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International News 
 

PESCO: EU প্রথমবারেে মর া মার্কি ন যুক্তোরেে অংশগ্রহণরক অনুরমাদন 

র্দর়েরে 

• ইউরোপী়ে ইউর্ন়েন সম্প্রতি নেওর়ে, কানাডা এবং মার্কি ন যুক্তোরেে 

পামিারনন্ট স্ট্রাকচাডি  ককাঅপারেশন (PESCO) প্রতিরক্ষা উদ্যাদ্ে অংশ তিদ্ি 

অিুদ্রাধ অিুদ্ াদি কদ্রদ্ে। এই প্রথ , ইউদ্রাপীয় ব্লক ককাদ্িা িৃিীয় কদশদ্ক 

কপসদ্কা প্রকদ্ে অংশ কিওয়ার অিু তি তদদ্য়দ্ে। কদশগুতি এখি ইউদ্রাদ্পর 

র্মর্িটার্ে কমার্বর্িটি কপ্রারেক্ট এ অংশ কিদ্ব। 

র্মর্িটার্ে কমার্বর্িটি কপ্রারেক্ট : 

• অবকাঠাদ্ ােি উন্নতি এবং আ িািাতিক বাধা অপসারদ্ের  ধ্য তদদ্য় যাদ্ি 

ইউদ্রাপীয় ইউতিয়দ্ির সা তরক ইউতিটগুতি অবাদ্ধ চিাচি করদ্ি পাদ্র িারজন্য 

এই প্রকেটি চািু করা হদ্য়দ্ে । এটি  ূিি আ িািাতিক বাধা (পাসদ্পাটট  কচদ্কর 

 দ্িা) এবং অতি  তবজ্ঞতির প্রদ্য়াজিীয়িা এই দুটি তবষয় সম্বতিি । NATO 

জরুরী পতরতিতিদ্ি কসিারা তিরদ্পক্ষ ও দ্রুিেতিদ্ি অিসর হদ্ি পাদ্র। িদ্ব, 

শাতির স য়, অতি  তবজ্ঞতি প্রদ্য়াজি। 

PESCO সম্বরে: 

• এটি ইউদ্রাপীয় ইউতিয়দ্ির সুরক্ষা ও প্রতিরক্ষা পতিতসর একটি অংশ। এটি 2009 

সাদ্ি ট্রিটি অফ তিসবি দ্বারা প্রবতিট ি ইউদ্রাপীয় ইউতিয়দ্ির চুতির তিতিদ্ি 

প্রবতিট ি হদ্য়তেি। PESCO সদস্যদ্দর প্রায় পাাঁ চ িাদ্ের চার িাে NATO এর 

সদস্য। NATO হদ্িা িথট আটিাতিক ট্রিটি অেটািাইদ্জশি । 

• 2020 সাদ্ির িদ্িম্বদ্র, ইউদ্রাপীয় ইউতিয়ি িি-EU সদস্যদ্দর PESCO 

কি অংশ কিওয়ার অিু তি কদয়। এরপদ্র কানাডা, মার্কি ন যুক্তোে ও নেওর়ে 

কপসদ্কাদ্ি অংশ কিওয়ার জন্য অিুদ্রাধ কদ্রতেি। 

• ইউদ্রাপীয় ইউতিয়দ্ির চারটি কদশ তিদ্জদ্ক তিরদ্পক্ষ বদ্ি ক াষো কদ্র। িারা হি 

অর্স্ট্র়ো, আ়োেল্যান্ড, র্িনল্যান্ড এবং সুইরডন। 

কনপারিে কার্ম র্ে া 25 ম বারেে েন্য এভারেস্ট ে়ে করে কেকডি  কেরিন  

• কিপাতি পবটিাদ্রাহী, কর্ম র্ে া 25 ি  বাদ্রর জন্য তবদ্ের সদ্বটাচ্চ চূডা  াউি 

এিাদ্রস্ট কেি কদ্র শীদ্ষট তিদ্জর করকর্ট টি কিদ্ে তদদ্িি । 51 বের বয়সী রীিা 

1994 সাদ্ি প্রথ  এিাদ্রস্ট কেি কদ্রতেদ্িি এবং িারপর কথদ্ক প্রায় 

প্রতিবেরই ট্রিপটি চািাদ্েি। তিতি এ ি অদ্িক কশরপা োইদ্র্র একজি, যাদ্দর 

দক্ষিা এবং তিপুেিা শি শি আদ্রাহীর সুরক্ষা এবং সাফদ্ের জন্য অিীব 

গুরুত্বপূেট। 

প্রাক্তন র্সরনটে র্বি কনিসন 14  ম নাসাে প্রশাসক র্হসারব শপথ গ্রহণ কেরিন  

• প্রািি তসদ্িটর র্বি কনিসন, এদ্জতির জন্য বাইদ্র্ি -হযাতরস প্রশাসদ্ির তিশি 

পািি করার দাতয়ত্ব পািদ্ির উদ্েদ্ে িাসার 14  ম প্রশাসক তহসাদ্ব শপথ িহে 

করদ্িি । কিিসি আদ্ তরকা যুিরাদ্ের তসদ্িদ্ট কলাতরর্া কথদ্ক 18 বের কাজ 

কদ্রদ্েি এবং 1986 সাদ্ি কেস শাটি ত শি 61-তস-কি কপ-কিার্ তবদ্শষজ্ঞ 

তহসাদ্ব কাজ কদ্রতেদ্িি। 

র্বি কনিসন সম্পরকি : 

• কিিসি চার দশদ্করও কবতশ স য় ধদ্র সরকাতর অতফদ্স দাতয়ত্ব পািি কদ্রদ্েি, 

প্রথদ্  রাজয আইিসিা এবং  াতকট ি কংদ্িদ্স, িারপদ্র রাজয ককাষাধ্যক্ষ তহসাদ্ব। 

তিতি 18 বের ধদ্র কলাতরর্ার প্রতিতিতধত্ব কদ্র,  াতকট ি যুিরাদ্ের তসদ্িদ্ট তিিবার 

তিবটাতচি হদ্য়তেদ্িি। িাাঁ র কত টিগুতির  দ্ধ্য প্রতিরক্ষা, কোদ্য়ন্দা ও ববদ্দতশক 

িীতি কথদ্ক শুরু কদ্র বাতেজয, এবং স্বািযদ্সবা সম্পতকট ি আতথটক িীতি অিিুট ি 

তেি। 

কক র্প শমিা অর্ি হাউস অি র্েরপ্ররেরন্টটিভরস কভাট অি কনর্িরডরে 

কহরেরেন  

• কিপাদ্ির প্রধাি িী কক তপ শ টা অতি প্রতিতিতধ সিায় কিাট অফ কিতফদ্র্দ্ি 

কহদ্রদ্েি। কক তপ শ টা অতি িার পদ্ক্ষ 93 কিাট কপদ্য়দ্েি এবং অপর পদ্ক্ষ 124 

কিাট তদদ্য়দ্েি। িার জদ্য়র জন্য ক পদ্ক্ষ 136 কিাদ্টর প্রদ্য়াজি তেি 275 

সদদ্স্যর কিায়ার হাউস অব তরদ্প্রদ্জিদ্টটিিস এ।  

• এিতসতপ (জািীয়িাবাদী কংদ্িস পাটিট ) সরকাদ্রর কাে কথদ্ক স থটি প্রিযাহাদ্রর 

পদ্র প্রধাি িী অতি আিািাজিিার  ুদ্খা ুতখ হি। সংসদ কিদ্ে কদওয়ার তসদ্ধাদ্ির 

জন্য জািুয়াতরদ্ি কক তপ শ টা অতিদ্ক কিপাি কত উতিস্ট পাটিট র প্রাথত ক সদস্যপদ 

কথদ্ক বতহষ্কার করা হদ্য়তেি। 

র্বমান স্ট্রাইরকে পরে ইস্রার়েি ও হামারসে মরে শত্রু া আেও বৃর্ি কপি: 

• ইস্রাদ্য়তি সা তরক বাতহিী োজার তবতিন্ন এিাকায় রদ্কট কবা া েুাঁ দ্ডদ্ে। 2014 

সাদ্ির পর এটি োজার সবদ্চদ্য় িীব্র তব াি। কসা বার ইস্রাদ্য়দ্ির তদদ্ক হা াদ্সর 

সহস্রাতধক রদ্কট কোডার  টিার পর, ইস্রাদ্য়ি োজায় তব াি হা িা চাতিদ্য়দ্ে। 

• োজার তফতিতিতি কোষ্ঠী হা াস ইজরাদ্য়দ্ির তদদ্ক আি-আকসা  সতজদ্দ 

ইজরাদ্য়তি পুতিশ এবং তফতিতিতি তবদ্ক্ষািকারীদ্দর  দ্ধ্য সং দ্ষটর প্রতিবাদ্দ করর্ 

রদ্কট কফদ্িতেি। কজরুজাদ্িদ্  আি-আকসা  সতজদ অবতিি। এটি  ুসি ািদ্দর 

িৃিীয় পতবত্রি  িাি। 
 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.sscadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/6685/wbcs-ka-mahapack-complete-wbcs-2021-preparation-validity-12-months


Weekly Current Affairs One-Liners | 8 May to 14 May of 2021  

2 www.bankersadda.com      |      www.sscadda.com       |       www.careerpower.in       |     Adda247 App 
 

State News 
 

র্হমাচি প্ররদশ কেইন ও়োটাে হােরভরস্টে েন্য ‘বন পুকুে’ ত র্ে কেরে 

• পবটি ধারা প্রকদ্ের আওিায় তহ াচি প্রদ্দশ সরকার জদ্ির উত্স পুিিটবীকরে 

এবং বি তবিাদ্ের  াধ্যদ্  20 ককাটি টাকা ব্যয় কদ্র পুিরুদ্ধাদ্রর কাজ শুরু 

কদ্রদ্ে। র্বিাসপুে, হার্মেপুে, কোর্িন্দেনিে, নাচান, পাবি ী, নূেপুে, 

োেিড়, নািািড়, কথাি ও ডািরহৌর্স অিিুট ি 10 টি বি তবিাদ্ে কাজ শুরু 

হদ্য়দ্ে । 

• প্রকদ্ের আওিায় রদ্য়দ্ে, পুকুর পতরষ্কার ও রক্ষোদ্বক্ষে করার কাজ । এোডাও 

 াটির ক্ষয় তিয়িদ্ে িিুি পুকুর েঠি, কিটুযর খাাঁ জ, বাাঁ ধ রক্ষোদ্বক্ষে এবং প্রাচীর 

তি টাদ্ের কাজ করা হয় । এই প্রকেটি দ্বারা দী ট স য় ধদ্র জি ধদ্র রাখার  াধ্যদ্  

জদ্ির ির বাডাদ্িা হয় । ফিদায়ক উতিদ করাপে কদ্র সবুজ আোদিদ্ক উন্নি 

করার কচষ্টাও করা হদ্ে। 
 

এন েঙ্গস্বামী পুডুরচর্েে মুখ্যমন্ত্রী র্হসারব শপথ গ্রহণ করেরেন 

• অি ইতিয়া এিআর কংদ্িদ্সর (এআইএিআরতস) প্রতিষ্ঠািা কিিা এি রঙ্গস্বা ী , 

2021 সাদ্ির 7ই ক , করকর্ট  চিুথটবাদ্রর  দ্িা ককন্দ্রীয় অঞ্চি পুরু্দ্চতরর  ুখ্য িী 

তহসাদ্ব শপথ িহে কদ্রদ্েি। কিফদ্টন্যাি েিিটর (অতিতরি চাজট ) িাত তিসই 

কসৌন্দরারাজি এি রঙ্গস্বা ীদ্ক শপথ িহে কতরদ্য়দ্েি। 

• এর আদ্ে, 71 বের বয়সী এই পুরু্দ্চতরর  ুখ্য িী তহসাদ্ব 2001 কথদ্ক 2008 সাি 

পযটি িারিীয় জািীয় কংদ্িদ্সর সদস্য এবং িারপদ্র 2011 কথদ্ক 2016 পযটি 

এআইএিআরতস-র সদস্য তেদ্িি। রঙ্গস্বা ী প্রথ বাদ্রর  দ্িা ইউটি-কি একটি কজাট 

 তিসিা, জািীয় েেিাতিক কজাদ্টর (এিতর্এ) কিিৃত্ব কদদ্বি, যার তবদ্জতপ এবং 

এআইএিআরতস সদস্য রদ্য়দ্ে। 
 

র্হমন্ত র্বশ্ব সেমা আসারমে ন ুন মুখ্যমন্ত্রী হরিন  

• 2021 সাদ্ির 08 ক  তহ ি তবে সর া আসাদ্ র 15 ি   ুখ্য িী তহসাদ্ব  দ্িািীি 

হদ্য়দ্েি। তিতি সরবািন্দ কসাদ্িাওয়াদ্ির িিাতিতষি হদ্বি। তিতি 2021 সাদ্ির 10 

ক  কথদ্ক কাযটািদ্য়র দাতয়ত্ব কিদ্বি। 

• রাদ্জযর 2021 সাদ্ির তবধািসিা কিাদ্ট তবদ্জতপ পাটিট  তদ্বিীয়বাদ্রর  দ্িা টাদ্ ট 

তজদ্িতেি। দিটি 126 সদদ্স্যর আসা  তবধািসিায় 60 টি আসি তজদ্িদ্ে। ত িঃ 

সর া কংদ্িস োডার পদ্র েয় বের আদ্ে 2015 সাদ্ি তবদ্জতপদ্ি কযাে 

তদদ্য়তেদ্িি। 

• স ি প্রতিদ্যাতেিা ূিক পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূেট িথ্য : 

• অসদ্ র রাজযপাি: জেদীশ  ুখী। 
 

র্িপুো, শ্রী অের্বন্দ কসাসাইটিে অরো স্কিাের্শপ কপ্রাগ্রাম চািু করেরে 

• তত্রপুরার তশক্ষা িী ে ন িাি নাথ রাদ্জযর স ি তশক্ষাথীদ্দর জন্য শ্রী অরতবন্দ 

কসাসাইটির ‘অরো স্কিাের্শপ কপ্রাগ্রাম’ চািু করদ্িি । 

• অদ্রা েিারতশপ কপ্রািা  তশক্ষাথীদ্দর 10 র্মর্নরটে পাঠযক্র -স তিি কুইদ্জ 

িাদ্িা ফি করদ্ি  াতসক মাইররা বৃর্ি প্রদান করদ্ব যাদ্ি িারা আদ্রা কবতশ 

িাি ফিাফি অজট ি করার জন্য অিুপ্রাতেি হয় ।  
 

অরো স্কিাের্শপ কপ্রাগ্রাম চািু কোে সারথ সারথ: 

• এরফদ্ি র্িপুোে 1000 েন র্শক্ষাথী প্রিযক্ষিাদ্ব উপকৃি হদ্ব এবং রাদ্জযর 

 দ্ধ্য প্রতশক্ষদ্ের  ািটি িিুি উচ্চিা অজট ি করদ্ব। 

•  াতসক  াইদ্ক্রা-েিারতশপ কপ্রািা টি দী ট ক য়াদ্দ তশক্ষাথীদ্দর উপকৃি করদ্ব। 

• িারা তশক্ষা এবং তবকাদ্শর তদক কথদ্ক অিযিরীেিাদ্ব অিুপ্রাতেি হদ্ব । তত্রপুরার 

কফর্াদ্রি সরকাদ্রর সাদ্থ সহদ্যাতেিা করা এবং এই বৃতিটি রাদ্জযর স ি 

তশক্ষাথীদ্দর কাদ্ে অযাদ্েসদ্যাগ্য কদ্র কিািা শ্রী অের্বন্দ কসাসাইটিে জন্য একটি 

সম্মাদ্ির তবষয়। 

পুদুরচর্ে ‘হে ঘে েি’ ইউটি হর়েরে  

পুরু্দ্চতর জি জীবি ত শদ্ির (কজদ্জএ ) আওিাধীি িা াঞ্চদ্ি 100% পাইপযুি জদ্ির 

সংদ্যাদ্ের িক্ষয অজট ি কদ্রদ্ে। এর আদ্ে, কোয়া, কিদ্িঙ্গািা এবং আন্দা াি ও তিদ্কাবর 

দ্বীপপুঞ্জ জি জীবি ত শদ্ির আওিায় প্রতিটি িা ীে বাতডদ্ি িদ্ির জি সরবরাহ কদ্রদ্ে। 

সুিরাং, জি জীবি ত শদ্ির আওিায় প্রতিটি িা ীে বাতডদ্ি তিতিি িি জদ্ির সরবরাহ 

করার জন্য পুরু্দ্চতর চিুথট রাজয / ককন্দ্রশাতসি অঞ্চি। 

2024 সাদ্ির  দ্ধ্য প্রতিটি িা ীে বাতডদ্ি তিরাপদ িদ্ির জি সরবরাদ্হর জন্য জি জীবি 

ত শি রাজয / ককন্দ্রশাতসি অঞ্চিগুতির সাদ্থ অংশীদাতরদ্ত্বর  াধ্যদ্  বািবায়ি করা হদ্ে 

Punjab পাঞ্জাব রাজয এবং দাদরা ও িের হাদ্িতি এবং দ ি ও তদউদ্য়র রাজয ককন্দ্রগুতি 

75% এরও কবতশ িা ীে বাতডদ্ক কদ্ির জি সরবরাদ্হর জন্য আোস তদদ্য়দ্ে। 

জি জীবি ত শি (কজদ্জএ ): 

• এটি ককন্দ্র সরকাদ্রর একটি প্রধাি ক টসূতচ। এটি আেস্ট 2019 এ ক াষো করা 

হদ্য়তেি। 

• এর িক্ষয 2024 সাদ্ির  দ্ধ্য কদদ্শর প্রতিটি িা ীে পতরবারদ্ক একটি িদ্ির জি 

সংদ্যাে সরবরাহ করা। 

 

প্রবীণ নাির্েকরদে েন্য যানবাহন কহল্পিাইন,‘ককার্ভ ভযান’ চািু করেরে র্দর্ি 

পুর্িশ 

• কয স ি প্রবীে িােতরক ককাতির্ -19 এর  দ্ধ্য িাদ্দর তিিযপ্রদ্য়াজিীয় তবষদ্য় 

অসুতবধার সমু্মখীি হদ্েি, তদতি পুতিশ িাদ্দর জন্য একটি কহেিাইি িম্বর চািু 

কদ্রদ্ে। জািীয় রাজধািীর সাউথ তর্তিক্ট পুতিশ কদ্রািািাইরাস পতরতিতির  দ্ধ্য 

আদ্শপাদ্শর প্রবীে িােতরকদ্দর জন্য একটি ককাতি িযাি কহেিাইি (012- 

26241077) চািু কদ্রদ্ে। 

 

ককার্ভ ভযান র্বষ়েক  থ্য: 

• তসওতিআই িযাি শুরুর িথ্য তবট অতফসার ও করতসদ্র্িস ওদ্য়িদ্ফয়ার 

এদ্সাতসদ্য়শি (আরর্াব্লুএ) এর  াধ্যদ্  কিটার বকিাশ -1 এিাকায় প্রচাতরি 

হদ্য়দ্ে।  

• প্রতিটি তিতজদ্টর স য় এবং পদ্র স্যাতিটাইদ্জশি, গ্লািস,  াে এবং সা াতজক দূরত্ব 

সহ - স ি সিকট িা কিওয়া হদ্ব। 

• ককাতি িযাদ্ির ককািও কি পাওয়ার পদ্র, ককাতি িযাদ্ি একজি বীট অতফসার সহ 

ক ািাদ্য়ি পুতিশক ীরা প্রবীে িােতরকদ্দর বাতডদ্ি যাদ্ব এবং িাদ্দর প্রদ্য়াজিীয় 

তজতিসপত্র, টিকা এবং ওষুধ সহ িাদ্দর অন্যান্য তবষদ্য় সহায়িা করদ্ব। 

 

Appointments News 
 

উজ্জ্বি র্সংহার্ন়ো 38  ম ন্যাশনাি কপ্রর্সরডন্ট র্হরসরব FICCI FLO এে দার়্েত্ব 

গ্রহণ কেরিন  

• উজ্জ্বি র্সংহার্ন়োরক দতক্ষে-পূবট এতশয়ার প্রবীে  তহিা কিিৃত্বাধীি ও  তহিা 

ককতন্দ্রক ব্যবসাতয়ক কচম্বার FICCI কিতর্জ অেটািাইদ্জশদ্ির (এফএিও) 

ন্যাশিাি কপ্রতসদ্র্ি পদ্দ তিদ্য়াে করা হদ্য়দ্ে। FLO-র 38  ম ন্যাশিাি 

কপ্রতসদ্র্ি তহসাদ্ব তসংহাতিয়া তশদ্োদ্যাে, তশদ্ের অংশিহে এবং িারীর 

অথটনিতিক উন্নয়দ্ির প্রচারকারী একটি সক্ষ  পতরদ্বদ্শর সুতবধাদ্থট িারীর 

ক্ষ িায়দ্ি  দ্িাতিদ্বশ করদ্বি। িার কিিৃদ্ত্ব, FLO িারদ্ির তশে ও অথটনিতিক 

প্রবৃতদ্ধর ইতিহাদ্স িারীদ্দর বৃহির অবদাদ্ির জন্য বহু পদদ্ক্ষপ িহে করদ্ব। 
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FICCI FLO সম্বরে : 

• FLO 1983 সাদ্ি প্রতিতষ্ঠি হদ্য়তেি। 

• ইতিয়াি কফর্াদ্রশি অফ ইতিয়াি কচম্বারস অফ ক াসট অযাি ইিাতি 

(এফআইতসতসআই) এর তবিাে তহসাদ্ব। 

• িক্ষয: িারীর অথটনিতিক অংশিহদ্ের পাশাপাতশ িাদ্দর বতধটি  াতিকািা ও 

উত্পাদিশীি সম্পদ্দর তিয়িদ্ের ফদ্ি িারদ্ির সাতবটক তবকাশ ত্বরাতিি হদ্ব এবং 

িারী-কিিৃত্বাধীি উন্নয়ি প্রকৃি অদ্থট স্বাবিম্বী িারদ্ির পদ্ক্ষ পথ সুে  করদ্ব। 

 
ভাে ী়ে বংরশাদ্ভূ  র্বরশষজ্ঞ শংকে কঘাষ ো ী়ে র্বজ্ঞান একারডর্মর  র্নবিার্চ  

হরিন  

• শংকে কঘাষ, একজি পুরষ্কারপ্রাি িারিীয়-বংদ্শাদ্ভূি ইত উদ্িািতজস্ট,তযতি 

আসি েদ্বষোয় অিবরি সাফদ্ের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মািজিক জািীয় তবজ্ঞাি 

একাদ্র্ত দ্ি তিবটাতচি হদ্য়দ্েি। তিতি একাদ্র্ত র ক াতষি 120 জি িবতিবটাতচি 

সদস্যদ্দর  দ্ধ্য একজি ।. 

 

শংকে কঘাষ সম্পরকি  : 

• শংকে কঘাষ কিতম্বয়া তবেতবযািদ্য়র কিদ্জিস কদ্িজ অফ তফতজতশয়াি ও 

সাজট িস  াইদ্ক্রাবাদ্য়ািতজ এবং ইত উদ্িািতজ তবিাদ্ের তসিিারদ্স্টইি এবং হাট 

ফযাত তি অধ্যাপক।. 

• তিতি আদ্ তরকাি অযাদ্সাতসদ্য়শি ফর সাদ্য়দ্ির অযার্িািদ্ দ্িরও একজি 

সহদ্যােী।  

• তিতি ট্রািতক্রপশিাি করগুদ্িশদ্ির জটিিিা উদ্ধার করার কক্ষদ্ত্র কদতখদ্য়তেদ্িি । 

তকিাদ্ব ককাষ DNA কথদ্ক RNA কিিাদ্সটশি কদ্র যার সাহাদ্ে ই ুদ্িা অফ 

প্যাদ্থািতজকযাি পতরবিট ি গুদ্িা বুঝদ্ি সাহাে কদ্র . 

• ক াষ এবং িার োব সদস্যরা সম্প্রতি কসপতসদ্সর জন্য িিুি উপায় আতবষ্কার 

কদ্রদ্েি যা করাে তিেটদ্য়র েতিদ্ক বাডাদ্ি পাদ্র।  

 

ো ী়ে র্বজ্ঞান একারডর্ম সম্পরকি : 

জািীয় তবজ্ঞাি একাদ্র্ত  একটি কবসরকারী, িিপ্রতফট প্রতিষ্ঠাি যা 1863 সাদ্ি রােপতি 

আব্রাহাম র্িংকরনে স্বাক্ষতরি কংদ্িসিাি চাটট াদ্রর অধীদ্ি প্রতিতষ্ঠি হদ্য়তেি। এটি 

তবজ্ঞাদ্ির কক্ষদ্ত্র সদস্যপদ িাদ্ির  াধ্যদ্  এবং জািীয় ন্যাশিাি একাদ্র্ত  এবং 

ক তর্তসদ্ির ন্যাশিাি একাদ্র্ত র সাদ্থ তিবটাচিদ্ক স্বীকৃতি তদদ্য়দ্ে । এোডা কফর্াদ্রি 

সরকার এবং অন্যান্য সংিাগুতিদ্ক তবজ্ঞাি, যিতবজ্ঞাি ও স্বািয িীতি সম্পতকট ি পরা শট 

প্রদাি কদ্র। 

 
RBI কোরস কে কাটু্টেরক এরের্কউটিভ র্ডরেক্টে র্নযুক্ত করেরে 

িারিীয় তরজািট  ব্যাংক কজাদ্স কজ কাটু্টরদ্ক এদ্েতকউটিি তর্দ্রক্টর (ইতর্) তিযুি 

কদ্রদ্ে। ইতর্ তহসাদ্ব পদ্দান্নতি পাওয়ার আদ্ে ত িঃ কাটু্টর কেটাটদ্কর আঞ্চতিক পতরচািক 

তহসাদ্ব তরজািট  ব্যাংদ্কর কবঙ্গািুরুর তরতজওিাি অতফদ্সর কিিৃত্ব তদদ্য়তেদ্িি । তিতি 

তহউ াি তরদ্সাসট ম্যাদ্িজদ্ ি তর্পাটট দ্ ি, কদ্পটাদ্রট িাদ্টতজ এবং বাদ্জট তর্পাটট দ্ ি 

এবং রাজিাষা তর্পাটট দ্ ি এর িত্ত্বাবধাি করদ্বি । 

 

কোরস কে কাটু্টে সম্পরকি :  

• ত িঃ কাটু্টর তিি দশদ্কর কবতশ স য় ধদ্র কত উতিদ্কশি, তহউ াি তরদ্সাসট 

ম্যাদ্িজদ্ ি, তফিাতিয়াি ইিকু্লশি, সুপারতিশি, কাদ্রটতি ম্যাদ্িজদ্ ি এবং তরজািট  

ব্যাদ্ের অন্যান্য কক্ষদ্ত্র কাজ কদ্রদ্েি ।  

• তিতি ইিতস্টটিউট অফ রুরাি ম্যাদ্িজদ্ ি, আিন্দ, ব্যাদ্চির অফ ি ফ্র  গুজরাট 

ইউতিিাতসটটি এবং কপিতসিদ্িতিয়ার ওয়াটট ি েুি অফ তবজদ্িস কথদ্ক অযার্িাির্ 

ম্যাদ্িজদ্ ি কপ্রািা  (এএ তপ) সহ স্নািদ্কাির কযাগ্যিা অজট ি কদ্রদ্েি, 

পাশাপাতশ সাটিট ফাইর্ অযাদ্সাতসদ্য়ট অফ ইতিয়াি ইিতস্টটিউট অফ ব্যাতেং এি 

তফিাি (তসএআইআইতব) এর কপশাদারী কযাগ্যিা অজট ি কদ্রদ্েি। 

 
পদ্মকুমাে না়োে ো ী়ে সম্পদ পুনিিঠন সংস্থাে CEO র্হসারব র্নযুক্ত হর়েরেন 

পদ্মকু ার এ  িায়ার প্রিাতবি জািীয় সম্পদ পুিেটঠি সংিা তিত দ্টদ্র্র প্রধাি তিবটাহী 

ক টকিট া তহসাদ্ব তিযুি হদ্য়দ্েি বিট  াদ্ি পদ্মকু ার এসতবআইদ্য়র কিসর্ অযাদ্সট 

করদ্জাতিউশি গ্রুদ্পর তচফ কজিাদ্রি ম্যাদ্িজার। 
 

ো ী়ে সম্পদ পুনিিঠন সংস্থা র্ির্মরটড সম্পরকি  

• জািীয় সম্পদ পুিেটঠি সংিা তিত দ্টর্ ঋেদািাদ্দর কিসর্ অযাদ্সট িহদ্ের জন্য 

একটি প্রিাতবি ব্যার্ ব্যাংক এবং 2021-22-এর বাদ্জদ্ট অথট ঋেদািাদ্দর তবয াি 

কিসর্ অযাদ্সট গুতি এককীকরে এবং িাদ্দর স াধাদ্ির জন্য অথট িী তি টিা 

তসথার ি ক াষো কদ্রতেদ্িি। 

• ব্যার্ ব্যাংক এ ি একটি আতথটক প্রতিষ্ঠািদ্ক কবাঝায় যা ঋেদািাদ্দর ব্যার্ অযাদ্সট 

িহে কদ্র এবং স াধাি কদ্র। 

• জািীয় সম্পদ পুিেটঠি সংিা তিত দ্টর্ (এিএআরতসএি) িেদ ঋদ্ের জন্য সম্মি 

 ূদ্ের 15 শিাংশ পযটি অথট প্রদাি করদ্ব এবং বাকী 85 শিাংশ হদ্ব সরকার-প্রদি 

সুরক্ষা প্রাতি। 

 
অরুন কুমাে র্সংরক র্বর্পর্সএরিে পেব ী র্সএমর্ড পরদ র্নর়োি কেরিা 

র্পইএসর্ব 

• পাবতিক এিারপ্রাইজ তসদ্িকশি কবার্ট  (তপইএসতব), সরকাদ্রর কহর্-হািার, অরুে 

কু ার তসংদ্ক রাে পতরচাতিি কিি পতরদ্শাধি ও তবপেি সংিা িারি কপদ্ট্রাতিয়া  

কদ্পটাদ্রশি তিত দ্টদ্র্র (তবতপতসএি) কচয়ারম্যাি ও ম্যাদ্িতজং তর্দ্রক্টর তহসাদ্ব 

কবদ্ে তিদ্য়দ্েি। 

• অরুে কু ার তসং বিট  াদ্ি তবতপতসএদ্ি  াদ্কট টিং তর্দ্রক্টর, এবং তরফাইিাতরর তর্দ্রক্টর 

তহদ্সদ্ব অতিতরি দাতয়দ্ত্ব রদ্য়দ্েি। িার তিবটাচি প্রধাি িী িদ্রন্দ্র ক াদীর কিিৃদ্ত্ব 

 তিসিার তিদ্য়াে কত টি দ্বারা অিুদ্ াদি করদ্ি হদ্ব। 

 

মনীষা কাপুে আইর্সএএরসে এর্ের্কউটিভ কর্মটির  কযাি র্দরিন  

• অযাডভাটি াইর্েং স্টযান্ডাডি স কাউর্েি অি ইর্ন্ড়ো (এএসর্সআই) ক াষো 

কদ্রদ্ে কয, এর কজিাদ্রি কসদ্ক্রটাতর মনীষা কাপুেকক ইন্টােন্যাশনাি 

কাউর্েি িে এডভাটি াইর্সং কসিি-কেগুরিশন (আইর্সএএস) এর 

এদ্েতকউটিি কত টিদ্ি তিদ্য়াে করা হি । এতপ্রি অবতধ এএসতসআই দুই বেদ্রর 

ক য়াদ্দে সদস্য তহসাদ্ব এদ্েতকউটিি কত টিদ্ি দাতয়ত্ব পািি কদ্রতেি। এখি, 

কাপুর 2023 অবতধ কত টিদ্ি পতরচাতিকার িূত কা পািি করদ্বি। তিতি 

এদ্েতকউটিি কত টির চারজি কগ্লাবাি িাইস কপ্রতসদ্র্দ্ির একজি হদ্বি। 

• আইতসএএস এর কিিৃত্বাধীি দদ্ির অংশ তহসাদ্ব, তিতি কিািা সুরক্ষার জন্য 

সদ্বটাি  পদ্ধতি তহসাদ্ব স্ব-তিয়িদ্ের তবজ্ঞাপি প্রচার করদ্বি, আইতসএএসদ্ক তবে 

কজাট তহসাদ্ব শতিশািী করদ্বি এবং কসরা প্রযাতক্টস প্রতিষ্ঠা করদ্ি এবং 

তবজ্ঞাপদ্ির ইদ্কাতসদ্স্ট দ্ক কগ্লাবাি কট্রি করার জন্য এসআরও এর  দ্ধ্য জ্ঞাি 

িাোিাতে করদ্ি সহায়িা করদ্বি যার প্রিাব হদ্ব স্ব-তিয়িে। অিিাইি 

প্লাটফ টদ্ক আরও স্বে এবং কিািাদ্দর জন্য সুষু্ঠ করার উদ্েদ্ে তিতি প্রতিতষ্ঠি 

ও এস্টযাতব্লশর্ তর্তজটাি প্লযাটফ টগুতির সাদ্থ  তিষ্ঠিাদ্ব কাজ করদ্বি। 
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মাটিি ন র্গ্রর্িথস োর্ সংরঘে ন ুন র্হউম্যার্নটার্ে়োন র্চি র্হসারব র্নযুক্ত হর়েরেন  

• কিদ্িরাি তব্রটিশ কূটিীতিক  াটিট ি তিতফথসদ্ক পাাঁ চ বেদ্রর জন্য জাতিসংদ্ র 

 ািতবক তবষয় স িয় (ওতসএইচএ) জন্য িিুি প্রধাি পদ্দ তিদ্য়াে কদওয়া হদ্য়দ্ে। 

তিতফথস,  াকট  কিাকক এর িিাতিতষি হদ্য়দ্েি িিুি কসদ্ক্রটাতর-কজিাদ্রি ফর 

তহউম্যাতিতস্টটিজ অযাদ্ফয়াসট অযাি ই াদ্জট তি তরতিফ ককা-অতর্ট দ্িটর (ইউএসতজ / 

ইআরতস) তহসাদ্ব িাি কিদ্বি ওতসএইচএর। তিতি বিট  াদ্ি ইদ্য়দ্ দ্ির জন্য 

জাতিসংদ্ র তবদ্শষ দূি তহসাদ্ব দাতয়ত্ব পািি করদ্েি। 

OCHA সম্পরকি  

•  ািতবক তবষয়স ূদ্হর স িয়কারী জাতিসংদ্ র কাযটািদ্য়র (ওতসএইচএ) িক্ষয জটিি 

জটিি পতরতিতি ও প্রাকৃতিক দুদ্যটাদ্ের জন্য আিজট াতিক প্রতিতক্রয়া কজারদার করা। 

ওতসএইচএর সদর দির দুটি িাদ্ি অবতিি যা তিউ ইয়কট  এবং কজদ্িিা। 

 

Economy News 
 

Moody’s প্ররেক্টস ভাের ে র্ের্ডর্পে পূবিাভাস FY22 এে েন্য 9.3% 

র্দর়েরে  

• য করটিং এদ্জতি  ুতর্'স অথটবেদ্রর জন্য িারদ্ির ক াট কদশজ উৎপাদদ্ির 

(তজতর্তপ) পূবটািাস কত দ্য় তদদ্য়দ্ে (01 এতপ্রি 2021-31  াচট  2022) 9.3 

শিাংদ্শ। এর আদ্ে এই হারটি 13.7 শিাংদ্শ অিু াি করা হদ্য়তেি। কদশজুদ্ড 

ককাতির্ সংক্র দ্ের তদ্বিীয় কেউদ্য়র কারদ্ে তজতর্তপ অিু াদ্ির তিম্নেঠিি 

সংদ্শাধি, যা িািীয়করেকৃি িকর্াউি এবং েতিশীিিা প্রতিদ্রাধদ্ক ট্রিোর 

কদ্রদ্ে। 

 

কনামুো FY22 অথিবেরে ভাের ে র্ের্ডর্প প্রবৃর্িে অনুমান 10.8% করেরে 

• কিা ুরা চিতি 2021-22 অথটবেদ্রর (FY22) তজতর্তপ প্রবৃতদ্ধর অিু াি আদ্ের 

প্রদ্জকশি 12.6 শিাংদ্শর কথদ্ক 10.8 শিাংদ্শ িাত দ্য়দ্ে। তদ্বিীয় কেউ-প্রদ্রাতচি 

িকর্াউদ্ির প্রিাদ্বর কারদ্ে তজতর্তপ হাদ্রর  দ্ধ্য হ্রাস। কিা ুরা হ'ি জাপাতি 

কব্রাকাদ্রজ , যার সদর দফির কটাতকওদ্ি রদ্য়দ্ে। 

 
োর্ সংঘ: ভাে  2022 সারি 10.1% হারে প্রবৃর্ি িাভ করেরে 

• জাতিসং  প্রিাব কদ্রদ্ে কয 2022 সাদ্ির কযাদ্িিাদ্র িারিীয় অথটিীতি প্রবৃতদ্ধ 

10.1 শিাংশ বৃতদ্ধ পাদ্ব, জািুয়াতরর প্রতিদ্বদদ্ি কদশটির প্রবৃতদ্ধর পূবটািাস প্রায় 

তদ্বগুে। িদ্ব সিকট  হদ্য়তেি কয কদশটি “new hotbed of the pandemic.” তহসাদ্ব 

2021 এর প্রবৃতদ্ধ “highly fragile” তেি। 

•  ধ্যবদ্ষটর আপদ্র্দ্ট বিা হদ্য়দ্ে কয 2020 সাদ্ি অিু াি 6.8 শিাংদ্শর 

সংদ্কাচদ্ির পদ্র িারি 2021 সাদ্ির কযাদ্িিাদ্র 7.5 শিাংশ প্রবৃতদ্ধ করতজস্টার 

করদ্ব। 

 
সমস্ত প্রর্ রযার্ি ামূিক পেীক্ষাে েন্য গুরুত্বপূণি  থ্য : 

•  াতকট ি যুিরাদ্ের তিউ ইয়দ্কট  জাতিসংদ্ র সদর দফির। 

• ত িঃ আদ্িাতিও গুদ্িদ্রস জাতিসংদ্ র কসদ্ক্রটাতর-কজিাদ্রি। 

 
এইচর্ডএির্স ব্াংরকে প্ররেকশন অনুযা়েী, 2021-2022 অথিবেরেে েন্য 

ভাের ে র্ের্ডর্প কগ্রাথ হরব 10% 

• ককাতির্ -19 তদ্বিীয় ওদ্য়দ্ির তবরূপ প্রিাদ্বর কথা উদ্িখ কদ্র,এইচতর্এফতস 

ব্যাংক িারদ্ির কিাথ প্রদ্জকশি চিতি অথটবেদ্রর 11.5 শিাংদ্শর কথদ্ক 10 

শিাংদ্শ হ্রাস কদ্রদ্ে। ব্যাংক পূবটািাস তদদ্য়দ্ে কয, ককাতির্ -19-এর সবদ্চদ্য় 

খারাপ পতরতিতিদ্ি, তজতর্তপ হার 8% হদ্ি পাদ্র । 
 

কক়োে কেটিং র্নর্িার্ে  ভাের ে FY22 এে র্ের্ডর্প কিােকাস্ট 9.2%  

• কদশীয় করটিং এদ্জতি, ককয়ার করটিংস, চিতি অথটবেদ্রর 2021-2022 (FY22) 

জন্য িারদ্ির তজতর্তপ প্রবৃতদ্ধর পূবটািাসদ্ক 9.2 শিাংদ্শ উন্নীি কদ্রদ্ে। এটি 2021 

সাদ্ির এতপ্রদ্ি আিু াতিক  াি,10.2 শিাংদ্শর িুিিায় ক  

 

র্েরটইি ইনরেশন এর্প্ররি করমরে 4.29% 

• কনর্সউমাে প্রাইস ইনরডে (র্সর্পআই) দ্বারা পতর াপ করা কদদ্শর তরদ্টইি 

ইিদ্লশি এতপ্রি  াদ্স কদ্ দ্ে 4.29 শ াংরশ। পৃথকিাদ্ব, িারদ্ির ইনরডে 

অি ইন্ডার্স্ট্র়োি কপ্রাডাকশন (আইআইর্প) র্হসারব পতর াপ করা িারদ্ির 

কারখািার আউটপুট  াচট   াদ্স 22.4 শ াংশ বৃতদ্ধ কপদ্য়দ্ে, যা ত তিতি অফ 

স্টযাটিসটিে এি কপ্রািা  ই তপ্লদ্ দ্িশি (এ ওএসতপআই) দুটি পৃথক িথ্য প্রকাশ 

কদ্রদ্ে । 

•  াচট   াদ্স তরদ্টইি ইিদ্লশি তেি 5.52 শ াংশ । এই টািা পঞ্চ   াস কযখাদ্ি 

তসতপআই িথ্য িারিীয় তরজািট  ব্যাংদ্কর (আরতবআই) এর 6 শিাংদ্শর উচ্চির 

 াতজট দ্ির  দ্ধ্য আদ্স । 2026 সারিে মাচি  মাস অবতধ এই পাাঁ চ বেদ্রর ক য়াদ্দ 

 ুদ্রাস্ফীতি 4 শ াংশ এবং দুই শ াংশ উিয় পদ্ক্ষর ব্যবধাদ্ি রাখার জন্য 

ককন্দ্রীয় ব্যােদ্ক অিু তি তদদ্য়দ্ে সরকার। 

 

Banking News 
 

RRA 2.0 কক সহা়ে া কোে েন্য RBI একটি উপরদষ্টা গ্রুপ িঠন করেরে  

• িারিীয় তরজািট  ব্যাংক (RBI) তদ্বিীয় করগুদ্িটতর তরতিউ অদ্থাতরটি (RRA 

2.0) কক সহায়িা করার জন্য একটি উপদ্দষ্টা গ্রুপ েঠি কদ্রদ্ে, যা 

তিয় কািুিদ্ক সহজির করার জন্য এবং তিয়তিি সংিাগুতির সম্মতি কবাঝা হ্রাস 

করদ্ি ককন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা 2021 সাদ্ির 1িা ক  কসট করা হদ্য়তেি। 

উপদ্দষ্টা গ্রুদ্পর কিিৃদ্ত্ব থাকদ্বি এসতবআইদ্য়র ব্যবিাপিা পতরচািক এস 

জিকীরা ি । 

6 সদরেে উপরদষ্টা কিাষ্ঠীে অন্যান্য সদেো হরিন: 

• টি টি র্ির্নবাসাোঘও়োন (প্রাক্তন ব্বস্থাপনা পর্েচািক এবং নন-

এর্ের্কউটিভ র্ডরেক্টে, সুন্দোম র্িনাে), 

• কিৌ ম ঠাকুে (কচ়োেম্যান, সেস্ব  ককা-অপারেটিভ ব্াংক), 

• সুবীে সাহা (গ্রুপ র্চি কমপ্লার়েে অর্িসাে, আইর্সআইর্সআইআই ব্াংক), 

• ের্ব দুভভুরু (কপ্রর্সরডন্ট এবং র্সর্সও, েন স্মি র্িনাে ব্াংক), 

• আবাদান র্ভকার্ে (র্চি কমপ্লার়েে অর্িসাে, এইচএসর্বর্স ইর্ন্ড়ো) 

•  

RRA 2.0 সম্পরকি  : 

• র্ি ী়ে কেগুরিটর্ে র্ের্ভউ অথর্েটি (RRA 2.0), এক বেরেে েন্য 01 কম, 

2121 সারি র্নর্িােণ কো হর়েরে । এে প্রর্ান উরেশ্য র্েি কেগুরিশন, 

সাকুি িাে, র্েরপাটিি ং র্সরস্টম র্ের্ভউ কো এবং সম্মর্  পির্  পযিারিাচনা 

কো ও এটিরক আরো কাযিকে করে ক ািা । 

• দিটি র্ন়েমাবিী, র্নরদি র্শকা এবং যুর্ক্তযুক্ত হর  পারে এমন র্েটানিগুর্িরক 

শনাক্ত করে এবং সুপার্েশ / পোমশি গুর্ি RRA-ে কারে পযিা়েররম 

প্রর্ রবদন েমা কদও়োে মােরম RRA 2.0 কক সহা়ে া কেরব। 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.sscadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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র্সএসর্স, এইচর্ডএির্স ব্াংক চযাটরবাট ‘ইভা’ চািু করেরে  

• এইচতর্এফতস ব্যাংক এবং ক ি সাতিট স কসিারস (তসএসতস) িা ীে িাহকদ্দর জন্য 

ব্যাংতকং পতরদ্ষবা প্রদাদ্ির কক্ষদ্ত্র িা  িদ্রর উদ্যািাদ্দর (তিএিই) সাহাে করার 

জন্য তসএসতস তর্তজটাি কসবা কপাটট াদ্ি চযাটদ্বাট ‘ইিা’ চািু কদ্রদ্ে। এই উদ্যাে 

India এবং িারি  দ্ধ্য ব্যবধাি পূরে করদ্ব। আরবাি ইতিয়া তর্তজটাি তবদ্ে তশখদ্ি 

এবং খাপ খাইদ্য় তিদ্ি দ্রুি হদ্য়দ্ে। ইিারদ্িদ্টর ব্যবিার স স্যা হওয়ায় িা ীে 

িারি চযাদ্িদ্ঞ্জর  ুদ্খা ুতখ হদ্য়দ্ে। 

 

Eva এর উদ্যোগ 

• তিএিইগুতি এইচতর্এফতস ব্যাদ্ের কদওয়া পণ্য এবং পতরদ্ষবা সম্পদ্কট  তশখদ্ব, যা 

প্রাতিক িাহকদ্দর পতরদ্ষবা উন্নি করদ্ব এবং িাদ্দর জন্য ব্যাংতকং পতরদ্ষবাগুতিদ্ক 

উন্নি করদ্ব। 

• 24 × 7 পতরদ্ষবাটি তিএিইএসদ্ক এইচতর্এফতস ব্যাংদ্কর পতরদ্ষবাতদ সম্পতকট ি 

তবতিন্ন পণ্য, প্রতক্রয়া এবং প্রদ্ের স াধাদ্ির সঠিক িথ্য অযাদ্েস করার অিু তি 

কদদ্ব। 

• তিএিইগুতি অযাকাউি কখািার তবষদ্য়, কিাি সম্পকীয় ও পদ্ণ্যর তববরে তশতখদ্য় 

িাদ্দর ব্যবসায় উন্নতিদ্ি সাহাে করদ্ব। 

 

েনা স্মি র্িনাে ব্াংক ‘I choose my number’ র্িচাে চািু করেরে 

• জিা স্মি তফিাি ব্যাংক পুদ্রা িারি জুদ্ড িার স ি িাহকদ্দর জন্য “I choose 

my number” ববতশষ্টযটি চািু করার ক াষো তদদ্য়দ্ে। এই িিুি ববতশষ্টযটি ব্যাংদ্কর 

তবয াি এবং িিুি িাহকদ্দর িাদ্দর পেন্দসই িম্বরগুতি িাদ্দর সঞ্চয় বা বিট  াি 

অযাকাউি িম্বর তহসাদ্ব তিবটাচি করার তবকে কদয়। 

 

এই ন ুন তবর্শষ্টয সম্পরকি : 

• ব্যাংক িার িাহকদ্দর িাদ্দর ব্যাংক অযাকাউদ্ির কশষ 10 সংখ্যা, সঞ্চয় বা 

বিট  াদ্ির তহসাদ্ব পেন্দসই িম্বরগুতি চয়ি করদ্ি অিু তি কদদ্ব। 

• িাহক দ্বারা তিবটাতচি অযাকাউি িম্বর বরাদ্ের অিুদ্রাধ িম্বরটির প্রাপ্যিা সাদ্পদ্ক্ষ। 

• এই যুি করা ববতশষ্টযটি িাহকদ্দর শুি বা িাগ্যবাি সংখ্যা কবদ্ে কিওয়ার সাদ্থ 

আরও তিতবডিাদ্ব সম্পতকট ি হদ্ি এবং িাদ্দর সাদ্থ সংযুি হদ্ি সহায়িা করদ্ব। 

 

 

Business News 
 

RBI িক্ষ্মী র্বিাস ব্াংকরক RBI act ে র্ি ী়ে  ির্সি কথরক বাদ র্দরিা  

• ব্যাংকদ্ক (এিতিতব) আরতবআই আইদ্ির তদ্বিীয় িফতসি কথদ্ক বাদ তদদ্য়দ্ে। 

িারিীয় তরজািট  ব্যাংক আইদ্ির তদ্বিীয় িফতসদ্ি উতিতখি একটি ব্যাংক ‘তশতর্উির্ 

ক াতশটয়াি ব্যাংক’ িাদ্  পতরতচি। 

এটি ককন হি? 

• েি বের িদ্িম্বর  াদ্স সরকার তর্তবএস ব্যাংক ইতিয়ার সাদ্থ সেদ্ট পডা িক্ষ্মী 

তবিাস ব্যাংদ্কর এককীকরদ্ের অিুদ্ াদি তদদ্য়তেি । RBI ও LVB কবার্ট দ্ক 

বরখাি কদ্রতেি এবং কযািারা ব্যাংদ্কর প্রািি িি-এদ্েতকউটিি কচয়ারম্যাি টি এি 

 দ্িাহরিদ্ক 30 তদদ্ির জন্য ব্যাংদ্কর প্রশাসক তহসাদ্ব তিদ্য়াে কদ্রতেি। 

• LVB হ'ি ইদ্য়স ব্যাংদ্কর পদ্র তদ্বিীয় কবসরকারী কসক্টদ্রর ব্যাংক যা এই বেদ্র 

খারাপ পতরতিতির সমু্মখীি হদ্য়দ্ে । 

•  াচট   াদ্স,  ূিধি-অিাতহি ইদ্য়স ব্যাংকদ্ক একটি িতেদ্ির অধীদ্ি রাখা হদ্য়তেি। 

সরকার ইদ্য়স ব্যােদ্ক উদ্ধার করার জন্য রাোয়ি কস্টট ব্যাংক অফ ইতিয়াদ্ক 

7,250 ককাটি টাকা প্রদাি করদ্ি এবং ব্যাংদ্কর 45 শিাংশ অংশ তিদ্ি বদ্িতেি । 

 

র্প্ররপইড কপরমন্ট ব্বসার়েে েন্য বাোে র্িনাে RBI এে অনুরমাদন কপি  

• বাজাজ তফিাি কপটিএ  এবং অযা াজদ্ির  দ্িা প্লযাটফ ট গুতির  দ্িাই তপ্রদ্পইর্ 

কপদ্ ি কসেদ্ দ্ি তরজািট  ব্যাংক অফ ইতিয়ার (আরতবআই) সাদ্থ কিিারস কফাদ্র 

উইথ পাদ্পটচুয়াি িযাতিতর্টি সংক্রাি ব্যাপাদ্র যুি হদ্ি চদ্িদ্ে । এই পদদ্ক্ষপটি 

তর্তজটাি অফারগুতি প্রসাতরি করার জন্য বাজাজ তফিাদ্ির তবিৃি ককৌশিগুতির 

একটি অংশ। পাদ্পটচুয়াি িযাতিতর্টি সহ অধট-বি তপ্রদ্পইর্ কপদ্ ি ইিিুদ্ ি 

সরবরাহ ও পতরচািিা করার জন্য আরতবআই সংিাটিদ্ক অিুদ্ াদি তদদ্য়দ্ে। 

 

র্প্ররপইড কপরমন্ট ইনসু্ট্ররমন্ট সম্পরকি : 

• অধট-বদ্ধ তপতপআই কাযটকরিাদ্ব একটি তর্তজটাি ওয়াদ্িট িদ্ব এটির  াধ্যদ্  

কিিদ্দিগুতি ওয়াদ্িট পতরদ্ষবাগুতির অফার ব্যিীি অন্য ব্যবসায়ী এবং প্রতিষ্ঠাদ্ি 

প্রবাতহি হদ্ি পাদ্র। 

•  াতিব্যােটি বাজাজ কপদ্য়র একটি অংদ্শ পতরেি হদ্ব, যা স ি অথট প্রদাদ্ির 

স াধাদ্ির জন্য সংহি প্লযাটফ ট সরবরাহ করার জন্য ককাম্পাতির তবর্। 

• অধট-বদ্ধ তসদ্স্ট  তপতপআই আপিাদ্ক প্লযাটফদ্ টর  াধ্যদ্  একাতধক ব্যবসায়ীদ্ক অথট 

প্রদাদ্ির অিু তি কদয়। 

• িেদ প্রিযাহাদ্রর পতরদ্ষবাগুতি এখিও তিতষদ্ধ রদ্য়দ্ে। 

 

Business News 
 

মার্কি ন যুক্তোরে গুিি কপ ব্বহােকােীো এখন ভাে , র্সঙ্গাপুরে অথি স্থানান্তে 

কের  পােরবন 

আিফাদ্য়ট ইিক এর গুেি িার  াতকট ি যুিরাদ্ের কপদ্ ি অযাদ্পর ব্যবহারকারীদ্দর 

জন্য করত টযাি সংিা ওয়াইজ এবং ওদ্য়স্টািট ইউতিয়ি ককা সহ আিজট াতিক অথট িািাির 

অংশীদাতরত্ব চািু কদ্রদ্ে।  াতকট ি যুিরাদ্ে গুেি কপ ব্যবহারকারীরা এখি ওয়াইদ্সর 

 াধ্যদ্  উপিব্ধ 80 টি এবং বেদ্রর কশদ্ষর তদদ্ক ওদ্য়স্টািট ইউতিয়দ্ির  াধ্যদ্  200 টি 

কদদ্শ প্রসাতরি করার পতরকেিা তিদ্য় িারি এবং তসঙ্গাপুদ্রর অযাপ িাহকদ্দর কাদ্ে অথট 

িািাির করদ্ি পারদ্বি। 

অংশীদার্েত্ব সম্পরকি : 

http://www.bankersadda.com/
http://www.sscadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/7532/general-competition-maha-pack-bengali-validity-12-months
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• সংিা ওদ্য়স্টািট ইউতিয়ি এবং বুতদ্ধ াদ্ির সাদ্থ অংশীদাতরত্ব কদ্রদ্ে, উিয়ই 

িাদ্দর পতরদ্ষবাগুতিদ্ক গুেি কপ্লদ্ি সংহি কদ্রদ্ে। 

• যখি  াতকট ি যুিরাদ্ে গুেি কপ ব্যবহারকারীরা িারি বা তসঙ্গাপুদ্রর কাউদ্ক অথট 

কপ্ররদ্ের কচষ্টা করদ্বি, িখি িাদ্দর প্রাপক সঠিক পতর াে কী পতর াে প্রাি হদ্ব 

কস সম্পদ্কট  িাদ্দর জািাদ্িা হদ্ব। 

• গুেি কপ অযাতপ্লদ্কশিটির  দ্ধ্য কথদ্ক ব্যবহারকারীরা ককাি কপদ্ ি প্রদািকারী 

ওয়াইজ বা ওদ্য়স্টািট ইউতিয়ি চয়ি করদ্ি পাদ্রি, িারা ব্যবহার করদ্ি চাি এবং 

প্রাপকদ্ক অথট প্রাতিদ্ি কিক্ষে স য় িােদ্ব িা কবদ্ে তিদ্ি পাদ্রি। 

 

RBI ইরোট কটকরনাির্েসরক র্পর্পআই অনুরমাদন র্দি  

• তরজািট  ব্যাংক অফ ইতিয়া (আরতবআই) তপ্রদ্পইর্ কপদ্ ি ইিটু্রদ্ িস (তপতপআই) 

সংিা তহসাদ্ব কাজ করার জন্য ইদ্রাট কটকদ্িািতজসদ্ক অিুদ্ াদি তদদ্য়দ্ে। 

আরতবআই কদদ্শর অধট-বি তপ্র-কপইর্ ইিটু্রদ্ িগুতির ইসুয এবং কাযটক্র  শুরু 

করার জন্য িায়ী ববধিার সাদ্থ ইদ্রাট কটকদ্িািতজস প্রাইদ্িট তিত দ্টর্দ্ক 

অিুদ্ াদি তদি । 

• সংিাটি আ াদ্দর স াদ্জর প্রায় 680 ত তিয়ি আিারসািট র্ কিাদ্কর তবতিন্ন 

প্রদ্য়াজিগুতি ক টাদ্িার জন্য একটি ব্যবহাদ্রর অিুকূি অথট প্রদািকারী প্লযাটফ ট 

বিরী করা হদ্ব যাদ্ি স াদ্জর তবতিন্ন কসেদ্ দ্ির কক্রিারা উপকৃি হদ্ব । 

 

র্পর্পআই সম্পরকি : 

• তপতপআই হ'ি এ ি একটি ইিিুদ্ ি যা আতথটক কসবা, করত দ্টি এবং ফাি 

িািাির সহ এই জািীয় সরঞ্জা গুতিদ্ি সতঞ্চি  ূদ্ের তবপরীদ্ি পণ্য ও পতরদ্ষবা 

ক্রদ্য়র কক্ষদ্ত্র সাহাে করদ্ব । 

 

Defence News 
 

ভাে ী়ে কসনাবার্হনী র্ের়েি টাইম কেসপে এে েন্য ককার্ভড ম্যারনেরমন্ট কসি 

স্থাপন করেরে 

ভাে ী়ে কসনাবার্হনী সারাদ্দদ্শ ককাতির্ ককদ্সর িাৎপযটপূেট বৃতদ্ধ প্রতিদ্রাদ্ধর িদ্ক্ষয 

তরদ্য়ি-টাই  করসপিএ আরও দক্ষিা আিার জন্য একটি ককাতির্ ম্যাদ্িজদ্ ি কসি 

েঠি কদ্রদ্ে। এটি িােতরক প্রশাসিদ্ক কটতস্টং এর জন্য, সা তরক হাসপািাদ্ি িতিট  

হওয়া এবং গুরুির তচতকৎসা সরঞ্জা  পতরবহদ্ি সহায়িা করদ্ব । 
 

ককার্ভড ম্যারনেরমন্ট কসি সম্পরকি : 

• কসিাবাতহিী তবতিন্ন হাসপািাদ্ি তবদ্শষজ্ঞ, সুপার তবদ্শষজ্ঞ এবং প্যারাদ্ তর্ে সহ 

অতিতরি তচতকৎসক ক ািাদ্য়ি কদ্রদ্ে । 

• প্রতিরক্ষা  িোিয় সশস্ত্র বাতহিী ক তর্দ্কি সাতিট দ্সদ্সর শটট  সাতিট স কত শিযুি 

র্ািারদ্দর 2021 সাদ্ির 31 তর্দ্সম্বর পযটি ক য়াদ বাতডদ্য় তদদ্য়দ্ে, যাদ্ি আরও 

238 জি র্ািার স তিি AFMS এর শতি আদ্রা বৃতদ্ধ  দ্টদ্ে । 

• কসিাবাতহিী কদদ্শর বিট  াি ককাতির্ -19 পতরতিতি ক াকাতবিায় িােতরক প্রশাসিদ্ক 

সহায়িা করার জন্য িার তরদ্সাদ্সটস গুতিও একতত্রি কদ্রদ্ে। 

• কসিাবাতহিী িখিউ এবং প্রয়ােরাদ্জ 100 টি কদ্র কবর্ সরবরাহ কদ্রদ্ে | 

• কদদ্শর তবতিন্ন িাদ্ি অতেদ্জি পতরবহদ্ির োতড চািাদ্িার জন্য ক াট 200 চািকদ্ক 

স্টযািবাইদ্ি রাখা হদ্য়দ্ে এবং পািা  তব ািবন্দদ্র কপৌাঁোদ্িার জন্য ট্রযািতশপ 

ক তর্দ্কি সরবরাদ্হর জন্য 10 টি টযাট্রা এবং 15 টি এএিএস োতড স্টযািবাইদ্ি 

রদ্য়দ্ে। 
 

র্ডআের্ডও'ে অযার্ন্ট-ককার্ভড ড্রাি 2-র্ডর্ে েরুেী ব্বহারেে েন্য র্ডর্সর্েআই 

অনুরমাদন কপর়েরে 

• ড্রাে 2-তর্ওতে-তর্-গ্লুদ্কাজ (2-তর্তজ) িাদ্  তর্আরতর্ও দ্বারা তিত টি একটি অযাতি-

ককাতির্ -19 কথরাতপউটিক ড্রােদ্ক কদদ্শর কদ্রািিাইরাস করােীদ্দর জন্য িারদ্ির 

ড্রাে কদ্রািার কজিাদ্রি (তর্তসতজআই) দ্বারা জরুতর অিুদ্ াদি কদওয়া হদ্য়দ্ে। 

প্রতিরক্ষা েদ্বষো ও উন্নয়ি সংিা (তর্আরতর্ও) এর একটি োব, ইিতস্টটিউট অফ 

তিউতক্লয়ার ক তর্তসি অযাি অযািাইর্ সাদ্য়দ্িস (আইএিএ এএস) হায়দরাবাদ্দর 

র্ািঃ করতির োবদ্রটতরদ্জর সহদ্যাতেিায় ড্রােটি বিতর কদ্রদ্ে। 

 

ভাে ী়ে ও ইরন্দারনর্শ়োন কনৌবার্হনী আেব সািরে মহড়া পর্েচািনা করেরে  

• িারিীয় ও ইদ্ন্দাদ্িতশয়াি কিৌবাতহিী িাদ্দর আিিঃদ্যাতেিা আরও উন্নি করার 

িদ্ক্ষয দতক্ষে আরব সােদ্র প্যাদ্সজ অিুশীিি (PASSEX) চাতিদ্য়তেি। 

অিুশীিিটি বিুত্বপূেট কিৌবাতহিী উিদ্য়র  দ্ধ্য আিিঃদ্যাতেিা এবং কবাঝাপডা 

উন্নয়দ্ির িদ্ক্ষয তেি। 

• িারিীয় কিৌবাতহিী কথদ্ক, আইএিএস শারদা, একটি কচিক কহতিকপ্টার সহ একটি 

অফদ্শার প্যাদ্ট্রাি কিদ্সি (ওতপতি)  হডায় অংশ তিদ্য়তেি। ইদ্ন্দাদ্িতশয়াি 

কিৌবাতহিী কথদ্ক, ককআরআই সুিিাি হাসািুতদি, 90 ত টার করদ্িট  হডায় অংশ 

তিদ্য়তেদ্িি। 

• PASSEXগুতি তিয়ত িিাদ্ব বিুত্বপূেট তবদ্দশী কদশগুতির ইউতিটগুতির সাদ্থ 

পতরচাতিি হয়। IN এবং ইদ্ন্দাদ্িতশয়াি কিৌবাতহিীর  দ্ধ্য কশষ পাদ্সেটি 13  াচট  21 

এ INS কািদ্পতি, IN কর্াতিটয়ার এবং ককআরআই সুিিাি ইোন্দার  ুদার  দ্ধ্য 

পতরচাতিি হদ্য়তেি। 

 

Summits and Conferences News 
 

প্রহ্লাদ র্সং প্যারটি G20 পযিটন মন্ত্রীরদে সভা ভাচুি ়োর্ি অংশ কনন 

• ককন্দ্রীয় পযটটি ও সংেৃতি প্রতি িী (আই / তস), প্রহ্লাদ তসং প্যাদ্টি 4 ক  2021-এ 

ইিাতিদ্ি অিুতষ্ঠি তজ -20 পযটটি  িীর সিায় অংশ তিদ্য়তেদ্িি। এই 

কদ্থাপকথদ্ির িক্ষয পযটটি ব্যবসা, ক ট রক্ষায় সহদ্যাতেিা এবং পতিতস সংক্রাি 

িীতি বিতরর উদ্যাে কিওয়া যাদ্ি  

• ভ্র ে এবং পযটটি আদ্েকার  দ্িা স্বািাতবক অবিায় তফদ্র আদ্স । 

• তিতি সবুজ ভ্র ে এবং পযটটি অথটিীতিদ্ি রূপািরকরদ্ের জন্য িীতিস ূহদ্ক স থটি 

জািাি যা সাবত ট কদ্রদ্ে UNWTO, এর ফিস্বরূপ পযটটি তিতিশীিিা বজায় 

থাকদ্ব । 
 

সরম্মিন সম্পরকি : 

• প্যাদ্টি সাদ্স্টদ্িবি ও করেতিবি পযটটদ্ির  াধ্যদ্  িািীয় জিেেদ্ক 

ক টসংিাদ্ির সুদ্যাে এবং আয়-উত্সাহদাি ূিক ক টকাদ্ের সাদ্থ জতডি কদ্র 

কত উতিটি তিতিক পযটটি এবং িা ীে পযটটিদ্ক উন্নি করদ্ি পযটটি  িদ্কর েৃহীি 

উদ্যােগুতিও িুদ্ি ধদ্রি। 

•  িী  হাশয় ইিািীয় G20 কপ্রতসদ্র্িদ্ক িাাঁ র কিিৃদ্ত্বর জন্য ধন্যবাদ জাতিদ্য় 

তিদ্জর বিব্য কশষ কদ্রি এবং 2022 সাদ্ি ইদ্ন্দাদ্িতশয়ার G20 কপ্রতসদ্র্তির 

অধীদ্ি আরও অিেতি তিতিি করদ্ি িারদ্ির স থটি ও সহদ্যাতেিা অব্যাহি 

রাখার প্রতিশ্রুতি কদি। 
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ভাচুি ়োি ভাে -ইইউ কন ারদে তবঠরক প্রর্ানমন্ত্রী কমার্দ অংশ র্নর়েরেন  
 

প্রধাি িী িদ্রন্দ্র ক াদী হাইতব্রর্ ফ টযাদ্ট অিুতষ্ঠি িারি-ইইউ কিিাদ্দর ’সিায় অংশ 

তিদ্য়তেদ্িি। িারি-ইউদ্রাপীয় ইউতিয়দ্ির কিিাদ্দর ববঠকটি পিুট োি পতরচািিা কদ্র। 

পিুট োি বিট  াদ্ি গ্রুতপংদ্য়র সিাপতিত্ব কদ্রদ্ে। ইউদ্রাপীয় কাউতিদ্ির রােপতি ত িঃ 

চািটস ত দ্শদ্ির আ িদ্ে প্রধাি িী ক াদী অিুষ্ঠাদ্ি কযাে তদদ্য়তেদ্িি। 

স ি 27 ইইউ সদস্য রাদ্ের কিিারা, পাশাপাতশ ইউদ্রাপীয় কাউতিি এবং ইউদ্রাপীয় 

কত শদ্ির সিাপতিও ববঠদ্ক অংশ তিদ্য়তেদ্িি। এই প্রথ  ইইউ ইইউ + 27 ফ টযাদ্ট 

িারদ্ির সাদ্থ একটি ববঠক কদ্রদ্ে। 

তবঠরক ভাের ে মূি র্বষ়েগুর্ি 

• েেিি, ক ৌতিক স্বাধীিিা, আইদ্ির শাসি ও বহুপক্ষীয়িার অংশীদাতরদ্ত্বর 

তিতিদ্ি িারি-ইইউ ককৌশিেি অংশীদাতরত্বদ্ক আরও কজারদার করার প্রিাব 

কদওয়া হদ্য়তেি। 

• কিিারা সুষ  ও ব্যাপক  ুি বাতেজয (এফটিএ) এবং তবতিদ্য়াে চুতির জন্য 

আদ্িাচিা পুিরায় শুরু করার তসদ্ধাি তিদ্য়তেদ্িি। 

 
র্ নটি মূি আরিাচনাে মূি র্বষ়ে অন্তভুি ক্ত কো হর়েরে 

1. ববদ্দতশক িীতি ও সুরক্ষা; 

2. COVID-19, জিবায় ুএবং পতরদ্বশ; এবং 

3. বাতেজয, সংদ্যাে এবং প্রযুতি। 

• তর্তজটাি, শতি, পতরবহি এবং জিেদ্ের সাদ্থ জিেদ্ের সংদ্যাে বাডাদ্িার 

িদ্ক্ষয িারি-ইইউর  দ্ধ্য একটি উচ্চাতিিাষী ও তবিৃি ‘সংদ্যাে অংশীদাতর’ 

চািু হদ্য়তেি। 

• পুদ্ি ক দ্ট্রা করি প্রকদ্ের জন্য িারিীয় অথট  িক এবং ইউদ্রাপীয় তবতিদ্য়াে 

ব্যাংক কিৃট ক 150 ত তিয়ি ইউদ্রার একটি আতথটক চুতি স্বাক্ষতরি হদ্য়তেি। 

 
ভাচুি ়োর্ি ভাের  প্রথম র্ব্রকস এমপ্ল়েরমন্ট ও়োর্কি ং গ্রুরপে (ইডাব্লুর্ে) সভা 

সভাপর্ ত্ব করেরে  

প্রথ  তব্রকস এ প্লয়দ্ ি ওয়াতকট ং গ্রুপ (EWG) সিাটি িাচুট য়াি ফ টযাদ্ট 2021 সাদ্ি 

অিুতষ্ঠি হদ্য়দ্ে । 2021 সাদ্ি তব্রকস কপ্রতসদ্র্তির দাতয়ত্ব িহেকারী িারদ্ির সিাপতিদ্ত্ব 

এই ববঠক অিুতষ্ঠি হদ্য়দ্ে। শ্র  ও ক টসংিাি তবষয়ক সম্পাদক, অপূবট চদ্ন্দ্রর সিাপতিদ্ত্ব 

এই সিা অিুতষ্ঠি হদ্য়দ্ে। 

সভাে মূি র্বষ়েগুর্ি: 

• ববঠদ্ক আদ্িাতচি প্রধাি তবষয়গুতি হ'ি: তব্রকস কিশিদ্সর  দ্ধ্য সা াতজক সুরক্ষা 

চুতির প্রচার, শ্র  বাজাদ্রর সূচিাকরে, শ্র বাতহিী এবং তজে এবং প্লযাটফ ট ক ীদ্দর 

 দ্ধ্য  তহিাদ্দর অংশিহে - শ্র  বাজাদ্র িূত কা। 

• তব্রকস কদশ োডাও আিজট াতিক শ্র  সংিা (আইএিও) এবং আিজট াতিক সা াতজক 

সুরক্ষা সংিা (আইএসএসএ) এর প্রতিতিতধরাও ববঠদ্ক অংশ তিদ্য়তেদ্িি। 

 

চ ুথি ভাে -সুইস আর্থিক সংিাপ ভাচুি ়োর্ি অনুর্ষ্ঠ  হর়েরে  

চিুথট িারি-সুইস আতথটক সংিাপটি এখাদ্ি তিতর্ও কিফাদ্রদ্ির  াধ্যদ্  িাচুট য়াতি 

অিুতষ্ঠি হদ্য়তেি। িারিীয় প্রতিতিতধ দদ্ির কিিৃদ্ত্ব তেদ্িি অথটনিতিক তবষয়ক সম্পাদক 

অজয়  কশঠ। সুইজারোদ্ির প্রতিতিতধ দদ্ির কিিৃদ্ত্ব তেদ্িি সুইজারোদ্ির কস্টট 

কসদ্ক্রটাতর, কস্টট কসদ্ক্রটাতর এবং কর্তিদ্য়িা কস্টাদ্ফি। 

সংিাপ সম্পরকি : 

• সংিাপ, আি-আতিয়া, তবতিদ্য়াে, আিজট াতিক আতথটক পতরদ্ষবা ককন্দ্র কিৃট পক্ষ 

(আইএফএসএতস), জািীয় তবতিদ্য়াে ও অবকাঠাদ্ া িহতবি (এিআইআইএফ), 

তফিদ্টক, কটকসই আতথটক এবং আিিঃসী াি আতথটক পতরদ্ষবাগুতি সহ তবতিন্ন 

তদদ্কর সহদ্যাতেিার জন্য উিয় কদদ্শর অতিজ্ঞিার আোদি িাে । 

• আরও, তজ -20, আিজট াতিক  ুদ্রা িহতবি (আইএ এফ) এবং অথটিীতির 

তর্তজটািাইদ্জশি কথদ্ক উদ্ভূি কদ্রর চযাদ্িঞ্জ সম্পতকট ি তবষয়গুতি অবকাঠাদ্ া 

অথটায়দ্ির পাশাপাতশ আদ্িাচিা করা হদ্য়তেি, তরতিজটি পডিু। 

 

Agreements News 
 

র্েওর্েৎ র্পএনর্বর  three-in-one account অিাে কদও়োে েন্য একটি চুর্ক্তর  

স্বাক্ষে করেরে  

তজওতজৎ তফিাতিয়াি সাতিট দ্সস পঞ্জাব ন্যাশিাি ব্যাংদ্কর সাদ্থ পরবিী িাহকদ্দর তিি-

ইি-ওয়াি অযাকাউি সরবরাদ্হর জন্য একটি চুতি কদ্রদ্ে। িিুি পতরদ্ষবাটি কয িাহকদ্দর 

তপএিতব, একটি তপএিতব তর্দ্ ট অযাকাউি এবং একটি তজওতজৎ কট্রতর্ং অযাকাউদ্ির 

সাদ্থ সঞ্চয়ী অযাকাউি রদ্য়দ্ে িাদ্দর প্রদাি কদ্র। কসতিং এবং তর্দ্ ট অযাকাউিগুতি 

ঝাদ্ িা- ুি পদ্ধতির  াধ্যদ্  অিিাইদ্ি তপএিতবদ্ি কখািা কযদ্ি পাদ্র। 

3-ইন -1 অযাকাউন্ট সম্পরকি : 

• 3-ইি -1 অযাকাউি তপএিতব িাহকদ্দর পদ্ক্ষ িাদ্দর সঞ্চয়ী অযাকাউিগুতি কথদ্ক 

অথট তবতিদ্য়াদ্ের প্রদ্য়াজিীয়িা পূরদ্ের জন্য কপদ্ ি কেটওদ্য় সুতবধার  াধ্যদ্  

তরদ্য়ি-টাইদ্  ফািগুতি িািাির করা সহজ কদ্র কিাদ্ি। 

• কট্রতর্ং অযাকাউি, যা 15 ত তিদ্টর  দ্ধ্য অিিাইদ্ি কখািা কযদ্ি পাদ্র, তজওতজদ্ির 

কদওয়া সুদ্যােগুতিদ্ি অিিাইদ্ি তবতিদ্য়াদ্ের জন্য একটি তবদ্জাড ইিারদ্ফস 

সরবরাহ কদ্র। 

• তপএিতব ক্লাদ্য়িরা এখি অিিাইদ্ি একটি তজওতজৎ কট্রতর্ং অযাকাউি খুিদ্ি এবং 

ইকুযইটির পাশাপাতশ তজওতজদ্টর স্মাটট তফতিদ্য়া পণ্যদ্ি অিিাইদ্ি তবতিদ্য়াে শুরু 

করদ্ি পাদ্র। এটি ক্লাদ্য়িদ্দর িাদ্দর তবতিদ্য়াদ্ের ববতচত্রয আিদ্ি এবং এক 

অযাকাউদ্ির  াধ্যদ্  স ি পতরচািিা করদ্ি সহায়িা করদ্ব। 

 

Rank and Reports News 
 

নাইট ফ্র্যারেে কলাবাি প্রাইম কের্সরডর্ে়োি ইনরডরে ন়োর্দর্ি 32  ম স্থারন 

ের়েরে 

িিি তিতিক সম্পতি পরা শটদািা িাইট ফ্রযাে কগ্লাবাি প্রাই  করতসদ্র্তিয়াি 

ইিদ্র্দ্ে িয়াতদতি এবং  ুম্বইদ্ক যথাক্রদ্  32 ি  এবং 36 ি  অবিাদ্ি করদ্খদ্েি। 

কবঙ্গািুরু 2021 এর Q1 এ চারটি িাি তিদ্য় এদ্স 40 ি  িাদ্ি রদ্য়দ্ে; তদতি এবং 

 ুম্বই একই স য়কাদ্ি একটি কদ্র িাি রু্তবদ্য়তেি। 

তিিটি চীিা শহর - কশিদ্জি, সাংহাই এবং গুয়াংজু এই বত্র াতসদ্কর সূচদ্ক এতেদ্য় 

রদ্য়দ্ে। কশিদ্জি 18.9% প্রবৃতদ্ধ সহ তবদ্ের সবদ্চদ্য় শতিশািী পারফরম্যাি করকর্ট  

কদ্রদ্ে, অন্যতদদ্ক তিউইয়কট  5.8% প্রবৃতদ্ধর সাদ্থ দুবটিি  পারফত টং  াদ্কট ট তেি। 

তবদ্ের শীষটিািীয় কদ্য়কটি  হািের, তিউ ইয়কট , দুবাই, িিি, প্যাতরস এবং হংকংদ্য়র 

দা  ক দ্ে। এই স য়কাদ্ি তিউ ইয়কট  তেি দুবটিি  পারফরম্যািযুি তবে িেরী। 

 

প্রাইম কলাবাি র্সটিস সূর্চ সম্পরকি : 

• প্রাই  কগ্লাবাি তসটিস সূচক হ'ি িাইট ফ্রযাদ্ের কগ্লাবাি তরসাচট  কিটওয়াকট  ব্যবহার 

কদ্র তবেজুদ্ড 45- প্লাস যুি শহরগুতিদ্ি িািীয়  ুদ্রায়  ূি আবাতসক  ূদ্ের 

 ূোয়ি তিতিক সূচক-ট্রযাতকং আদ্ন্দািি। 

• প্রতিদ্বদদ্ি বিা হদ্য়দ্ে কয 26 টি শহর প্রথ  আবাতসক দাদ্  2021 সাদ্ির 

প্রথ  তদদ্ক আবাতসক দা  বৃতদ্ধ কপদ্য়দ্ে। এোদ্রাটি শহর দু'-অদ্ের  ূেবৃতদ্ধ 

ককবি এক বের আদ্ে কথদ্ক এক বেদ্র কবদ্ডদ্ে। প্রায় 67 শিাংশ তবেব্যাপী 

শহরগুতি লযাট বা ইতিবাচক বাতষটক  ূেবৃতদ্ধর তিবিিুি হদ্য়দ্ে। 
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নীর্  আর়োি , সংযুক্ত বার্ণেয সম্পর্কি   মাস্টােকাডি  প্রকারশে প্রর্ রবদন 

‘সংযুি বাতেজয: তর্তজটাতি অিিুট তি ূিক িারদ্ির জন্য একটি করার্ম্যাপ বিতর করা’ 

তশদ্রািাদ্  একটি প্রতিদ্বদি প্রকাশ কদ্রদ্ে িীতি আদ্য়াে। িীতি আইদ্য়াে  াস্টারকাদ্র্ট র 

সহদ্যাতেিায় প্রতিদ্বদিটি প্রকাশ কদ্রদ্ে। প্রতিদ্বদদ্ি িারদ্ি তর্তজটাি আতথটক 

অিিুট তিদ্ক ত্বরাতিি করদ্ি তবতিন্ন চযাদ্িঞ্জগুতি তচতিি করা হদ্য়দ্ে এবং তর্তজটাি 

পতরদ্ষবাগুতিদ্ক এর 1.3 তবতিয়ি িােতরদ্কর জন্য অযাদ্েসদ্যাগ্য করার জন্য সুপাতরশও 

কদওয়া হদ্য়দ্ে। 
 

প্রর্ রবদরন মূি সুপার্েশ 

• প্রতিদ্বদদ্ি এিতবএফতস এবং ব্যাংকগুতির জন্য একটি কিদ্িি কপ্লতয়ং তফল্ড প্রচাদ্রর 

জন্য অথট প্রদাদ্ির অবকাঠাদ্ াদ্ক কজারদার করা অিিুট ি; 

• এ এসএ ইগুতির বৃতদ্ধর সুদ্যাে সক্ষ  করদ্ি তিবিকরে এবং সম্মতি 

প্রতক্রয়াগুতিদ্ক তর্তজটািাইজ করা এবং ঋে উত্সগুতিদ্ক ববতচত্রযকরে; 

• একটি 'জাতিয়াতির িাোর' সহ িথ্য-িাে কদ্র কিওয়ার তসদ্স্ট  বিতর করা এবং 

অিিাইি তর্তজটাি বাতেজয প্লযাটফ টগুতি কিািাদ্দর জাতিয়াতির ঝুাঁ তকদ্ি সিকট  

করদ্ি সিকট িা বহি কদ্র িা তিতিি কদ্র; 

• কৃতষ এিতবএফতসগুতিদ্ক স্বে ব্যদ্য়র  ূিধি অযাদ্েস করদ্ি সক্ষ  করা এবং 

দী টদ্ য়াদ্দ আরও উন্নিির তর্তজটাি ফিাফি অজট দ্ির জন্য একটি 'শারীতরক 

(তফতসকাি + তর্তজটাি)  দ্র্ি িাপি করা। 

• িূত  করকর্ট দ্ক তর্তজটাইজ করাও এই খািদ্ক এবং শহদ্রর িূযিি  পতরবহিদ্ক 

িূন্যি  তিড এবং সাতর সহ সকদ্ির জন্য তিতবটদ্ে অযাদ্েসদ্যাগ্য কদ্র িুিদ্ব, 

তবয াি স্মাটট দ্ফাি এবং কযাোদ্যােতবহীি কাদ্র্ট র উদ্িািি করদ্ব এবং এর  দ্িা 

একটি অিিুট তি ূিক, আিিঃদ্যােদ্যাগ্য এবং সমূ্পেট উনু্মি তসদ্স্টদ্ র িক্ষয রাখদ্ব 

কয ি িিদ্ির 'টিউব' এর. 

 

র্বশ্বব্াংরকে র্েরপাটি : 2020 সারি সবিার্র্ক কের্মটযাে প্রাপক ভাে   

তবেব্যাংক প্রকাতশি “ াইদ্িশি অযাি কর্িিপদ্ ি তব্রফ” -র প্রতিদ্বদি অিুসাদ্র 2020 

সাদ্ি িারি করত দ্টদ্ির বৃহি  প্রাপক তেি। 2008 সাি কথদ্ক িারি করত টযাদ্ির 

সবটাতধক প্রাপক। িদ্ব, 2020 সাদ্ি িারি প্রাি করত টযাি তেি 83 তবতিয়ি  াতকট ি 

র্িাদ্ররও কবতশ, যা 2019 (83.3 তবতিয়ি  াতকট ি র্িার) কথদ্ক 0.2 শিাংশ হ্রাস 

কপদ্য়দ্ে। তবেব্যাপী, 2020 সাদ্ি করত টযাি কলা তেি 540 তবতিয়ি  াতকট ি র্িার, যা 2019 

সাদ্ির িুিিায় 1.9% ক , িখি তেি 548 তবতিয়ি  াতকট ি র্িার। 
 

 

শীষি পাাঁ চ কদশ 

• 2020 সাদ্ি শীষট পাাঁ চটি করত টযাি প্রাপক কদশ, বিট  াি  াতকট ি র্িাদ্রর শদ্িট , 

িারি, চীি, ক তেদ্কা, তফতিপাইি এবং ত শর তেি। 

• 2020 সাদ্ি ক াট পাাঁ চটি িাহক ক াট কদশজ উৎপাদদ্ির (তজতর্তপ) অংশ তহসাদ্ব 

স্বে অথটিীতির কদশ তেি: টঙ্গা, কিবািি, তকরতেজ প্রজািি, িাতজতকিাি এবং এি 

সািিাদ্দার। 

• করত টযাদ্ির জন্য শীষট উত্স কদশ 

• 2020 সাদ্ির বৃহি  করত টযাি কপ্ররেকারী কদশটি তেি  াতকট ি যুিরাে ( াতকট ি 

র্িার 68 তবতিয়ি)। 

• এর পদ্র সংযুি আরব আত রাি ( াতকট ি র্িার 43 তবতিয়ি), কসৌতদ আরব 

(ইউএসতর্ 34.5 তবতিয়ি), সুইজারোি ( াতকট ি র্িার 27.9 তবতিয়ি), জা টাতি 

( াতকট ি র্িার 22 তবতিয়ি) এবং চীি ( াতকট ি র্িার 18 তবতিয়ি) রদ্য়দ্ে। 

• িারি কথদ্ক, 2020 সাদ্ি করত টযাদ্ির প্রবাহ তেি 7 তবতিয়ি  াতকট ি র্িার, যা 

2019 সাদ্ি 7.5 তবতিয়ি র্িার তেি। 

 

Awards News 
 

নাওর্ম ওসাকা 2021 ির্ে়োস ও়োর্ল্ি  কপাটি স অযাও়োরডি  শীষি কখ াব অেি ন 

করেরেন 

2021 সাদ্ির িতরয়াস ওয়াল্ডট  কোটট স অযাওয়াদ্র্ট  তবদ্ের তদ্বিীয় িম্বর কটতিস কখদ্িায়াড 

জাপাদ্ির িাওত  ওসাকার “বষটদ্সরা ক্রীডাতবদ” হদ্য়দ্েি। এটি ওসাকার তদ্বিীয় িতরয়াস 

কোটট স অযাওয়ার্ট । 2019 সাদ্ি, তিতি "কব্রকথ্রু অফ য ইয়ার " পুরষ্কার তজদ্িতেদ্িি।  

পুরুষদ্দর তবিাদ্ে, তদ্বিীয় িাদ্ির কেদ্ির রাফাদ্য়ি িাদাি 2021 সাদ্ির "িতরয়াস 

কোটট সম্যাি অফ য ইয়ার" কখিাব অজট ি কদ্রদ্েি। এটি িাদাদ্ির পদ্ক্ষ তদ্বিীয় টাইদ্টি, 

তযতি 2011 সাদ্ি এই সম্মািজিক পুরষ্কারও কপদ্য়তেদ্িি। 
 

এখারন র্বে়েীরদে সমূ্পণি  ার্িকা ের়েরে: 

• কোটট সম্যাি অফ য ইয়ার অযাওয়ার্ট : রাফাদ্য়ি িাদাি 

• কোটট সওম্যাি অফ য ইয়ার অযাওয়ার্ট  : িাওত  ওসাকা 

• টি  অফ য ইয়ার অযাওয়ার্ট : বায়ািট ত উতিখ 

• কব্রকথ্রু অফ য ইয়ার অযাওয়ার্ট : প্যাট্রিক  াদ্হা স 

• য কা ব্যাক অফ য ইয়ার অযাওয়ার্ট : ম্যাে প্যারট  

• কোটট  ফর গুর্ অযাওয়ার্ট  : তককফ টার বাই তককফায়ার  

• িাইফটাই  অযাতচিদ্ ি অযাওয়ার্ট : তবতি তজি তকং 

• অযাথতিট অযার্দ্িাদ্কট অফ য ইয়ার অযাওয়ার্ট : িুইস হযাত িটি 

• কোটিট ং ইিতেদ্রশি অযাওয়ার্ট  : ক াহাম্মদ সািাহ 

• কোটিট ং ক াদ্ ি অফ য ইয়ার অযাওয়ার্ট : তক্রস তিতকক 

 

র্নউই়েকি  র্সটি আন্তেি ার্ ক চির্িি উৎসরব অনুপম কখে কসো অর্ভরন াে 

পুেস্কাে র্ে রিন  

তিউইয়কট  তসটি আিজট াতিক চিতচ্চত্র উত্সদ্ব শটট  তফল্ম 'হযার্প বাথিরড' এ অতিিদ্য়র 

জন্য অিুপ  কখর কসরা অতিদ্িিার পুরোর কপদ্িি । েতবটি পতরচািিা কদ্রদ্েি প্রসাদ 

কদম এবং প্রদ্যাজিা কদ্রদ্েি এিএনর্প র্মর্ড়ো। অিুপদ্ র পাশাপাতশ 'হযার্প 

বাথিরড' শটট  তফদ্ল্মর িারকা অহনা কামো ও পুরোর পাি । এই চিতচ্চত্রটি উত্সদ্ব 

কসরা শটট  তফদ্ল্মর পুরোরও তজদ্িতেি। 
 

http://www.bankersadda.com/
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ডাাঃ  ারহো কু ুবুর্েন প্রথম ভাে ী়ে র্হরসরব আেব র্বশ্ব কনারবি পুেস্কাে অেি ন 

কেরিন  

 ুম্বাইদ্য় জন্মিহেকারী, তশকাদ্ো তবেতবযািদ্য়র আরতব সাতহদ্িযর অধ্যাপক ডাঃ  ারহো 

কু ুবুর্েন সম্প্রতি 15 ম কশখ জাদ্য়দ বইদ্য়র পুরষ্কার প্রাি িারিীয় বংদ্শাদ্ভূি প্রথ  

ব্যতি হদ্য়দ্েি। পুরষ্কারটিদ্ক আরব তবদ্ের কনারবি পুরোর তহসাদ্ব তবদ্বচিা করা হয়। 

তিতি 2019 সাদ্ি কিইরডরনে র্ব্রি একারডর্মক পাবর্িশাসি দ্বারা প্রকাতশি িার 

সবটদ্শষ বই "আের্বক ওরেশন - আটি  এন্ড িাংশন" এর জন্য এই পুরষ্কার 

তজদ্িদ্েি। 

বইটিদ্ি তিতি আরতব সাতহদ্িযর একটি ফাউদ্িশিাি ক ৌতখক স য়কাি, তিস্টীয় সি  

এবং অষ্ট  শিাব্দীর স য়কাদ্ির একটি তবিৃি িত্ত্ব কপশ কদ্রদ্েি। তিতি আধুতিক 

কাদ্ির উপদ্দশ এবং বিৃিার উপর এর প্রিাব তিদ্য় আদ্িাচিা কদ্রি। 
 

IREDA র্গ্রন উেি া পুেষ্কারে ভূর্ষ  হর়েরে  

ইতিয়াি কচম্বার অফ ক াদ্সটর (আইতসতস) এই বেদ্রর পুিিটবীকরে জ্বািাতির জন্য অথট 

সংিায় শীষটিািীয় পাবতিক ইিতস্টটিউশদ্ি শীষটিািীয় ফাইন্যাতিং ইিতস্টটিউশি হওয়ার 

জন্য িারিীয় পুিিটবীকরে শতি উন্নয়ি সংিা তিত দ্টর্দ্ক (IREDA) িূতষি করা 

হদ্য়দ্ে। IREDA সবুজ শতি অথটায়দ্ি কয গুরুত্বপূেট এবং তবকাশ ূিক িূত কা পািি কদ্র 

িার জন্য এই পুরষ্কার কপদ্য়দ্ে। 

 হা ারীটি সদ্ত্ত্বও, IREDA 2020-21 সািটি একটি শি কিাদ্ট কশষ হদ্য়দ্ে এবং তদ্বিীয় 

সদ্বটাচ্চ (প্রতিষ্ঠার িাতরখ কথদ্ক) পতর াে ঋে তবিরে কদ্রদ্ে। 8827ককাটি টাকা যা ইতঙ্গি 

কদ্র কয আইআরএতর্এর একটি সুদ্যাদ্ে এই স স্যাটি অিুবাদ করার ক্ষ িা রদ্য়দ্ে। 
 

পুেষ্কাে সম্পরকি : 

এই পুরষ্কার  ািিীয় প্রধাি িীর আত্মতিিট র িারির দৃতষ্টিতঙ্গর সাদ্থ ত ি করদ্খ িবায়িদ্যাগ্য 

শতি খাদ্ির উন্নয়দ্ি আ াদ্দর অপতরসী  অবদািদ্ক স্বীকৃতি কদয়। 
 

ভাে ী়ে বংরশাদ্ভূ  শকুন্তিা হােক র্সংহ ও়োর্ল্ি  িুড অযাও়োডি  2021 কপরিন  

িারিীয় বংদ্শাদ্ভূি তবেব্যাপী পুতষ্টতবদ র্িঃ শাকুিিা হারক তসং তথিস্টার্ 2021 সাদ্ির 

"ওয়াল্ডট  ফুর্ অযাওয়ার্ট " কপদ্িি । তিতি সা ুতদ্রক খাবার ও খায ব্যবিায় একটি সা তিক 

এবং পুতষ্ট সংদ্বদিশীি পদ্ধতির তবকাশ কদ্রদ্েি এবং িাাঁ র এই েদ্বষোর জন্য তিতি একটি 

পুরষ্কারও কপদ্য়দ্েি। পুরষ্কারটি খায ও কৃতষর কিাদ্বি পুরোর তহসাদ্বও পতরতচি। প্রতি 

বের, কত টি এ ি একজিদ্ক বাোই কদ্র যাদ্ক 250,000 র্িার কখিাব এবং পুরোদ্রর 

অথট তহদ্সদ্ব প্রদাি করা হয় ।  

ওয়াল্ডট  ফুর্ অযাওয়ার্ট  িার ওদ্য়বসাইদ্ট জাতিদ্য়দ্ে কয, র্িঃ শকুিিার পতরচাতিি 

বাংিাদ্দদ্শর কু্ষদ্র  াদ্ের প্রজাতি তিদ্য় েদ্বষো সকি িদ্র সা ুতদ্রক খাওয়ার জন্য পুতষ্ট 

সংদ্বদিশীি পদ্ধতির তবকাদ্শ সহায়ক তহসাদ্ব প্র াে করদ্ব। এই সহায়িায়, এতশয়া ও 

আতফ্রকাদ্ি বসবাসকারী িক্ষ িক্ষ দতরদ্র  ািুষ খুব পুতষ্টকর খায পাদ্ব । 

 

Sports News 
 

িুইস হযার্মল্টন পঞ্চমবারেে েন্য পযার্নশ গ্রযান্ড র্প্রে র্ে রিন  

িুইস হযাত ল্টি ( াতসটতর্জ-কিট তব্রদ্টি) 09 ক  2021-কি অিুতষ্ঠি , েযাতিশ িযাি 

তপ্রকস তজদ্িদ্ে।এই জয়টি িুইস হযাত ল্টদ্ির পরপর পঞ্চ  েযাতিশ িযাি তপ্রদ্ের তশদ্রাপা 

এবং এই  রসুদ্ র িৃিীয় জয়।তদ্বিীয় অবিাদ্ি ম্যাে িাস্টট াদ্পি (করর্ বুি করতসং-

কিদারোিস) এবং িদ্ল্টতর কবাটাস ( াদ্সটতর্জ-তফিোি) িৃিীয় অবিাদ্ি আদ্েি 

।দ্রসটি তেি 2021 সাদ্ির ফ ুটিা ওয়াি ওয়াল্ডট  চযাতম্পয়িতশদ্পর চিুথট রাউি। 
 

আর্েনা সাবারিনকা  াে কমইরডন মার্িদ ওরপন উইরমনস র্সঙ্গিস কখ াব 

র্ের রেন  

• কটতিদ্স, তবদ্ের সাি িম্বদ্র, কবিারুদ্শর আতরিা সাবাদ্িিকা, অদ্িতিয়ার 

অযাশদ্িতহ বাটিট  কক হাতরদ্য় 2021  াতদ্রদ ওদ্পদ্ির  তহিাদ্দর একক তশদ্রাপা 

তজদ্িদ্ে। এই সাবাদ্িিকার 10 ি  কযাতরয়াদ্রর র্াব্লুটিএ একক তশদ্রািা , 

 রসুদ্ র তদ্বিীয় র্াব্লুটিএ তশদ্রািা  এবং কক্ল ককাদ্টট  প্রথ ।  াতদ্রদ ওদ্পি একটি 

কপশাদার র্াব্লুটিএ কটতিস টুিটাদ্ ি যা আউটদ্র্ার কক্ল ককাদ্টট  কখিা হয়। 

সাবাদ্িিকা অদ্িতিয়াি কখদ্িায়াড বাতিট দ্ক 6-0, 3-6, 6-4 কি পরাতজি 

কদ্রতেদ্িি। 

•  তহিাদ্দর র্াবি ফাইিাদ্ি বাদ্বটারা কক্রতজতসদ্কািা এবং কচক প্রজািদ্ির কযাটতরিা 

তসিাদ্কািা কািার্ার গ্যাতব্রদ্য়িা র্যাদ্ব্রাতে এবং ফ্রাদ্ির কর্ত  শুরসদ্ক 6-4, 6-3 

কোদ্ি হাতরদ্য়দ্ে। 
 

মার্িও বারের্ির্নরক পোর্ে  করে আরিকোন্ডাে কেরেভ  াে র্ি ী়ে মার্িদ 

র্শরোপা ে়ে কেরিন  

• জা টাতি আদ্িকজািার কজদ্রি িার তদ্বিীয়  ুিুয়া  াতদ্রদ ওদ্পি তশদ্রাপা 2021 

সাদ্ি অজট ি করদ্িি । তিতি চিুথট এটিতপ  াস্টাসট 1000 ট্রতফ জদ্য়র জন্য  াদ্িও 

বাদ্রতিতিদ্ক 6-7(8), 6-4, 6-3 কোদ্র পরাতজি কদ্রি। তিতি 2018 সাদ্ি তথদ্ র 

তবপদ্ক্ষ ফাইিাদ্ি প্রথ   াতদ্রদ্দর তশদ্রাপা তজদ্িতেদ্িি। এই জয়টি িাদ্ক িার চিুথট 

 াস্টাসট 1000 কখিাব তদদ্য়দ্ে, এবং এটিই িার তিি বেদ্র  দ্ধ্য প্রথ  কখিাব । 

তিতি ফরাসী ওদ্পদ্ি েি বের িার চিুথট রাউদ্ি প্রিাি কথদ্ক উন্নতির কচষ্টা 

করদ্বি। 
 

পার্কস্তারনে বাবে আেম 2021 এর্প্রি মারসে আইর্সর্স কপ্ল়োে অি দ্য মান্থ 

হর়েরেন  

• পাতকিাদ্ির অতধিায়ক বাবর আজ দ্ক দতক্ষে আতফ্রকার তবপদ্ক্ষ সম্প্রতি কশষ 

হওয়া তসতরদ্জ সব ফরম্যাদ্ট ধারাবাতহক ও দুদট াি পারফরম্যাদ্ির জন্য 2021 সাদ্ির 

এতপ্রদ্ি আইতসতস পুরুদ্ষর কসরা কখদ্িায়াড তিবটাতচি করা হদ্য়দ্ে। আইতসতস কপ্লয়ার 

অফ য  ান্থ সারা বের ধদ্র আিজট াতিক তক্রদ্কদ্টর পুরুষ এবং  তহিা উিয় 

তক্রদ্কটাদ্রর কসরা পারফরম্যািদ্ক স্বীকৃতি কদয় এবং উদযাপি কদ্র। 

• বাবদ্রর সাদ্থ অদ্িতিয়াি  তহিা দদ্ির উইদ্কটতকপার-ব্যাটসম্যাি অযাতিসা তহতি 

এতপ্রি  াদ্স আইতসতস উইদ্ িস কপ্লয়ার অফ য  াদ্ন্থর প্রশংসা অজট ি কদ্রতেদ্িি। 

ব্যাদ্টর সাদ্থ তহতির ধারাবাতহকিা অদ্িতিয়ার আতধপদ্িয গুরুত্বপূেট িূত কা 

করদ্খদ্ে। তিউতজোদ্ির তবপদ্ক্ষ সাম্প্রতিক তসতরদ্জ সব পতরতিতিদ্ি এবং সব 

ধরদ্ের কবাতিংদ্য়র তবরুদ্দ্ধ তহতি িার ক্লাস কদতখদ্য়দ্েি। 

 

র্নউর্েল্যারন্ডে উইরকটর্কপাে র্বরে ও়োটর্িং র্বশ্ব কটস্ট চযার্ম্প়েনর্শরপে পে 

অবসে র্নর  চরিরেন 

• তিউতজোদ্ির উইদ্কটতকপার -ব্যাটসম্যাি তবদ্জ ওয়াটতিং ক াষো কদ্রদ্েি কয 

িাদ্দর আসন্ন ইংোি সফদ্র িারদ্ির তবপদ্ক্ষ তবে কটস্ট চযাতম্পয়িতশপ ফাইিাি 

সহ তিিটি কটদ্স্টর পর তিতি আিজট াতিক তক্রদ্কট কথদ্ক অবসর কিদ্বি। ওয়াটতিং 

ব্লযাককযাপদ্সর হদ্য় 73 কটস্ট, 28 টি ওয়ািদ্র্ এবং 5 টি টি-কটাদ্য়তি কখদ্িদ্ে। 

• ওয়াটতিংদ্য় র্াবি কসঞু্চতর করা  াত্র িব  উইদ্কটতকপার হদ্য়তেদ্িি এবং 2019 

সাদ্ি কব ওিাদ্ি িখি ইংোদ্ির তবপদ্ক্ষ প্রথ বাদ্রর  দ্িা র্াবি তহট 

কদ্রতেদ্িি। ওয়াটতিং িারদ্ির তবপদ্ক্ষ দুটি 350-এর কবতশ স্টযাদ্ির সাদ্থ জতডি 

তেদ্িি, প্রথ টি কব্রিি ম্যাককািাদ্ র সাদ্থ 2014 সাদ্ি অন্যটি পদ্রর বের ককি 

উইতিয়া সদ্ির সাদ্থ। 
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ম্যানরচস্টাে র্সটি 2020-21 র্প্রর্ম়োে র্িি চযার্ম্প়েন হর়েরে 

• ম্যািদ্চস্টার ইউিাইদ্টর্ তিদ্সস্টদ্রর তবপদ্ক্ষ 2-1 কোদ্ি পরাতজি হওয়ার পর 

ম্যািদ্চস্টার তসটি চার  রসুদ্  িৃিীয়বাদ্রর  দ্িা তপ্রত য়ার তিে চযাতম্পয়ি  ুকুট 

অজট ি কদ্রদ্ে। ইউিাইদ্টর্ য কসঞু্চতর কর্াত দ্িটিং ইংতিশ ফুটবি শুরু কদ্রতেি, 

এখি তসটি 10  রসুদ্  পাাঁ চটি টাইদ্টি এবং সবদ্চদ্য় কবতশ কবিদ্ির ব্যয়কারীদ্দর 

সাদ্থ িািাির এবং শতিশািী। 

• োতর্ট ওিার অধীদ্ি তসটি এখি তিিটি তপ্রত য়ার তিে তশদ্রাপা এবং আটটি বড ট্রতফ 

তজদ্িদ্ে, যারা েি বের 2023 সাি পযটি ক্লাদ্ব থাকার জন্য একটি িিুি দুই 

বেদ্রর চুতিদ্ি স্বাক্ষর কদ্রতেদ্িি। 

 

Science and Technology News 
 

কপসএে ‘DOGE-1 Mission to the Moon’ চািু কেরব 

এিি  াে  াতিকািাধীি কেসএে প্রথ বাদ্রর বাতেতজযক চন্দ্র কপদ্িার্, তক্রদ্প্টাকাদ্রতি 

কর্দ্জকইি এ সমূ্পেট প্রদি “DOGE-1 Mission to the Moon” চািু করদ্ি চদ্িদ্ে। 

ফযািকি 9 রদ্কদ্ট 2022 এর প্রথ  ককায়াটট াদ্র উপিহটি উৎদ্ক্ষপদ্ের কথা রদ্য়দ্ে। 

কর্াদ্জকদ্য়ি-ফাদ্ির্ ত শদ্ির কিিৃদ্ত্ব রদ্য়দ্ে কািাতর্য়াি সংিা তজওম্যাট্রিক এিাতজট  

কদ্পটাদ্রশি (তজইতস)। 
 

র্মশরনে আও া়ে: 

• কেসএে একটি 40 তকদ্িা তকউব  ি স্যাদ্টিাইটটি DOGE-1 তহসাদ্ব র্াব করদ্ব, 

ফযািকি 9 রদ্কদ্ট রাইর্দ্শয়ার তহসাদ্ব। 

• কপদ্িার্টি সংহি কযাোদ্যাে এবং েেিা ূিক তসদ্স্টদ্ র সাদ্থ কবাদ্র্ট  কসির এবং 

কযাদ্ রার কাে কথদ্ক িুিার-েযাটিয়াি ইদ্িতিদ্জি অজট ি করদ্ব। 

• এই প্রবিট িটি DOGE কক  হাকাদ্শ প্রথ  তক্রদ্প্টা পাশাপাতশ  হাকাদ্শ প্রথ  

meme বিতর করদ্ব। 

 
ISRO 3 টি কস্ট-এরির্ক্টভ কভর্ন্টরিটে, অর্েরেন করেরেটে কডরভিপ কেরিা  

ইতিয়াি কেস তরসাচট  অেটািাইদ্জশি' এর তবক্র  সারািাই কেস কসিার (তিএসএসতস) 

এ ি একটি স দ্য় তিিটি তবতিন্ন ধরদ্ের কিতিদ্িটর এবং অতেদ্জি কদ্িদ্রটর বিতর 

কদ্রদ্ে যখি এই সংকটপূেট তচতকৎসা সরঞ্জাদ্ র  াটতিদ্ি সারা কদদ্শ বহু ককাতির্ -19 

করােীর  ৃিুয হয় । তর্জাইি, ববতশষ্টয এবং তিতদট ষ্টকরদ্ের উপর তিতি কদ্র আ রা িাদ্দর 

িা  করদ্খতে প্রাে, বাযু় এবং স্বািয । তিিটিই ইউসার কফ্রিতি , সমূ্পেট স্বয়ংতক্রয় এবং স ি 

সুরক্ষার  াি পূরে কদ্র টাচ-তিদ্ির স্টযািার্ট স সহ। 

চিতি  াদ্সর  দ্ধ্যই এই তিিটি কিতিদ্িটর এবং একটি অতেদ্জি কিদ্সদ্রটাদ্রর 

বাতেতজযক উত্পাদদ্ির জন্য প্রযুতিকরে িািাির করা হদ্ব। এটি প্রায় 1 িক্ষ র্িার দা  

তিধটাতরি হদ্ি পাদ্র, ইদ্স্রা দ্বারা কর্দ্িিপ করা কিতিদ্িটরগুতি বিট  াদ্ি প্রচতিি 

কিতিদ্িটরগুতির (যার দা  5 িক্ষ র্িার) িুিিায় কস্ট-এদ্ফতক্টি এবং পতরচািিা করা 

সহজ ।. 

প্রাণ, বা়েু, স্বাস্থয এবং শ্বাস সম্বরে: 

• প্রাে বিদ্ি ককািও অমু্ব ব্যাদ্ের স্বয়ংতক্রয় সংদ্কাচদ্ির  াধ্যদ্  করােীর োস প্রোদ্সর 

গ্যাস সরবরাহ করাদ্ক কবাঝায়, স্বািয বিদ্ি কবাঝায় ববদুযতিক শতি ব্যিীি কাজ 

করাদ্ক কবাঝায়, এবং বাযু় বাতেতজযকিাদ্ব পাওয়া উচ্চ-কশষ কিতিদ্িটদ্রর স িুে 

একটি স্বে ূদ্ের কিতিদ্িটরদ্ক কবাঝায় । 

• VSSC োস িাদ্  একটি বহিদ্যাগ্য ক তর্দ্কি অতেদ্জি কিদ্র্িারও বিতর 

কদ্রদ্ে। এটি প্রতি ত তিদ্ট 10 তিটার স ৃদ্ধ অতেদ্জি সরবরাহ করদ্ি সক্ষ , যা 

একবাদ্র দু'জি করােীর জন্য পযটাি 

• এটি কপ্রসার সুইং অযার্রপশি (তপএসএ) এর  াধ্যদ্  পতরদ্বশেি বাযু় কথদ্ক তিবটাচি 

কদ্র িাইদ্ট্রাদ্জি গ্যাসদ্ক পৃথক কদ্র অতেদ্জি গ্যাদ্সর পতর ােদ্ক বাডায় যা 

সাধারেি বািাস কথদ্ক অতেদ্জি উৎপাদদ্ির জন্য ব্যবহৃি হয়। 

 

Books and authors News 
 

কর্ি ককাচর্িন  াাঁ ে প্রথম বই ‘এর্িিযান্ট ইন দ্য ওম্ব ’ র্িরখরেন 

• বতিউর্ অতিদ্িত্রী কতি ককাচতিি িার প্রথ  বই ‘এতিফযাি ইি য ওম্ব ’ তিদ্খদ্েি। 

বইটি, যা এখিও প্রকাশ করা হয়তি, িা  ািৃত্ব সম্পতকট ি একটি সতচত্র কতেি বই। এটি 

িযািতরয়া পতিয়াতিচদ্কা দ্বারা তচতত্রি এবং কপঙু্গইি রয্াি  হাউস ইতিয়া 

(তপআরএইচআই) দ্বারা প্রকাতশি। বইটি েিট াবিা ,প্যাদ্রতিং এবং েিট বিী  া এবং 

"কয ককউ এ িতক  ািৃত্ব সম্পদ্কট  তচিািাবিা কদ্র" িাদ্দর সম্পদ্কট  বেটিা কদ্রদ্ে। 
 

শাকুে োরঠে কিখক ‘িাইি ইন দা ক্লক টাও়োে ভযার্ি ’ বইটি পাবর্িশ হি 

• " িাইফ ইি দা ক্লক টাওয়ার িযাতি" হ'ি কপ্রস ট্রাস্ট অফ ইতিয়া (তপটিআই) 

সাংবাতদক শাকুর রাদ্য়দ্রর প্রথ  বই। বইটি তেতকং টাইোর দ্বারা প্রকাতশি হদ্য়দ্ে, 

এটিদ্ি কাশ্মীদ্রর প্রাচীি অিীি, িার কবদিাদায়ক বিট  াি এবং সবটদা-অতিতিি 

িতবষ্যদ্ির কথা বিা আদ্ে । এটিদ্ি কাশ্মীর সম্পদ্কট  ঐতিহাতসক এবং রাজনিতিক 

িদ্থ্যর পাশাপাতশ পতরদ্বশেি তবষয়গুতিও অিিুট ি রদ্য়দ্ে যা খুব ক ই আদ্িাতচি 

হয়। 

• উপিযকার জীবদ্ির তবতিন্ন তদক তিদ্য় কথা বিার পাশাপাতশ কিখক কীিাদ্ব তবতিন্ন 

ঋিুদ্ি রািা াদ্ট তবতিন্ন চতরত্রগুতি িুদ্ি ধদ্রি কস সম্পদ্কট ও তবশদ বেটিা কদ্রদ্েি: 

"িাইফ সাইজ কেয়ারদ্ক্রাওস তর্উতরং সা ার টু কফ্রইদ্টি দা আিদ্রদ্িিটিং বার্ট স 

কহািাতরং ওিার টি প্যাতর্ তফল্ডস, এি দা কসদ্র তিয়াি কস্নাদ্ ি যাট তর্িাইট দা 

কিবারহুর্ তচিদ্ড্রি কসতিদ্ব্রটিং দা  াচ আওদ্টর্ কস্নাফি ”। 

 

Important Days 
 

ও়োর্ল্ি  কেড রস এবং কেড র্ররসন্ট কড : 8 কম 

• ওয়াল্ডট  করর্ ক্রস এবং করর্ তক্রদ্সি কর্ প্রতি বের 8 ক  পাতিি হয়। এই তদিটির 

িক্ষয আিজট াতিক করর্ ক্রস এবং করর্ তক্রদ্সি আদ্ন্দািদ্ির িীতিগুতি উদযাপি 

করা,  ািুদ্ষর দুদ্িট াে ক াদ্ি এবং িাদ্দর স্বাধীিিা,  ািবিা, তিরদ্পক্ষিা, 

সাবটজিীিিা, ঐকয এবং তিরদ্পক্ষিা তদদ্য় একটি  যটাদাপূেট জীবি যাপদ্ি সক্ষ  

করা। 

• তথ  2021 ওয়াল্ডট  করর্ ক্রস এবং করর্ তক্রদ্সি তদবস: ‘Unstoppable’  
 

র্দনটিে ইর্ হাস: 

এই তদিটি কহিতর রু্িাদ্ির (8 ক  1828) জন্মবাতষটকীও পািি কদ্র, তযতি করর্ ক্রদ্সর 

আিজট াতিক কত টির (আইতসআরতস) প্রতিষ্ঠািা তেদ্িি। তিতিই প্রথ  কিাদ্বি শাতি পুরষ্কার 

পাি। 
 

র্বশ্ব থ্যািারসর্ম়ো র্দবস: 08 কম 

• থ্যািাদ্সত য়া আক্রািদ্দর স্মরদ্ে এবং যারা এই করাে তিদ্য় কবাঁদ্চ থাকার িডাইদ্য় 

সংিা  করদ্েি িাদ্দর উত্সাতহি করার জন্য প্রতি বের 8 ই ক  তবে থ্যািাদ্সত য়া 

তদবস পাতিি হয়। 2021 সাদ্ির তবে থ্যািাদ্সত য়া তদবদ্সর তথ  হ'ি “Addressing 

Health Inequalities Across the Global Thalassaemia Community”. 
 

থ্যািারসর্ম়ো সম্পরকি : 

• থ্যািাদ্সত য়া হ'ি বংশািুক্রদ্  প্রাি রদ্ির ব্যাতধ যা তহদ্ াদ্গ্লাতবি ক  এবং সাধারে 

রিকতেকার কচদ্য় ক  কদখায়। থ্যািাদ্সত য়ায় আক্রাি ব্যতি ক পদ্ক্ষ তপিা ািার 

একজিদ্ক এই করাদ্ের বাহক তহসাদ্ব করদ্খদ্েি। 
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র্বশ্ব পর্েযা়েী পার্খ র্দবস: 08 কম 

• তবে পতরযায়ী পাতখ তদবস 2021 তবেব্যাপী 8 ই ক  পাতিি হয়। তদবসটির উদ্েে হ'ি 

পতরযায়ী পাতখদ্দর সদ্চিিিা বৃতদ্ধ এবং িাদ্দর সংরক্ষদ্ের জন্য আিজট াতিক 

সহদ্যাতেিার গুরুত্ব। 

• “Sing, Fly, Soar – Like a Bird!” এই বেদ্রর তবে পতরযায়ী পাতখ তদবদ্সর 

প্রতিপায। 2021 সাদ্ির তবে পতরযায়ী পাতখ তদবস তথ  সবটত্র কয সকি  ািুষদ্ক 

প্রকৃতির সাদ্থ সতক্রয়িাদ্ব কশািার  াধ্যদ্  - এবং পাতখগুতি কযখাদ্িই থাকুক িা 

ককি কদখার  াধ্যদ্  পুিরায় সংদ্যাে করার জন্য একটি আ িে। একই সাদ্থ, তথ  

তবেব্যাপী কিাকদ্দর কাদ্ে পাতখ এবং প্রকৃতির িাদ্দর প্রশংসা প্রকাশ করার জন্য 

িাদ্দর তিজস্ব স্বর এবং সৃজিশীিিা ব্যবহার করার জন্য আদ্বদি কদ্র। 

• এই তদবসটি জাতিসংদ্ র দুটি চুতির উপর পতরযায়ী প্রজাতি কিদ্িিশি (তসএ এস) 

এবং আতফ্রকাি-ইউদ্রতশয়াি  াইদ্িটাতর ওয়াটারবার্ট  চুতি (আউইউএ) এবং 

কদ্িারাদ্র্া তিতিক অিািজিক সংিা আদ্ তরকাি পতরদ্বদ্শর (ইএফটিএ)  দ্ধ্য 

একটি সহদ্যােী অংশীদাতরদ্ত্বর দ্বারা আদ্য়াতজি হদ্য়দ্ে। এই তদিটি একটি পতরযায়ী 

পাতখদ্দর সদ্চিিিা বৃতদ্ধ এবং িাদ্দর সংরক্ষদ্ের জন্য আিজট াতিক সহদ্যাতেিার 

প্রদ্য়াজিীয়িার জন্য তিদ্বতদি একটি তবেব্যাপী প্রচারো। 
 

র্ি ী়ে র্বশ্বযুরিে সম়ে যাো প্রাণ হার্ের়ের্েি  াাঁ রদে স্মেণ ও পুনর্মিিরনে সম়ে 

• প্রতিবের জাতিসং  তদ্বিীয় তবেযুদ্দ্ধর স য় যারা প্রাে হাতরদ্য়তেি িাদ্দর স্মরে ও 

পুিত টিদ্ির জন্য ক   াদ্সর 8-9 িাতরখদ্ক তচতিি কদ্র। এই তদবসটি তদ্বিীয় 

তবেযুদ্দ্ধর স য় ক্ষতিিি সকি  ািুষদ্ক শ্রদ্ধা জািায়। এই বের তদ্বিীয় তবেযুদ্দ্ধর 

76 ি  বাতষটকী । 

 

র্দনটিে ইর্ হাস: 

• 2004 সাদ্ি এই তদিটি সবটপ্রথ  ক াতষি হদ্য়তেি, িখি কথদ্ক জাতিসংদ্ র দ্বারা 

এটি উদযাতপি হয় । িদ্ব, জাতিসং  NGO গুতিদ্ক, এর সদস্য কদশস ূহ এবং 

অন্যান্য সংিাগুতিদ্ক 2010 সাদ্ি পাস হওয়া একটি প্রিাদ্বর  ধ্য তদদ্য় তদবসটির 

স্মরদ্ে কযাে কদওয়ার জন্য আহ্বাি জাতিদ্য়তেি। িদ্ব িাতরখটি তদ্বিীয় তবেযুদ্দ্ধর 

আিুষ্ঠাতিক স াতির িাতরখ িয়। এর কারে, জাপাি 15ই আেস্ট, 1945 পযটি 

আত্মস পটে কদ্রতি। 

 

আন্তেি ার্ ক আেিার্ন়ো র্দবস: 10 কম 

• 2021 সাদ্ি, জাতিসংদ্ র সাধারে পতরষদ 10 ক  আিজট াতিক আরোতিয়া তদবস 

ক াষো কদ্র।  দ্রাদ্কার দ্বারা করদ্জাতিউশি করা প্রিাবটিটি জাতিসংদ্ র 113 টি 

সদস্য রাদ্ের সহ-পৃষ্ঠদ্পাষকিায় প্রিাতবি হদ্য়দ্ে এবং সবটসম্মতি দ্বারা েৃহীি 

হদ্য়তেি। আরোি ট্রি (আরোতিয়া তেদ্িাসা)  দ্রাদ্কা কদদ্শর দতক্ষে-পতিদ্  উপ-

সাহারাি অঞ্চদ্ির একটি প্রজাতি, যা শুষ্ক এবং আধা-শুষ্ক অঞ্চদ্ি বৃতদ্ধ পায়। 

 

আেিান ট্রি 

• আরোি ট্রি সাধারেি একটি বহু ুখী োে যা আদ্য়র উত্পাদিদ্ক বৃতদ্ধ কদ্র, 

তিতিিাপকিা বৃতদ্ধ কদ্র এবং জিবাযু় অতিদ্যাজিদ্ক উন্নি কদ্র, িািীয় পযটাদ্য় 

সাদ্স্টদ্িবি কর্দ্িিপদ্ ি এর তিিটি  াত্রা কয ি -অথটনিতিক, সা াতজক এবং 

পতরদ্বশেি উন্নতিসাধদ্ি খুব গুরুত্বপূেট িূত কা পািি কদ্র। 

• সাদ্স্টদ্িবি আরোি উত্পাদি খাি িািীয় জিদ্োষ্ঠীর তবদ্শষি িা ীে অঞ্চদ্ি 

বসবাসরি  তহিাদ্দর অথটনিতিক ক্ষ িায়ি এবং আতথটক অিিুট তিদ্ি অবদাি 

রাদ্খ। স বায়গুতি িািীয় চাকতরর সুদ্যাদ্ের উন্নয়দ্ি সহায়ক িূত কা পািি কদ্র 

এবং খায সুরক্ষা ও দাতরদ্রযিা দূরীকরদ্ে গুরুত্বপূেট িূত কা পাদ্র। 
 

আেরকে ইর্ হাস: 1988 সাদ্ি ইউিাইদ্টর্ কিশিস এরু্দ্কশিাি সাদ্য়তিতফক এি 

কািচারাি (ইউদ্িদ্ো) আেটািারী বাদ্য়াতস্ফয়ার তরজািট  তহসাদ্ব িািীয় অঞ্চিদ্ক 

 দ্িািীি কদ্র। 

• এোডাও, 2014 সাদ্ি ইউদ্িদ্োর প্রতিতিতধত্ব ূিক ইিটযাতঞ্জবি তিস্ট অফ 

কািচারাি কহতরদ্টজ অফ তহউম্যাতিটিদ্ি আরোি োে সম্পতকট ি স ি তবষয় 

তিতপবদ্ধ আদ্ে । 

• এোডা, তর্দ্সম্বর 2018 এ , এফএও  রদ্কার আইট কসৌব - আইট  িসুর অঞ্চদ্ির 

 দ্ধ্য আরোি তিতিক কৃতষ-তসিদ্িা-প্যাটারাি তসদ্স্ট দ্ক তবেব্যাপী গুরুত্বপূেট কৃতষ 

ঐতিহয ব্যবিা তহসাদ্ব স্বীকৃতি তদদ্য়দ্ে। 

• এবং সবটদ্শদ্ষ, 2021 সাদ্ি, জাতিসংদ্ র সাধারে পতরষদ 10 ক  আিজট াতিক 

আরোতিয়া তদবস ক াষো কদ্র। 
 

11 ই কম ভাে  ো ী়ে প্রযুর্ক্ত র্দবস উদযাপন কেরে 

• 11 ই ক  িারি জুদ্ড জািীয় প্রযুতি তদবস উদযাতপি হয়। রাজিাদ্ির িারিীয় 

কসিার কপাখরাি কটস্ট করদ্ঞ্জর সফিিাদ্ব পরীতক্ষি শতি -I পার ােতবক 

কক্ষপোস্ত্রটি এই তদদ্ি হদ্য়তেি। এই তদিটি তবজ্ঞাি ও প্রযুতির  াধ্যদ্  অথটিীতিদ্ক 

পুিরায় চািু করার তদদ্ক  দ্িাতিদ্বশ করদ্ব। এটি তবজ্ঞাি ও প্রযুতি কক্ষদ্ত্র আ াদ্দর 

তবজ্ঞািী এবং ইতঞ্জতিয়ারদ্দর সাফদ্ের কথাও িুদ্ি ধদ্র এবং তশক্ষাথীদ্দর 

কযাতরয়াদ্রর তবকে তহসাদ্ব তবজ্ঞািদ্ক িহে করদ্ি উত্সাতহি কদ্র। 

 

ো ী়ে প্রযুর্ক্ত র্দবরসে ইর্ হাস: 

• প্রতি বের, 11 ই ক , 1998 সাদ্ি কপাখরাি পার ােতবক পরীক্ষা শতির বাতষটকী 

স্মরদ্ে 11 ই ক  িারি জুদ্ড জািীয় প্রযুতি তদবস পাতিি হয়। শতি কপাখরাি 

পার ােতবক পরীক্ষা তেি প্রথ  পাদ্সটািাি কটস্ট ককার্-িা ক 'স্মাইতিং বুদ্ধ ' িাদ্  

আরও পতরতচি কযটি 1974 সাদ্ির ক   াদ্স হদ্য়তেি। 

• তদ্বিীয় পরীক্ষাটি িখি কপাখরাি তদ্বিীয় তহসাদ্ব পতরচাতিি হদ্য়তেি যা 1998 সাদ্ির 

ক   াদ্স িারিীয় কসিাবাতহিীর কপাখরাি কটস্ট করদ্ঞ্জ িারি দ্বারা পতরচাতিি 

পার ােতবক কবা া তবদ্স্ফারদ্ের একটি তসতরজ তেি। প্রয়াি রােপতি এবং এদ্রাদ্েস 

ইতঞ্জতিয়ার র্। এতপদ্জ আবদুি কািা  পতরচাতিি এই অতিযাি । এই স ি 

পার ােতবক পরীক্ষা আদ্ তরকা যুিরাে এবং জাপাি সহ অদ্িক বড কদশ িারদ্ির 

তবরুদ্দ্ধ তবতিন্ন তিদ্ষধাজ্ঞার তববিট ি কদ্রতেি। পরীক্ষার পদ্র, িারি একটি 

পার ােতবক রাদ্ে পতরেি হদ্য়তেি, ফদ্ি এটি তবদ্ের ষষ্ঠ কদশ হদ্য় ওদ্ঠ কয 

কদশগুতি "পার ােতবক ক্লাদ্ব" কযাে তদদ্য়দ্ে। 

 

আন্তেি ার্ ক নাসি র্দবস 12 কম র্বশ্বব্াপী পািন কো হ়ে 

• আিজট াতিক িাসট তদবস প্রতিবের 12 ক  তবেব্যাপী পািি করা হয়। এই তদিটি 

কলাদ্রি িাইটিদ্ঙ্গদ্ির জন্মবাতষটকী স্মরদ্ে পািি করা হয়। তিতি কিতর্ উইথ য 

োম্প িাদ্ ও পতরতচি তেদ্িি। তিতি আধুতিক িাতসটংদ্য়র প্রতিষ্ঠািা তেদ্িি এবং 

তিতি তেদ্িি একজি তব্রটিশ স াজ সংোরক এবং পতরসংখ্যািতবদ। 

• 2021 আিজট াতিক িাসট তদবদ্সর তথ  হ'ি ‘Nurses: A Voice to Lead – A 

vision for future healthcare’. 

কলাদ্রি িাইটিদ্ঙ্গি কক তেদ্িি? 

• তক্রত য়াি যুদ্দ্ধর স য় িুরদ্ে তব্রটিশ এবং ত ত্র বসন্যদ্দর িাতসটংদ্য়র দাতয়দ্ত্ব তেদ্িি 

কলাদ্রি িাইটিংদ্েি। তিতি িাতসটং তশক্ষার আিুষ্ঠাতিককরদ্ের জন্য িিদ্ির কসি 

ট াস ’হাসপািাদ্ি (কখািা 1860) িাইটিংদ্েি েুি অফ িাতসটং িাপদ্ির জন্য 

তবখ্যাি। তিতিই প্রথ   তহিা তযতি অর্ট ার অফ ক তরট পুরোদ্র িূতষি হি (1907))। 
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Obituaries News 
 

প্রবীণ সাংবার্দক র্শস নাো়েণ র্সং ককার্ভড -19 এ আরান্ত হর়ে প্র়ো  

হর়েরেন  

• অতিজ্ঞ তসতিয়র সাংবাতদক তশস িারায়ে তসং COVID -19এর তচতকত্সা চিাকািীি 

কশষ তিিঃোস িযাে কদ্রদ্েি। িাাঁ র বয়স হদ্য়তেি 70। একজি কিা  কিখক, 

রাজনিতিক িাষ্যকার এবং তবদ্দশ িীতি তবদ্শষজ্ঞ, তশস িারায়ে তসংদ্য়র কযাতরয়ার 

তেি দুই দশক ধদ্র। 
 

প্রবীণ সংিী  সুেকাে ভানোে ভাটি়ো মাো কিরিন 

• প্রবীে সংেীি সুরকার িািরাজ িাটিয়া, তযতি িারদ্ির পতি া ধ্রুপদী সংেীদ্ির 

অন্যি  পতরতচি সংেীিকার তেদ্িি, স্বে করােদ্িাদ্ের পদ্র তিতি  ারা কেদ্িি। 

তিতি তবজ্ঞাপি চিতচ্চত্র, বাতেতজযক োয়ােতব,  ূিধারার চিতচ্চত্র, কটতিতিশি অিুষ্ঠাি, 

র্কুদ্ িাতর ইিযাতদর জন্য সংেীি রচিার ওপর কাজ কদ্রতেদ্িি। 

• িাটিয়া কটতিতিশি চিতচ্চত্র িা াদ্সর জন্য কসরা সংেীি পতরচািিার জন্য জািীয় 

চিতচ্চত্র পুরষ্কার (১৯৮৮), তক্রদ্য়টিি এবং পরীক্ষা ূিক সংেীদ্ির জন্য সংেীি িাটক 

আকাদ্দত  পুরোর (১৯৮৯) এবং িারদ্ির চিুথট সদ্বটাচ্চ অসা তরক সম্মাি পদ্মশ্রী 

(২০১২) কপদ্য়তেদ্িি। 

 
র্বখ্যা  ভাস্কে এবং োেযসভাে সাংসদ েঘুনাথ মহাপাি প্র়ো  হর়েরেন  

• তবতশষ্ট িাের, িপতি, এবং রাজযসিার সদস্য, র ুিাথ  হাপাত্র ককাতির্ -19-এর 

তচতকত্সা চিাকািীি কশষ তিিঃোস িযাে কদ্রদ্েি। ওতর্শা কথদ্ক  হাপাত্র 1975 

সাদ্ি পদ্মশ্রী, 2001 সাদ্ি পদ্মিূষে এবং 2013 সাদ্ি পদ্মতবিূষে তশে, িাপিয ও 

সংেৃতি জেদ্ি অিেী অবদাদ্ির জন্য িূতষি হদ্য়তেদ্িি। 

 
ককোিাে প্রবীণ ম র্বর্া়েক ককআে কিৌর্ে আম্মা 102 বেরে প্র়ো  হরিন  

• ককরািার সবটাতধক তসতিয়র ক ুযতিস্ট কিিা, ককআর কেৌতর আম্মা, তযতি 1957 সাদ্ি 

রাদ্জযর প্রথ  কত উতিস্ট  িীর প্রথ  রাজস্ব িী তেদ্িি, বয়স-সম্পতকট ি অসুিিার 

কারদ্ে  ারা কেদ্েি। িাাঁ র বয়স হদ্য়তেি 102 বের। তিতি ককরািার তবধািসিায় 

তদ্বিীয় দী টকািীি তবধায়ক এবং প্রথ  ককরািার সরকাদ্রর সবটদ্শষ জীতবি সদস্যও 

তেদ্িি। 

• 1964 সাদ্ি কত উতিস্ট পাটিট র তবিি হওয়ার পদ্র কক আর কেৌতর িারদ্ির িিুি 

েঠিি কত উতিস্ট পাটিট দ্ি ( াকট সবাদী) কযাে তদদ্য়তেদ্িি। 1994 সাদ্ি তসতপআই 

(এ ) কথদ্ক ক্ষ িাচুযি হওয়ার পর তিতি জিিীপঠিয়া সংরক্ষি সত তি (কজএসএস) 

রাজনিতিক দি েঠি ও কিিৃত্ব কদি। ককরািার ঐতিহাতসক িূত  সংোর তবদ্ির 

তপেদ্ি তিতি তেদ্িি চাতিকা শতি। তিতি ক াট 17 টি প্রতিদ্বতিিার  দ্ধ্য 13 টি 

তবধািসিা তিবটাচি তজদ্িতেদ্িি। 
 

 

মুর্ক্তরযািা অনুপ ভট্টাচাযিয মাো কিরিন 

•  ুতিদ্যাদ্ধা ও স্বাধীি বাংিা কবিার ককদ্ন্দ্রর সংেীিতশেী অিুপ িট্টাচাযটয  ারা 

কেদ্িি । বাংিাদ্দদ্শর  ুতিযুদ্দ্ধর স য় তিতি স্বাধীি বাংিা কবিার ককদ্ন্দ্রর সুরকার 

ও সংেীি পতরচািক তহসাদ্ব কাজ কদ্রতেদ্িি। তিতি রবীন্দ্র সংেীি তশেী সংিার 

প্রতিষ্ঠািা ও সদস্য তেদ্িি । 

• "িীর হারা এই কেউ -এর সাের," "রি তদদ্য় িা  তিদ্খতে," "পূবট তদেদ্ি সূযট 

উদ্ঠদ্ে," এবং "িদ্ঙ্গার কিাদ্িা কিাদ্িা" সহ িাাঁ র সবটকাদ্ির  ুতি োিগুতি 1971 

সাদ্ি  ুতিযুদ্দ্ধর স য় কযাদ্ধাদ্দর অিুপ্রাতেি কদ্রতেি। স্বাধীি বাংিা কবিার ককন্দ্র 

তেি 1971 সাদ্ি করতর্ও সম্প্রচাদ্রর  াধ্য । 

 
সার্হ য আকারদর্ম পুেস্কাে র্বে়েী সাংবার্দক কহারমন কবােরিারহইন প্র়ো  

হর়েরেন  

• তবতশষ্ট অসত য়া সাতহতিযক ও সাংবাতদক, কহাদ্ ি কবারদ্োদ্হইি  ারা কেদ্েি। তিতি 

কবশ কদ্য়কটি পতত্রকার সাদ্থ যুি তেদ্িি এবং সম্প্রতি  ৃিুযর আদ্ে পযটি অসত য়া 

বদতিক তিয়ত য় বািট ার তচফ অফ এতর্টর তহসাদ্ব ক টরি তেদ্িি। তিতি অস  সাতহিয 

সিার সিাপতিও তেদ্িি। 197৮ সাদ্ি অসত য়া িাষার জন্য িাাঁ র ‘তপিা পুত্র’ 

উপন্যাদ্সর জন্য তিতি সাতহিয আকাদ্দত  পুরষ্কার কপদ্য়তেদ্িি। তিতি কবশ কদ্য়কটি 

উপন্যাস, কোট েে ও কতবিা তিদ্খদ্েি। 

 

অেুি ন পুেস্কাে প্রাপ্ত অর্ভজ্ঞ প্যাডিাে চন্দ্ররশখে মাো কিরিন 

• তিিবাদ্রর জািীয় কটতবি কটতিস চযাতম্পয়ি এবং প্রািি আিজট াতিক প্যার্িার তি 

চন্দ্রদ্শখর ককাতির্-সংক্রাি জটিিিার কারদ্ে  ারা কেদ্িি । তিতি  র্মোিা 

কটর্বি কটর্নস অযারসার্সর়েশরনে (টিটিটিএ) বিট  াি কপ্রতসদ্র্ি তেদ্িি । 63 

বের বয়সী চন্দ্রদ্শর, 1982 সাদ্ি অজুট ি পুরষ্কার পাি । 2006 সাদ্ি ' াই 

ফাইটব্যাক ফ্র  কর্থস কর্ার' সীিা শ্রীকাদ্ির সাদ্থ চদ্ন্দ্রর আত্মজীবিী প্রকাতশি 

হয় । 

 

Miscellaneous News 
 

আেোন নািও়োসও়োিা: 1975 সাি কথরক ভাে ী়ে র্ররকট দরি প্রথম 

পার্সি  

• সাউদাম্পটদ্ি তিউতজোদ্ির তবপদ্ক্ষ তবে কটস্ট চযাতম্পয়িতশদ্পর ফাইিাদ্ির জন্য 

 দ্িািীি িারিীয় কটস্ট দদ্ি তরজািট  কখদ্িায়াড তহসাদ্ব কবদ্ে কিওয়া হদ্য়দ্ে 

গুজরাদ্টর বা -হাতি কবািার 23 বের বয়সী আরজাি িােওয়াসওয়ািাদ্ক।  হারাে 

সী াদ্ির তিকটবিী একটি িাদ্  পাসী সম্প্রদাদ্য়র সদস্য আরজাি করাতহটি 

িােওয়াসওয়ািা 1975 সাদ্ির পর জািীয় পাটিট দ্ি প্রথ  পাসী তক্রদ্কটার এবং 

এক াত্র সতক্রয় পাসী তক্রদ্কটার। 

• ফারুক ইতঞ্জতিয়ার 1975 সাদ্ি িারদ্ির হদ্য় তিদ্জর চূডাি কটস্ট কখদ্িি, এবং 

 তহিা দদ্ি র্ায়ািা এরু্িতজর কশষ কখিাটি ১৯৯৩ সাদ্ির জুিাই  াদ্স 

হদ্য়তেি। 1975 সাদ্ির পর িাদ্েটাি িাদ্ র পাতসট সম্প্রদাদ্য়র কতিষ্ঠি  সদস্য, 

িােওয়াসওয়ািা প্রথ  পাতসটয়াি তক্রদ্কটার তযতি ইতিয়াি ক িস টিদ্  কযাে 

তদদ্িি। 

 

কপটিএম COVID-19 ভযাকর্সন িাইন্ডাে টুিটি চািু করেরে 

• তফিদ্টদ্কর প্রধাি কপটিএ  িােতরকদ্দর িার ত তি অযাপ কস্টারটিদ্ি টিকা কদওয়ার 

স্লটগুতির এদ্িইোতবতিটি পরীক্ষা করদ্ি সহায়িা করার জন্য একটি প্লযাটফ ট 

‘COVID-19 িযাকতসি ফাইিার’ চািু কদ্রদ্ে। প্লযাটফ টটি িােতরকদ্দর বয়দ্সর 

সাদ্থ (18+ বা 45+) পৃথক পৃথকিাদ্ব তবতিন্ন তপি ককার্ বা কজিা তবশদ প্রদ্বদ্শর 

 াধ্যদ্  তিতদট ষ্ট িাতরদ্খর জন্য টিকা স্লদ্টর এদ্িইোতবতিটি পরীক্ষা করদ্ি সহায়িা 

করদ্ব। 
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• যতদ স্লট অদূর িতবষ্যদ্ি স্যাচুদ্রদ্টর্ হয় িদ্ব ব্যবহারকারীরা কপইটিএ  কথদ্ক 

তরদ্য়ি-টাই  সিকট িার জন্য তবকেটি তিবটাচি করদ্ি পাদ্রি, একটি স্লট তবিা ূদ্ে। 

স্বয়ংতক্রয় প্রতক্রয়া বার বার িিুি স্লটগুতির জন্য প্লযাটফ টদ্ক তরদ্ফ্রশ করার ঝাদ্ িা 

এবং অরতর্ি হ্রাস কদ্র। ককাউইি এতপআই কথদ্ক কর্টা তরদ্য়ি-টাই  তিতিদ্ি 

উত্সাতহি করা হয় কযখাদ্ি টিকা কদওয়ার জন্য একটি স্লট বুক করা যায়। িিুি 

ববতশষ্টযটি ব্যবহারকারীরা িাদ্দর এিাকায় COVID িযাকতসি স্লটগুতি সিাি করদ্ি 

এবং িিুি স্লটগুতি খুিদ্ি সিকট িার সাদ্থ িা কসট করদ্ি সহায়িা করদ্ব। 
 

কম োও়োে 400: আটিার্ন্টক েুরড় কনর্ভরিট কোে েন্য র্বরশ্বে প্রথম মানবহীন 

ভযারসি 

• "ক  লাওয়ার 400" িাদ্  তবদ্ের প্রথ   ািবহীি িযাদ্সিটি আটিাতিদ্কর ওপদ্র 

অবিাি করদ্ে । এটি আইতবএদ্ র সহদ্যাতেিায় স ুদ্র েদ্বষো সংিা কপ্রা ার বিতর 

কদ্রদ্ে। জিজ িন্যপায়ী প্রােীদ্দর ট্রযাক করদ্ি, জদ্ির  দ্ধ্য প্লাতস্টক তবদ্েষে 

করদ্ি এবং সা ুতদ্রক দূষে অধ্যয়ি করদ্ি এটি 2021 সাদ্ির 15 ক  কথদ্ক 

ট্রািটোতিক যাত্রা শুরু করদ্ব।দ্  লাওয়ার 400 সম্পদ্কট : 

• ক লাওয়ার 400 একটি সমূ্পেট অদ্টাদ্িা াস জাহাজ । এটি 15-ত -িম্বা যার ওজি 9 

টি। এটি কৃতি  বুতদ্ধ িা এবং কসৌর শতি দ্বারা চাতিি। 

• কপ্রা ার িার জাহাজটি বিতরর জন্য িারি,  াতকট ি যুিরাে এবং সুইজারোদ্ির 

প্রযুতিদ্ক্ষদ্ত্র অবদাদ্ির সাদ্থ এক ত তিয়ি র্িার তবতিদ্য়াে কদ্রদ্ে। 

• জাহাজটি একজি স্মাটট  কযাদ্প্টি, েয়টি হাই-কটক কযাদ্ রা এবং রার্ার তদদ্য় সতিি 

সং ষট এডাদ্ি, িার পথটি সঠিক করদ্ি, সা ুতদ্রক প্রােী সিাি করদ্ি এবং জিজ 

প্রােীদ্দর জিসংখ্যার িথ্য সংিদ্হর জন্য অতর্ও কর্টা তদদ্য় প্রতশতক্ষি হদ্য়দ্ে। 

• জাহাজটি স্ব-সচিকারী হাইদ্ড্রাদ্ফাি তদদ্য় তিত দ্দর চিাচি শুিদ্িও পাদ্র। 

•  বিট  াদ্ি জাহাজটি 50 ত টার উঁচু িরঙ্গগুতি আটকাদ্ি সক্ষ  । 
 

হােরি কডর্ভডসন অি-ইরিকট্রিক কমাটেসাইরকরিে ব্রযান্ড ‘িাইভও়েযাে’ চািু 

করেরে 

• হারদ্ি-কর্তির্সি Inc. দ্রুি বধট াি ববদুযতিক যািবাহদ্ির বাজাদ্র বাতজ ধরার জন্য 

সংিাটির সবটদ্শষ প্রদ্চষ্টা "িাইিওয়যার" একটি অি ববদুযতিক ক াটরসাইদ্কি ব্রযাি 

চািু কদ্রদ্ে। িরুে এবং আরও পতরদ্বশেিিাদ্ব সদ্চিি রাইর্ারদ্দর পরবিী 

প্রজন্মদ্ক আকৃষ্ট করার িদ্ক্ষয এই সংিাটি একটি পৃথক ববদুযতিক যাি-ককতন্দ্রক 

তবিাে বিতর করদ্ব। 

• হারতির প্রথ  ববদুযতিক ক াটরবাইকটির িা ািুসাদ্র, যা 2019 সাদ্ি উদ্ন্মাতচি 

হদ্য়তেি, "িাইিওয়যার" তবিাে জুিাইদ্য় প্রথ  ব্রযািযুি ক াটরসাইদ্কিটি বাজাদ্র 

আিদ্ি চদ্িদ্ে। 
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