোদ্ ে পযোর্যর্ো 

অেগ নকোেী ভোের্ীয় েদ্ ে অংে নেদ্ ন। 
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অযাদন্ট-মেোদচেং ডগি মস্কাযাড K9-এর প্রথম কুকুর মজারিা মারা মগলে 

পচোেোনেকোনেদ্েে ধেদ্র্ ভোেদ্র্ে প্রেম কুকুে পমোর্োদ্য়ন কেো মজারিা 

গুয়োহোটিদ্র্ িতে িয়দ্স মোেো পর্দ্ে । 12 িেে িয়সী  ুরুষ কুকুর মিলদজযান 

মযাদললনাইি ' K9'- এে সেসয নেদ্ ন, যা িনযপ্রোণী অ েোদ্ধে নিরুদ্ে  ডোই 

কেোে েনয পেদ্েে প্রেম কুকুে ে । পেোেিো পস্কোয়োদ্ডে প্রেম কুকুে এিং 60 

টিেও পিনে পচোেো নেকোেীদ্ক ধেদ্র্ আইন প্রদ্য়োর্কোেী কর্তগ  ক্ষদ্ক সোহোযয কেোে 

েনয র্োদ্ক কত নর্ত্ব পেওয়ো হদ্য়নে । িনযপ্রোণী কমীেো র্োদ্ক অশ্রুনসি নিেোয় 

নেদ্য়নেদ্ ন এিং সমোনহর্ কেো হদ্য়নে । 

 

Defence News in Bengali 
 

ভারেীয মিনািাদহনী 'কমিযাট ইউদনিমব'-এর জনয IPR দনিন্ধন কলরলে 

ভারেীয মিনািাদহনী মোন কোনো প্রনর্ষ্ঠোে েনয নেুন দডজাইন এিেং 

কযালমালিজ  যাটানব ইউদনিলমবর Intellectual Property 

Rights(IPR) এে েনয ননিনন্ধর্ হদ্য়দ্ে । প দ্েন্ট, নডেোইন এিং পট্রডমোদ্কগ ে 

কদ্রো োে পেনোদ্ে , ক কোর্ো পেনেদ্েেন প্রনক্র্য়ো সম্পন্ন কদ্েদ্ে । 
 

INS দিকন্দ ‘Sea Sword 2' িন্ত্রািদিলরাধী মহ়োয অেংেিহণ কলরলে 

INS দিকন্দ উত্তর -  দিম আরি িাগলর সনেন র্ সোমুনদ্রক িোনহনীে পনর্ত দ্ত্ব 

অ োদ্েেন ‘Sea Sword 2' -এ অেংেিহণ কলরলে । মোেক িযিসো পঠকোদ্র্ 

এিং পচোেোচো োনকোেী সংস্থোগুন দ্ক র্োদ্েে অশুভ কমগকোদ্েে েনয সমুদ্র িযিহোে 

কেো িন্ধ কেদ্র্ এই অনভযোন চো োদ্নো হয় । এে আদ্র্, 15 নদ্ভম্বে েো োদ্ন 

িহুেোনর্ক সোমুনদ্রক মহডো "মালািার 22" এে 26র্ম সংস্কেণ পেষ হদ্য়নে । 
 

গরু়ে েদক্ত 2022: ভারে-ইলন্দালনদেযা ময্ৌথ মহ়ো কারাওযােং-এ শুরু 

হলযলে 

ভারে ও ইলন্দালনদেযার দিলেষ িাদহনী পযৌে সোমনেক মহডো ‘গরু়ে েদক্ত’ 

শুরু কলরলে । মহডোটি ির্গ মোদ্ন ইলন্দালনদেযার িাঙ্গা িুযানা মেদনেং এদরযা, 

কারাওযােং-এ চললে । মহডোটি গরু়ে েদক্তর অষ্টম িেংস্করণ, যো উভয় 

পসনোিোনহনীে নিদ্েষ িোনহনীে মদ্ধয পিোঝো ডো, সহদ্যোনর্র্ো এিং 

আন্তঃকোযগক্ষমর্ো িোডোদ্নোে উ ে দৃনষ্ট ননিে কদ্ে। পযৌে মহডোে  ক্ষয হদ্ ো 

নিদ্েষ এই িোনহনীে েক্ষর্ো িোডোদ্নো । এটি নরু্ন অস্ত্র, সেঞ্জোম, পকৌে  এিং 

 েনর্ে  োেো োনে  ূিগির্ী অ োদ্েেন পেদ্ক পেখো  োদ্ঠে র্েয পেয়োে কেোে 

উশেশেে চােু করা হশেশে | 
 

ভারেীয দিমান িাদহনীর ময্ৌথ ‘HADR Exercise Samanvay 2022’ শুরু 

কলরলে 

ভারেীয দিমান িাদহনী িোনষগক পযৌে মানদিক িহাযো এিেং দুলয্বাগ িাণ 

 দরচালনা করলে, যোর নো   ‘Samanvay 2022’ | এটি 28 নদ্ভম্বে 2022 

পেদ্ক 30 নদ্ভম্বে 2022  যগন্ত আিো এয়োে পফোসগ পিেদ্ন অিুতিি হশব । 

প্রোনর্ষ্ঠোননক দুদ্যগোর্ িযিস্থো নো পতরকোঠোদ্মোে কোযগকোনের্ো মূ যোয়ন কেোে েনয 

এই অনুেী নটি হে একটি ' মাদি এলজদি এক্সারিাইজ', যোে মদ্ধয নিনভন্ন 

HADR সম্পদ্েে িযোটিক এিং িোইং নডসদ্ে ও একটি 'দ্েিদ্ ে  এক্সোেসোইে' 

অন্তগমি েোকদ্ি। 
 

মিনাপ্রধান মজনালরল মলনাজ  ালে  যাদরলি গাডব  অি অনার িহণ কলরমেন 

মিনাপ্রধান মজনালরল মলনাজ  ালে 17 নলভম্বর, 2022 োদরলখ 

 যাদরলির মলি ইনভালাইডলি গাডব  অি অনার িহণ কদ্েন। বিম মাশি নর্নন 

িোদ্ি চোে নেদ্নে সফদ্ে েদ্য়দ্েন। 
 

িাউথ ওলযোনব কমাে রাজস্থালন ইদন্টলিলটড িাযার  াওযার এক্সারিাইজ 

 দরচালনা কলরমে 

ভারেীয মিনািাদহনীর িাউথ ওলযোনব কমাে েোেস্থোদ্নে েে মরুভূনমদ্র্ 

MFFR-এ ইনন্টদ্িদ্েড ফোয়োে  োওয়োে এক্সোেসোইে, "েত্রুনাে"  দরচালনা 

কলরলে। নিনভন্ন নক্র্য়োক োদ্ ে মদ্ধয েদ্য়দ্ে তসনযদ্েে আয়ন, একটি িহু 

পডোদ্মইন  নেদ্িদ্ে সমসোমনয়ক প্রযুনিগুন দ্ক অন্তভুগ ি কদ্ে িযো ক সমন্বদ্য়ে 

সোদ্ে স্থ   েদ্ক্ষ । উেীয়মোন সমসোগুন  কোটিদ্য় উঠদ্র্ নিনভন্ন 

অংেিহণকোেীদ্েে মদ্ধয নেদ্য়  েোইম পযোর্োদ্যোর্ এিং সোধোেণ অ োদ্েটিং েনি 

ভোর্ কদ্ে পনওয়োে অনুেী ন কেো হদ্য়নে  এিং েক্ষর্োদ্ক সেোননর্ কেো 

হদ্য়নে । 

প ফদ্েনযোন্ট পেনোদ্ে  এএস নভন্ডোে, পেনোদ্ে  অনফসোে কমোনন্ডং ইন নচফ, 

সপ্ত েনি কমোন্ড নিনভন্ন যুে ও যুে সহোয়র্ো অদ্স্ত্রে মদ্ধয অংেিহণ ও সমন্বদ্য়ে 

প্রেংসো কদ্েন। নর্নন 'আত্ম দনভব ার ভারে' িো 'লমক ইন ইদেযা' উলিযালগর 

অংে নহসোদ্ি অন্তভুগ ি পেেীয় েযোেফমগগুন ে সক্ষমর্োে পেোষদ্ণেও প্রেংসো 

কদ্েন । পেনোদ্ে  অনফসোে কমোনন্ডং ইন নচফ ক্র্মোর্র্ নরু্ন যুে  েনর্র 

অদ্ন্বষণ এিং ভনিষযদ্র্ে যুদ্ে  ডোই কেোে েনয ননেস্ব সক্ষমর্ো িতনেে 

প্রদ্য়োেনীয়র্োে কেো  ুনিগযি কদ্েন। 

 

Books & Authors News in Bengali 
 

দব্র্টিে ইদেহািদিি িাইমন মিিালগর মলখা ‘The World: A Family 

History’ নালমর একটি িই প্রকোস্থেত হদেদে 

নব্রটিে ইনর্হোসনিে িাইমন মিিাগ মলন্টদিওর ‘The World: A Family 

History’ নোদ্মর একটি নরু্ন িই প্রকোে কদ্েদ্েন । বইটি দুই খদ্েে, যো হযোদ্চে 

ইনন্ডয়ো বোেো প্রকোনের্ করা হশেশে | 
 

মগৌেম মিারালহর ‘Nalanada – Until we meet again’ নো ক নেুন িই এর  

লঞ্চ কলরলেন রািদকন িে 

মগৌেম মিারাহ, একেন নসননয়ে মযোদ্নেদ্মন্ট প েোেোে এিং িযো কভোদ্ি 

প্রেংনসর্ িই 'মদনটাইদজেং ইলনালভেন'-এর মলখক, স্থতস্থন র্োে নরু্ন িই 

‘Nalanada – Until we meet again’ লঞ্চ কলরলেন । দকেংিিদন্ত মলখক 

রািদকন িে িইটি েঞ্চ কদ্েনেদ্ ন ।  

 

Miscellaneous News in Bengali 
 

মকমদব্র্জ অদভধান 2022 িাললর ওযাডব  অি িয ইযার দহিালি ‘Homer’ 

মঘাষণা কলরলে 

মকমদব্র্জ অদভধান 2022 সোদ্ ে িেদ্েে পসেো তহসাশব ‘Homer’ দক দহিালি 

প্রকাে কলরলে, যা Wordle বারা অনুপ্রাদণে হলযদেল। ‘Homer’ েব্দটি 

2022 সোদ্ ে পম মোদ্সে প্রেম সপ্তোদ্হ প্রোয় 75,000 িোে অনুসন্ধোন কেো 

হদ্য়নে । 
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Google আলমদরকান ভূোদিক মমদর থা বলক োর জীিলনর উ র ইন্টালরদক্টভ 

ডুডল দিলয িম্মাদনে কলরলে 

Google আদ্মনেকোন ভূর্োনেক এিং মহোসোর্েীয় মোননচেকোে, মমদর থা বলক 

শ্রদ্ধা জোস্থনদেদে, নযনন মহোদ্েেীয় প্রিোদ্হে র্েগুন  প্রমোণ কেদ্র্ সোহোযয 

কদ্েনেদ্ ন৷ নর্নন সমুদ্রর্দ্ ে প্রেম নিশ্ব মোননচে সহ-প্রকোে কদ্েনেদ্ ন । 1998 

িাললর 21লে নলভম্বর,  োইদ্ব্রনে অফ কংদ্িস নমদ্সস েো গদ্ক 20 ের্দ্কে 

অনযর্ম পসেো মোননচেকোে নহদ্সদ্ি আখযোনয়র্ কদ্ে। গুর্  ডুডদ্  নমস েোদ্ গে 

একটি ইন্টোদ্েনক্টভ েীিনী েদ্য়দ্ে । 

নর্নেন নিনেষ্ট মনহ ো, কযাটদলন লারলিন, মরলিকা মনলিল এিেং ডঃ টিযারা 

মুর, যোেো সমুদ্র নিজ্ঞোন এিং ভূর্দ্েে সোধোেণর্  ুরুষ-েোনসর্ পক্ষেগুন দ্র্ 

অির্নর্ কদ্ে পমনে েোদ্ গে উত্তেোনধকোেদ্ক সনক্র্য়ভোদ্ি িহন কদ্ে চদ্ দ্েন র্োে 

র্দ্েে েনয িণগনো প্রেোন কশরশেি । 
 

মলিলটনযান্ট গভনবর কাশ্মীলর ‘Sonzal-2022’ এর উলবাধন কলরলেন 

মলিলটনযান্ট গভনবর মলনাজ দিনহা কাশ্মীর দিশ্বদিিযাললয িাদষবক যু্ি 

উৎিি ‘Sonzal-2022’- এে উদ্বোধন কদ্েদ্েন । প ফদ্েনযোন্ট র্ভনগে 

িদ্ নেদ্ ন পয িোনষগক উত্ক্সিটি র্রুণ নেেীদ্েে র্োদ্েে প্রনর্ভো প্রেেগদ্নে েনয 

একটি দুেগ োন্ত সুদ্যোর্ েোি করশব এিং ‘Sonzal-2022’ র্োদ্েে 'এক ভারে 

মশ্রষ্ঠ ভারে' এর স্বপ্ন েূরদণর জনয একটি অেযন্ত প্রলযাজনীয েযাটিমব 

িরিরাহ করদব |  
 

প্রিার ভারেী োর রজে জযন্তী িা প্রদেষ্ঠার 25 িের েূস্থতজ র উিয্া ন করলে 

প্রিার ভারেী 23 নলভম্বর, 2022 -এ র্োে প্রনর্ষ্ঠোে 25 িেে িো েের্ েয়ন্তী 

উেযো ন করশে  । 1997 সোদ্ ে এই নেদ্নই, এটি সংসদ্েে একটি আইন বোেো 

প্রনর্নষ্ঠর্ একটি নিনধিে স্বোয়ত্তেোনসর্ সংস্থো নহসোদ্ি প্রনর্নষ্ঠর্ হদ্য়নে  । এটি 

দূেেেগন এিং অ  ইনন্ডয়ো পেনডও ননদ্য় র্ঠির্ । প্রসোে ভোের্ীে CEO পর্ৌেি 

নবদ্িেী িদ্ ন, পেে ও নিদ্শ্বে তবতভন্ন চযোদ্ দ্ঞ্জে সময় প্রসোে ভোের্ী দৃঢ়ভোদ্ি 

মোনুদ্ষে  োদ্ে েোাঁ নডদ্য়দ্ে। 
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