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প্রধানমন্ত্রী কি	ষান সম্মান কিনকিধ:  অষ্টম ইনস্টলমেমন্ট
 প্র	াশ 	রা হল 

প্রধানমন্ত্রী নরে	ন্দ্র মমাদী সম্প্রতি� প্রধানমন্ত্রী তি�ষান সম্মান
তিনতিধ	 অষ্টম ইনস্টলরেমন্ট প্র�াশ �	রেলন । ভা	�
স	�া	 কু্ষদ্র ও  প্রাতি � �ৃষ�রেদ	 অ্যা�াউরেন্ট 6,000
টা�া স্থানা 	    �	া	 তিসদ্ধা তিনরেলা । এই �হতি)ল তি�নটি
ইনস্টলরেমন্ট-এ স্থানা তি	� হরে) । এতিপ্রল ম+রে� জরুেন	
মরেধ্য দইু হাজা	 টা�া	 প্র+ম ইনস্টলরেমন্ট স্থানা 	 �	া
হরে) । তি-�ীয় ইনস্টলরেমন্ট আগস্ট ম+রে� নরেভম্বরে		 মরেধ্য
�	া হরে) এ)ং �ৃ�ীয় ইনস্টলরেমন্ট তি3রেসম্ব	 এ)ং মারে45 	

 মরেধ্য প্রদান �	া হরে) ।

PMKSN সম্পরে�5 :
● প্র�ল্পটি 2018 সারেল শুরু হরেয়তি:ল।
● এই প্র�ল্পটি	 -া	া এমন �ৃষ�রেদ	 আতি+5� সহায়�া

প্রদান �	া হরে)  যারেদ	 দইু মহক্ট	 পয5  জতিম	
মাতিল�ানা 	রেয়রে:।

● সূ4না	 প	 ম+রে�,  ভা	� স	�া	 75,000 ম�াটি
টা�া স	)	াহ �রে	রে:।

● এ	 লক্ষ্য হল 125 তিমতিলয়ন �ৃষ�রে� �ারেদ	 জতিম	
আ�া	 তিনতি)5রেশরেষ �ভা	 �	া।

ই	ারেন ওএনতিজতিস-আতি)ষ্কা	 �	া ফা	জাদ-তি) গ্যাস
মক্ষত্রটি  ভা	� হাতি	রেয়রে:
ই	ান এ�টি স্থানীয় ম�াম্পাতিনরে� তি)শাল গ্যাস মক্ষত্রটি	
উন্নয়রেন	 জন্য 4ুতিD মদওয়া	 প	 ভা	� পা	স্য
উপসাগরে	 ওএনতিজতিস তি)দ্যা তিলতিমরেট3-আতি)ষৃ্ক�
ফা	জাদ-তি) গ্যাস মক্ষত্রটি হাতি	রেয়রে:। পা	স্য উপসাগরে	
ফা	জাদ তি) গ্যাস মক্ষরেত্র	 উন্নয়রেন	 জন্য মপরেFাপা	স
গ্রুরেপ	 সারে+ জা�ীয় ই	ান ম�ল সংস্থা (এনআইওতিস)

1.78 তি)তিলয়ন 3লারে		 4ুতিD স্বাক্ষ	 �রে	রে:।
এই মক্ষত্রটিরে� 23 ট্রিতিলয়ন তি�উতি)� ফুট স্থারেন গ্যারেস	
মজদু 	রেয়রে: যা	 মরেধ্য প্রায় 60  শ�াংশ
পুনরুদ্ধা	রেযাগ্য। এটিরে� প্রতি� তি)তিলয়ন ঘনফুট গ্যারেস	
জন্য প্রায় 5000 )্যারে	রেল	 গ্যারেস	 �নরে3নরেসট 	রেয়রে:।

	াষ্ট্রীয় মাতিল�ানাধীন ম�ল ও প্রা�ৃতি�� গ্যাস �রেপ5ারে	শন
(ওএনতিজতিস)  এ	 তি)রেদশী তি)তিনরেয়াগ )াতিহনী ওএনতিজতিস
তি)রেদশ তিলতিমরেট3 (ওতিভএল)  2008  সারেল ফা	তিস
অফরেশা	 এক্সরেNারে	শন ব্লরে� এ�টি তি)শালা�া	 গ্যাস
মক্ষত্র আতি)ষ্কা	 �রে	তি:ল। ওতিভএল এ)ং এ	 সহরেযাগী	া
এই আতি)ষ্কারে		 তি)�ারেশ	 জন্য 11  তি)তিলয়ন 3লা	
তি)তিনরেয়ারেগ	 প্রস্তা) �রে	তি:ল,  যা	  নাম ম	রেQতি:ল
ফ	জাদ-তি)।
ভা	রে�	  স)5প্র+ম �ৃতিষ 	প্তাতিন	 সতুি)ধারে+5 পুরেনরে� মসন্টা	
4ালু �	া হল
দা মহ	ত্তা ম4ম্বা	 অফ �মাস5,  ইন্ডাতিU,  এন্ড
এতিV�াল4া	 (এমতিসতিসআইএ)  ন্যাশনাল )্যাঙ্ক ফ	
এতিV�াল4া	 এন্ড রু	াল ম3রেভলপরেমন্ট (ন্যা)া35 )  এ	
সহরেযাতিগ�ায় পুরেনরে� ভা	রে�	 স)5প্র+ম �ৃতিষ-	প্তানী	
সুতি)ধারে+5 এ�টি মসন্টা	 4ালু �রে	রে:। ন�ুন
ফ্যাতিসতিলরেটশন মসন্টা	 মXা)াল স্ট্যান্ডা35  অনুযায়ী �ৃতিষ
Qারে� 	প্তানী�া	ীরেদ	 ওয়ান-স্টপ-মসন্টা	 তিহসারে) �াজ
�	রে) এ)ং পাশাপাতিশ অঞ্চল ম+রে� �ৃতিষ 	প্তানী )াতিZরেয়
�ুলরে)।
ম�ন্দ্র �া	 তি)রেশষজ্ঞরেদ	 মাধ্যরেম �ৃতিষ 	প্তানী	 মক্ষরেত্র
	প্তানী�া	ীরেদ	 গাই3 �	রে)। এটি এই  তি)ষরেয় সরে4�ন�া
�ম5সূতি4,  প্রতিশক্ষণ �ম5সূতি4 এ)ং �ম5শালা	 আরেয়াজন
�	রে) এ)ং )্য)হাতি	� তিদ�তিনরেদ5শনা পাওয়া	 জন্য
	প্তানী হাউরেস	 পতি	দশ5ন �	া	 )্য)স্থা �	রে),  ম]�া-
তি)রে]�ারেদ	 জন্য সভা	 আরেয়াজন �	রে) ই�্যাতিদ।
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ন্যাশনাল গ্যালা	ী অফ ম3ান5 আট5   4ালু �রে	রে: অতি3ও-
তিভজু্যয়াল গাই3 অ্যাতিNরে�শন 
2021  আ জ5াতি�� যাদঘু	 তিদ)স উপলরেক্ষ,  ন্যাশনাল
গ্যালা	ী অফ ম3ান5 আট5 (NGMA)  অতি3ও-তিভজ্ুযয়াল
গাই3 অ্যাপ 4ালু �রে	রে:। অ্যাতিNরে�শনটি যাদঘুরে		
দশ5�রেদ	 গ্যালাতি	রে� প্রদতিশ5� ভা	�ীয় আধুতিন� তিশল্প
সম্পতি�5 � গল্পগুতিল শুনরে�    সাহায্য �	রে) । দশ5না+`	া

 যারে� আ	ও ভাল উপারেয় যারে� যাদঘু	টি মদQরে� পারে	,
�া	 জন্য এটি 4ালু �	া হরেয়রে:। প্রতি� ):	 18 ই মম
আ জ5াতি�� জাদঘু	 তিদ)সটি পাতিল� হয়।

ন্যাশনাল গ্যালা	ী অফ ম3ান5 আট5:
● এটি 1954 সারেল প্রতি�তিa� হরেয়তি:ল।
● এটি তিমতিনতিU অফ �াল4ারে		 অধীরেন এ�টি

তিপ্রতিময়া	 আট5 গ্যালা	ী।
● এটিরে� 2000  এ	ও ম)তিশ তিশল্পী	 তিশল্প সংVহ

	রেয়রে:।

অকি�মে�মেনর ঘাটকি�  মেমটামে� অকি�মে�ন
পুনর্ব ্যর্বহারমে"াগ্য কিসমেস্টম কি$�াইন  	মেরমে% ইকি&য়ান
মেনকি(
অতিক্সরেজন সং�ট হ্রাস �	া	 জন্য  ভা	�ীয় মনৌ)াতিহনী
এ�টি অতিক্সরেজন তি	সাইতিdং তিসরেস্টম (ORS)  তৈ�	ী
�রে	রে:। ইতিন্ডয়ান মনতিভ	 3াইতিভং সু্কল অফ দা সাউদান5
ন্যাভাল �ম্যান্ড এই তিসরেস্টমটি	  পতি	�ল্পনা এ)ং ন�শা

 তৈ�তি	 �রে	রে: �া	ণ, তি)দ্যালরেয়	 -া	া )্য)হৃ� তি�:ু
3াইতিভং মসরেট এ	 প্রা+তিম� ধা	ণাটি )্য)হৃ� হওয়া	
জন্য �ারেদ	 এই তি)ষরেয় দক্ষ�া 	রেয়রে: ।
ORS  তি)দ্যমান মমতি3রে�ল অতিক্সরেজন তিসতিলন্ডা	গুতিল	
জী)ন�াল দইু ম+রে� 4া	গুণ )াতিZরেয় মদরে),ম�ানও

ম	াগী	 মনওয়া তিনঃশ্বারেস	 মাত্র স্বল্প শ�াংশ অতিক্সরেজনই
ফুসফুস -া	া মশাতিষ� হয়,  )াতি� অংশ শ	ীরে	 তৈ�	ী
�া)5ন 3াই অক্সাইরে3	 সারে+ তিনগ5� হয়।
21 মম আইএনএস 	াজপ�ুরে� )াতি�ল �	া হরে)
ভা	�ীয় মনৌ)াতিহনী	 প্র+ম ম3Uয়া	 আইএনএস
	াজপ�ুরে� 21 মশ মম )াতি�ল �	া হরে)। এটিরে� 1980
সারেল	 4  মম 4ালু �	া হরেয়তি:ল। 41  ):	 পতি	রেষ)া
মদওয়া	 পরে	,  এটি তি)শাQাপত্তরেন	 মনভাল 3�ইয়ারে35
)াতি�ল হরেয় যারে)। আইএনএস 	াজপ�ু 	াতিশয়া	 -া	া
61 �মা35 া35  তিশপইয়া35 -এ তিনতিম5� হরেয়তি:ল। এ	 আসল
	াতিশয়ান নাম তি:ল ‘নারেদজতিন’।
আইএনএস 	াজপ�ু ওরেয়স্টান5 এ)ং ইস্টান5 তিlট উভরেয়	
পরেক্ষ �াজ �রে	তি:ল এ)ং এ	 প্র+ম �মাতিন্ডং অতিফসা	
হরেলন �্যারেmন গুলা) মমাহনলাল তিহ	ানন্দাতিন। 	াজপু�
ম	তিজরেমন্ট -  মযরে�ানও ভা	�ীয় মসনা	 ম	তিজরেমরেন্ট	
সারে+ যুD হওয়া এটি প্র+ম ভা	�ীয় মনৌ)াতিহনী। এটি
অপারে	শন আমন,  অপারে	শন প)ন,  অপারে	শন
�্যা�টাস ই�্যাতিদ অরেন� অপারে	শরেন অংশ  তিনরেয়তি:ল |

ভা	রে�	 ইউরেনরেস্কা ওয়ার্ল্ড5  মহতি	রেটজ সাইরেট :য়টি
মহতি	রেটজ সাইট সম্ভা)্য �াতিল�ায় যুD �	া হল 
ম�ন্দ্রীয় সংসৃ্কতি�মন্ত্রী প্রহ্লাদ তিসং প্যারেটল সম্প্রতি� মঘাষণা
�রে	তি:রেলন ময ইউরেনরেস্কা	 ওয়ার্ল্ড5  মহতি	রেটজ
সাইটগুতিলরে� প্রায় :য়টি সাংসৃ্কতি�� ঐতি�হ্যপূণ5 স্থান
সংযুD �	া হরেয়রে:। এ	 সারে+ ইউরেনরেস্কা	 ওয়ার্ল্ড5
মহতি	রেটজ সাইরেট	 সম্ভা)্য �াতিল�া	 মমাট সাইরেট	 সংQ্যা
ম)রেZ দা াতিZরেয়রে: 48.

তিনম্নতিলতিQ� :য়টি স্থান ইউরেনরেস্কা	 ওয়ার্ল্ড5  মহতি	রেটজ
সাইরেট	 অস্থায়ী �াতিল�ায় সফলভারে) প্ররে)শ �	া হরেয়রে:
|

● )া	াণসী	 গঙ্গা ঘাট

● �াতিমলনাড়ু	 �াতিঞ্চপু	ম মতিন্দ	,

● মধ্য প্ররেদরেশ	 সা�পু	া টাইগা	 তি	জাভ5 ,

● মহা	াষ্ট্র তিমতিলটাতি	 আতি�5 রেট�4া	

● হায়া	 ম)ন�ল মমগাতিলতি+� সাইট,

● মধ্য প্ররেদরেশ	 নম5দা উপ�্য�া	 মভদাঘাট লারেমঘাট
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    পাঞ্জামের্বর মুখ্যমন্ত্রী অমকিরন্দর কিসং মামেলরমে	াটলামে	
23     �ম মে�লা কিহসামের্ব মেঘাষণা 	রমেলন

    পাঞ্জারে)	 মুQ্যমন্ত্রী অমতি	ন্দ	 তিসং ঈদ-উল-তিফ�	
   উপলরেক্ষ মারেল	রে�াটলারে� 	ারেজ্য	 23   �ম মজলা

   তিহসারে) মঘাষণা �	রেলন    । মারেল	রে�াটলা এ�টি মুসতিলম
       অধীন অঞ্চল এ)ং এটি 	ারেজ্য	 সংরু	 মজলা তি)ভD

     হরেয় এ	 উৎপতিত্ত হরেয়রে: । 2017   সারেল স	�া	
  প্রতি�শ্রুতি� তিদরেয়তি:ল ময,    Q)ু শীঘ্রই মারেল	রে�াটলারে�

     এ�টি মজলা তিহসারে) মঘাষণা �	া হরে)।

উত্তরাখণ্ড পুকিলশ ‘কিমশন হসলা’ চালু 	মেরমে%
উত্ত	াQণ্ড পুতিলশ ম�াতিভ3 -19  ম	াগীরেদ	 অতিক্সরেজন,

তি):ানা,  মভতিন্টরেলট	 এ)ং Nাজমা	 মজাগারেন সহায়�া
�	া	 জন্য "তিমশন হসলা" নারেম এ�টি অতিভযান শুরু
�রে	রে:। এগুতিল :াZাও তিমশরেন	 অংশ তিহসারে) পুতিলশ
ম�াতিভ3 -19 ম	াগীরেদ	 জন্য ওষরুেধ	 মযাগান তিদরে� এ)ং
Qাদ্য মপরে� সহায়�া �	রে)।

 �রে	ানা ভাই	ারেস	 তি)রুরেদ্ধ লZাই �	া পতি	)ারে		
মদা	রেগাZায় ওষুধ,  অতিক্সরেজন এ)ং Qাদ্য স	)	াহ �	া
এ)ং Nাজমা দা�ারেদ	 এ)ং এটি	 প্ররেয়াজনীয় )্যতিDরেদ	
মরেধ্য সমন্বয় সাধনও তিমশরেন	 অংশ তিহসারে) গৃহী� হরেয়রে:
যা পুতিলশ ��ৃ5� �ায5]মটি পাতিল� হরে) । তি�তিন )রেলন,

পুতিলশ মস্টশনগুতিল )াজা	 অঞ্চরেল জনসাধা	রেণ	
পতি	4ালনা	 জন্য মনা3াল মসন্টা	 তিহসারে) �াজ �	রে)
এ)ং জনসাধা	ণ যারে� ম�াতিভ3 তি)তিধ মমরেন 4রেল মযমন
মরুেQাশ প	া এ)ং সামাতিজ� দ	ূত্ব মমরেন 4লা প্রভৃতি�
তিনতি�� �	রে) । তিনয়ম লঙ্ঘন�া	ীরেদ	 তি)রুরেদ্ধ �রে�া	
)্য)স্থা মনওয়া হরে)।.
তিহমা4ল স	�া	 ‘আযু়শ ঘ	-দযু়া	’ মপ্রাVাম 4ালু �রে	রে:
তিহমা4ল স	�া	 মযাগ)্যায়ারেম	 মাধ্যরেম )াতিZরে� +া�া
ম�াতিভ3 -19  ম	াগীরেদ	 সুস্থ 	াQরে� ‘আযু়শ ঘ	-দযু়া	’
মপ্রাVাম 4ালু �রে	রে:। আট5 অফ তিলতিভং প্রতি�aারেন	
সহরেযাতিগ�ায় এই �ম5সূতি4টি আযু়শ তি3পাট5রেমন্ট শুরু
�রে	রে:। মযাগভা	�ী	 প্রতিশক্ষ�	া মপ্রাVামটিরে� �ারেদ	
পতি	রেষ)া স	)	াহ �	রে)ন । আ	ম্ভ হওয়া	 সময়, 	াজ্য
জরুেZ প্রায় 80  জন মহাম আইরেসারেলরেট3 ম�াতিভ3
পতিজটিভ ম	াগীও �ায5� যুD তি:রেলন।

এই �ম5সূতি4	 আও�ায় মহাম আইরেসারেলশন এ +া�া
COVID  পতিজটিভ ম	াগীরেদ	 সারে+ সংরেযাগ স্থাপরেন	
জন্য জমু,  মহায়াটসঅ্যাপ এ)ং গুগল তিমরেট	 মরে�া
সামাতিজ� তিমতি3য়া N্যাটফম5গুতিলরে� প্রায় 1000  টি
ভা4ু5 য়াল গ্রুপ গ�ন �	া হরে)। এই উরেদ্যাগটি ম�)ল
শা	ীতি	�ই নয় মানতিস�, সামাতিজ� ও আধ্যাতি�� সসু্থ�া
তিনতি�� �	রে� আযু়রেষ	 মাধ্যরেম এ�টি সামতিV�
স্বাস্থ্যরেস)া প্রদারেন	 লরেক্ষ্য �াজ �	রে) ।
মকিণপুমেরর মুখ্যমন্ত্রী 18   ই মেম শা	-সর্বকি�র �ন্য
‘মেমামা মামে	 ট’ চালু 	রমেলন: 

ম�াতিভ3 -19 জতিন� �া	তিফউরেয়	 সময় মলারে�	া যারে�
�ারেদ	 )াতিZ	 দ	জায় �াজা শা�স)তিজ পায়, �া
তিনতি�� �	রে� শা�স)তিজ	 মহাম ম3তিলভাতি		 জন্য
মতিণপুরে		 মুQ্যমন্ত্রী এন )ীরে	ন তিসং এ�টি ন�ুন
স্মাট5রেফান অ্যাতিNরে�শন "মতিণপ	ু অগ5াতিন� তিমশন
এরেজতি� (এমওএমএ) মারে�5 ট" 4ালু �রে	রে:ন  । ম�াতিভ3 -
19  এ	 ল�3াউন 4লা�ালীন প্রতি�তিদন ন�ুন �রে	
শা�স)তিজ স	)	াহ �	রে� এ)ং �ৃতিষ পণ্যগুতিল তি)তি]

   �	া	 সমস্যা হ্রাস �	া	 জন্য মQু্যমন্ত্রী	 �ত্ত্বা)ধারেন
মস্টট হটি5�াল4া	 এ)ং সরেয়ল �নসা	রেভশন
তি3পাট5রেমরেন্ট	 এ�টি ইউতিনট ‘ ’এমওএমএ  অ্যাপটি 4ালু
�রে	রে:।
মমামারে� এই অঞ্চরেল �াজ �	া	 দাতিয়ত্ব মদওয়া হরেয়রে:
এ)ং 4্যারেনল ফাম5 ম]�ারেদ	 )াতিZরে� তিগরেয় শা�স)তিজ
তি)তি] �	রে), এ	ফরেল শা�স)তিজ	 ক্ষয়ক্ষতি�	 সম্ভা)না
�মরে) এ)ং COVID-19 :Zারেনা	 সম্ভা)নাও হ্রাস পারে)
। মমামা	 সারে+ �ম5	� ফাম5াস5 মপ্রাতি3উসাস5 ম�াম্পাতিনজ
(এফতিপতিস)  তি)তিভন্ন Qামা	 ম+রে� স)তিজ সংVহ �	রে)।
এ	পরে	 এটি সানরেজন+ং এ)ং অন্যান্য স্থারেন	
তি3পাট5রেমরেন্ট	 �মরেNরেক্স	 তিহমাগা	 এ)ং গুদামগুতিলরে�
Fা�রেপাট5 �	া হরে)। অ)রেশরেষ, Vাহরে�	 মমামা )াজারে		
আরেদশটি �ারেদ	 দ	জায় মপ্র	ণ �	া হরে)।
হকিরয়াণা 	ামেলা %ত্রা	মে	 এ	টি মেনাটিফাই$ মেরাগ
র্বমেল মেঘাষণা 	মেরমে%
�ারেলা :ত্রা�রে� হতি	য়ানায় এ�টি মনাটিফাই3 ম	াগ
তিহসারে) ম�ণী)দ্ধ �	া হরেয়রে:,  এ	ফরেল প্রতি�টি ম�স
সম্পরে�5  স	�া	ী ��ৃ5 পক্ষরে� জানারেনা জরুতি	 হরেয় পরেZ।

 এ	 ফরেল এটিরে� F্যাতি�ং �	া এ)ং হ�াৎ �রে	 সং]মণ
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)ৃতিদ্ধ আট�ারে� সাহায্য �	রে) । ভা	রে� ম�াতিভ3 -19

মহামা	ী �ারেলা :ত্রা� )া তিমউরে�ামারেয়াতিসস সং]মরেণ	
তি)স্তা	রে� অনুঘট� �রে	রে:,  এটি মা	া�� না হরেলও
মানুরেষ	 ক্ষতি� �	রে� পারে	। ম�ানও ম	াগরে� লক্ষণীয়
)রেল মঘাষণা �	া	 ফরেল এটি	 তি)ষরেয় �+্য মজাগাZ
�	রে� সতুি)ধা হরে) এ)ং ��ৃ5 পক্ষ এই ম	ারেগ	 উপ	 নজ	
	াQরে� পারে	 এ)ং প্রা+তিম� স��5 �া ম	ারেগ	 তি)রে�া	ণ
ঘটরে� মদয় না ।

�ারেলা :ত্রা� সম্পরে�5 : 
ইতিন্ডয়ান �াউতি�ল অফ মমতি3রে�ল তি	সা45  অনুসারে	,

"�ারেলা :ত্রা�"  প্রধান� অন্যান্য স্বাস্থ্যজতিন� সমস্যা	
জন্য আ]া  মানুষরে� প্রভাতি)� �রে	,  যা	 ফরেল
পতি	রে)শগ� ম	াগজী)াণু	 তি)রুরেদ্ধ লZাই �	া	 ক্ষম�া
হ্রাস �রে	 মদয় । ভা	রে�	 ম�াতিভ3 -19  মহামা	ীটি
:ত্রারে�	 সং]মণরে� এ�টি তি)পজ্জন� ম	ারেগ	
সং]মণ তিহসারে) তি4তি�� �রে	রে: এ)ং এমন তি� ম)শ তি�:ু
মলা�  এ	 ফরেল মা	াও মগরে:ন ।
পতি�ম)ঙ্গ স	�া	 আইন পতি	ষদ গ�রেন	 অনুরেমাদন
তিদরেয়রে:
মQু্যমন্ত্রী মম�া )রেন্দ্যাপাধ্যারেয়	 সভাপতি�রেত্ব পতি�ম)ঙ্গ
মতিন্ত্রসভা আইন পতি	ষদ গ�রেন	 অনুরেমাদন তিদরেয়রে:।
)�5 মারেন ম�)ল অন্ধ্র প্ররেদশ,  �ণ5াট�,  ম�রেলঙ্গানা,
মহা	াষ্ট্র,  তি)হা	 এ)ং উত্ত	 প্ররেদরেশ	 আইন পতি	ষদ
	রেয়রে:। এ	 আরেগ পতি�ম)রেঙ্গ এ�টি তি-�ক্ষতি)তিশষ্ট
আইনসভা তি:ল তি�ন্তু এটি 1969 সারেল ইউনাইরেট3 ফ্রন্ট
স	�া	 )াতি�ল �রে	 তিদরেয়তি:ল।

	াজ্য আইন পতি	ষদ সম্পরে�5 :

● 	াজ্য তি)ধান পতি	ষদ হল 	াজ্য আইনসভা	 উচ্চ�ক্ষ।

● এটি ভা	�ীয় সংতি)ধারেন	 169  এ	 অধীরেন স্থাপন
�	া হয়।

● 	াজ্য তি)ধান পতি	ষরেদ	 আ�া	 	াজ্য তি)ধানসভা	
সদস্যরেদ	 এ� �ৃ�ীয়াংরেশ	 ম)তিশ হরে� পারে	 না।

● যতিদ ম�ানও 	ারেজ্য	 আইন পতি	ষদ তি)রেশষ

সংQ্যাগতি	a�া	 সারে+ এ�টি প্রস্তা) পাস �রে	 �রে)
ভা	রে�	 সংসদ মসই 	ারেজ্য	 	াজ্য তি)ধান পতি	ষদ
তৈ�তি	 )া তি)লুপ্ত �	রে� পারে	।

হাসপা�ামেলর শ"্যাগুকিলর অনলাইন রু্বকি	ংমেয়র �ন্য
ঝাড়খণ্ড  ‘সর	ার অমৃ� র্বাকিহনী’  অ্যাপ চালু 	মেরমে%
হাসপা�ারেল	 শয্যাগুতিল	 অনলাইন )ুতি�ংরেয়	 জন্য
ঝাZQণ্ড ‘অমৃ� )াতিহনী’  অ্যাপ 4ালু �রে	রে:। মুQ্যমন্ত্রী
মহম  মসারে	ন প্র)তি�5 � ‘অম�ৃ )াতিহনী’  অ্যারেপ	 মাধ্যরেম
ঝাZQরেণ্ড	 �রে	ানা	 ম	াগী	া অনলাইরেন হাসপা�ারেল	
শয্যা )ু� �	রে� পা	রে)ন।

‘অম�ৃ )াতিহনী’ অ্যাপ সম্পরে�5 :

‘অমৃ� )াতিহনী’  অ্যাতিNরে�শরেন	 মাধ্যরেম 	াজ্য স	�া	
�রে	ানাভাই	ারেস আ]া রেদ	 জন্য আ	ও ভাল সুতি)ধা
স	)	াহ �	রে� সক্ষম হরে)।‘অম�ৃ )াতিহনী’  অ্যাতিNরে�শন
)া ওরেয়)সাইটটি	 মাধ্যরেম ময ম�ও হাসপা�ারেল	
শয্যাগুতিল	 প্রাপ্য�া সম্পরে�5  সমস্ত �+্য মপরে� পারে	
এমনতি� তিনরেজ	 )া অন্য �া	ও জন্য অনলাইরেন )ু�
�	রে� পারে	। ওই )্যতিD	 -া	া )ু� �	া শয্যাটি প	)�`
দইু ঘন্টা �া	 জন্য সং	ক্ষণ �	া হরে)।
স্মাট5 তিসটি তিমশন প্র�ল্পগুতিল )াস্ত)ায়রেন ঝাZQণ্ড প্র+ম
স্থান অতিধ�া	 �রে	রে: 
স্মাট5 তিসটি প্র�ল্প )াস্ত)ায়রেন	 অVগতি�	 তিভতিত্তরে�
ঝাZQণ্ড ভা	রে�	 36 টি 	াজ্য ও ম�ন্দ্রশাতিস� অঞ্চরেল	
মরেধ্য প্র+ম স্থান অজ5ন �রে	রে:,  	াজস্থান তি-�ীয় স্থারেন
	রেয়রে:। দা তিমতিনতিU অফ হাউতিসং এন্ড আ)5ান অ্যারেফয়াস5
(MoHUA) এই �াতিল�াটি প্র�াশ �রে	রে:।

এ�ই সারে+,  100  টি শহরে	 4লমান তিমশন

পতি	�ল্পনাগুতিল	 অVগতি�	 মক্ষরেত্র ঝাZQরেণ্ড	 	াজধানী
	াাতি4 12  �ম অ)স্থারেন মপৌঁরে:রে:। অন্যতিদরে�,  	াজ্য ও
ম�ন্দ্রশাতিস� অঞ্চলগুতিল	 �াতিল�ায় তিদতি� 11  নম্বরে	

এ)ং তি)হা	 27 নম্বরে	 এ)ং নয়াতিদতি� মপৌ	 �রেপ5ারে	শন
41 নম্বরে	 এ)ং তি)হা	 	াজধানী পাটনা শহ	গুতিল	
�াতিল�ায় 68 �ম স্থারেন 	রেয়রে:।
এ	 আরেগ স্মাট5 তিসটি তিমশরেন	 এ�মাস,  পাতিক্ষ�,

সপ্তাতিহ� �াতিল�া মদওয়া	 )্য)স্থা তি:ল। �রে), এQন এই
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�াতিল�াটি অনলাইরেন প্রতি]য়া	 মাধ্যরেম ঘন ঘন আপরে3ট

হয়। এই �াতিল�ায়,  স্মাট5 তিসটি তিমশন -া	া পতি	4াতিল�
প্র�ল্পগুতিল	 )াস্ত)ায়ন এ)ং অVগতি� তিভতিত্ত এ)ং তি)তিভন্ন
�ারেজ	 জন্য পরেয়ন্টগুতিল তিনধ5াতি	� হয়।

"আয়ুষ্মান (ার�"  	া" 	র 	রার মে<মেত্র 	ণ াট	
প্রথম অর্বস্থামেন রমেয়মে% 
Vামীণ অঞ্চরেল )্যাপ� প্রা+তিম� স্বাস্থ্যরেস)া স	)	ারেহ	
জন্য আযু়ষ্মান ভা	� মপ্রাVারেম	 আও�ায় স্বাস্থ্য ও
সুস্থ�া ম�ন্দ্র স্থাপরেন �ণ5াট�রে� প্র+ম স্থান মদওয়া
হরেয়রে:। 2020-2021 সারেল	 জন্য প্র�ল্পটি )াস্ত)ায়রেন
�ণ5াট� এতিগরেয় 	রেয়রে:। ম�ন্দ্র মযQারেন 2,263  টি
মসন্টা	 স্থাপরেন	 লক্ষ্য তিনধ5া	ণ �রে	তি:ল, 	াজ্য মসQারেন
31 মশ মা45  পয5  3,300 টি মসন্টা	 আপরেV3 �রে	রে:।
স্বাস্থ্য ও পতি	)া	 �ল্যাণ তি)ভাগ অনুসারে	 2020-21

 সারেল	 জন্য প্র�ল্পটি )াস্ত)ায়রেন	 মক্ষরেত্র 95 এ	 মরেধ্য
90 মস্কা	  �রে	 এই 	াজ্যটি শীরেষ5 	রেয়রে:।
আযু়ষ্মান ভা	�-আরে	াগ্য �ণ5াট� প্র�রেল্প	 আও�ায়
স)া	 জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যরেস)া স	)	ারেহ	 লরেক্ষ্য,
সমস্ত স্বাস্থ্যরে�ন্দ্ররে� জা�ীয় স্বাস্থ্য তিমশরেন	 আও�ায়
উন্নী� �	া হরে�। 	ারেজ্য	 11,595  ম�ন্দ্ররে� HWC

তিহসারে) উন্নী� �	া	 লক্ষ্য 	রেয়রে:। এই ম�ন্দ্রগুতিলরে�
মদওয়া �রেয়�টি পতি	রেষ)া হল প্রাপ্ত)য়স্করেদ	 জন্য
�াউরে�তিলং মসশন,  পা)তিল� মযাগ তিশতি)	,  ইএনটি
ম�য়া	,জরুতি	 অ)স্থা	 সময় প্রা+তিম� তি4তি��্সা এ)ং
টা	তিশয়াতি	 হাসপা�ারেল ম	ফারে	ল। 

কিপনারাই কির্ব�য়ন কি?�ীয়র্বামেরর �ন্য মে	রালার
মুখ্যমন্ত্রী কিহসামের্ব শপথ কিনমেলন
	ারেজ্য	 ম�াতিভ3 -19  সং�রেট	 :ায়ায় তি-�ীয়)ারে		
মরে�া তিপনা	াই তি)জয়ন ম�	ালা	 মুQ্যমন্ত্রী তিহসারে) শপ+
Vহণ �	রেলন । তি�রু)ন প	ুরেম	 মসন্ট্রাল মস্টতি3য়ারেম
ম�াতিভ3 মপ্রারেটা�ল তিনরেয় শপ+ অনুaারেন	 আরেয়াজন
�	া হরেয়তি:ল। গভন5	 আতি	ফ মমাহাম্মদ Qান 76  ):	
)য়সী তি)জয়নরে� শপ+ Vহণ  পা� �	ান। এটি শীষ5
অতিফরেস মা�5 স)াদী প্র)ীরেণ	 তি-�ীয় দফা	 �াজ।
ম�	ালায় সাধা	ণ� )াম এ)ং �ংরেVস স	�ারে		 মরেধ্যই
ম�ারেনা এ�টি দল তি)জয়ী হয় । 6 এতিপ্ররেল	 তি)ধানসভা

মভারেট 140  টি	 মরেধ্য 99  টি আসন তিজরে� অসাধা	ণ
ফল �রে	 এলতি3এফ স	�া	 প	প	 তি-�ীয় )ারে		 জন্য
তি)জয়ী হয় ।

International News

কিসমে@টি	 	্যানাকির্বমেনামেয়$স কিনকিষদ্ধ 	রার মে<মেত্র চীন
কির্বমেBর প্রথম মেCশ হমেয় উঠমেলা 
সমস্ত তিসরে�টি� �্যানাতি)নরেয়3 পদা+5 তিনতিষদ্ধ �	া	 জন্য
4ীন তি)রেশ্ব	 প্র+ম মদশ হরেয় উ�রে)। এই তিনরেষধাজ্ঞা	
প্রভা) 1লা জলুাই ম+রে� �ায5�	 হওয়া	 সম্ভা)না
	রেয়রে:। 4ীন এ ড্রারেগ	 উ�্পাদন ও পা4া	 ম	ারেধ সরে4ষ্ট
হওয়া	 পরে	 এই পদরেক্ষপটি মনওয়া হয় । তিসরে�টি�
�্যানাতি)রেনারেয়3 অ�্য  :দ্মরে)শযুD,  মযমন তি�:ু ই-
তিসগারে	ট ম�রেল পাওয়া যায়,  এ)ং তি�:ু তি)তিভন্ন ফুরেল	
পাপতিZ,  )া গারে:	 3াল এ)ং পা�া তিদরেয় তৈ�তি	 �াটা
�ামারে�	 সন্ধারেন পাওয়া যায়। তিজনতিজয়াংরেয় এটি
"না�াশা" নারেম পতি	তি4� 	রেয়রে:।

তিসরে�টি� �্যানাতি)রেনাই3স সম্পরে�5 :
তিসরে�টি� �্যানাতি)রেনাই3স প্র4ু	 :দ্মরে)শযুD,  �া	ণ
এগুতিল	 তি�:ু ই-তিসগারে	ট ম�রেল পাওয়া যায় এ)ং তি�:ু
পা�া,  ফুরেল	 পাপতিZ ই�্যাতিদ তিদরেয় �াটা �ামারে�	
সন্ধারেন পাওয়া যায়
তিসরে�টি� �্যানাতি)রেনাই3স স)5াতিধ�-আপতিত্তজন� ন�ুন
সাইরে�াঅ্যা�টিভ পদারে+5 পতি	ণ� হরেয়রে:। 
�্যানাতি)রেনাই3স সমারেজ	 জন্য মা	া�� ক্ষতি��া	�,

মযQারেন এই জা�ীয় দ্ররে)্য	 অপ)্য)হারে	 ই�া�ৃ�
আঘা� এ)ং প্রতি�)ন্ধী ড্রাইতিভংরেয়	 মরে�া ঘটনা ঘটরে�
পারে	 ।
WHO  ভা	�ীয় �রে	ানভাই	াস ভ্যাতি	রেয়ন্টরে� "মXা)াল
ভ্যাতি	রেয়ন্ট অফ �নসান5" তিহসারে) ম�তিণ)দ্ধ �রে	রে:
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তি)শ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভা	রে� পাওয়া �রে	ানভাই	াস রূপটিরে�
তি)শ্ব)্যাপী "ভ্যাতি	রেয়ন্ট অফ �নসান5"  তিহসারে) ম�তিণ)দ্ধ
�রে	রে:। এই রূপটি	 নাম মদওয়া হরেয়রে: B.1.617। তি)শ্ব
স্বাস্থ্য সংস্থা	 মরে�, এই রূপটি ইতি�মরেধ্য 30 টি	ও ম)তিশ
মদরেশ :তিZরেয় পরেZরে:। এটি অন্যান্য রূপগুতিল	 ম4রেয় ম)তিশ
সং]মণরেযাগ্য। এই রূপটিরে� "3া)ল তিমউট্যান্ট
ভ্যাতি	য়ান্ট "ও )লা হয়। এটি প্র+ম)ারে		 মরে�া মVট

 তি�রেটন স্বাস্থ্য ��ৃ5 পক্ষ -া	া তি4তি�� হরেয়তি:ল।

B.1.617 রূপ সম্পরে�5 :
● B.1.617  মভতি	রেয়ন্টটি হ'ল 3াবু্লএই4ও -া	া

ম�তিণ)দ্ধ �রে	ানভাই	াসগুতিল	 4�ু+5 রূপ। এ	 দটুি
তিমউরেটশন 	রেয়রে: যা E484Q এ)ং L452R তিহসারে)
উরে�Q �	া হরেয়রে:।

● ভাই	াসগুতিল তিনরেজরেদ	 তিমউরেটশন �রে	 এ� )া
এ�াতিধ� ভ্যাতি	রেয়ন্ট তৈ�তি	 �রে	। ভাই	াসগুতিল
তিনরেজরেদ	রে� এমনভারে) তিমউরেটশন �রে	 যারে� �া	া
মানুরেষ	 সারে+ সহ)াস �	রে� পারে	।

● তি)শ্বজরুেZ তি)জ্ঞানী	া এQনও B.1.617  তিমউট্যান্ট
এ	 তি)রুরেদ্ধ ভ্যা�তিসন �ায5�াতি	�া অধ্যয়ন �	রে:ন।

চীমেনর প্রথম মঙ্গল মেরা(ার ‘ঝুরং’  সফল(ামের্ব মঙ্গল
গ্রমেহ অর্ব�রণ 	মেরমে%
2021  সারেল	 15 ই মম 4ীন মঙ্গরেল প্র+ম)ারে		 জন্য
ম	াভা	 ‘ঝু	ং’  অ)�	রেণ	 �ীতি�5  সফলভারে) অজ5ন
�রে	রে: । এই সাফল্য অজ5রেন	 সারে+ সারে+ মঙ্গরেল
অ)�	ণ �	া	 মক্ষরেত্র 4ীন তি-�ীয় মদশ হরেয় উ�ল ।
এQনও অ)তিধ,  ম�)লমাত্র মাতি�5 ন যুD	াষ্ট্র সফলভারে)
মঙ্গল Vরেহ ম	াভা	 পা�ারে� সক্ষম হরেয়রে: । অন্যান্য ময
সমস্ত মদশ ম4ষ্টা �রে	রে: �া	া হয় যাত্রাপরে+ই ]্যাশ হরেয়

মগরে: অ+)া মঙ্গল Vরেহ অ)�	রেণ	 পরে	ই মযাগারেযাগ
হাতি	রেয় মফরেলরে:। 
ম	াভা	টি নামারেনা	 জন্য এ�টি মপ্রারেটতিক্টভ �্যাপসুল,
এ�টি প্যা	াসুট এ)ং এ�টি 	রে�ট N্যাটফম5 )্য)হা	
�	া হরেয়রে: । 'ঝু	ং' শব্দটি	 অ+5 হল 'গ3 অফ ফায়া	'।
মঙ্গল Vরেহ এটি তিনরেয় যাওয়া হরেয়তি:ল তি�য়ানওরেয়ন -1
অ	তি)টারে	 । তি4রেন	 পু	ারেণ প্রা4ীন�ারেল	 আগুরেন	
মদ)�া	 নারেম 4ীন এ	 মাস5 ম	াভা	টি	 'ঝু	ং' নাম�	ণ
�	া হরেয়রে: । ম	াভা	টি �মপরেক্ষ 90 তিদন মঙ্গরেল +া�রে)
)রেল আশা �	া হরে�।
চীন সমুদ্র প" মের্ব<  মেণর �ন্য ন�ুন স্যামেটলাইট
হাইয়াং -2D সফল(ামের্ব উৎমে<পণ 	মেরমে%
4ীন অল-ওরেয়দা	 এ)ং 	াউন্ড-দা-d� 3াইনাতিম� ওশান
এনভায়	নরেমন্ট মতিনটতি	ং তিসরেস্টম তৈ�তি		 অংশ তিহরেসরে)
এ�টি ওশান-মতিনটতি	ং স্যারেটলাইট সফলভারে) অ	তি)রেট
মপ্র	ণ �রে	রে:।এটি সামুতিদ্র� তি)পয5য়গুতিল	 তি)ষরেয়
প্রা+তিম� স��5 �া প্রদান �	রে)।উত্ত	-পতি�ম তি4রেন	
তিজউ�ান স্যারেটলাইট লঞ্চ ম�ন্দ্র ম+রে� হাইয়াং-টুতি3
(HY-2D)  স্যারেটলাইট )হন�া	ী লং মা45  -4B  	রে�ট
তিদরেয় এই স্যারেটলাইটটি উৎরেক্ষপণ �	া হরেয়তি:ল।
স্যারেটলাইটটি সম্পরে�5 :
● HY-2D  উচ্চ তিফ্ররে�ারেয়তি� এ)ং মাঝাতি	 এ)ং লাজ5

মস্কল যুD অল-ওরেয়দা	 এ)ং 	াউন্ড-দা-d�
3াইনাতিম� ওশান এনভায়	নরেমন্ট মতিনটতি	ং তিসরেস্টম
তৈ�	ী �	রে� HY-2B এ)ং HY-2C স্যারেটলাইট এ	
সহরেযাতিগ�ায় এ�টি �নতিস্টরেলশন তৈ�	ী �	রে)।

● HY-2D  তৈ�তি	 �	া হরেয়তি:ল 4াইনা এ�ারে3তিম অফ
ম�স মট�রেনালতিজ -া	া এ)ং �্যাতি	য়া	 	রে�ট তৈ�তি	
�	া হরেয়তি:ল শঙ্ঘাই এ�ারে3তিম অফ ম�সlাইট
মট�রেনালতিজ	 -া	া।

● মশষ সপ্তারেহ মঙ্গল)া	 এ�টি মহা�াশযান মঙ্গলVরেহ
অ)�	ণ �	া	 প	 4ীরেন	 মহা�াশ �ম5সূ4ী
উরে�Qরেযাগ্য অVগতি� অজ5ন �রে	রে: ,লাল Vরেহ
ম	াভা	 	াQা	 তিদ� ম+রে� আরেমতি	�া যুD	ারেষ্ট্র	
পরে	 এটি তি-�ীয় মদশ হরেয় উ�ল।

Appointment News

      মে	কিপ শম া অকিল মেনপামেলর প্রধানমন্ত্রী কিহসামের্ব পুনরায়
  কিন"ুক্ত হমেলন

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

http://www.bankersadda.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
http://www.careerpower.in/
http://www.sscadda.com/
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/8317/wbcs-achievers-batch-for-wbcs-group-a-b-c-d-exam-bengali-live-classes-by-adda247


Weekly Current Affairs One-Liners | 15 May to 21 May of 2021 

মনপারেল,       ম�তিপ শম5া অতিলরে� 	াষ্ট্রপতি� তি)দ্যা মদ)ী
     ভান্ডা	ী পুন	ায় মদরেশ	 প্রধানমন্ত্রী তিহসারে) তিনরেয়াগ

�রে	তি:রেলন  । 2021   সারেল	 14     ই মম অতিল 	াষ্ট্রপতি�	
   -া	া শপ+ Vহণ �রে	তি:রেলন  । এQন,   �ারে� অ)শ্যই
    প্রমাণ �	রে� হরে) ময 30     তিদরেন	 মরেধ্য �া	 সভায়

  সংQ্যাগতি	a সম+5ন 	রেয়রে:     । এটি প্রধানমন্ত্রী তিহসারে) �া া	
     �ৃ�ীয় পদরেক্ষপ হরে)। তি�তিন প্র+রেম 12  অরেক্টা)	 2015
 ম+রে� 4   আগস্ট 2016     পয5 প্রধানমন্ত্রী	 পরেদ তিনযুD

   হন এ)ং �া	পরে	 15   মফব্রুয়া	ী 2018   ম+রে� 13  মম
2021  পয5 তি:রেলন।

 মূল )D)্য:

● অতিল পুন	ায় তিনরেয়ারেগ	 তিসদ্ধা  গৃহী� হওয়া	 পরে	
তি)রে	াধী দল ন�ুন স	�া	 গ�রেন	 জন্য )া সভা	
সংQ্যাগতি	a আসন সুতিনতি�� �রে	 (প্রদত্ত
সময়সীমা	 জন্য (13 ই মম 2021 সন্ধ্যা 9 টা	
মরেধ্য) আরে)দন �	রে� পারে	।

● ফলস্বরূপ,মনপারেল	 সংতি)ধারেন	 76 (3) এ	 তি)ধান
অনুসারে	 অতিল, তিযতিন প্রতি�তিনতিধ পতি	ষরেদ	 )হৃত্তম দল
মনপাল �তিমউতিনস্ট পাটি5 অফ তিসতিপএন-ইউএমএল
মন�া, প্রধানমন্ত্রী	 জন্য তিনযুD তি:রেলন 

● এটি অ)শ্যই লক্ষণীয় ময,  2021 সারেল	 10 ই মম
অতিল প্রতি�তিনতিধ পতি	ষরেদ আস্থাভাজন মভাট Vহণ
�	রে� )্য+5 হন,  মভাট�ৃ� মমাট 232 মভারেট	 মরেধ্য
মাত্র 93  টি মভাট মপরেয়তি:রেলন,  যা প্ররেয়াজন 136-
মভারেট	 সংQ্যাগতি	a�া অজ5রেন	 ম4রেয় 43
আস্থাভাজন মভাট �ম তি:ল। 

● ফলস্বরূপ, অতিল স্বয়ংতি]য়ভারে) �া	 পদ ম+রে� মতুিD
মপরেয়তি:রেলন।

স্যার মে$কি($ অ্যামেটনর্বমেরামে	 কিসওকিপ 26  কিপপলস
অ্যা$মে(ামে	ট কিহসামের্ব  কিনর্ব াকিচ� 	রা হমেয়মে% 
তি)শ্বQ্যা� সম্প্র4া	� ও প্রা�ৃতি�� ঐতি�হাতিস� স্যা	
ম3তিভ3 অ্যারেটনরে)ারে	া এই নরেভম্বরে	 Xাসরেগারে� U.K -
এ	 মপ্রতিসরে3তি� অফ ইউএন-এ	 জল)াযু় পতি	)�5 রেন	
জন্য তিসওতিপ 26 তিপপলস অ্যা3রেভারে�ট তিহসারে) তিন)5াতি4�
হরেয়রে:ন।.  অ্যারেটন)রে	া ইতি�মরেধ্য মাতি�5 ন যুD	ারেষ্ট্র এ)ং
তি)শ্বজরুেZ �রেয়� তিমতিলয়ন মানুষরে� �া	 আরে)গ এ)ং
জ্ঞারেন	 -া	া জল)াযু় পতি	)�5 ন তিনরেয় �াজ �	রে� এ)ং
ভতি)ষ্য� প্রজরে�	 জন্য N্যারেনটরে� সু	তিক্ষ� �	রে� উ-ুদ্ধ
�রে	রে:।

মেহায়াইট হাউমেসর কিসকিনয়র উপমেCষ্টা কিহসামের্ব (ার�ীয়-
আমেমকির	ান নীরা ট্যা&নমে	 কিনমেয়াগ 	রা হমেয়মে% 
ভা	�ীয়-আরেমতি	�ান নী	া ট্যারেন্ডনরে� মাতি�5 ন 	াষ্ট্রপতি�
মজা )াইরে3রেন	 তিসতিনয়	 উপরেদষ্টা তিহসারে) তিনযুD �	া
হরেয়রে:। তি�তিন )�5 মারেন মসন্টা	 ফ	 আরেমতি	�ান প্ররেVস
(তিসএতিপ)  প্রগতি�শীল তি+ঙ্ক-ট্যারেঙ্ক	 সভাপতি� এ)ং প্রধান
তিন)5াহী �ম5��5 া। তি	পা)তিল�ান তিসরেনট	রেদ	 �রে�া	
তি)রে	াতিধ�া	 �া	রেণ তি�তিন মহায়াইট হাউস অতিফস অফ
ম্যারেনজরেমন্ট অ্যান্ড )ারেজরেট	 তি3রে	ক্ট	 তিহসারে) মরেনানয়ন
প্র�্যাহা	 �রে	তি:রেলন।
এমএস ট্যারেন্ডন এ	 আরেগ মাতি�5 ন স্বাস্থ্য ও মান)রেস)া
অতিধদফ�রে	 স্বাস্থ্য সংস্কারে		 তিসতিনয়	 উপরেদষ্টা	 দাতিয়ত্ব
পালন �রে	তি:রেলন। তি�তিন �ংরেVরেস	 সরেঙ্গ এ)ং প্রাDন
	াষ্ট্রপতি� )া	া� ও)ামা	 তিসগরেন4া	 মলতিজসরেলটিভ
এতি4ভরেমন্ট ,দ্য আরেফারে35 )ল ম�য়া	 এক্ট এ পাটি5�ুলা	
প্রতিভনসরেন অংশীদা	রেদ	 সারে+ �াজ �রে	তি:রেলন।
�মুে�া প্রস্তু�	ার	 ব্র্যা& 'র্বাটা ইকি&য়া' গুঞ্জন শাহমে	
CEO কিহমেসমের্ব কিন"ুক্ত 	রল 

 জরুে�া প্রস্তু��া	� সংস্থা )াটা ইতিন্ডয়া গুঞ্জন শাহরে� �া	
ন�ুন তি4ফ এরেক্সতি�উটিভ অতিফসা	 (CEO) তিহসারে)
তিনরেয়াগ �	রেলা । তি�তিন 21 মশ জনু, 2021 ম+রে� পাা4
):রে		 জন্য )াটারে� �া	 ন�ুন ভূতিম�ায় মযাগদান
�	রে)ন । 2020 সারেল	 নরেভম্বরে	 )াটা �্যারেন্ড	 মXা)াল
তিসইও পরেদ +া�া সন্দীপ �াটাতি	য়া	 জায়গায় শাহ তিনযুD
হরেলন । 
এ	 আরেগ শাহ তি�টাতিনয়া ইন্ডাতিUরেজ	 তি4ফ �মাতিশ5য়াল
অতিফসা	 (COO) তি:রেলন। )াটা �রেপ5ারে	শন এ�টি
মাতি¢ন্যাশনাল জরুে�া এ)ং ফ্যাশন সামVী প্রস্তু��া	�
এ)ং Qু4	া তি)রে]�া সংস্থা |  এ	 সদ	 দফ�	
সুইজা	ল্যারেন্ড	 লসারেন এ)ং হতি	য়ানা	  গুরুVারেম এ	
এ�টি ভা	�ীয় শাQা অ)তিস্থ� ।
সমে�াসী উকিচCা সু�কুি	 মেমাটরসাইমে	ল ইকি&য়ার ন�ুন
মে	াম্পাকিনর প্রধান কিহসামের্ব কিন"ুক্ত হমেয়মে%ন
সুজতুি� মমাট	সাইরে�ল ইতিন্ডয়া সরেটাসী উতি4দারে� ন�ুন
ম�াম্পাতিন	 প্রধান তিহসারে) তিনরেয়াগ �রে	রে: । তি�তিন সুজতুি�
মমাট	 �রেপ5ারে	শরেন	 মXা)াল  তি	ভ্যারেম্প	 অংশ তিহসারে)
ম�াইতি4রে	া হী	াও এ	 স্থারেন তিনযুD হরেয়রে:ন । সুজতুি�
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মমাট	সাইরে�ল ইতিন্ডয়া 2021  সারেল	 এতিপ্রল মারেস
সরে)5াচ্চ মাতিস� তি)]য় ম	তিজস্টা	 �রে	রে:,  । পুরে	া মারেস
77,849  ইউতিনট মপ্র	ণ �রে	রে: । সুজতুি� মমাট	
�রেপ5ারে	শন তিমনাতিম-�ু-ম� অ)তিস্থ� এ�টি জাপাতিন
মাতি¢ন্যাশনাল �রেপ5ারে	শন।
মপনপা মসতি	ং তি�ব্ব� এক্সাইল গভন5রেমরেন্ট	 মপ্রতিসরে3ন্ট

 তিন)5াতি4� হরেলন

কি�ব্বমে�র পাল ামেমন্ট-ইন-এ�াইল এর প্রাক্তন

কিP	ার মেপনপা মেসকিরং এ�াইল গ(ন মেমন্ট এর ন�ুন
 মেপ্রকিসমে$ন্ট কিনর্ব াকিচ� হমেয়মে%ন। ভা	�,  মনপাল,  উত্ত	

আরেমতি	�া,  ইউরে	াপ,  অরেUতিলয়া এ)ং আ	ও অন্য
 জায়গায় )স)াস	� প্রায় ,64,000   তি�ব্বতি� জানুয়া	ী

ও এতিপ্রল মারেস দটুি দফায় অনুতিa� এই তিন)5া4রেন মভাট
তিদরেয়তি:রেলন। 	াজনীতি� ম+রে� দলাই লামা	 অপসা	রেণ	
পরে	 এটি তি:ল মন�ৃরেত্ব	 �ৃ�ীয় স	াসতি	 তিন)5া4ন।

মক্তার  ওয়ামেন মাকিলর প্রধানমন্ত্রী কিহমেসমের্ব পুনরায়
কিন"ুক্ত হমেলন 
মDা	 ওয়ারেন মাতিল	 প্রধানমন্ত্রী তিহসারে) পুন	ায় তিনযুD
হরেলন । তি�তিন ই�াতিহম ম)ৌ)া�া	 ম�ইটা অপসা	রেণ	 পরে	
2020  সারেল	 আগরেস্ট �ত্ত্বা)ধায়� স	�ারে		

প্রধানমন্ত্রী তিহসারে) তিনযুD হন। ওয়ারেন	 মপ্রতিসরে3ন্ট )াহ
এন3া'	 তিনরেদ5 রেশ 	াজনৈনতি�� ম�ণী	 জন্য এ�টি ন�ুন
স	�া	 গ�ন �	রে� হরে)।
2021  সারেল	 এতিপ্রল মারেস,  মাতিল	 ইরেন্টতি	ম স	�া	
মঘাষণা �রে	তি:ল ময �া	া 31  অরেক্টা)	 এ�টি
সাংতি)ধাতিন� গণরেভাট এ)ং 2022 সারেল	 মফব্রুয়াতি	রে�
এ�টি তিন)5া4ন অনুতিa� �	রে)। তি)রে	াধী আইনী তিন)5া4ন
এ)ং অ+5নৈনতি�� তিস্থ	�া,  দনু`তি�	 �া	রেণ অ+5নৈনতি��
সঙ্করেট	 দরুণ মাতিল এ�টি 	াজনৈনতি�� সঙ্করেট	 মুরেQামুতিQ
হরেয়রে:। 

মে	কিনয়ার প্রথম মকিহলা প্রধান কির্বচারপকি� হমেলন মাথ া
	ুমেম 
মা+5া �া	াম্বু �ুরেম ম�তিনয়া	 প্র+ম মতিহলা প্রধান
তি)4া	পতি�। তি�তিন প্র+ম মতিহলা তিযতিন স	�ারে		 তি�নটি
শাQা	 মযরে�ান এ�টিরে� প্রধারেন	 দাতিয়ত্ব পালন �	রে)ন।
শা ,  তি�ন্তু মতিহলারেদ	 অতিধ�া	 তিনরেয় �ট্ট	
প্রতি�)াদ�া	ী 61 ):	 )য়সী �ুরেম আগামী ):রে		
সাধা	ণ তিন)5া4রেন	 আরেগ তি)4া	 তি)ভারেগ	 দাতিয়ত্ব মনরে)
এ)ং সম্ভ)� তিন)5া4ন সং]া  ময ম�ানও তি)রে	ারেধ	
তি)4ারে	 এ�টি তিনষ্পতিত্তমলূ� ভূতিম�া পালন �	রে)।

Ranks & Reports

ফরচুমেনর 2021   সামেলর কির্বBমেসরা 50  �ন
   শীষ স্থানীয় মেন�ৃমেQর শীমেষ রমেয়মে%ন কিনউকি�ল্যামে&র

প্রধানমন্ত্রী �্যাকি	&া আ$ ারন 

ফ	4ুন ম্যাগাতিজন প্র�াতিশ� 2021 সারেল	 জন্য
তিনউতিজল্যারেন্ড	 প্রধানমন্ত্রী জ্যাতি�ন্ডা আ35 া	ন ‘ওয়ার্ল্ড5 স
50 মVরেটস্ট তিল3া	স’  �াতিল�ায় শীরেষ5 	রেয়রে:ন।
‘ওয়ার্ল্ড5 স 50 মVরেটস্ট তিল3া	স 2021 সারেল	 �াতিল�াটি

 হল অষ্টম সংস্ক	ণ  এরে� তি�:ু সুপতি	তি4�  মন�া :াZাও
 অন্যান্য	া 	রেয়রে:ন যা	া এ�টা পতি	তি4� নন,  যা	া

 ম�াতিভ3 19  মহামা	ী	 "সতি�্য�ারে		 অভূ�পূ)5 সময়"
এ	 মরেধ্য দষৃ্টা  ম	রেQরে:ন।
ভা	� ম+রে�,  তিস	াম ইনতিস্টটিউট অফ ইতিন্ডয়া
(এসআইআই)  এ	 প্রধান তিন)5াহী �ম5��5 া (তিসইও)
আদ	  পুনাওয়ালা শীষ5 দশজরেন	 মরেধ্য এ�মাত্র
ভা	�ীয়। তি�তিন দশম স্থারেন 	রেয়রে:ন।
শীষ5স্থানীয় 10  ফ	4ুরেন	 তি)রেশ্ব	 মস	া 50  মন�ারেদ	
2021 �াতিল�া
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1. জ্যাতি�ন্ডা আ35 া	ন, তিনউতিজল্যারেন্ড	 প্রধানমন্ত্রী
2. এমআ	এনএ পাইওতিনয়াস5
3. 3্যান শুলম্যান, মপপারেল	 তিসইও
4. 3াঃ জন মনরে�নগাসং,  ম	াগ তিনয়ন্ত্রণ ও প্রতি�রে	ারেধ	

জন্য আতিফ্র�া ম�রেন্দ্র	 পতি	4াল�
5. অ্যা3াম তিসলভা	;  তিমরেশল 	)াট5স;  তি]স পল,

এনতি)এ উদ্ধা	�া	ী	া
6. মজতিস�া টান, তিপং আন গ্রুরেপ	 প্রতি�aা�া
7. জাতিস্টন ওরেয়লতি),  ইংল্যারেন্ড	 4া45  /  অ্যাংতিল�ান

4ারে45 	 পরেক্ষ  �্যানটা	রে)তি	 আ45 তি)শপ
8. মস্টতিস আ�ামস, মফয়া	 ফাইরেট	 প্রতি�aা�া
9. ম	শন5া তিফৎসপ্যাট্রি�,  প্রতিসতি3ং ওয়া35  4া45 ,

তিশ�ারেগা	 যাজ�
10. আদা	 পুনাওয়ালা,  তিস	াম ইনতিস্টটিউট অফ

ইতিন্ডয়া	 তিসইও

ইওয়াই সূচমে	 (ার� �ৃ�ীয় স্থামেন উঠমেলা 
মসালা	 ফরেটারেভালটাই� (তিপতিভ)  ফ্ররেন্ট অসাধা	ণ
পা	ফ	ম্যারে�	 �া	রেণ ভা	� EY-s ম	রেনয়া)ল এনাতিজ5
�াতিন্ট্র এFাতিক্টভরেনস ইনএক্স এ �ৃ�ীয় স্থারেন উরে� এরেলা ।
পূ)5 সূ4� (4�ু+5) ম+রে� ভা	� এ� ধাপ উপরে	 (�ৃ�ীয়)

স্থারেন উরে� এরেসরে:,  এটি মূল� মসৌ	 তিপতিভ ফ্ররেন্ট
অসাধা	ণ পা	ফ	ম্যারে�	 �া	রেণ এটি সম্ভ) হরেয়রে: ।
আরেমতি	�া RECAI 57 এ শীষ5 স্থান ধরে	 ম	রেQরে:,  4ীন
এ�টি উ�্সাহী )াজা	 এ)ং �াই এ	া তি-�ীয় স্থারেন
	রেয়রে: । মাতি�5 ন যুD	ারেষ্ট্র আরেয়াতিজ� সাম্প্রতি�� জল)াযু়
সরেম্মলরেন 2030 সারেল	 মরেধ্য ভা	� ম	রেনভা)ল এনাতিজ5
পাওয়া	 �্যাপাতিসটি	 (ইনস্টল )  জন্য 450  তিগগাওয়াট
স্থাপরেন	ও প্রতি�শ্রুতি�)দ্ধ।
ভা	� হল এতিশয়া-প্যাতিসতিফরে�	 তি-�ীয় )ৃহত্তম )ীমা-
)াজা	 
এস এন্ড তিপ মXা)াল মারে�5 ট ইরেন্টতিলরেজরে�	 �+্য
অনুসারে	,  ভা	� এতিশয়া-প্যাতিসতিফরে�	 তি-�ীয় )হৃত্তম
)ীমা প্রযুতিD	 )াজা	 এ)ং এই অঞ্চরেল তি)তিনরেয়াগ�ৃ�
মূলধন 3.66  তি)তিলয়ন 3লারে		 ইনসু	রেট� -ম�তিন্দ্র�
মূলধরেন	 35  শ�াংশ। �রে+্য মদQা মগরে: ময,  এতিশয়া-
প্যাতিসতিফরে� �মপরেক্ষ 335 টি প্রাইরেভট ইনসু	রেট� �াজ
�	রে:,  যা	 মরেধ্য প্রায় 122  টি ম)স	�া	ী মNসরেমন্ট

তি3রেল	 মাধ্যরেম উত্থাতিপ� মমাট 3.66  তি)তিলয়ন 3লা	
সংগৃহ �রে	রে:।
4ীন এ)ং ভা	� মযৌ+ভারে) এতিপএতিস অঞ্চরেল প্রায় অরেধ5�
ম)স	�া	ী ইনস	ুরেট� সংস্থা	 অতিধ�া	ী এ)ং
তি)তিনরেয়ারেগ	 প্রায় 78  শ�াংশ আ�ৃষ্ট �রে	রে:। )ীমা
প্রযুতিD তি)তিনরেয়াগ�া	ী	া ভা	রে�	 প্রতি� আ�ৃষ্ট �া	ণ
এটি তি)রেশ্ব	 দ্রু� উ�তি� )ীমা )াজা	গুতিল	 মরেধ্য এ�টি।

Banking News

ইউনাইমেট$ মে	া-অপামেরটি( র্ব্যাংমে	র লাইমেসন্স
র্বাকি�ল 	রমেলা RBI

 অপয5াপ্ত মূলধন,   তিনয়ন্ত্র� অ-  সম্মতি�	 �া	রেণ
পতি�ম)রেঙ্গ	 )াগানরেন অ)তিস্থ� ইউনাইরেট3 ম�া-
অপারে	টিভ )্যাং� তিলতিমরেটরে3	 লাইরেস� )াতি�ল �	রেলা

    তি	জাভ5 )্যাং� অফ ইতিন্ডয়া (আ	তি)আই)। 2021 সারেল	
10 ই মম �াতি	রেQ	 এ�টি আরেদরেশ	 মাধ্যরেম ম�ন্দ্রীয়
)্যাং� সম)ায় ঋণপ্রদান�া	ীরে� )্যাংতি�ং )্য)সা
পতি	4াতিল� �	রে� তিনরেষধাজ্ঞা জাতি	 �রে	রে: । এটি
�ায5�	 হরে� পারে	 13  ই মম,  2121-এ )্য)সা )ন্ধ
হওয়া	 প	 ম+রে� ।

RBI  )রেলরে: ময ইউনাইরেট3 ম�া-অপারে	টিভ )্যাংরে�	
পয5াপ্ত মূলধন ও উপাজ5রেন	 সম্ভা)না না +া�ায় �ারেদ	
লাইরেস�টি )াতি�ল �রে	 মদওয়া হয় । “As such,  it
does  not  comply  with  the  provisions  of
section  11(1)  and  section  22(3)(d)
read with section 56 of  the Banking
Regulation Act, 1949."

এয়া	রেটল মপরেমন্টস )্যাং� তি3তিজরেগার্ল্ড 4ালু �	রেলা 
এয়া	রেটল মপরেমন্টস )্যাং� Vাহ�রেদ	 মসানায়
তি)তিনরেয়ারেগ	 জন্য তি3তিজটাল N্যাটফম5 "তি3তিজরেগার্ল্ড" 4ালু
�রে	রে:। এটি তি3তিজটাল মসানা	 স	)	াহ�া	ী
মসফরেগারের্ল্ড	 সারে+ পাট5না	তিশপ �রে	 জা	ী �	া হরেয়রে:।
তি3তিজরেগারের্ল্ড	 মাধ্যরেম,  এয়া	রেটল মপরেমন্টস )্যারেঙ্ক	
মসতিভং অ্যা�াউরেন্ট	 Vাহ�	া এয়া	রেটল +্যাঙ্কস
অ্যাতিNরে�শনটি )্য)হা	 �রে	 24K স্বরেণ5 তি)তিনরেয়াগ �	রে�
পা	রে)ন। Vাহ�	া তি3তিজরেগার্ল্ডরে� �ারেদ	 পতি	)া	 এ)ং
)নু্ধরেদ	ও উপহা	 তিদরে� পারে	ন,  যারেদ	 এয়া	রেটল
মপরেমন্টস )্যারেঙ্ক সঞ্চয়ী অ্যা�াউন্ট 	রেয়রে:।
Vাহ�রেদ	 -া	া ]য় �	া স্বণ5টি ম�ানও অতি�তি	D দাম
:াZাই মসফরেগারের্ল্ড	 মাধ্যরেম স	ুতিক্ষ�ভারে) মস্টা	 �	া

  হরেয় +ারে� এ)ং এয়া	রেটল +্যাঙ্কস অ্যারেপ	 মাধ্যরেম ময
ম�ানও সমরেয় �রেয়�টি তিdরে�	 -া	া তি)তি] �	া মযরে�
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পারে	। ম�ানও নূ্যন�ম তি)তিনরেয়ারেগ	 মূল্য প্ররেয়াজন মনই
এ)ং Vাহ�	া এ� টা�া তিদরেয়ও শুরু �	রে� পারে	ন।
এয়া	রেটল মপরেমন্টস )্যাং� সম্প্রতি� আ	তি)আইরেয়	
তিদ�তিনরেদ5শনা অনুসারে	 �া	 সঞ্চয় আমানরে�	 সীমা 2
লাQ 3লা	 অ)তিধ )াতিZরেয়রে:। এটি এQন 1-2%
3লারে		 মরেধ্য আমানরে�	 উপ	 6% )তিধ5� সুরেদ	
অফা	 মদয়।
কিসটি ইউকিনয়ন র্ব্যাং	 সহ আরও কি�ন ঋণCা�ার
ওপর �কিরমানা আমেরাপ  	মেরমে% RBI

ম�ন্দ্রীয়  তি	জাভ5 )্যাংরে�	 জাতি	 �	া �রেয়�টি তিনতিদ5 ষ্ট
তিনরেদ5শনা লঙ্ঘরেন	 জন্য RBI  তিসটি ইউতিনয়ন )্যাং�,

 �াতিমলনাড়ু মারেস5ন্টাইল )্যাং� এ)ং অন্য দইু ঋণদা�ারে�
আতি+5� জতি	মানা �রে	রে:। RBI  (এমএসএমই মসক্টরে	
ঋণদান)  তি3রে	�শন ,  2017-এ	 অ ভু5D �রেয়�টি
তি)ধারেন	 লঙ্ঘন /  অমান্য�	রেণ	 জন্য এ)ং তিশক্ষাগ�
ঋণ প্র�রেল্প	 তি)জ্ঞতিপ্ত ও �ৃতিষরে� ঋণ প্র)াহ-  �ৃতিষ ঋণ-

মাতিজ5ন / স	ুক্ষা প্ররেয়াজনীয়�া সহ তি�:ু তি)ধান লঙ্ঘন /
অমান্য �	া	 জন্য তিসটি ইউতিনয়ন )্যাং� তিলতিমরেট3রে�
এ� ম�াটি টা�া জতি	মানা �	া হরেয়রে:।
আ	 এ� তি))তৃি�রে� RBI  জাতিনরেয়রে: ময,  )্যাং�গুতিলরে�

সাই)া	 স	ুক্ষা �া�ারেমা	 তি)ষরেয় জাতি	 �	া

তিনরেদ5শা)লী	 �রেয়�টি তি)ধান না মমরেন 4লা	 জন্য
�াতিমলনাড়ু মারেস5ন্টাইল )্যাং�রে� এ� ম�াটি টা�া
জতি	মানা �রে	রে:।

অন্যান্য )্যাং�গুতিল:

তি3রেপাতিজরেট	 উপ	 সরুেদ	 হা	,  মনা ইও	 �াস্টমা	
(KYC)  এ)ং সা�ু5 লা	 ও ফ্র3 মতিনটতি	ং এন্ড তি	রেপাটি5ং
মম�াতিনজম সং]া  তিনরেদ5শনা না মমরেন 4লা	 জন্য
ভা	�ীয় তি	জাভ5  )্যাং� আহরেমদা)ারেদ	 নূ�ন নাগতি	�
সহ�া	ী )্যাং�রে� 90 লক্ষ টা�া জতি	মানা �রে	রে:।

ইমেয়স র্ব্যাংমে	র এমএফ সার্বকিসকি$য়াকিরগুকিল GPL
কিফনান্সমে	 কির্বক্রমেয়র অনুমেমাCন কিCমেয়মে% CCI

�তিম্পটিশন �তিমশন অফ ইতিন্ডয়া (CCI) GPL ম� ইরেয়স
অ্যারেসট ম্যারেনজরেমন্ট (ইতিন্ডয়া)  তিলতিমরেট3 (YES AMC)

এ)ং ইরেয়স Fাতিস্ট তিলতিমরেট3 (YES  Trustee)
অতিধVহরেণ	 অনুরেমাদন তিদরেয়রে:। তিজতিপএল তিফনা� অ্যান্ড
ইনরেভস্টরেমন্ট তিলতিমরেট3 (GPL) YES AMC  এ)ং YES
Trustee এ	 100% ই�ু্যইটি মশয়া	 অজ5ন �	রে)।
GPL  ইরেয়স তিমউ4ুয়াল ফান্ড অজ5ন �	রে) এ)ং এ	
এ�মাত্র ��া	 হরে)। এটি তি	জাভ5  )্যাঙ্ক অফ ইতিন্ডয়া	
সারে+ নন-তি3রেপাতিজট মটতি�ং এ)ং নন-তিসরেস্টরেমটি�্যাতিল
ইম্পরেট5ন্ট নন-)্যাংতি�ং তিফনাতি�য়াল ম�াম্পাতিন (NBFC)

তিহসারে) ম	তিজস্টা35 । GPL  এ�টি ইনরেভস্টরেমন্ট
ম�াম্পাতিন। এটি প্রশা  মQম�া	 -া	া প্রতি�তিa�,  এ�টি
ইনরেভস্টরেমন্ট ম্যারেনজরেমন্ট এ)ং ইনরেভস্টরেমন্ট
এ3ভ্যাইস	 গ্রুপ,মহায়াইট ও� গ্রুরেপ	 এ�টি অংশ।
YES AMC এ)ং YES Trustee ইরেয়স )্যাং� তিলতিমরেট3
গ্রুরেপ	 অ ভু5D। YES AMC ইরেয়স তিমউ4ুয়াল ফারেন্ড	
এ�টি অ্যারেসট ম্যারেনজরেমন্ট ম�াম্পাতিন /  ইনরেভস্টরেমন্ট
ম্যারেনজা	 তিহসারে) �াজ �রে	।

Awards News

আমেVয়া মেম�া 69�ম কিমস ইউকিন(াস  2020

 মেখ�ার্ব অ� ন 	রমেলন 
তিমস মমতিক্সরে�া আরেন্দ্রয়া মমজা 2020  সারেল	 69  �ম
তিমস ইউতিনভারেস5	 মু�ুট অজ5ন �	রেলন । অন্যতিদরে�, তিমস
ইতিন্ডয়া	 অ্যা3লাইন ম�ায়ারেড্রাস �্যারেস্টতিলরেনা শীষ5 4-এ
স্থান অজ5ন �রে	রে:ন । �াতিজরেল	 জতুিলয়া গামা প্র+ম
	ানা	আপ, মপরু	 মজতিন� ম্যারেস�া তি-�ীয় 	ানা	-আপ
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হরেয়রে:ন। ভা	রে�	 অ্যা3লাইন �্যারেসতিলরেনা এ)ং
ম3াতিমতিন�ান তি	পা)তিলরে�	 তি�ম্বারে	তিল মপরে	জ য+া]রেম
�ৃ�ীয় 	ানা	-আপ এ)ং 4�ু+5 	ানা	-আপ হরেয়রে:ন ।
এই ):রে	 ,  মlাতি	3া	 তিময়াতিমরে� মসতিমরেনাল হা35  	�
মহারেটল এ)ং �্যাতিসরেনা হতিলউরে3 প্রতি�রেযাতিগ�াটি অনুতিa�
হয় । এই ইরেভরেন্ট দতিক্ষণ আতিফ্র�া	 মজাতিজতি)তিন �ুনতিজ
�া	 উত্ত	সূতি	রে� মু�ুটটি প্রদান �রে	ন ।
আ)দলু-জব্বারে		 নারেম NBA  সামাতিজ� ন্যায়তি)4া	
পু	ষ্কা	 তৈ�তি	 �	ল 
জা�ীয় ন্যায়তি)4ারে		 লZাইরেয় এতিগরেয় আসা
মQরেলায়াZরেদ	 স্বী�ৃতি� জানারে� ন্যাশনাল )ারেস্কট)ল
এরেসাতিসরেয়শন (এনতি)এ)  এ�টি ন�ুন প	ুষ্কা	 - '�তি	ম
আব্দলু-জাব্বা	 মসাশাল জাতিস্টস 4্যাতিম্পয়ন অ্যাওয়া35 '
তৈ�তি		 মঘাষণা �রে	রে: । প্রতি�টি NBA  দল ম+রে� জন্য
এ�জন �রে	 মQরেলায়াZরে� মরেনানী� �	া হরে) ; মসQান
ম+রে� পাা4জন 4ূZা  প্রা+` )া:াই �	া হরে) এ)ং মশষ
পয5  এ�জন তি)জয়ী হরে)। তি)জয়ী মQরেলায়াZ মমাট
100,000 3লা	 অ+5 পারে)ন।
আ)দলু-জব্বা	 সম্পরে�5 :
আ)ুল-জব্বা	 UCLA  +া�া�ালীন প	প	 তি�নটি
NCAA  4্যাতিম্পয়নতিশপ (1967  ম+রে� 1969  সাল
অ)তিধ)  তিজরে�রে:ন । �া:াZা,  তি�তিন তি)Q্যা� Q্যাতি�মান
সমাজতি)জ্ঞানী হ্যাতি	 এ3ওয়া35 রেস	 পাশাপাতিশ 1968
সারেল	 নাগতি	� অতিধ�া	 মন�া ম্যাল�ম এক্স এ)ং
মাটি5ন লু+া	 তি�ং জতুিনয়রে		 হ�্যা	 �া	রেণ
এ)ংআরেমতি	�া	 �ৃষ্ণাঙ্গরেদ	 উপ	 দ)ু5্য)হারে		 প্রতি�)ারেদ
মমতিক্সরে�া তিসটিরে� অতিলতিম্পরে�	 )য়�ট �	রে� সহায়�া
�রে	তি:রেলন। 
নাগাল্যান্ড সং	ক্ষণ  �া	ী )্যতিD নু�লু মফাম সম্মানীয়
মহায়াইটতিল অ্যাওয়া35 স 2021 মপরেয়রে:ন
নাগাল্যারেন্ড	 প্র�্য  মজলা লংরেলঙ-এ	 পতি	রে)শতি)দ,
নু�লু মফাম এই ):রে		 হুইটতিল অ্যাওয়া35 স 2021
তিজ�রেলন । এটি তিVন অস্কা	 নারেমও পতি	তি4�। ইউরে�
তিভতিত্ত� হুইটতিল ফান্ড ফ	 মন4া	 (3াবু্লএফএন)
আরেয়াতিজ� ভা4ু5 য়াল অ্যাওয়া35  অনুaারেন সম্প্রতি� পাা4
জন জরেন	 সারে+ নু�ু মফারেম	 নাম মঘাষণা �	া
হরেয়তি:ল। নু�ু এ)ং �া	 দল এমন এ�টি তি)�ল্প প্রস্তা)
তিদরে� 4ায় যা আমু	 ফ্যাল�নরে� l্যাগতিশপ তিহসারে)
)্য)হা	 �রে	 তি)তিভন্ন সম্প্রদায়গুতিলরে� সং	ক্ষরেণ জতিZ�
তিনযুD �	রে) ।

প্রতি� ):	 নাগাল্যান্ড-এ আসা আমুল ফ্যাল�ানরেদ	
ভাগ্য পতি	)�5 রেন	 জন্য এ�টি )ারেয়া 3াইভা	তিসটি তৈ�	ী
�	া যারে� �া	া স্থানীয় মানুষরেদ	 -া	া আ]া  না হয়,
�া	 জন্য মফামরে� আওয়া35 টি মদওয়া হয় । আম	ু
ফ্যাল�নসরে� 	ক্ষা �	রে� এ)ং নাগাল্যারেন্ড জী)নৈ)তি4ত্র্য
)াZারেনা	 জন্য �তিমউতিনটি-মাতিল�ানাধীন )নাঞ্চরেল	
এ�টি ন�ুন মনটওয়া�5  তৈ�তি	 �	া	 জন্য 40,000
পাউন্ড মূরেল্য	 এই পু	স্কা	টি মদওয়া হয় ।
রমেমশ মেপাখকিরয়াল কিনশঙ্ক মেপমেলন ‘ইন্টারন্যাশনাল
ইনকি(কিন্সর্বল মেগাল্ড মেমমে$ল’
ম�ন্দ্রীয় তিশক্ষামন্ত্রী 3াঃ 	রেমশ মপাQতি	য়াল তিনশঙ্করে� এ
):রে		 'ইন্টা	ন্যাশনাল ইনতিভতি�)ল মগার্ল্ড মমরে3ল'
প্রদান �	া হল । তি�তিন �া া	 মলQা,  সামাতিজ� ও প্রতিসদ্ধ
জনজী)রেন	 মধ্য তিদরেয় �া া	 অসাধা	ণ প্রতি�শ্রুতি� এ)ং
মান)�া	 জন্য অসামান্য মস)া	 দরুণ স্বী�ৃ�  হরেয়রে:ন ।
মহতিষ5 সংস্থা	 মXা)াল মহ3 3ঃ টতিন নারেদরে		 মন�ৃরেত্ব
য+ায+ভারে) গঠি� এ�টি উচ্চ ক্ষম�া সম্পন্ন �তিমটি
��ৃ5� আরেলা4না	 পরে	 এই তিসদ্ধা  মনওয়া হরেয়রে:। এই
সম্মানটি তি)শ্ব)্যাপী মহতিষ5 সংস্থা এ)ং �া	
তি)শ্বতি)দ্যালয়গুতিল প্রদান �	রে)।
ম�ারে) �ায়ান্ট মৃ�ু্য	 পরে	 )ারেস্কট)রেল	 হল অফ মফরেম

  স্থান মপরেলন
লস অ্যারেঞ্জরেলস মল�াস5 তি�ং)দতি ,  ম�ারে) �ায়ান্টরে�
মৃ�ু্য	 পরে	 নারেয়তিম+ মমরেমাতি	য়াল )ারেস্কট)ল হল অফ
মফরেম স্থান মদওয়া হরেয়রে:। এনতি)এ	 মVট মাইরে�ল
জ35 ান �ারে� �ারেনতিক্ট�াট এ	 অনুaারেন এই ��মাটি
মদন এ)ং �া া	 তি)ধ)া স্ত্রী ভ্যারেনসা �ায়ারেন্ট	 পক্ষ ম+রে�
সম্মানটি Vহণ �রে	তি:রেলন।
লস অ্যারেঞ্জরেলস মল�াস5  ম+রে� �ায়ান্ট 2016  সারেল
অ)স	 তিনরেয়তি:রেলন;  তি�তিন 2008  সারেল এনতি)এ	
স)5াতিধ� মূল্য)ান মQরেলায়াZ তি:রেলন। পাা4)ারে		 এনতি)এ
4্যাতিম্পয়ন 41  ):	 )য়সী �ায়ান্ট 2020  সারেল	
জানুয়াতি	রে� মহতিল�mা	 দঘু5টনায় মা	া যান ।
ম�মতি�রেজ	 তি3এনএ তিসরে�ারেয়তি�ং এ	 প্র)�5�	া 1
তিমতিলয়ন ইউরে	া মট� মনারে)ল পু	ষ্কা	 তিজরে�রে:
স্বাস্থ্যরেস)া অVগতি�	 প+ প্রশস্ত �	া	 জন্য এ�টি
অ�্য -দ্রু� তি3এনএ তিসরে�ারেয়তি�ং ম�ৌশল তৈ�তি	 �	া
দু'জন তি�টিশ 	সায়নতি)দরে� তিফনল্যারেন্ড	 সংস্ক	রেণ
মনারে)ল তি)জ্ঞান প	ুষ্কারে	 ভূতিষ� �	া হল। ম�মতি�জ
তি)শ্বতি)দ্যালরেয়	 অধ্যাপ� শঙ্ক	 )ালাসু�ামাতিনয়ান ও
ম3তিভ3 d্যানা	মান 27 ):রে		ও ম)তিশ সময় ধরে	 �ারেদ	
�াজ�রেম5	 জন্য তিমতিলতিনয়াম প্রযুতিD পু	ষ্কা	 তিজ�রেলন ।
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এই আতি)ষ্কারে		 ফরেল মান) তিজরেনামরে� ]মতি)ন্যাস �	া
অরেন� দ্রু� এ)ং সস্তা হরে) ।
এই জটুি	 মনক্সট মজনারে	শন তি3এনএ তিসরে�ারেয়তি�ং
মট�রেনালতিজ (এনতিজএস) "ম�াতিভ3 -19 )া �্যা�ারে		
মরে�া ঘা�� ম	ারেগ	 তি)রুরেদ্ধ লZাইরেয় ফসরেল	 ম	াগগুতিল
আ	ও ভালভারে) ম)াঝা	 জন্য এ)ং Qাদ্য উ�্পাদন
)ৃতিদ্ধরে� সহায়�া �রে	 সমারেজ	 উপ�া	 �	রে) । 'প্রযুতিD
এ�ারে3তিম তিফনল্যান্ড'  এই আতি)ষ্কারে		 ফলস্বরূপ
তি-)াতিষ5� পু	ষ্কা	 মদয় ।
পু	ষ্কা	 সম্পরে�5 :
2004 সারেল প্রতি�তিa� তিফতিনশ তিমরেলতিনয়াম মট�রেনালতিজ
পু	স্কা	টি এমন ন�ুন আতি)স্কা	গুতিল	 প্র�াশ �রে	 যা	
)্য)হাতি	� প্ররেয়াগ 	রেয়রে: এ)ং যা "মানুরেষ	 জী)রেন	
গুণমানরে� )াZায়।" এ	 লক্ষ্য মনারে)ল তি)জ্ঞান পু	ষ্কারে		
সম�ুল্য এ�টি প্রযুতিD হরে� হরে) । যা �রেয়� দশ� ধরে	
প্রা4ীন তৈ)জ্ঞাতিন� গরে)ষণাগুতিলরে� ম)তিশ মরেনারেযাগ
মদওয়া	 ফরেল ম�উ ম�উ সমারেলাতি4�ও হরেয়রে:ন।
সুরে	শ মু�ুন্দ ‘ওয়ার্ল্ড5  ম�াতি	ওVাতিফ অ্যাওয়া35  2020’

অজ5ন�া	ী প্র+ম ভা	�ীয় হরেলন 
এতিম অ্যাওয়া35 -মরেনানী� ভা	�ীয় ম�াতি	ওVাফা	 সুরে	শ
মু�ুন্দ,  দশম )াতিষ5� ‘ওয়ার্ল্ড5  ম�াতি	ওVাতিফ অ্যাওয়া35
2020’ তি)জয়ী হরেয়রে:ন, (যা ম�াতি	ও অ্যাওয়া35 স নারেম
পতি	তি4�)  তি�তিন এই সম্মানজন� প	ুস্কা	টি অজ5ন�া	ী
প্র+ম ভা	�ীয় হরেলন । তিহট আরেমতি	�ান টিতিভ তি	রেয়তিলটি
মশা ‘ওয়ার্ল্ড5  অ) 3া�’  ম� �া া	 �ারেজ	 জন্য তি�তিন ‘টিতিভ
তি	রেয়তিলটি মশা /  �তিম্পটিশন’  তি)ভারেগ এই পু	ষ্কা	টি
অজ5ন �রে	রে:ন ।

মু�ুন্দ হরেলন ভা	�ীয় নৃ�্য�ম` ‘দ্য তি�ংস’ এ	 পতি	4াল�
এ)ং ম�াতি	ওVাফা	,  তিযতিন ওয়ার্ল্ড5  3া� 2019  এ	
ম	সুমটি জয়ী হরেয়তি:রেলন । মটতিলতিভশন,  4লতিচ্চত্র,

তি)জ্ঞাপন,  তি3তিজটাল তি)ষয়)স্তু এ)ং সঙ্গীরে� প্রদতিশ5�
তি)রেশ্ব	 মস	া ম�াতি	ওVাফা	রেদ	 স)5াতিধ� উদ্ভা)নী এ)ং
মূল �াজগুতিল প্রদশ5রেন	 জন্য লস অ্যারেঞ্জরেলরেস ওয়ার্ল্ড5
ম�াতি	ওVাতিফ পু	ষ্কা	টি প্রতি�):	 অনুতিa� হয় ।

Books & Author

“Sikkim:  A  History  of  Intrigue  and
Alliance” শীষ 	 এ	টি র্বই প্র	াকিশ� হল 
হাপ5া	রে�াতিলনস ইতিন্ডয়া প্র�াতিশ� “Sikkim: A History
of Intrigue and Alliance” )ইটি মুতিD মপল 16 ই
মম,  যা তিসতি�ম তিদ)স তিহসারে) পাতিল� হয়। প্রাDন
�ূটনীতি�� প্রী� মমাহন তিসং মাতিল� তিসতি�ম 	ারেজ্য	
অনন্য ইতি�হাস এ�ত্র �রে	 �া া	 ন�ুন )ইরেয় �ীভারে) এটি
ভা	রে�	 22 �ম 	াজ্য হরেয় উরে�রে: �া )ণ5না �রে	রে:ন ।
তি�তিন )রেলরে:ন,  )ইটি মলQা	 প্রা+তিম� উরে±শ্য হল,
তিসতি�মরে� ভা	রে�	 সারে+ সংযুD �	া	 মক্ষরেত্র ভা	রে�	
এ	 তিসদ্ধারে 	 তিপ:রেন +া�া ম�ৌশলগ� তি)ষয়গুতিল	
�ষ্ট�া এ)ং �া	 প্রা+তিম��া প্রতি�aা �	া।
তি�ব্ব� এ)ং ভা	রে�	 গুরুত্বপূণ5 উত্ত	-পূ)5াঞ্চলীয়
	াজ্যগুতিলরে� মদরেশ	 অন্যান্য অংরেশ	 সারে+ সংযুD�া	ী
�	া	 মক্ষরেত্র এটি Q)ুই গুরুত্বপূণ5 এ:াZা তিশতিলগুতিZ
�তি	রে3ারে		 সংরেযারেগ	 তিদ� ম+রে� তিসতি�ম যরে+a
�াৎপয5পূণ5 	রেয় মগরে:। তিসতি�রেম	 ইতি�হাস এ)ং 1975
সারেল ভা	রে�	 সারে+ যুD হওয়া	 তিদ� ম+রে� মানুরেষ	
মরেন অরেন� ভুল ধা	ণা 	রেয় মগরে: ।

Economy news

2021  সামেলর একিপ্রল মামেস (ারমে�র $কিYউকিপআই
মুদ্রাস্ফীকি� 10.49% এ মেপৌঁমে%মে%
দা তি3পাট5রেমন্ট ফ	 প্ররেমাশন অফ ইন্ডাতিU এন্ড ইন্টা	নাল
মF3 সম্প্রতি� 2021  সারেল	 এতিপ্রল মারেস ভা	রে�	
পাই�াতি	 মূল্য প্র�াশ �রে	রে:  । 2021  সারেল	 এতিপ্রল
মারেস )াতিষ5� মুদ্রা�ীতি�	 হা	 10.49%  তি:ল  । 2021
সারেল	 এতিপ্রল মারেস 3াবু্লতিপআই 128.1  এ দা াতিZরেয়রে:।

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

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


Weekly Current Affairs One-Liners | 15 May to 21 May of 2021 

3তিব্লউতিপআই গণনা �	া	 জন্য ম)স ):	টি 2011-12
এ মসট �	া হরেয়রে:।
মূল� অপতি	রেশাতিধ� মপরেFাতিলয়ারেম	 দাম )ৃতিদ্ধ	 �া	রেণ
মুদ্রা�ীতি�	 হা	 ম)তিশ,  যা	 ফলস্বরূপ মদরেশ মপরেFাল
এ)ং তি3রেজরেল	 দাম ম)রেZরে:। এ:াZাও,  উ�্পাতিদ�
Qারেদ্য	 মূল্য )ৃতিদ্ধ	 �া	রেণ দাম )াZরে:। মূল� পূ)5)�`
):রে		 এ�ই মারেস	 �ুলনায় 2021  সারেল	 এতিপ্ররেল
অপতি	রেশাতিধ� মপরেFাতিলয়াম, Qতিনজ ম�ল মযমন মপরেFাল,
তি3রেজল ই�্যাতিদ এ)ং উ�্পাতিদ� পরেণ্য	 দাম )াZা	
�া	রেণ মুদ্রা�ীতি�	 )াতিষ5� হা	 ম)তিশ।
3াবু্লতিপআই ফু3 ইনরে3ক্স
3াবু্লতিপআই ফু3 ইনরে3ক্সটি ম্যানুফ্যা�4া	3 মপ্রা3াক্ট
গ্রুপ এ	 ফু3 মপ্রা3াক্টস এ)ং প্রাইমাতি	 আটি5রে�ল গ্রুপ
এ	 ফু3 আটি5রে�ল তিনরেয় গঠি�। 3াবু্লতিপআই ফু3
ইনরে3ক্স 2021 সারেল	 মা45  মারেস 153.4 ম+রে� এতিপ্রল
2021 এ 158.9 এ উন্নী� হরেয়রে:। এতিপ্ররেল )ৃতিদ্ধ	 হা	
7.58% মযQারেন মা45  মারেস তি:ল 5.28%।

Agreement News

উপ�াকি� কির্বC্যালয়গুকিলর কি$কি�টাল ট্রান্সফরমেমসন
সম্পমে	  (ার�-     মাইমেক্রাসমে^র মমেধ্য মেমৌ স্বা<র হল
তিমতিনতিU অফ Fাই)াল অ্যারেফয়াস5 এ)ং মাইরে]াসফ্ট মযৌ+
উরেদ্যারেগ আতিদ)াসী সু্কলগুতিল	 তি3তিজটাল
রূপা 	�	রেণ	 জন্য এ�টি সমরেঝা�া স্মা	রে� স্বাক্ষ	
�রে	রে:। এ	 মরেধ্য এই উপজা�ীয় এলা�ায় আ�ম সু্কল
ও এ�ল)্য মরে3ল ম	তিসরে3তি�য়াল সু্কল (EMRS)

উদ্ঘাটন অ ভু5D �	া হরেয়রে:।

প্র�ল্পটি সম্পরে�5 :

● উপজাতি� তিশক্ষা+`রেদ	 জন্য  মাইরে]াসফ্ট তিহতিন্দ এ)ং
ইংরে	তিজরে� এ�টি আটি5তিফতিশয়াল ইরেন্টতিলরেজ�
�াতি	�ুলাম তৈ�তি	 �	রে)।

● মপ্রাVারেম	 প্র+ম পয5ারেয় 250 টি EMRS স্থাপন �	া
হরে)। এই 250 টি সু্করেল	 মরেধ্য 50 টি সু্কলরে� তিনতি)Z
প্রতিশক্ষণ মদওয়া হরে)। এ)ং প্র+ম পয5ারেয় পাা4শ�
মাস্টা	 মFনা	রে� প্রতিশক্ষণ মদওয়া হরে)।

● অতিফস 365  এ	 ম�ন মপ্রা3া�শন মট�রেনালতিজ
এ)ং আটি5তিফতিশয়াল ইরেন্টতিলরেজ� এতিNরে�শন
)্য)হারে		 জন্য তিশক্ষ�রেদ	 পয5ায়]রেম প্রতিশক্ষণ

মদওয়া হরে)। এ	 মাধ্যরেম তিশক্ষরে�	া তি)ষয়টি	 সারে+
পতি	তি4� হরে) এ)ং ভা4ু5 য়াল তিফর্ল্ড ট্রিপ এ	 মাধ্যরেম
�ীভারে) পা�দান )াZারেনা হরে) �া )ুঝরে� পা	রে)।

● মপ্রাVারেম	 মশরেষ মাইরে]াসফ্ট তিশক্ষা ম�ন্দ্রগুতিল ম+রে�
তিশক্ষ�রেদ	 ই-শংসাপত্র এ)ং ই-)্যাজ স	)	াহ �	া
হরে)।

●      Vীন সফট)্যাঙ্ক এ	 সাহায্যপ্রাপ্ত এসতি) এনাতিজ5রে�

3.5      তি)তিলয়ন 3লারে		 তি)তিনমরেয় ভা	রে�	 আদাতিন
  গ্রুপ তি�নরে� 4রেলরে: 

● ইতিন্ডয়ান ম	রেনয়া)ল এনাতিজ5  ম�াম্পাতিন, আদাতিন তিVন
এনাতিজ5  তিলতিমরেট3 (এতি3এনএ.এনএস)  সফট)্যাঙ্ক
গ্রুপ �প5স-)্যা�3 (9984.T)  এসতি) এনাতিজ5
মহাতির্ল্ডংস তিলতিমরেট3রে� 3.5  তি)তিলয়ন 3লারে		
তি)তিনমরেয় তি�নরে� 4রেলরে: । এটি সফট)্যাঙ্ক গ্রুপ
�্যাতিপটাল তিলতিমরেটরে3	 অধীরেন +া�া 80%  মস্ট�
এ)ং ভা	�ীয় সংস্থা	 ভা	�ী মXা)াল তিলতিমরেটরে3	
মাতিল�ানাধীন নগদ 4ুতিDরে� মশয়া	 তি�নরে)। এই
4ুতিD	 ফরেল আদাতিন তিVনরে� �া	 প্র�্যাতিশ�
সময়সীমা	 4া	 ):	 আরেগ 25  তিগগা ওয়াট
(তিজ3বু্ল)  এ	 টারেগ5টযুD ম	রেনয়া)ল মপাট5রেফাতিলও
অজ5ন �	রে� সহায়�া �	রে)।

Science & Technology

আটলাস V রমে	ট মাকি	 ন মেPস মেফামেস র �ন্য
SBRIS কি�ও -5 মে<পণাস্ত্র স�	a	রণ স্যামেটলাইট
উৎমে<পণ 	মেরমে%

ইউনাইরেট3 লঞ্চ অ্যালারেয়� মlাতি	3া	 ম�প
�্যানারেভ	াল ম�স মফাস5 মস্টশন ম+রে� অ্যাটলাস V

	রে�টটি উৎরেক্ষপণ �রে	তি:ল। আটলাস V  	রে�ট
এসতি)আইআ	এস তিজও -5  মক্ষপণাস্ত্র স��`�	ণ
স্যারেটলাইট )হন �রে	। SBRIS এ	 সম্পূণ5 ফম5টি হ'ল
ম�স-ম)স3 ইনফ্রারে	3 তিসরেস্টম। এটি মক্ষপণাস্ত্র
স��5 �া,  মক্ষপণাস্ত্র যুদ্ধরেক্ষত্র এ)ং প্রতি�	ক্ষা তৈ)তিশরেষ্ট্য	
জন্য তি3জাইন �	া হরেয়রে:।
SBRIS  মূল� এ�টি ম�স F্যাতি�ং এ)ং সাতিভ5 রেল�
তিসরেস্টম। SBRIS  মাতি�5 ন যুD	ারেষ্ট্র	 ম�স মফাস5
তিসরেস্টরেম	 ইনফ্রারে	3 ম�স সাতিভ5 রেলরে�	 জন্য তি3জাইন
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�	া হরেয়তি:ল। 2020  সারেল, SBRIS  স্যারেটলাইট এ�া
এ� হাজারে		ও ম)তিশ মক্ষপণাস্ত্র শনাD �রে	রে:।

স্যারেটলাইটটি সম্পরে�5

●  স্যারেটলাইটটি মক্ষপণাস্ত্র স��5 �া,  যুদ্ধরেক্ষত্র,

মক্ষপণাস্ত্র প্রতি�	ক্ষা মক্ষরেত্র মূল ক্ষম�া প্রদান �	রে)।
এ	 ওজন 4,850 তি�রেলাVাম। 2018 তিহসারে), দশটি
SBRIS স্যারেটলাইট লঞ্চ �	া হরেয়তি:ল।

● অ্যাটলাস V এ�টি তি--পয5ারেয়	 	রে�ট  । এটিরে� প্র+ম
পয5ারেয় 	রে�ট মV3 ম�রে	াতিসন এ)ং �	ল অতিক্সরেজন
এ)ং তি-�ীয় পয5ারেয় হাইরেড্রারেজন এ)ং �	ল
অতিক্সরেজন জ্বালানী তিহরেসরে) )্য)হা	 �	া হয়।

● 	রে�টটি SBRIS ম� 35,753 তি�রেলাতিমটা	 উচ্চ�ায়
অ)�	ণ �রে	রে:।

কিরলামেয়ন্স কি�ও সমুমেদ্রর কিনমেচ মে	র্বল মেনটওয়া	  তৈ�কির
	রমে� মেcার্বাল 	নমেসাটি য়ামেম মে"াগ কিCল 
মটতিল�ম অপারে	ট	 তি	লারেয়� তিজও মXা)াল পাট5নাস5
এ)ং সা)রেমতি	ন ম�)ল স	)	াহ�া	ী সা)�রেম	 সারে+
তিমরেল ভা	রে�	 )হৃত্তম সা)রেমতি	ন ম�)ল তিসরেস্টম তৈ�তি	
�	রে: যা ইন্টা	রেনট এ	 )তিধ5� 4াতিহদা মমটারে� সহায়�া
�	রে) । সংস্থাটি ময দটুি সা)রেমতি	ন ম�)ল তিসরেস্টম
মমা�ারেয়রেন	 পতি	�ল্পনা �রে	রে: �া ভা	�রে� এতিশয়া
প্যাতিসতিফ� )াজারে		 (তিসঙ্গাপু	,  +াইল্যান্ড ও
মালরেয়তিশয়া)  এ)ং ই�াতিল ও আতিফ্র�া	 সারে+ সংযুD
�	রে)।
সা)রেমতি	ন ম�)ল মনটওয়া�5  সম্পরে�5 :
● সা)রেমতি	ন ম�)ল মনটওয়া�5 গুতিল ইন্টা	রেনট এ)ং

মটতিল�ম পতি	রেষ)া প্রদারেন	 জন্য তি)তিভন্ন মদশরে�
সংযুD �	রে) । এই উচ্চ-ক্ষম�া এ)ং উচ্চ-গতি�
সম্পন্ন তিসরেস্টমগুতিল 16,000  তি�রেলাতিমটা	 দ	ূরেত্ব	
তি)স্তারে	 200 টিতি)তিপএস (প্রতি� মসরে�রেন্ড মট	াতি)টস )
গতি�	 ইন্টা	রেনট স	)	াহ �	রে)।

● আইএএক্স তিসরেস্টম ভা	রে�	 মুম্বাই ও ম4ন্নাই ম+রে�
+াইল্যান্ড,  মালরেয়তিশয়া	 সারে+ সংযুD �	রে) । এটি
2023  সারেল	 মাঝামাতিঝ সমরেয়	 মরেধ্য পতি	রেষ)া
মদওয়া	 জন্য প্রস্তু� হরেয় যারে) এ)ং আইইএক্স
পতি	রেষ)া 2024  সারেল	 শুরু	 মরেধ্য ই�াতিল,
সারেভানা এ)ং পূ)5 ও উত্ত	 আতিফ্র�ায় মপৌঁরে: যারে)
)রেল অনুমান �	া হরে� ।

ইরান �ার সর্বমেচমেয় শকিক্তশালী সুপার 	কিম্পউটার
"কিসমেমারগ" তৈ�রী  	রমেলা
ই	ান ‘তিসম	গ’ নারেম এ�টি ন�ুন সুপা	 �তিম্পউটা	 তৈ�তি	
�রে	রে:,  যা আজ অ)তিধ মদশটি	 আরেগ	 সুপা	
�তিম্পউটারে		 ম4রেয় 100  গুণ ম)তিশ শতিDশালী। সুপা	
�তিম্পউটা	টি মদশীয়ভারে) ম�হ	ানস আতিম	�তি)	
ইউতিনভাতিস5টি অফ মট�রেনালতিজ (AUT)  তৈ�তি	 �রে	রে:।
এটিরে� �তিল্প� তিফতিনক্স পাতিQ ‘তিসমগু5 ’  এ	 নারেম নাম�	ণ
�	া হরেয়রে: ।
মূল তি)ষয় সমহূ :
● )�5 মারেন তিসরেমা	রেগ	 �ম5ক্ষম�া 0.56  মপটাlপস |

● যতিদও, মদশটি দাতি) �রে	রে: ময এই ক্ষম�া দইু মারেস	
মরেধ্য এ� মপটাlরেপ মপৌঁ:ারে) । 

● সুপা	 �তিম্পউটা	টি আটি5তিফতিসয়াল ইনরেটতিলরেজ�
ওয়া�5 রেলা3,  F্যাতিফ� এ)ং আ)হাওয়া	 ম3টা এ)ং
তি4ত্র প্রতি]য়া�	রেণ	 জন্য )্য)হৃ� হরে)।

Summits & Conference

ম�াতিভ3-19      সম্পরে�5 গ্রুপ অফ তিমতিনস্টা	রেদ	 26�ম
সভা
ম�ন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পতি	)া	 �ল্যাণ মন্ত্রী 3াঃ হষ5)ধ5রেন	
সভাপতি�রেত্ব ম�াতিভ3 -19  সম্পরে�5  মন্ত্রী গ্রুরেপ	 26 �ম
সভা অনুতিa� হয়। ভ্যা�তিসন অ্যাপরেয়ন্টরেমরেন্ট	
ম	তিজরেUশন এ)ং )ুতি�ংরেয়	 জন্য স	�া	 ‘ ’ম�াউইন
N্যাটফম5 নারেম এ�টি ওরেয়)সাইট 4ালু �রে	রে: যা শীঘ্রই
তিহতিন্দ এ)ং অন্যান্য 14  টি আঞ্চতিল� ভাষায়
অ্যারেক্সসরেযাগ্য হরে), 26�ম GOM সভায় এটি জানারেনা
হরেয়রে:।
তৈ)�রে�	 মূল তিসদ্ধা :

● INSACOG (Indian SARS CoV-2 Genomics

Consortium)  মনটওয়ারে�5  প্রায় আরে	া সরে�	টি
ল্যা)রে	টতি	 মযাগ �	া হরে)।

● ম�াতিভ3-19  এ	 রূপগুরেলা তিন	ীক্ষণ �	রে� এই
ল্যা)রে	টতি	গুতিল মযাগ �	া হরে�। )�5 মারেন
মনটওয়া�5 টিরে� দশটি ল্যা)রে	টতি	 	রেয়রে:।

● তিমউ�	মাই�তিসস নাম� ম�াতিভ3 -19  �ারেলা
:ত্রারে�	 সং]মরেণ	 তি4তি�ৎসা �	রে�
এমরেফা	রেটতি	তিসন-তি) এ	 উৎপাদন )াZারে� হরে)।

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

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


Weekly Current Affairs One-Liners | 15 May to 21 May of 2021 

Important Days

আন্ত� াকি�	 পকিরর্বার কিCর্বস: 15 মেম

আ জ5াতি�� সম্প্রদায় পতি	)া	গুতিলরে� ময গুরুত্ব মদয় �া
প্রতি�ফতিল� �	রে� প্রতি�):	 15 ই মম আ জ5াতি��

পতি	)া	 তিদ)স পালন �	া হয়। এই তিদনটি পতি	)া	
সম্পতি�5 � সমস্যাগুতিল সম্পরে�5  সরে4�ন�া )াZারেনা	 এ)ং
পতি	)া	গুতিলরে� প্রভাতি)� সামাতিজ�,  অ+5নৈনতি�� এ)ং
জনসংQ্যা সং]া  প্রতি]য়াগুতিল	 জ্ঞান )াZারেনা	 এ�টি
সুরেযাগ স	)	াহ �রে	। 2021 এ	 তি+মটি হ'ল "পতি	)া	
এ)ং ন�ুন প্রযুতিD"।
তিদনটি	 ইতি�হাস:

1993  সারেল,  জাতি�সংরেঘ	 সাধা	ণ পতি	ষদ এ�টি
ম	জরুেলশরেন তিসদ্ধা  তিনরেয়তি:ল ময প্রতি� ):রে		 15  মম

আ জ5াতি�� পতি	)া	 তিদ)স তিহসারে) পালন �	া উতি4�।
জা�ীয় ম3ঙ্গ ুতিদ)স: 16 ই মম
ভা	রে� প্রতি�):	 16 ই মম জা�ীয় ম3ঙ্গ ু তিদ)স পালন
�	া হয়। তিদনটিরে� তিমতিনতিU অফ মহল+ এন্ড ফ্যাতিমতিল
ওরেয়লরেফয়া	 এ	 উরেদ্যারেগ,  ম3ঙ্গ ুও এ	 প্রতি�রে	াধমূল�
)্য)স্থা সম্পরে�5  সরে4�ন�া )াZারে� এ)ং সং]মণ ম	সমু
শুরু	 আরেগ মভক্ট	জতিন� ম	াগ তিনয়ন্ত্ররেণ	 জন্য প্রস্তুতি�
Vহণ   �	া হয় ।

ম3ঙ্গ ুসম্পরে�5 :

● মতিহলা মশা	 �ামরেZ (এতি3স এতিজতিm) ম3ঙ্গ ু:Zায় ।

● ম3ঙ্গ ু এ�টি মশা)াতিহ� ম	াগ,  যা 4া	টি স্ব�ন্ত্র

মসরে	াটাইপ যুD ম3ঙ্গ ুভাই	াস -া	া সৃষ্ট হয় - ম3ন -
1, ম3ন –2, ম3ন -3 এ)ং ম3ন -4

● ম3ঙ্গ ু এতি3স অ্যালরে)াতিপ�টাস প্রজাতি�	 মশা -া	া

:Zায় এ)ং  এ	 ফরেল lু জা�ীয় অসসু্থ�া মযমন
গুরু�	 মপশী )্য+া এ)ং )তিম )তিম ভা) ই�্যাতিদ হরে�
পারে	 এ)ং সঠি�ভারে) তিন	াময় না হরেল মৃ�ু্য পয5 
হরে� পারে	।

আ জ5াতি�� আরেলা� তিদ)সটি 16 ই মম পাতিল� হল 
পদা+5তি)জ্ঞানী ও ইতিঞ্জতিনয়া	 তি+ওরে3া	 মাইমারেন	 1960
সারেল মলজারে		 প্র+ম সফল অপারে	শনটি	 উপলরেক্ষ
প্রতি�):	 16 ই মম �াতি	Qটিরে� আ জ5াতি�� আরেলা�
তিদ)স (আইতি3এল) পাতিল� হয়। তি)জ্ঞান,  সংসৃ্কতি� ও
তিশল্প,  তিশক্ষা,  সাসরেটইরেন)ল ম3রেভলপরেমন্ট এ)ং
ইউরেনরেস্কা	 'তিশক্ষা,  সাম্য�া এ)ং শাতি রে� সাফল্য
অজ5রেন	 জন্য তি4তি��্সা )্য)স্থা, মযাগারেযাগ )্য)স্থা এ)ং
শতিD প্রভৃতি� মক্ষরেত্র উন্নতি� সাধরেন	 জন্য তিদনটিরে�
উদযাতিপ� �	া হয় । 2021  আ জ5াতি�� আরেলা�
তিদ)রেস	 )া�5 া হ'ল "Trust Science".

আ জ5াতি�� আরেলা� তিদ)স উদযাপরেন	 উরে±শ্য হল
তি)শ্ব)্যাপী সমারেজ	 তি)তিভন্ন মসক্টরে		 মানুষরে� তি)জ্ঞান,
প্রযুতিD,  তিশল্প ও সংসৃ্কতি�	 উন্নতি� সাধরেন	 মধ্য তিদরেয়
তি�ভারে) উরেনরেস্কা	 মগালগুতিল প	ূণ হরেয় এ�টি শাতি পূণ5
সমাজ গ�ন �	া যারে) �া প্রদশ5ন �	া ।

       ইন্টারন্যাশনাল মে$ অফ কিলকি(ং টুমেগCার ইন কিপস :
16  মেম
2018  সাল ম+রে� প্রতি�):	ই 16 ই মম 'দ্য
ইন্টা	ন্যাশনাল ম3 অফ তিলতিভং টুরেগদা	 ইন তিপস'
অনুতিa� হয় । জাতি�সংরেঘ	 সাধা	ণ পতি	ষদ শাতি 	
উন্নয়রেন আ জ5াতি�� তি)তিভন্ন সম্প্রদারেয়	 মানুরেষ	
প্ররে4ষ্টারে� তিনয়তিম�ভারে) গতি�শীল 	াQা	 জন্য 16 ই মম
'দ্য ইন্টা	ন্যাশনাল ম3 অফ তিলতিভং টুরেগদা	 ইন তিপস'
তিহসারে) মঘাষণা  �রে	 । তিদ)সটি পাতিল� হওয়া	 লক্ষ্য হল
সারেস্টইরেন)ল ওয়ার্ল্ড5  গZা	 উরে±রেশ্য,  পা+5�্য এ)ং
তৈ)তি4রেত্র	 মরেধ্য ঐ�্য)দ্ধ হরেয় এ�সারে+ +া�া	 এ)ং �াজ
�	া	 আ�াঙ্ক্ষারে� �ুরেল  ধ	া ।
তিদনটি	 ইতি�হাস:
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জাতি�সংরেঘ	 সাধা	ণ অতিধরে)শরেন 16 ই মম 2017
তিদনটিরে� 'ইন্টা	ন্যাশনাল ম3 অফ তিলতিভং টুরেগদা	 ইন
তিপস' তিহসারে) উদযাপন �	া	 তিসদ্ধা  মনওয়া হরেয়রে: ।

   ওয়ার্ল্ড5 মটতিল�তিমউতিনরে�শন অ্যান্ড ইনফ	রেমশন
 মসাসাইটি তিদ)স: 17 মম

  ইন্টা	ন্যাশনাল মটতিল�তিমউতিনরে�শন ইউতিনয়ন
(আইটিইউ)     এ	 প্রতি�aা স্ম	রেণ 1969   সাল ম+রে�

 প্রতি�):	 17      ই মম ওয়ার্ল্ড5 মটতিল�তিমউতিনরে�শন এন্ড
   ইনফ	রেমশন মসাসাইটি ম3 (3াবু্লটিআইএসতি3)  পালন

 �	া হয়  । 2021    এ	 তি+মটি হ'  “ল Accelerating
Digital  Transformation  in  challenging
times”

   আইটিইউ প্রতি�তিa� হরেয়তি:ল 17  মম 1865 সারেল, যQন
    প্যাতি	রেস প্র+ম আ জ5াতি�� মটতিলVাফ �নরেভনশন
 স্বাক্ষতি	� হরেয়তি:ল     । তিদ)সটি	 মূল লক্ষ্য হ'  ল ইন্টা	রেনট

      এ)ং সমাজ ও অ+5নীতি�রে� ন�ুন প্রযুতিD -া	া
     পতি	)�5 নগুতিল এ)ং মসই সারে+ তি3তিজটাল তি)ভাজনরে�

      প্র�রেয়	 উপায় সম্পরে�5 তি)শ্ব)্যাপী সরে4�ন�া )ৃতিদ্ধ �	া।

   ওয়াল্ড হাইপারমেটনশন মে$ : 17 মেম
   উচ্চ 	D4াপ )ৃতিদ্ধ (তি)তিপ)    সম্পরে�5 জনসরে4�ন�া প্র4া	
       এ)ং এই নী	) ঘা��রে� প্রতি�রে	াধ ও তিনয়ন্ত্রণ �	রে�
     সমস্ত মদরেশ	 নাগতি	�রেদ	 উ�্সাতিহ� �	া	 লরেক্ষ্য

   ওয়ার্ল্ড5 হাইপা	রেটনশন ম3 (3াবু্লএই4তি3)   তি)শ্ব)্যাপী 17

   মম তি)শ্ব)্যাপী পাতিল� হয়   । তিদনটি 2005   সারেল	 মম মারেস
   প্র+ম)ারে		 জন্য অনুতিa� হরেয়তি:ল।

   ওয়ার্ল্ড5 হাইপা	রেটনশন ম3 (3াবু্লএই4তি3)  হ'ল
    হাইপা	রেটনশন অফ ইন্টা	ন্যাশনাল মসাসাইটি	 এ�টি

    অনুরেমাতিদ� অংশ ওয়ার্ল্ড5 হাইপা	রেটনশন তিলরেগ	
(3াবু্লএই4এল)   এ�টি উরেদ্যাগ   । ওয়ার্ল্ড5 হাইপা	রেটনশন

 ম3 2021-   এ	 তি+মটি হ'   ল আপনা	 	D4াপরে�
  সঠি�ভারে) পতি	মাপ �রুন,    এটি তিনয়ন্ত্রণ �রুন,  দীঘ5

 তিদন )াা4ুন।

6       ষ্ঠ ইউএন কির্বB সড়	 সুর<া সপ্তাহ: 17-23  মেম
2021

6       a ইউএন তি)শ্ব সZ� স	ুক্ষা সপ্তাহ ,    যা এই ):	 17

 ম+রে� 23       মম এ	 মরেধ্য উদযাতিপ� হরে� ,  তি)শ্ব)্যাপী
নগ	,     শহ	 এ)ং Vামগুতিল	 জন্য 30  তি�তিম /  ঘন্টা (20

mph)      গতি� সীমা)দ্ধ�া	 আহ্বান জানারেনা হরেয়রে:।

     ইউএন তি)শ্ব সZ� স	ুক্ষা সপ্তাহ (ইউএনতিজআ	এস3াবু্ল)

হ'         ল তি-)াতিষ5� তি)শ্ব সZ� সু	ক্ষা প্র4া	 সংস্থা হু ।
   প্রতি�টি ইউএনতিজআ	এস3াবু্লরে� অ্যা3রেভারে�তিস তি+ম

+ারে�  । 6     a ইউএনতিজআ	এস3তিব্লউরেয়	 তি+মটি হ'ল
  তিUটস ফ	 লাইফ,   ট্যাগলাইনল #   লাভ 30  । এটি

 তি)শ্বজরুেZ )্যতিD,  স	�া	,  এনতিজও,   �রেপ5ারে	শন এ)ং
     অন্যান্য সংস্থাগুতিলরে� এ�তিত্র� �রে	 সZ� স	ুক্ষা	

       সরে4�ন�া )াZারে� এ)ং এমন পতি	)�5 ন �রে	 যা সZ�
   মৃ�ু্য	 সংQ্যা হ্রাস �	রে)।

   কির্বB এই$স (্যা	কিসন কিCর্বস: 18  ই মেম
এই4আইতিভ সং]মণ এ)ং এই3স প্রতি�রে	ারেধ	 জন্য
ভ্যা�তিসরেন	 প্ররেয়াজনীয়�া	 গুরুত্ব সম্পরে�5  মানুষরে�
সরে4�ন �	া	 জন্য তি)শ্ব এই3স ভ্যা�তিসন তিদন,

(এই4আইতিভ ভ্যা�তিসন সরে4�ন�া তিদ)স নারেমও
পতি	তি4�)  প্রতি�):	 18 ই মম পাতিল�  হয় । প্র+ম তি)শ্ব
এই3স ভ্যা�তিসন তিদ)সটি তিdন্টরেন	 ভাষরেণ	 )াতিষ5�ী
স্ম	রেণ পাতিল� হরেয়তি:ল 18 ই মম, 1998.

1997  সারেল	 18 ই মম �ৎ�ালীন মপ্রতিসরে3ন্ট তি)ল
তিdন্টরেন	 ম	গান মস্টট ইউতিনভাতিস5টিরে� এ� প্রা	তিম্ভ�
)Dৃ�া	 সময় তি)শ্ব এই3স ভ্যা�তিসন তিদ)রেস	 ধা	ণাটি
প্রস্তা) �	া হরেয়তি:ল,  যা এই4আইতিভ	 তি)স্তা	রে� ম	াধ
�	া	 জন্য এ�টি ভ্যা�তিসরেন	 প্ররেয়াজনীয়�া	 �+া
উরে�Q �রে	তি:ল।
ইন্টারন্যাশনাল কিমউকি�য়াম মে$ : 18 মেম
দা ইন্টা	ন্যাশনাল তিমউতিসয়াম ম3 1977  সাল ম+রে�
প্রতি�):	 18 ই মম পাতিল� হয় । এ	 উরে±শ্য হল -

"তিমউতিসয়ামগুতিল সংসৃ্কতি� তি)তিনময়,  সংসৃ্কতি� সমৃদ্ধ�	ণ
এ)ং মানুরেষ	 মরেধ্য পা	�তি	� সমরেঝা�া,  সহরেযাতিগ�া
এ)ং শাতি 	 তি)�ারেশ	 এ�টি গুরুত্বপূণ5 মাধ্যম" তিহরেসরে)
মানুরেষ	 মরেধ্য সরে4�ন�া )ৃতিদ্ধ ঘটারেনা । 2021  এ	
ইন্টা	ন্যাশনাল তিমউতিসয়াম ম3 এ	 তি+মটি হরেলা "দা
তিফউ4া	 অফ তিমউতিসয়াম :  তি	�ভা	 এন্ড তি	ইমাতিজন" ।
এটি ইন্টা	ন্যাশনাল �াউতি�ল অফ তিমউতিজয়াম (ICOM)

-া	া সমতিন্ব�।
20 মেম কির্বBর্ব্যাপী মেমৌমাকি% কিCর্বস পালন 	রা হল 
তি)শ্ব মমৌমাতি: তিদ)স প্রতি� ):	 20 মম তি)শ্ব)্যাপী পালন
�	া হয়। 1734  সারেল	 20  মম ম·ারেভতিনয়ায় মমৌমাতি:

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

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


Weekly Current Affairs One-Liners | 15 May to 21 May of 2021 

পালরেন	 অVদ�ূ আ ন জাতিনয়া জ�Vহণ �রে	তি:রেলন ।
মমৌমাতি: তিদ)রেস	 উরে±শ্য হল )াস্তুসংস্থায় মমৌমাতি: এ)ং
অন্যান্য প	াগ)াহীরেদ	 ভূতিম�া	 স্বী�ৃতি� মদওয়া। তি)রেশ্ব	
মমাট Qাদ্য উ�্পাদরেন	 প্রায় 33%  মমৌমাতি:	 উপ	
তিনভ5 	 �রে	 স�ু	াং জী)নৈ)তি4ত্র্য সং	ক্ষরেণ	 জন্য,
প্র�ৃতি�রে� পতি	রে)শগ� ভা	সাম্য 	ক্ষা �	রে� এ)ং দষূণ
হ্রাস �	রে� এ�টি সাহায্য �রে	 ।
তি)শ্ব মমৌমাতি: তিদ)স 2021  এ	 তি+মটি হ'ল “Bee
engaged: Build Back Better for Bees” ..

তি)শ্ব মমৌমাতি: তিদ)রেস	 ইতি�হাস:

জাতি�সংরেঘ	 সদস্য মদশগুতিল 2017  সারেল	 তি3রেসম্বরে	
ম·ারেভতিনয়া	 প্রস্তা)রে� অনুরেমাদন তিদরেয় তিসদ্ধারে  আরেস
ময 20 ই মম ম+রে� তি)শ্ব মমৌমাতি: তিদ)স পালন �	া হরে) ।
প্র+ম তি)শ্ব মমৌমাতি: তিদ)সটি 2018  সারেল পালন �	া
হরেয়তি:ল।
20 মম তি)শ্ব)্যাপী তি)শ্ব মমরেFালতিজ তিদ)স পালন �	া হয়
প্রতি� ):	 20  মম তি)শ্ব)্যাপী তি)শ্ব মমরেFালতিজ তিদ)স
পালন �	া হয়। এই তিদনটিরে� অরেন� মদশ
আ জ5াতি��ভারে) মমরেFালতিজ এ)ং সংতি¸ষ্ট মক্ষরেত্র এ	
অVগতি� সম্পরে�5  সরে4�ন�া তৈ�তি	রে� এ�তিত্র� হয়।
2021  তি)শ্ব মমরেFালতিজ তিদ)রেস	 তি+ম হ'ল
‘Measurement  for  Health’  । আমারেদ	
প্ররে�্যরে�	 স্বাস্থ্য ও সুস্থ�া	 মক্ষরেত্র মমজা	রেমন্ট এ	
গুরুত্বপূণ5 ভূতিম�া সম্পরে�5  সরে4�ন�া তৈ�তি	 �	রে� তি+মটি
ম)রে: মনওয়া হরেয়তি:ল।

তি)শ্ব মমরেFালতিজ তিদ)রেস	 ইতি�হাস:

     তি)শ্ব মমরেFালতিজ তিদ)সটি সরে�রে	াটি মদরেশ	 প্রতি�তিনতিধরেদ	
   -া	া ফ্রারে�	 প্যাতি	রেস 20   মম 1875   সারেল তিমটা	

   �নরেভনশরেন	 স্বাক্ষরে		 )াতিষ5� উদযাপন  । আ জ5াতি��
   মমরেFালতিজ তিদ)স প্র�ল্পটি ইন্টা	ন্যাশনাল

    অগ5ানাইরেজশন অফ তিলগাল মমরেFালতিজ (OIML)  এ)ং
      )ু্যরে	া ইন্টা	ন্যাশনাল মদশ মপারেয়3স এট মমসাস5 (BIPM)

   -া	া মযৌ+ভারে) )াস্ত)াতিয়� হরেয়রে:।
আ জ5াতি�� 4া তিদ)স 21 মম তি)শ্ব)্যাপী পালন �	া হয়

21 মম ভা	রে�	 সুপাতি	শ অনুসারে	 আ জ5াতি�� 4া
তিদ)সটি তি)শ্ব)্যাপী পালন �	া হয়। আ জ5াতি�� 4া
তিদ)সটি	 উরে±শ্য হ'ল 4া উ�্পাদ� এ)ং 4া �তিম�রেদ	
অ)স্থা	 উন্নতি� �	া	 ম4ষ্টা �	া। তি)শ্বজরুেZ 4ারেয়	 গভী	
সাংসৃ্কতি�� ও অ+5নৈনতি�� �াৎপয5 সম্পরে�5  সরে4�ন�া
)ৃতিদ্ধ	 জন্য এ)ং কু্ষধা ও দাতি	দ্র্য�া	 তি)রুরেদ্ধ লZাইরেয়
এ	 গুরুত্ব প্র4ারে	 জাতি�সংঘ ইউফু3 এন্ড এতিV�াল4া	
অগ5ানাইরেজশন (এফএও)  -া	া আ জ5াতি�� 4া
তিদ)সটিরে� স্বী�ৃতি� তিদরেয়রে: ।
আ জ5াতি�� 4া তিদ)রেস	 ইতি�হাস:
2015  সারেল	 অরেক্টা)	 মারেস 4া সম্পতি�5 � এফএও
ইন্টা	গভন5রেমন্টাল গ্রুপ (আইতিজতিজ)  ভা	রে�	 প্রস্তারে)	
তিভতিত্তরে� জাতি�সংরেঘ	 সাধা	ণ অতিধরে)শনরে� 21  মম
আ জ5াতি�� 4া তিদ)স তিহসারে) মরেনানী� �রে	রে:। 2019
এ	 আরেগ,  15 ই তি3রেসম্ব	 �াতি	রেQ 4া উ�্পাদন�া	ী
মদশগুতিল মযমন )াংলারেদশ,  �ীলঙ্কা,  মনপাল,
তিভরেয়�নাম,  ইরেন্দারেনতিশয়া,  ম�তিনয়া,  মালাউই,
মালরেয়তিশয়া,  উগান্ডা,  ভা	� এ)ং �ানজাতিনয়ায়
আ জ5াতি�� 4া তিদ)স তিহসারে) পাতিল� হ�।
4া তি�?
4া হল �্যারেমতিলয়া তিসরেনতি�স উতিদ্ভদ ম+রে� তৈ�তি	 এ�টি
পানীয়। 4া হ'ল জরেল	 পরে	 তি)রেশ্ব	 স)রে4রেয় ম)তিশ
)্য)হৃ� পানীয়। এটি তি)শ্বাস �	া হয় ময 4ারেয়	 উৎস
উত্ত	-পূ)5 ভা	�,  উত্ত	 মায়ানমা	 এ)ং দতিক্ষণ-পতি�ম
4ীরেন হরেয়তি:ল �রে) উতিদ্ভদটি প্র+রেম ম�া+ায় উতিত্থ�
হরেয়তি:ল �া সঠি�ভারে) জানা যায়তিন। 4া আম	া দীঘ5তিদন
ধরে	 )্য)হা	 �	তি: । প্রমাণ 	রেয়রে: ময 5,000  হাজা	
):	 আরেগ 4ীরেন	 মানুরেষ	া 4া মQ� । পানীরেয়	 অ্যাতিন্ট-
ইনl্যারেমটতি	, অ্যাতিন্টঅতিক্সরে3ন্ট এ)ং ওজন হ্রাস হওয়া	
দরুণ 4া Qাওয়া স্বারেস্থ্য	 উপ�া	 এ)ং সুস্থ�া আনরে�
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পারে	 )রেল তি4তি�ৎসরে�	া মরেন �রে	ন । )হু সমারেজ এ	
সাংসৃ্কতি�� �াৎপয5ও 	রেয়রে:।
�া�ীয় সন্ত্রাসর্বাC কির্বমেরাধী কিCর্বস: 21 মেম
ভা	রে�	 প্রাDন প্রধানমন্ত্রী 	াজী) গান্ধী	 মৃ�ু্য)াতিষ5�ী
উপলরেক্ষ 21  মম ভা	রে� জা�ীয় সন্ত্রাস)াদ তি)রে	াধী
তিদ)স পালন �	া হয়।এই তিদ)সটি শাতি ,  সম্প্রীতি� এ)ং
মান)�া	 )া�5 া প্র4ারে		 জন্য এ)ং জনগরেণ	 মরেধ্য
ঐরে�্য	 প্র4ারে		 জন্যও পাতিল� হয়। 	াজী) গান্ধী তি:রেলন
ভা	রে�	 স)5�তিনa প্রধানমন্ত্রী। তি�তিন মদরেশ	 ষa
প্রধানমন্ত্রী তিহসারে) তিনযুD হন এ)ং 1984 ম+রে� 1989
সাল পয5  তি�তিন জাতি�	 মস)া �রে	ন।
তিমঃ গান্ধীরে� 1991  সারেল	 21  মম মান) ম)ামা তিদরেয়
হ�্যা �	া হরেয়তি:ল। �াতিমলনাড়ুরে� �্যারেম্পইন 4লা�ালীন
এ� সন্ত্রাস)াদী	 -া	া �ারে� হ�্যা �	া হরেয়তি:ল।
�া	পরে	,  তিভ.তিপ.  তিসংহ স	�া	 এ	 অধীরেন,  ম�ন্দ্র 21
মম সন্ত্রাসতি)রে	াধী তিদ)স তিহসারে) পালন �	া	 তিসদ্ধা 
তিনরেয়রে:।
ওয়াল্ড  মে$ ফর 	ালচারাল $াই(ারকিসটি ফর $ায়ালগ
এ& মে$মে(লপমেমন্ট

প্রতি�):	 21  মম ওয়ার্ল্ড5  ম3 ফ	 �াল4া	াল
3াইভা	তিসটি ফ	 3ায়ালগ এন্ড ম3রেভলপরেমন্ট পালন
�	া হয়।আজরে�	 তিদনটি	 উরে±শ্য তি)শ্ব সংসৃ্কতি�গুতিল	
মতিহমা উদযাপন এ)ং শাতি  ও স্থায়ী উন্নয়ন অজ5রেন	
জন্য অ ভু5 তিD এ)ং ইতি�)া4� পতি	)�5 রেন	 প্র�ী�
তিহসারে) এ	 তৈ)তি4রেত্র্য	 গুরুত্বরে� �ুরেল ধ	া।

ওয়ার্ল্ড5  ম3 ফ	 �াল4া	াল 3াইভা	তিসটি ফ	 3ায়ালগ
এন্ড ম3রেভলপরেমন্ট এ	 ইতি�হাস:
2001  সারেল,  ইউনাইরেট3 মনশনস
এ3ুরে�শনাল,সাইতিন্টতিফ� এন্ড �াল4া	াল
অগ5ানাইরেজশন (UNESCO)  2001  সারেল
আফগাতিনস্তারেন )াতিময়ারেন	 )ুদ্ধ মূতি�5  ধ্বংরেস	 ফলস্বরূপ
'ইউতিনভাস5াল তি3dারে	শন অন �াল4া	াল 3াইভা	তিসটি'
Vহণ �রে	তি:ল। �া	পরে	 2002  সারেল	 তি3রেসম্ব	 মারেস
জাতি�সংরেঘ	 সাধা	ণ পতি	ষদ (UNGA)  এ	 57/249
ম	রেজাতিলউশরেন 21  মম ওয়ার্ল্ড5  ম3 ফ	 �াল4া	াল
3াইভা	তিসটি ফ	 3ায়ালগ এন্ড ম3রেভলপরেমন্ট তিহসারে)
মঘাষণা �রে	রে:।

Sports News

রমেমশ  পাওয়ার (ার�ীয় মকিহলা কিক্রমে	ট Cমেলর প্রধান
মে	াচ কিন"ুক্ত হমেলন 

ভা	�ীয় তি]রে�ট ম)া35  (তি)তিসতিসআই)  টিম ইতিন্ডয়া	
(তিসতিনয়	 মতিহলা) প্রধান ম�া4 তিহসারে) 	রেমশ মপাওয়া	রে�
তিনরেয়ারেগ	 মঘাষণা তিদরেয়রে:। সলুক্ষন নারেয়�,  মদন লাল
ও রুদ্র প্র�াপ তিসং তিনরেয় গঠি� তি�ন সদরেস্য	 তি]রে�ট
উপরেদষ্টা �তিমটি আরে)দন�া	ীরেদ	 ইন্টা	তিভউ মনওয়া	
প	 	রেমশ পাওয়া	রে� ভা	�ীয় মতিহলা দরেল	 ম�া4
হওয়া	 )্যাপারে	 স)াই তিমরেল সম্মতি� প্র�াশ �রে	 । 	রেমশ
পাওয়া	 ভা	রে�	 এ�জন প্রাDন আ জ5াতি��
তি]রে�টা	,  তিযতিন ভা	রে�	 হরেয় 2  টি মটস্ট এ)ং 31  টি
ওয়ানরে3 মQরেলরে:ন ।

     রাফামেয়ল নাCাল Cশম ই�াকিলয়ান ওমেপন কিশমেরাপা
 কি�মে�মে%ন

      দশম ই�াতিলয়ান ওরেপন তিশরে	াপা জরেয়	 জন্য 	াফারেয়ল
     নাদাল তি)রেশ্ব	 এ� নম্ব	 মনাভা� মজারে�াতিভ4রে�

 প	াতিজ� �রে	তি:রেলন     । এই জটুি	 মধ্য�া	 57  �ম
     �্যাতি	য়ারে		 মশা3াউরেন তি-�ীয় সী3 নাদাল তি3রেফতিন্ডং
  4্যাতিম্পয়নরেদ	 তি)পরেক্ষ 2  ঘন্টা 49  তিমতিনরেট 7-5, 1-6, 6-

3  মগারেল তিজরে�তি:রেলন     । এই জয়টি নাদাল 36  �ম এটিতিপ
 মাস্টাস5 1000   মু�ুটও অজ5ন �রে	তি:রেলন, 1990 সারেল

     তিসতি	জটি প্রতি�aা	 প	 ম+রে� মজারে�াতিভরে4	 ম	�রে35 	
সমান।

     মতিহলারেদ	 তি)ভারেগ পতিলশ টিরেনজা	 ইগা মসারেয়রেট�
     ম4রে�	 ন)ম তিস3 �ারে	াতিলনা তিNসরে�াভারে� 6-0, 6-0

     )্য)ধারেন প	াতিজ� �রে	 ই�াতিলয়ান ওরেপন তিশরে	াপা
তিজরে�রে:  । 15       �ম স্থারেন +া�া মসারেয়রেট� �া	 �ৃ�ীয়

   3াবু্লটিএ টাইরেটল দাতি) ম	রেQরে:ন।

(ারমে�র মে��কিস্বনী শঙ্কর মাকি	 ন "ুক্তরামেg পরপর
 Cরু্ব%র হাই �াম্প টাইমেটল কি�মে�মে%

�ানসাস মস্টট ইউতিনভাতিস5টি	 প্রতি�তিনতিধত্ব �রে	, ভা	রে�	
ম�জতিস্বনী শঙ্ক	 মাতি�5 ন যুD	ারেষ্ট্র	 ম্যানহাটরেন তি)গ 12

আউটরে3া	 F্যা� এ)ং তিফর্ল্ড 4্যাতিম্পয়নতিশরেপ  প	প	 দটুি
 সংস্ক	রেণ পুরুষরেদ	 হাই জাম্প মQ�া) তিজ�রেলন । তি�তিন

�ৃ�ীয় ভা	�ীয় তিযতিন অরেন� মাতি�5 ন যুD	ারেষ্ট্র	 F্যা�
এ)ং তিফর্ল্ড অতিলতিম্পয়ানরেদ	 উরে� আসা Vাউন্ড,এ)ং
অ�্য  প্রতি�রেযাতিগ�ামূল� ইউএসএ সাতি�5 রেট অংশ
তিনরেয়রে:ন ।
তি)গ 12 আউটরে3া	 F্যা� এ)ং তিফর্ল্ড 4্যাতিম্পয়নতিশরেপ	
2019  সংস্ক	রেণও শঙ্ক	 পুরুষরেদ	 হাই জাম্প তিশরে	াপা
তিজরে�তি:রেলন । এ	 প	)�` সংস্ক	ণ 2020
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4্যাতিম্পয়নতিশপ ম�াতিভ3 -19  মহামা	ীজতিন� �া	রেণ
)াতি�ল �	া হরেয়তি:ল।
প্র+ম ভা	�ীয় )ংরেশাদূ্ভ� ফাইটা	 তিহরেসরে) এমএমএ
মQ�া) জয়ী হরেলন অজ5ান ভু�া	
তিসঙ্গাপ	ু তিভতিত্ত� ওয়ান 4্যাতিম্পয়নতিশরেপ মহতিভওরেয়ট
ওয়ার্ল্ড5  4্যাতিম্পয়ন হওয়া	 জন্য �্যান্ডন মভ	ারে� প	াতিজ�
�রে	 টপ মলরেভল এমএমএ	 প্ররেমাশরেন তি)শ্ব মQ�া)
অজ5ন �	রেলন প্র+ম ভা	�ীয় )ংরেশাদূ্ভ� অজ5ান ভু�া	 ।
মভ	ারে� প	াতিজ� �রে	,  ভু�া	 তিফতিলতিপরেনা-
আরেমতি	�ানরেদ	 পাা4 ):রে		 4্যাতিম্পয়নতিশপ-জয়ী 	ান
মশষ �	রেলন । মভা�া	 2010  ও 2012  সারেল
�মনওরেয়ল+ মগমরেস স্বণ5পদ� তিজরে�তি:রেলন। তি�তিন
অতিলতিম্পরে� �ানা3া	 প্রতি�তিনতিধত্ব�া	ী প্র+ম ভা	�ীয়
)ংরেশাদূ্ভ� তিফ্রস্টাইল �ুতিস্তগী	 হরেয়তি:রেলন।
ম�াতিভ3 19  -এ	 �া	রেণ এতিশয়া �াপ 2021

অতিনতিদ5 ষ্ট�ারেল	 জন্য স্থতিগ� �	া হরেয়রে:

এতিশয়া �াপ টি-মটারেয়তিন্ট টুন5ারেমন্ট,  যা জরুেন �ীলঙ্কায়
অনুতিa� হওয়া	 �+া তি:ল,  ম�াতিভ3 -19  মহামা	ী	
�া	রেণ অতিনতিদ5 ষ্ট�ারেল	 জন্য স্থতিগ� �	া হরেয়রে:। মূল�
�ীলঙ্কায় 2020 এ	 মসরেmম্বরে	 এই টুন5ারেমন্টটি অনুতিa�
হওয়া	 �+া তি:ল যা ম�াতিভ3 -19  এ	 �া	রেণ 2021

সারেল	 জরুেন পতি	)তি�5 � �	া হরেয়রে:।.
সমস্ত দল আগামী দইু ):রে		 জন্য �ারেদ	 তিফউ4া	 টু্য	
মপ্রাVারেম	 (FTPs)  পতি	�ল্পনা �	রে:,  এই টুন5ারেমন্টটি
ম�)লমাত্র 2023  সারেল	 আইতিসতিস 50-ওভা	
তি)শ্ব�ারেপ	 পরে	 হওয়া	 সম্ভা)না 	রেয়রে:।যতিদও এতিশয়ান
তি]রে�ট �াউতি�রেল	 ফম5াল মস্টটরেমন্ট এQনও আরেসতিন।
�রে) ভা	� ও পাতি�স্তারেন	 মরেধ্য উরেত্তজনা	 �া	রেণ
টুন5ারেমন্টটি -ীপ	ারেষ্ট্র স্থানা তি	� �	া হরেয়রে:।

Obituaries News

প্রাক্তন কিসকির্বআই অকিফসার মে	 রামেগাথামান মারা
মেগমেলন
প্রাDন তিসতি)আই অতিফসা	 ম� 	ারেগা+ামান মা	া মগরেলন
। তি�তিন 	াজী) গান্ধী হ�্যা মামলা	 তি)রেশষ �দ �া	ী
দরেল	 (এসআইটি)  প্রধান ইনরেভতিস্টরেগশন অতিফসা	
তি:রেলন। 1988  সারেল তি�তিন পতুিলশ পদ� এ)ং 1994

সারেল মপ্রতিসরে3ন্ট পদ� লাভ �রে	ন।

	ারেগা+ামান অরেন�গুতিল )ই 	4না �রে	রে:ন মযমন
��তিপরে	তিস টু তি�ল 	াজী) গান্ধী,  +া35  তি3Vী ]াইম
ইনরেভতিস্টরেগশন মমরেনজরেমন্ট এন্ড ]াইম এন্ড দা
তি]তিমনাল । তি�তিন 1968  সারেল তিসতি)আইরে� সা)-

ই�রেপক্ট	 তিহসারে) মযাগদান �রে	তি:রেলন।
       টাইমস গ্রুরেপ	 ম4য়া	পা	সন ইন্দু তৈজন প্রয়া� হরেলন
     অVণী সমাজরেস)ী এ)ং টাইমস গ্রুরেপ	 ম4য়া	পা	সন

  ইন্দু তৈজন ম�াতিভ3-    সম্পতি�5 � জটিল�া	 �া	রেণ মা	া
মগরে:ন     । শীষ5স্থানীয় ভা	�ীয় গণমাধ্যম )্যতিDত্ব,  ইন্দু

    তৈজন ভা	রে�	 )হৃত্তম তিমতি3য়া গ্রুপ,  ম)রেনট,  ম�ালম্যান
    অ্যান্ড ম�াং তিলতিমরেটরে3	 ম4য়া	পা	সন তি:রেলন,  তিযতিন
   টাইমস গ্রুপ তিহসারে) পতি	তি4�,     তিযতিন টাইমস অফ ইতিন্ডয়া

     এ)ং অন্যান্য )Z সং)াদপরেত্র	 মাতিল� তি:রেলন।
     আধ্যাতি��)াদী হওয়ায় তৈজন প্রা4ীন ধম5V�গুতিল	 গভী	

        জ্ঞান 	াQরে�ন এ)ং তি�তিন �ী �ী 	তি)শঙ্ক	 এ)ং সদ্গুরু
   জতি¼ )াসরুেদরে)	 অনুসা	ী তি:রেলন    । এ	 )াইরে	 তৈজন

     মতিহলারেদ	 অতিধ�া	 সম্পরে�5 ও অনু	াগী তি:রেলন এ)ং
   তিফতি� মলতি3জ অগ5ানাইরেজশন (এফএলও)  এ	

  প্রতি�aা�া সভাপতি� তি:রেলন।
তি)Q্যা� গতিণ�তি)দ এমএস ন	তিসমহান প্রয়া� হরেলন 
তি)Q্যা� ভা	�ীয় গতিণ�তি)দ,  অধ্যাপ� এমএস
ন	তিসমহান প্রয়া� হরেলন । অধ্যাপ� ন	তিসমহান এ)ং তিস
এস মশশাতিদ্র 'ন	তিসমহান-মশশাতিদ্র' তি+ওরে	ম প্রমারেণ	
জন্য তি)Q্যা� তি:রেলন। তি�তিনই এ�মাত্র ভা	�ীয় তিযতিন
তি)জ্ঞারেন	 মক্ষরেত্র তি�ং ফয়সাল আ জ5াতি�� পু	ষ্কা	
মপরেয়রে:ন। তি�তিন ম4ন্নাইরেয়	 লরেয়ালা �রেলজ ম+রে� স্না��
এ)ং ম)াম্বাইরেয়	 টাটা ইনতিস্টটিউট অ) ফান্ডারেমন্টাল
তি	সা45 , মুম্বাই তি)শ্বতি)দ্যালয় ম+রে� তিপএই4তি3 তি3তিV অজ5ন
�রে	রে:ন ।
	ংমেগ্রস সাংসC রা�ীর্ব সা�( প্রয়া� হমেলন 
প্র)ীণ �ংরেVস মন�া এ)ং 	াজ্যসভা	 সাংসদ,  	াজী)
সা�ভ �রে	ানভাই	াস জতিন� সং]মণ ম+রে� মসরে	 উ�া	
�রেয়�তিদন প	ই মা	া মগরেলন। তি�তিন মহা	াষ্ট্র ম+রে�
	াজ্যসভা	 সদস্য তি:রেলন এ)ং গুজ	ারেট অল ইতিন্ডয়া
�ংরেVস �তিমটি	 (এআইতিসতিস)  ইন4াজ5 তি:রেলন। পূরে)5,
তি�তিন মহা	ারেষ্ট্র	 তিহরেঙ্গাতিল ম+রে� 16  �ম মলা�সভা	
সংসদ তি:রেলন।
ইকি&য়ান মেমকি$মে	ল অ্যামেসাকিসমেয়শমেনর প্রাক্তন
মেপ্রকিসমে$ন্ট $ঃ মে	 মে	 আগরওয়াল প্রয়া� হমেলন 
তি)Q্যা� �াতি35 ওলতিজস্ট এ)ং ইতিন্ডয়ান মমতি3রে�ল
অ্যারেসাতিসরেয়শরেন	 (আইএমএ)  প্রাDন জা�ীয়
মপ্রতিসরে3ন্ট 3ঃ ম� ম� আগ	ওয়াল ম�াতিভরে3	 সারে+
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লZাই �রে	 মা	া মগরেলন । তি�তিন এ�জন তি)তিশষ্ট
তি4তি�ৎস� এ)ং �াতি35 ওলতিজস্ট তি:রেলন,  তিযতিন ভা	রে�	
হাট5 ম�য়া	 ফাউরেন্ডশরেন	 প্রধান তিহসারে)ও �াজ
�রে	রে:ন। তি�তিন তি4তি�ৎসা মক্ষরেত্র অ)দারেন	 জন্য 2005
সারেল 3ঃ তি)তিস 	ায় অ্যাওয়া35  এ)ং 2010  সারেল
ভা	রে�	 4�ু+5 সরে)5াচ্চ সম্মান পদ্ম�ী মপরেয়রে:ন ।
প্রখ্যা� �াকিমল মেলখ	 এর্বং মেফা	মেলাকিরস্ট কি	.

রা�নারায়ণন প্রয়া� হমেলন 
তি)Q্যা� �াতিমল মফা�রেলাতি	স্ট এ)ং প্রশংতিস� মলQ� তি�.

	াজনা	ায়ণন মা	া মগরেলন । �া া	 �াতিমল ইতিনতিশয়াল	া
�া ারে� তি�	া নারেম 3া�� । তি�তিন ‘�াতি	শাল সাতিহরে�্য	’
প্র)�5� তিহসারে) পতি	তি4� তি:রেলন। 1991  সারেল �া া	
‘উপন্যাস‘  মগাপালপ	ুা+ু মাক্কাল ’এ	 জন্য তি�	ারে�
সাতিহ�্য এ�ারে3তিম পু	ষ্কারে	 ভূতিষ� �	া হরেয়তি:ল। তি�তিন
ম:াটগল্প,  উপন্যাস,  মলা��াতিহনী এ)ং প্র)রেন্ধ	 তি)তিশষ্ট
মলQ� তি:রেলন এ)ং তি�তিন 30  টি	ও ম)তিশ )ই প্র�াশ
�রে	রে:ন।
প্রাক্তন মে	Vীয় মন্ত্রী শ্রী চমন লাল গুপ্ত মারা মেগমেলন 
প্র)ীণ তি)রেজতিপ মন�া ও প্রাDন ম�ন্দ্রীয় মন্ত্রী 4মন লাল
গুপ্ত মা	া  মগরেলন । পাা4 দশরে�	ও ম)তিশ সময় ধরে	 �া া	
সুনারেম	 	াজনৈনতি�� জী)ন তি:ল,  যা শুরু হরেয়তি:ল
1972 সারেল মজ & ম� আইনসভা	 সদস্য হওয়া	 মধ্য
তিদরেয়। তি�তিন জমু্ম	 উধমপ	ু আসন ম+রে� 11  �ম,12

�ম এ)ং 13 �ম মলা�সভা	 সদস্য তি:রেলন।

এ :াZা, 4মন লাল গুপ্ত তি:রেলন ম�ন্দ্রীয় 	াজ্য মন্ত্রী, 13

ই অরেক্টা)	, 1999 এ)ং 1 মসরেmম্ব	, 2001 এ	 মরেধ্য
তিসতিভল এতিভরেয়শন মন্ত্রী , ম�ন্দ্রীয় প্রতি�মন্ত্রী (স্ব�ন্ত্র 4াজ5),
Qাদ্য প্রতি]য়া�	ণ তিশল্প মন্ত্র� (1 মসরেmম্ব	,  2001

ম+রে� 30  জনু,  2002)  এ)ং ম�ন্দ্রীয় প্রতি�	ক্ষা
প্রতি�মন্ত্রী (1 জলুাই, 2002 ম+রে� 2004)।

প্রাক্তন NSG প্রধান মে� মে	 Cত্ত,কি"কিন 26/11 -এর
	াউন্টার-মেটরর অপসমে	 মেন�ৃQ কিCমেয়কি%মেলন,কি�কিন
মারা মেগমে%ন
ন্যাশনাল তিসতি�উতি	টি গা35  (NSG)এ	 প্রাDন তি3রে	ক্ট	-
মজনারে	ল মজ.ম�.দত্ত ,তিযতিন 26/11-এ	 মুম্বাই সন্ত্রা)াদী
হামলা	 সময় মসনা)াতিহনীরে� মন�ৃত্বদান �রে	তি:রেলন,
তি�তিন ম�াতিভ3-19  সম্পতি�5 � জটিল�া	 �া	রেণ মা	া
মগরে:ন। মজ ম� দত্ত 26/11-এ	 মুম্বাই সন্ত্রাস)াদী
হামলায় ব্ল্যা� টরেন5রে3া অপারে	শন 4লা�ালীন সন্ত্রাস)াদ
ও উদ্ধা	 প্ররে4ষ্টা মদরেQতি:রেলন। 
পতি�ম)ঙ্গ �্যা3ারে		 1971  )্যারে4	 আইতিপএস
অতিফসা	,তিযতিন আগস্ট 2006  ম+রে� মফব্রুয়া	ী 2009
পয5  এই )াতিহনীরে� দাতিয়ত্ব পালন �রে	তি:রেলন,  NSG
�া া	 মৃ�ু্যরে� মশা� প্র�াশ �রে	রে:ন। তি�তিন তিসতি)আই এ)ং
ম�ন্দ্রীয় তিশল্প সু	ক্ষা )াতিহনী	 তি)তিভন্ন পরেদও দাতিয়ত্ব পালন
�রে	রে:ন। 
	াজস্থারেন	 প্রাDন মQু্যমন্ত্রী জগন্না+ পাহাতি	য়া মা	া
মগরেলন
প্র)ীণ �ংরেVস মন�া এ)ং 	াজস্থারেন	 প্রাDন মুQ্যমন্ত্রী
জগন্না+ পাহাতি	য়া ম�াতিভ3 -19-এ	 �া	রেণ মা	া
মগরে:ন। তি�তিন 1980 সারেল	 6 জনু ম+রে� 1981 সারেল	
14  জলুাই 	াজস্থারেন	 মুQ্যমন্ত্রী তিহসারে) দাতিয়ত্ব পালন
�রে	তি:রেলন। এ :াZা তি�তিন হতি	য়ানা ও তি)হারে		 প্রাDন
	াজ্যপালও তি:রেলন।

Miscellaneous News

    ‘  ’এয়ারলাইন সংস্থা মেগাএয়ার কিনমে�মে	 মেগা ফাস্ট 
   কিহসামের্ব পুনন র্বী	রণ 	মেরমে%
  ওয়াতিদয়া গ্রুরেপ	 মাতিল�ানাধীন,   মগাএয়া	 তিনরেজরে� "মগা

ফাস্ট5"     তিহসারে) ন�ুন রূপ তিদরেয়রে:,  “You  Come
First”. 15      ):	 প	 পুনতিন5ম5ারেণ	 তিসদ্ধা টি COVID-
19       মহামা	ীটি	 প্রভা) অতি�]ম �	া	 জন্য ম�ানও

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

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


Weekly Current Affairs One-Liners | 15 May to 21 May of 2021 

 ইউএলতিসতিস (ultra-low-cost  carrier)  তি)মান
     মরে3লটিরে� �্যাতি	য়া	 পতি	4ালনা �	া	 সংস্থা	 প্ররে4ষ্টা	

অংশ।
      ইউ ফা	তিস	 পতি	�ল্পনা	 আও�ায় এয়া	)াস এ 320

  এ)ং এ 320   তিনওস (   ন�ুন ইতিঞ্জন তি)�ল্প)  মNনগুতিল
      সমন্বরেয় মগা ফাস্ট5 �া	 )হ	 জরুেZ সং�ীণ5-  মদহ তি)মান

 পতি	4ালনা �	রে)     । এটি ম�)ল যাত্রীরেদ	 তিন	াপত্তা,
        স্বা�ন্দ্য এ)ং সময় সা�য় তিনতি�� �	রে) না �রে) অতি�-

      স্বল্প )্যরেয় ভাZারে� প	)�` মজনারে	রেল	 )হরে		 সতুি)ধা
   মপরে� �ারেদ	 সহায়�া �	রে),    যারে� �ারেদ	 ভ্রমণ

    পতি	�ল্পনা �Qনও )াধাVস্ত না হয়।
      ঘূকিণ ঝড় মে�ৌ	মে� র্বহু রামে�্য আঘা� হানমে%
      ঘূতিণ5ঝZ ম�ৌ�ারে� 	তি))া	 মভারে		 তিদরে� সরে)5াচ্চ �ী��া

       অজ5ন �রে	রে: এ)ং এQন এটি অ�্য মা	া�� ঘূতিণ5ঝZ
  হরেয় উরে�রে: (118   ম+রে� 166   তি�তিম /   ঘন্টা )াযু়	

গতি�রে)গ)     । ভা	� আ)হাওয়া অতিধদফ�	 (আইএমতি3)

       জাতি	 �	া স)5রেশষ ঘূতিণ5ঝZ স��5 �া জাতিনরেয়রে: ময এই
  ঝZ গুজ	াট উপ�ূল,  মহা	াষ্ট্র,   মগায়া	 �া:া�াতি:

 মপৌঁরে: যারে)      । মসাম)া	 অ)তিধ উপ�ূলীয় �ণ5াট� ও
      ম�	ালায় হাল�া ম+রে� মাঝাতি	 �ী� )ৃষ্টিপা� অ)্যাহ�

    +া�রে) )রেলআশা �	া হরে�।
আইতি3আ	তি)টি তৈ�	ী �	রে: ন্যাশনাল তি3তিজটাল
তিফনাতি�য়াল ইনফ্রUা�4া	 (NADI) : 18  ই মম 
দা ইনতিস্টটিউট ফ	 ম3রেভলপরেমন্ট অ্যান্ড তি	সা45  ইন
)্যাংতি�ং মট�রেনালতিজ (IDRBT)  ন্যাশনাল তি3তিজটাল
তিফনাতি�য়াল ইনফ্রUা�4া	 (NADI)  নারেম এ�টি
প	)�` প্রজরে�	 তি3তিজটাল তিফনাতি�য়াল ইনফ্রUা�4া	
তৈ�তি	 �	রে:। এনএতি3আই ভতি)ষ্যরে� ভা	রে�	 তি3তিজটাল
আতি+5� পতি	রেষ)াগুতিল	 উন্নতি�	 জন্য এ�টি ম	া3ম্যাপ
এ)ং মফ্রমওয়া�5  প্রদান �	রে)।

NADI সম্পরে�5 :
এনএতি3আই ম3ান5 মনটওয়া�5  ইনফ্রUা�4ারে		 সমন্বরেয়
তৈ�	ী হরে) যারে� )্যা�-এরেন্ড তি]টি�াল ম3টা মসন্টা	
ইনফ্রUা�4ারে		 সরেঙ্গ সংরেযারেগ	 জন্য এসতি3এন
(সফ্টওয়্যা	-সংজ্ঞাতিয়� মনটওয়াতি�5 ং)  সহ 5  তিজ /  এজ
dাউ3 অ ভু5D 	রেয়রে:।

আইতি3আ	তি)টি হ'ল ভা	�ীয় তি	জাভ5  )্যাং� (RBI)এ	
এ�টি অংশ।

      দক্ষ তি3তিজটাল মলজ	 প্রযুতিD এ)ং এআই /  এমএল
    প্রযুতিD	 সহায়�ায় তি3তিজটাল পতি	4য় যা4াই�	ণ,

     তি3তিজটাল পতি	4য় মলূ্যায়ন এ)ং তি3তিজটাল সম্পদ
     পতি	4ালন উভয়রে� সম+5ন �	া	 জন্য তিম3লওয়্যা	

  ইনফ্রUা�4া	 ও +া�রে)  । "

গুগল শীষ  প্র	াশ	মেCর সামেথ 'কিনউস মেশামে	স ইন
ইকি&য়া' মেপ্রাগ্রাম শুরু 	রমে� চমেলমে% 
গুগল ভা	রে� �া	 তি)শ্ব)্যাপী লাইরেসতি�ং মপ্রাVাম 'তিনউস
মশারে�স ইন ইতিন্ডয়া'  4ালু �	া	 মঘাষণা �রে	 তিদরেয়রে:।
গুগল 30 জন প্র�াশরে�	 সারে+ �ারেদ	 তি�:ু সামVীরে�
অ্যারেক্সস মদওয়া	 4ুতিD সাক্ষ	 �রে	রে:। প্রযুতিDগ�
N্যাটফম5গুতিল	 �া: ম+রে� ন্যায্য মূল্য এ)ং তি)জ্ঞাপরেন	
অংরেশ	 জন্য তি)শ্ব তিমতি3য়া	 4ারেপ	 দরুণ এই তিসদ্ধা 
মনওয়া হরেয়রে: । 
মফব্রুয়াতি	রে�,  ইতিন্ডয়ান তিনউজরেপপা	 মসাসাইটি
(আইএনএস)  সা45  ইতিঞ্জন গুগলরে� �ারেদ	 প্র�াতিশ�
সামVী	 )্য)হারে		 জন্য Q)রে		 �াগজরে� ক্ষতি�প	ূণ
মদওয়া	 অনুরে	াধ �রে	তি:ল এ)ং এ	 তি)জ্ঞাপরেন	
	াজরেস্ব	 আ	ও )Z অংশ ম4রেয়তি:ল। এই প্র�াশ�রেদ	
সামVীগুতিল গুগল তিনউরেজ এ)ং তি3স�ভা	 মপজ এ
ইংরে	তিজ ও তিহতিন্দরে� মলQা তিনউজ মশারে�স মস্টাতি	
প্যারেনলগুতিলরে� প্রদতিশ5� হরে)। ভতি)ষ্যরে� আ	ও স্থানীয়
ভাষা	 অ ভু5 তিD হরে)। এটি পা��রেদ	 সীতিম� পতি	মারেণ
তি)তিভন্ন সামVীরে� অ্যারেক্সস তিদরে� অংশVহণ�া	ী সং)াদ
সংস্থারে� অ+5 প্রদান �	রে)।

মশারে�স সম্পরে�5 :
মশারে�স অনলাইন প্র�াশ�রেদ	 �ারেদ	 সামVী	 জন্য
অ+5 প্রদান �রে	 এ)ং অংশীদাতি	 প্র�াশ�রেদ	 )্য)হারে		
জন্য মপ-ওয়াল3 গল্পগুতিলরে� সীতিম� অ্যারেক্সস স	)	াহ
�রে	 । মশারে�স 700 এ	ও ম)তিশ প্র�াশরে�	 সারে+ �াজ
�	া 12  টি	ও ম)তিশ মদরেশ এতিক্টভ 	রেয়রে: । এটি
মানসম্পন্ন সাং)াতিদ��া	 সম+5ন �	া	 জন্য গুগরেল	
এ� তি)তিলয়ন 3লা	 তি)তিনরেয়ারেগ	 এ�টি অংশ।

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

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


Weekly Current Affairs One-Liners | 15 May to 21 May of 2021 

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

http://www.bankersadda.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
http://www.careerpower.in/
http://www.sscadda.com/
https://www.adda247.com/product-testseries/7783/wbcs-exam-online-prime-test-pack

	Weekly Current Affairs One-Liners | 15 May to 21 May of 2021 PDF
	National News
	State News
	International News
	Appointment News
	Ranks & Reports
	Banking News
	Awards News
	Books & Author
	Economy news
	Agreement News
	Science & Technology
	Summits & Conference
	Important Days
	Sports News
	Obituaries News
	Miscellaneous News


