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রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কর্পোরেশন

প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি: অষ্টম ইনস্টলমেন্ট
প্রকাশ করা হল
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান
নিধির অষ্টম ইনস্টলমেন্ট প্রকাশ করলেন । ভারত
সরকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অ্যাকাউন্টে 6,000
টাকা স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিলো । এই তহবিল তিনটি
ইনস্টলমেন্ট-এ স্থানান্তরিত হবে । এপ্রিল থেকে জুনের
মধ্যে দুই হাজার টাকার প্রথম ইনস্টলমেন্ট স্থানান্তর করা
হবে । দ্বিতীয় ইনস্টলমেন্ট আগস্ট থেকে নভেম্বরের মধ্যে
করা হবে এবং তৃ তীয় ইনস্টলমেন্ট ডিসেম্বর এবং মার্চে র
মধ্যে প্রদান করা হবে ।

(ওএনজিসি) এর বিদেশী বিনিয়োগ বাহিনী ওএনজিসি

PMKSN সম্পর্কে :

এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ন্যাবার্ড ) এর

প্রকল্পটি 2018 সালে শুরু হয়েছিল।

●

এই প্রকল্পটির দ্বারা এমন কৃষকদের আর্থিক সহায়তা
প্রদান করা হবে যাদের দুই হেক্টর পর্যন্ত জমির
মালিকানা রয়েছে।
সূচনার পর থেকে, ভারত সরকার 75,000 কোটি
টাকা সরবরাহ করেছে।

●

এর লক্ষ্য হল 125 মিলিয়ন কৃষককে তাদের জমির
আকার নির্বিশেষে কভার করা।

ইরানে ওএনজিসি-আবিষ্কার করা ফারজাদ-বি গ্যাস
ক্ষেত্রটি ভারত হারিয়েছে
ইরান একটি স্থানীয় কোম্পানিকে বিশাল গ্যাস ক্ষেত্রটির
উন্নয়নের জন্য চু ক্তি দেওয়ার পর ভারত পারস্য
উপসাগরে ওএনজিসি বিদ্যা লিমিটেড-আবিষ্কৃত
ফারজাদ-বি গ্যাস ক্ষেত্রটি হারিয়েছে। পারস্য উপসাগরে
ফারজাদ বি গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য পেট্রোপারস
গ্রুপের সাথে জাতীয় ইরান তেল সংস্থা (এনআইওসি)
1.78 বিলিয়ন ডলারের চু ক্তি স্বাক্ষর করেছে।
এই ক্ষেত্রটিতে 23 ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট স্থানে গ্যাসের
মজুদ রয়েছে যার মধ্যে প্রায় 60 শতাংশ
পুনরুদ্ধারযোগ্য। এটিতে প্রতি বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের
জন্য প্রায় 5000 ব্যারেলের গ্যাসের কনডেনসেট রয়েছে।
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অফশোর এক্সপ্লোরেশন ব্লকে একটি বিশালাকার গ্যাস
ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছিল। ওভিএল এবং এর সহযোগীরা
এই আবিষ্কারের বিকাশের জন্য 11 বিলিয়ন ডলার
বিনিয়োগের প্রস্তাব করেছিল, যার নাম রেখেছিল
ফরজাদ-বি।
ভারতের সর্বপ্রথম কৃষি রপ্তানির সুবিধার্থে পুনেতে সেন্টার
চালু করা হল
দা

মহরত্তা

চেম্বার

অফ

কমার্স,

ইন্ডাস্ট্রি,

এন্ড

এগ্রিকালচার (এমসিসিআইএ) ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর
সহযোগিতায় পুনেতে ভারতের সর্বপ্রথম কৃষি-রপ্তানীর

●

●

বিদেশ লিমিটেড (ওভিএল) 2008 সালে ফারসি

|

সুবিধার্থে

একটি

সেন্টার

চালু

করেছে।

নতু ন

ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কৃষি
খাতে রপ্তানীকারীদের ওয়ান-স্টপ-সেন্টার হিসাবে কাজ
করবে এবং পাশাপাশি অঞ্চল থেকে কৃষি রপ্তানী বাড়িয়ে
তু লবে।
কেন্দ্র তার বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কৃষি রপ্তানীর ক্ষেত্রে
রপ্তানীকারীদের গাইড করবে। এটি এই বিষয়ে সচেতনতা
কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং কর্মশালার আয়োজন
করবে এবং ব্যবহারিক দিকনির্দে শনা পাওয়ার জন্য
রপ্তানী হাউসের পরিদর্শন করার ব্যবস্থা করবে, ক্রেতাবিক্রেতাদের জন্য সভার আয়োজন করবে ইত্যাদি।
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ন্যাশনাল গ্যালারী অফ মডার্ন আর্ট চালু করেছে অডিওভিজ্যুয়াল গাইড অ্যাপ্লিকেশন
2021 আন্তর্জাতিক যাদুঘর দিবস উপলক্ষে, ন্যাশনাল
গ্যালারী অফ মডার্ন আর্ট (NGMA) অডিও-ভিজ্যুয়াল
গাইড অ্যাপ চালু করেছে। অ্যাপ্লিকেশনটি যাদুঘরের
দর্শকদের গ্যালারিতে প্রদর্শিত ভারতীয় আধুনিক শিল্প
সম্পর্কি ত গল্পগুলি শুনতে সাহায্য করবে । দর্শনার্থীরা
যাতে আরও ভাল উপায়ে যাতে যাদুঘরটি দেখতে পারে,
তার জন্য এটি চালু করা হয়েছে। প্রতি বছর 18 ই মে
আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসটি পালিত হয়।
ন্যাশনাল গ্যালারী অফ মডার্ন আর্ট:
●

এটি 1954 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

●

এটি মিনিস্ট্রি অফ কালচারের অধীনে একটি
প্রিমিয়ার আর্ট গ্যালারী।

●

এটিতে 2000 এরও বেশি শিল্পীর শিল্প সংগ্রহ
রয়েছে।

অক্সিজেনের
ঘাটতি
মেটাতে
অক্সিজেন
পুনর্ব্যবহারযোগ্য সিস্টেম ডিজাইন করেছে ইন্ডিয়ান
নেভি
অক্সিজেন সংকট হ্রাস করার জন্য ভারতীয় নৌবাহিনী
একটি অক্সিজেন রিসাইক্লিং সিস্টেম (ORS) তৈরী
করেছে। ইন্ডিয়ান নেভির ডাইভিং স্কুল অফ দা সাউদার্ন
ন্যাভাল কম্যান্ড এই সিস্টেমটির পরিকল্পনা এবং নকশা
তৈরি করেছে কারণ, বিদ্যালয়ের দ্বারা ব্যবহৃত কিছু
ডাইভিং সেটে এর প্রাথমিক ধারণাটি ব্যবহৃত হওয়ার
জন্য তাদের এই বিষয়ে দক্ষতা রয়েছে ।
ORS বিদ্যমান মেডিকেল অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলির
জীবনকাল দুই থেকে চারগুণ বাড়িয়ে দেবে,কোনও
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রোগীর নেওয়া নিঃশ্বাসের মাত্র স্বল্প শতাংশ অক্সিজেনই
ফুসফুস দ্বারা শোষিত হয়, বাকি অংশ শরীরে তৈরী
কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে নির্গত হয়।
21 মে আইএনএস রাজপুতকে বাতিল করা হবে
ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রথম ডেস্ট্রয়ার আইএনএস
রাজপুতকে 21 শে মে বাতিল করা হবে। এটিকে 1980
সালের 4 মে চালু করা হয়েছিল। 41 বছর পরিষেবা
দেওয়ার পরে, এটি বিশাখাপত্তনের নেভাল ডকইয়ার্ডে
বাতিল হয়ে যাবে। আইএনএস রাজপুত রাশিয়ার দ্বারা
61 কমার্ড ার্ড শিপইয়ার্ড -এ নির্মিত হয়েছিল। এর আসল
রাশিয়ান নাম ছিল ‘নাদেজনি’।
আইএনএস রাজপুত ওয়েস্টার্ন এবং ইস্টার্ন ফ্লিট উভয়ের
পক্ষে কাজ করেছিল এবং এর প্রথম কমান্ডিং অফিসার
হলেন ক্যাপ্টেন গুলাব মোহনলাল হিরানন্দানি। রাজপুত
রেজিমেন্ট - যেকোনও ভারতীয় সেনার রেজিমেন্টের
সাথে যুক্ত হওয়া এটি প্রথম ভারতীয় নৌবাহিনী। এটি
অপারেশন আমন, অপারেশন পবন, অপারেশন
ক্যাকটাস ইত্যাদি অনেক অপারেশনে অংশ নিয়েছিল |
ভারতের ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে ছয়টি
হেরিটেজ সাইট সম্ভাব্য তালিকায় যুক্ত করা হল
কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল সম্প্রতি ঘোষণা
করেছিলেন
যে
ইউনেস্কোর
ওয়ার্ল্ড
হেরিটেজ
সাইটগুলিতে প্রায় ছয়টি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যপূর্ণ স্থান
সংযুক্ত করা হয়েছে। এর সাথে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড
হেরিটেজ সাইটের সম্ভাব্য তালিকার মোট সাইটের সংখ্যা
বেড়ে দা ঁড়িয়েছে 48.
নিম্নলিখিত ছয়টি স্থান ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ
সাইটের অস্থায়ী তালিকায় সফলভাবে প্রবেশ করা হয়েছে
|
●

বারাণসীর গঙ্গা ঘাট

●

তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরম মন্দির,

●

মধ্য প্রদেশের সাতপুরা টাইগার রিজার্ভ ,

●

মহারাষ্ট্র মিলিটারি আর্কি টেকচার

●

হায়ার বেনকল মেগালিথিক সাইট,

●

মধ্য প্রদেশের নর্মদা উপত্যকার ভেদাঘাট লামেঘাট
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পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং মালেরকোটলাকে
23 তম জেলা হিসাবে ঘোষণা করলেন
পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং ঈদ-উল-ফিতর
উপলক্ষে মালেরকোটলাকে রাজ্যের 23 তম জেলা
হিসাবে ঘোষণা করলেন । মালেরকোটলা একটি মুসলিম
অধীন অঞ্চল এবং এটি রাজ্যের সংরুর জেলা বিভক্ত
হয়ে এর উৎপত্তি হয়েছে । 2017 সালে সরকার
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, খুব শীঘ্রই মালেরকোটলাকে
একটি জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।

এই কর্মসূচির আওতায় হোম আইসোলেশন এ থাকা

উত্তরাখণ্ড পুলিশ ‘মিশন হসলা’ চালু করেছে

‘মোমা মার্কে ট’ চালু করলেন:

উত্তরাখণ্ড পুলিশ কোভিড -19 রোগীদের অক্সিজেন,

কোভিড -19 জনিত কারফিউয়ের সময় লোকেরা যাতে

বিছানা, ভেন্টিলেটর এবং প্লাজমার জোগানে সহায়তা

তাদের বাড়ির দরজায় তাজা শাকসবজি পায়, তা

করার জন্য "মিশন হসলা" নামে একটি অভিযান শুরু

নিশ্চিত করতে শাকসবজির হোম ডেলিভারির জন্য

করেছে। এগুলি ছাড়াও মিশনের অংশ হিসাবে পুলিশ

মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং একটি নতু ন

কোভিড -19 রোগীদের জন্য ওষুধের যোগান দিতে এবং

স্মার্টফোন

COVID পজিটিভ রোগীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের
জন্য জুম, হোয়াটসঅ্যাপ এবং গুগল মিটের মতো
সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে প্রায় 1000 টি
ভার্চু য়াল গ্রুপ গঠন করা হবে। এই উদ্যোগটি কেবল
শারীরিকই নয় মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতা
নিশ্চিত করতে আয়ুষের মাধ্যমে একটি সামগ্রিক
স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করবে ।
মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী 18 ই মে শাক-সবজির জন্য

অ্যাপ্লিকেশন

"মণিপুর

অর্গানিক

মিশন

খাদ্য পেতে সহায়তা করবে।

এজেন্সি (এমওএমএ) মার্কে ট" চালু করেছেন। কোভিড -

করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করা পরিবারের

19 এর লকডাউন চলাকালীন প্রতিদিন নতু ন করে

দোরগোড়ায় ওষুধ, অক্সিজেন এবং খাদ্য সরবরাহ করা

শাকসবজি সরবরাহ করতে এবং কৃষি পণ্যগুলি বিক্রি

এবং প্লাজমা দাতাদের এবং এটির প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের

করার সমস্যা হ্রাস করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে

মধ্যে সমন্বয় সাধনও মিশনের অংশ হিসাবে গৃহীত হয়েছে

স্টেট

যা পুলিশ কর্তৃ ক কার্যক্রমটি পালিত হবে । তিনি বলেন,
পুলিশ স্টেশনগুলি

বাজার

অঞ্চলে জনসাধারণের

হর্টিকালচার

এবং

সয়েল

কনসারভেশন

ডিপার্টমেন্টের একটি ইউনিট ‘এমওএমএ’ অ্যাপটি চালু
করেছে।

পরিচালনার জন্য নোডাল সেন্টার হিসাবে কাজ করবে

মোমাকে এই অঞ্চলে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে

এবং জনসাধারণ যাতে কোভিড বিধি মেনে চলে যেমন

এবং চ্যানেল ফার্ম ক্রেতাদের বাড়িতে গিয়ে শাকসবজি

মুখোশ পরা এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা প্রভৃ তি

বিক্রি করবে, এরফলে শাকসবজির ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা

নিশ্চিত করবে । নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর

কমবে এবং COVID-19 ছড়ানোর সম্ভাবনাও হ্রাস পাবে

ব্যবস্থা নেওয়া হবে।.

। মোমার সাথে কর্মরত ফার্মার্স প্রোডিউসার্স কোম্পানিজ

হিমাচল সরকার ‘আয়ুশ ঘর-দুয়ার’ প্রোগ্রাম চালু করেছে

(এফপিসি) বিভিন্ন খামার থেকে সবজি সংগ্রহ করবে।

হিমাচল সরকার যোগব্যায়ামের মাধ্যমে বাড়িতে থাকা

এরপরে

কোভিড -19 রোগীদের সুস্থ রাখতে ‘আয়ুশ ঘর-দুয়ার’

ডিপার্টমেন্টের কমপ্লেক্সের হিমাগার এবং গুদামগুলিতে

প্রোগ্রাম চালু করেছে। আর্ট অফ লিভিং প্রতিষ্ঠানের

ট্রান্সপোর্ট করা হবে। অবশেষে, গ্রাহকের মোমা বাজারের

সহযোগিতায় এই কর্মসূচিটি আয়ুশ ডিপার্টমেন্ট শুরু

আদেশটি তাদের দরজায় প্রেরণ করা হবে।

করেছে। যোগভারতীর প্রশিক্ষকরা প্রোগ্রামটিতে তাদের

হরিয়াণা কালো ছত্রাককে একটি নোটিফাইড রোগ

পরিষেবা সরবরাহ করবেন । আরম্ভ হওয়ার সময়, রাজ্য

বলে ঘোষণা করেছে

এটি

সানজেনথং

এবং

অন্যান্য

স্থানের

জুড়ে প্রায় 80 জন হোম আইসোলেটেড কোভিড

কালো ছত্রাককে হরিয়ানায় একটি নোটিফাইড রোগ

পজিটিভ রোগীও কার্যত যুক্ত ছিলেন।

হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, এরফলে প্রতিটি কেস
সম্পর্কে সরকারী কর্তৃ পক্ষকে জানানো জরুরি হয়ে পড়ে।
এর ফলে এটিকে ট্র্যাকিং করা এবং হঠাৎ করে সংক্রমণ
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বৃদ্ধি আটকাতে সাহায্য করবে । ভারতে কোভিড -19
মহামারী কালো ছত্রাক বা মিউকোমায়োসিস সংক্রমণের
বিস্তারকে অনুঘটক করেছে, এটি মারাত্মক না হলেও
মানুষের ক্ষতি করতে পারে। কোনও রোগকে লক্ষণীয়
বলে ঘোষণা করার ফলে এটির বিষয়ে তথ্য জোগাড়
করতে সুবিধা হবে এবং কর্তৃ পক্ষ এই রোগের উপর নজর
রাখতে পারে এবং প্রাথমিক সতর্ক তা রোগের বিস্ফোরণ
ঘটতে দেয় না ।

হাসপাতালের শয্যাগুলির অনলাইন বুকিংয়ের জন্য
ঝাড়খণ্ড সরকার ‘অমৃত বাহিনী’ অ্যাপ চালু করেছে
হাসপাতালের শয্যাগুলির অনলাইন বুকিংয়ের জন্য
ঝাড়খণ্ড ‘অমৃত বাহিনী’ অ্যাপ চালু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী
হেমন্ত সোরেন প্রবর্তি ত ‘অমৃত বাহিনী’ অ্যাপের মাধ্যমে
ঝাড়খণ্ডের করোনার রোগীরা অনলাইনে হাসপাতালের
শয্যা বুক করতে পারবেন।

কালো ছত্রাক সম্পর্কে :
ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ অনুসারে,
"কালো ছত্রাক" প্রধানত অন্যান্য স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার
জন্য আক্রান্ত মানুষকে প্রভাবিত করে,যার ফলে

‘অমৃত বাহিনী’ অ্যাপ সম্পর্কে :
‘অমৃত বাহিনী’ অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে রাজ্য সরকার
করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের জন্য আরও ভাল সুবিধা

পরিবেশগত রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা

সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।‘অমৃত বাহিনী’ অ্যাপ্লিকেশন

হ্রাস করে দেয় । ভারতের কোভিড -19 মহামারীটি

বা ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে যে কেও হাসপাতালের

ছত্রাকের

রোগের

শয্যাগুলির প্রাপ্যতা সম্পর্কে সমস্ত তথ্য পেতে পারে

সংক্রমণ হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং এমন কি বেশ কিছু

এমনকি নিজের বা অন্য কারও জন্য অনলাইনে বুক

সংক্রমণকে

একটি

বিপজ্জনক

লোক এর ফলে মারাও গেছেন ।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার আইন পরিষদ গঠনের অনুমোদন
দিয়েছে
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গ

করতে পারে। ওই ব্যক্তির দ্বারা বুক করা শয্যাটি পরবর্তী
দুই ঘন্টা তার জন্য সংরক্ষণ করা হবে।
স্মার্ট সিটি মিশন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে ঝাড়খণ্ড প্রথম

মন্ত্রিসভা আইন পরিষদ গঠনের অনুমোদন দিয়েছে।

স্থান অধিকার করেছে

বর্ত মানে কেবল অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা,

স্মার্ট সিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির ভিত্তিতে

মহারাষ্ট্র, বিহার এবং উত্তর প্রদেশের আইন পরিষদ

ঝাড়খণ্ড ভারতের 36 টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের

রয়েছে। এর আগে পশ্চিমবঙ্গে একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট

মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে, রাজস্থান দ্বিতীয় স্থানে

আইনসভা ছিল কিন্তু এটি 1969 সালে ইউনাইটেড ফ্রন্ট
সরকার বাতিল করে দিয়েছিল।

(MoHUA) এই তালিকাটি প্রকাশ করেছে।

রাজ্য আইন পরিষদ সম্পর্কে :
●

রাজ্য বিধান পরিষদ হল রাজ্য আইনসভার উচ্চকক্ষ।

●

এটি ভারতীয় সংবিধানের 169 এর অধীনে স্থাপন
করা হয়।

●

রাজ্য বিধান পরিষদের আকার রাজ্য বিধানসভার
সদস্যদের এক তৃ তীয়াংশের বেশি হতে পারে না।

●

যদি

কোনও

রাজ্যের

আইন

পরিষদ

বিশেষ

সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে একটি প্রস্তাব পাস করে তবে
ভারতের সংসদ সেই রাজ্যের রাজ্য বিধান পরিষদ
তৈরি বা বিলুপ্ত করতে পারে।
4
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শহরে

চলমান

মিশন

পরিকল্পনাগুলির অগ্রগতির ক্ষেত্রে ঝাড়খণ্ডের রাজধানী
রাঁচি 12 তম অবস্থানে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, রাজ্য ও
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির তালিকায় দিল্লি 11 নম্বরে
এবং বিহার 27 নম্বরে এবং নয়াদিল্লি পৌর কর্পোরেশন
41 নম্বরে এবং বিহার রাজধানী পাটনা শহরগুলির
তালিকায় 68 তম স্থানে রয়েছে।
এর আগে স্মার্ট সিটি মিশনের একমাস, পাক্ষিক,
সপ্তাহিক তালিকা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তবে, এখন এই
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তালিকাটি অনলাইনে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘন ঘন আপডেট

ভোটে 140 টির মধ্যে 99 টি আসন জিতে অসাধারণ

হয়। এই তালিকায়, স্মার্ট সিটি মিশন দ্বারা পরিচালিত

ফল করে এলডিএফ সরকার পরপর দ্বিতীয় বারের জন্য

প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি ভিত্তি এবং বিভিন্ন

বিজয়ী হয় ।
International News

কাজের জন্য পয়েন্টগুলি নির্ধারিত হয়।
"আয়ুষ্মান ভারত" কার্যকর করার ক্ষেত্রে কর্ণাটক
প্রথম অবস্থানে রয়েছে
গ্রামীণ অঞ্চলে ব্যাপক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের
জন্য আয়ুষ্মান ভারত প্রোগ্রামের আওতায় স্বাস্থ্য ও
সুস্থতা কেন্দ্র স্থাপনে কর্ণাটককে প্রথম স্থান দেওয়া
হয়েছে। 2020-2021 সালের জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নে
কর্ণাটক এগিয়ে রয়েছে। কেন্দ্র যেখানে 2,263 টি
সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল, রাজ্য সেখানে
31 শে মার্চ পর্যন্ত 3,300 টি সেন্টার আপগ্রেড করেছে।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ অনুসারে 2020-21
সালের জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 95 এর মধ্যে
90 স্কোর করে এই রাজ্যটি শীর্ষে রয়েছে।

সিন্থেটিক ক্যানাবিনোয়েডস নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে চীন
বিশ্বের প্রথম দেশ হয়ে উঠলো
সমস্ত সিন্থেটিক ক্যানাবিনয়েড পদার্থ নিষিদ্ধ করার জন্য
চীন বিশ্বের প্রথম দেশ হয়ে উঠবে। এই নিষেধাজ্ঞার
প্রভাব 1 লা জুলাই থেকে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা
রয়েছে। চীন এ ড্রাগের উত্ পাদন ও পাচার রোধে সচেষ্ট
হওয়ার পরে এই পদক্ষেপটি নেওয়া হয় । সিন্থেটিক
ক্যানাবিনোয়েড অত্যন্ত ছদ্মবেশযুক্ত, যেমন কিছু ইসিগারেট তেলে পাওয়া যায়, এবং কিছু বিভিন্ন ফুলের
পাপড়ি, বা গাছের ডাল এবং পাতা দিয়ে তৈরি কাটা
তামাকের সন্ধানে পাওয়া যায়। জিনজিয়াংয়ে এটি
"নাতাশা" নামে পরিচিত রয়েছে।

আয়ুষ্মান ভারত-আরোগ্য কর্ণাটক প্রকল্পের আওতায়

সিন্থেটিক ক্যানাবিনোইডস সম্পর্কে :

সবার জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের লক্ষ্যে,

সিন্থেটিক ক্যানাবিনোইডস প্রচু র ছদ্মবেশযুক্ত, কারণ

সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায়
উন্নীত করা হচ্ছে। রাজ্যের 11,595 কেন্দ্রকে HWC
হিসাবে উন্নীত করার লক্ষ্য রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিতে
দেওয়া কয়েকটি পরিষেবা হল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
কাউন্সেলিং সেশন, পাবলিক যোগ শিবির, ইএনটি
কেয়ার,জরুরি অবস্থার সময় প্রাথমিক চিকিত্ সা এবং

এগুলির কিছু ই-সিগারেট তেলে পাওয়া যায় এবং কিছু
পাতা, ফুলের পাপড়ি ইত্যাদি দিয়ে কাটা তামাকের
সন্ধানে পাওয়া যায়
সিন্থেটিক ক্যানাবিনোইডস সর্বাধিক-আপত্তিজনক নতু ন
সাইকোঅ্যাকটিভ পদার্থে পরিণত হয়েছে।
ক্যানাবিনোইডস সমাজের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক,

টারশিয়ারি হাসপাতালে রেফারেল।

যেখানে এই জাতীয় দ্রব্যের অপব্যবহারে ইচ্ছাকৃত

পিনারাই বিজয়ন দ্বিতীয়বারের জন্য কেরালার

পারে ।

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন
রাজ্যের কোভিড -19 সংকটের ছায়ায় দ্বিতীয়বারের
মতো পিনারাই বিজয়ন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ

আঘাত এবং প্রতিবন্ধী ড্রাইভিংয়ের মতো ঘটনা ঘটতে
WHO ভারতীয় করোনভাইরাস ভ্যারিয়েন্টকে "গ্লোবাল
ভ্যারিয়েন্ট অফ কনসার্ন" হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে

গ্রহণ করলেন । তিরুবনন্তপুরমের সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে
কোভিড প্রোটোকল নিয়ে শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন
করা হয়েছিল। গভর্নর আরিফ মোহাম্মদ খান 76 বছর
বয়সী বিজয়নকে শপথ গ্রহণ পাঠ করান। এটি শীর্ষ
অফিসে মার্ক সবাদী প্রবীণের দ্বিতীয় দফার কাজ।
কেরালায় সাধারণত বাম এবং কংগ্রেস সরকারের মধ্যেই
কোনো একটি দল বিজয়ী হয় । 6 এপ্রিলের বিধানসভা
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গেছে অথবা মঙ্গল গ্রহে অবতরণের পরেই যোগাযোগ
হারিয়ে ফেলেছে।
রোভারটি নামানোর জন্য একটি প্রোটেক্টিভ ক্যাপসুল,
একটি প্যারাসুট এবং একটি রকেট প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার
করা হয়েছে । 'ঝুরং' শব্দটির অর্থ হল 'গড অফ ফায়ার'।
মঙ্গল গ্রহে এটি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তিয়ানওয়েন -1
অরবিটারে । চিনের পুরাণে প্রাচীনকালের আগুনের
দেবতার নামে চীন এর মার্স রোভারটির 'ঝুরং' নামকরণ
করা হয়েছে । রোভারটি কমপক্ষে 90 দিন মঙ্গলে থাকবে
বলে আশা করা হচ্ছে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভারতে পাওয়া করোনভাইরাস রূপটিকে
বিশ্বব্যাপী "ভ্যারিয়েন্ট অফ কনসার্ন" হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ
করেছে। এই রূপটির নাম দেওয়া হয়েছে B.1.617। বিশ্ব
স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এই রূপটি ইতিমধ্যে 30 টিরও বেশি
দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এটি অন্যান্য রূপগুলির চেয়ে বেশি
সংক্রমণযোগ্য। এই রূপটিকে "ডাবল মিউট্যান্ট
ভ্যারিয়ান্ট "ও বলা হয়। এটি প্রথমবারের মতো গ্রেট
ব্রিটেন স্বাস্থ্য কর্তৃ পক্ষ দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল।
B.1.617 রূপ সম্পর্কে :
●

B.1.617

ভেরিয়েন্টটি

হ'ল

ডাব্লুএইচও

দ্বারা

শ্রেণিবদ্ধ করোনভাইরাসগুলির চতু র্থ রূপ। এর দুটি
মিউটেশন রয়েছে যা E484Q এবং L452R হিসাবে
উল্লেখ করা হয়েছে।
●

স্যাটেলাইটটি সম্পর্কে :
●

●

এর বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন কার্যকারিতা অধ্যয়ন করছেন।
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HY-2D তৈরি করা হয়েছিল চাইনা একাডেমি অফ
স্পেস টেকনোলজি দ্বারা এবং ক্যারিয়ার রকেট তৈরি
করা হয়েছিল শঙ্ঘাই একাডেমি অফ স্পেসফ্লাইট
টেকনোলজির দ্বারা।

বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীরা এখনও B.1.617 মিউট্যান্ট

চীনের প্রথম মঙ্গল রোভার ‘ঝুরং’ সফলভাবে মঙ্গল
গ্রহে অবতরণ করেছে
2021 সালের 15 ই মে চীন মঙ্গলে প্রথমবারের জন্য
রোভার ‘ঝুরং’ অবতরণের কীর্তি সফলভাবে অর্জন
করেছে । এই সাফল্য অর্জনের সাথে সাথে মঙ্গলে
অবতরণ করার ক্ষেত্রে চীন দ্বিতীয় দেশ হয়ে উঠল ।
এখনও অবধি, কেবলমাত্র মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্র সফলভাবে
মঙ্গল গ্রহে রোভার পাঠাতে সক্ষম হয়েছে । অন্যান্য যে
সমস্ত দেশ চেষ্টা করেছে তারা হয় যাত্রাপথেই ক্র্যাশ হয়ে

HY-2D উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি এবং মাঝারি এবং লার্জ
স্কেল যুক্ত অল-ওয়েদার এবং রাউন্ড-দা-ক্লক
ডাইনামিক ওশান এনভায়রনমেন্ট মনিটরিং সিস্টেম
তৈরী করতে HY-2B এবং HY-2C স্যাটেলাইট এর
সহযোগিতায় একটি কনস্টিলেশন তৈরী করবে।

ভাইরাসগুলি নিজেদের মিউটেশন করে এক বা
একাধিক ভ্যারিয়েন্ট তৈরি করে। ভাইরাসগুলি
নিজেদেরকে এমনভাবে মিউটেশন করে যাতে তারা
মানুষের সাথে সহবাস করতে পারে।

●

চীন সমুদ্র পর্যবেক্ষ ণের জন্য নতু ন স্যাটেলাইট
হাইয়াং -2D সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে
চীন অল-ওয়েদার এবং রাউন্ড-দা-ক্লক ডাইনামিক ওশান
এনভায়রনমেন্ট মনিটরিং সিস্টেম তৈরির অংশ হিসেবে
একটি ওশান-মনিটরিং স্যাটেলাইট সফলভাবে অরবিটে
প্রেরণ করেছে।এটি সামুদ্রিক বিপর্যয়গুলির বিষয়ে
প্রাথমিক সতর্ক তা প্রদান করবে।উত্তর-পশ্চিম চিনের
জিউকান স্যাটেলাইট লঞ্চ কেন্দ্র থেকে হাইয়াং-টু ডি
(HY-2D) স্যাটেলাইট বহনকারী লং মার্চ -4B রকেট
দিয়ে এই স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল।

●

শেষ সপ্তাহে মঙ্গলবার একটি মহাকাশযান মঙ্গলগ্রহে
অবতরণ করার পর চীনের মহাকাশ কর্মসূচী
উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে ,লাল গ্রহে
রোভার রাখার দিক থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের
পরে এটি দ্বিতীয় দেশ হয়ে উঠল।
Appointment News

কেপি শর্মা অলি নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পুনরায়
নিযুক্ত হলেন
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নেপালে, কেপি শর্মা অলিকে রাষ্ট্রপতি বিদ্যা দেবী
ভান্ডারী পুনরায় দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ
করেছিলেন। 2021 সালের 14 ই মে অলি রাষ্ট্রপতির
দ্বারা শপথ গ্রহণ করেছিলেন। এখন, তাকে অবশ্যই
প্রমাণ করতে হবে যে 30 দিনের মধ্যে তার সভায়
সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন রয়েছে। এটি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তা ঁর
তৃ তীয় পদক্ষেপ হবে। তিনি প্রথমে 12 অক্টোবর 2015
থেকে 4 আগস্ট 2016 পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত
হন এবং তারপরে 15 ফেব্রুয়ারী 2018 থেকে 13 মে
2021 পর্যন্ত ছিলেন।
মূল বক্তব্য:
● অলি পুনরায় নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরে
বিরোধী দল নতু ন সরকার গঠনের জন্য বা সভার
সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন সুনিশ্চিত করে (প্রদত্ত
সময়সীমার জন্য (13 ই মে 2021 সন্ধ্যা 9 টার
মধ্যে) আবেদন করতে পারে।
● ফলস্বরূপ,নেপালের সংবিধানের 76 (3) এর বিধান
অনুসারে অলি, যিনি প্রতিনিধি পরিষদের বৃহত্তম দল
নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি অফ সিপিএন-ইউএমএল
নেতা, প্রধানমন্ত্রীর জন্য নিযুক্ত ছিলেন
● এটি অবশ্যই লক্ষণীয় যে, 2021 সালের 10 ই মে
অলি প্রতিনিধি পরিষদে আস্থাভাজন ভোট গ্রহণ
করতে ব্যর্থ হন, ভোটকৃত মোট 232 ভোটের মধ্যে
মাত্র 93 টি ভোট পেয়েছিলেন, যা প্রয়োজন 136ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের চেয়ে 43
আস্থাভাজন ভোট কম ছিল।
● ফলস্বরূপ, অলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার পদ থেকে মুক্তি
পেয়েছিলেন।
স্যার ডেভিড অ্যাটেনবরোকে সিওপি 26 পিপলস
অ্যাডভোকেট হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে
বিশ্বখ্যাত সম্প্রচারক ও প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক স্যার
ডেভিড অ্যাটেনবোরো এই নভেম্বরে গ্লাসগোতে U.K এর প্রেসিডেন্সি অফ ইউএন-এর জলবায়ু পরিবর্ত নের
জন্য সিওপি 26 পিপলস অ্যাডভোকেট হিসাবে নির্বাচিত
হয়েছেন।. অ্যাটেনবরো ইতিমধ্যে মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রে এবং
বিশ্বজুড়ে কয়েক মিলিয়ন মানুষকে তার আবেগ এবং
জ্ঞানের দ্বারা জলবায়ু পরিবর্ত ন নিয়ে কাজ করতে এবং
ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য প্ল্যানেটকে সুরক্ষিত করতে উদ্বুদ্ধ
করেছে।
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হোয়াইট হাউসের সিনিয়র উপদেষ্টা হিসাবে ভারতীয়আমেরিকান নীরা ট্যান্ডনকে নিয়োগ করা হয়েছে
ভারতীয়-আমেরিকান নীরা ট্যান্ডেনকে মার্কি ন রাষ্ট্রপতি
জো বাইডেনের সিনিয়র উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত করা
হয়েছে। তিনি বর্ত মানে সেন্টার ফর আমেরিকান প্রগ্রেস
(সিএপি) প্রগতিশীল থিঙ্ক-ট্যাঙ্কের সভাপতি এবং প্রধান
নির্বাহী কর্মকর্ত া। রিপাবলিকান সিনেটরদের কঠোর
বিরোধিতার কারণে তিনি হোয়াইট হাউস অফিস অফ
ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেটের ডিরেক্টর হিসাবে মনোনয়ন
প্রত্যাহার করেছিলেন।
এমএস ট্যান্ডেন এর আগে মার্কি ন স্বাস্থ্য ও মানবসেবা
অধিদফতরে স্বাস্থ্য সংস্কারের সিনিয়র উপদেষ্টার দায়িত্ব
পালন করেছিলেন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে এবং প্রাক্তন
রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার সিগনেচার লেজিসলেটিভ
এচিভমেন্ট ,দ্য আফোর্ডে বল কেয়ার এক্ট এ পার্টিকুলার
প্রভিনসনে অংশীদারদের সাথে কাজ করেছিলেন।
জুতো প্রস্তুতকারক ব্র্যান্ড 'বাটা ইন্ডিয়া' গুঞ্জন শাহকে
CEO হিসেবে নিযুক্ত করল
জুতো প্রস্তুতকারক সংস্থা বাটা ইন্ডিয়া গুঞ্জন শাহকে তার
নতু ন চিফ এক্সেকিউটিভ অফিসার (CEO) হিসাবে
নিয়োগ করলো । তিনি 21 শে জুন, 2021 থেকে পা ঁচ
বছরের জন্য বাটাতে তার নতু ন ভূ মিকায় যোগদান
করবেন । 2020 সালের নভেম্বরে বাটা ব্র্যান্ডের গ্লোবাল
সিইও পদে থাকা সন্দীপ কাটারিয়ার জায়গায় শাহ নিযুক্ত
হলেন ।
এর আগে শাহ ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজের চিফ কমার্শিয়াল
অফিসার (COO) ছিলেন। বাটা কর্পোরেশন একটি
মাল্টিন্যাশনাল জুতো এবং ফ্যাশন সামগ্রী প্রস্তুতকারক
এবং খুচরা বিক্রেতা সংস্থা | এর সদর দফতর
সুইজারল্যান্ডের লসানে এবং হরিয়ানার গুরুগ্রামে এর
একটি ভারতীয় শাখা অবস্থিত ।
সতোসী উচিদা সুজকি
ু মোটরসাইকেল ইন্ডিয়ার নতু ন
কোম্পানির প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন
সুজকি
ু
মোটরসাইকেল ইন্ডিয়া সটোসী উচিদাকে নতু ন
কোম্পানির প্রধান হিসাবে নিয়োগ করেছে । তিনি সুজকি
ু
মোটর কর্পোরেশনের গ্লোবাল রিভ্যাম্পের অংশ হিসাবে
কোইচিরো হীরাও এর স্থানে নিযুক্ত হয়েছেন । সুজকি
ু
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মোটরসাইকেল ইন্ডিয়া 2021 সালের এপ্রিল মাসে
সর্বোচ্চ মাসিক বিক্রয় রেজিস্টার করেছে, । পুরো মাসে
77,849 ইউনিট প্রেরণ করেছে । সুজকি
ু
মোটর
কর্পোরেশন মিনামি-কু-তে অবস্থিত একটি জাপানি
মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন।
পেনপা সেরিং তিব্বত এক্সাইল গভর্নমেন্টের প্রেসিডেন্ট
নির্বাচিত হলেন
তিব্বতের

পার্লামেন্ট-ইন-এক্সাইল

এর

প্রাক্তন

স্পিকার পেনপা সেরিং এক্সাইল গভর্নমেন্ট এর নতু ন
প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ভারত, নেপাল, উত্তর
আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া এবং আরও অন্য
জায়গায় বসবাসরত প্রায় ,64,000 তিব্বতি জানুয়ারী
ও এপ্রিল মাসে দুটি দফায় অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে ভোট
দিয়েছিলেন। রাজনীতি থেকে দলাই লামার অপসারণের
পরে এটি ছিল নেতৃ ত্বের তৃ তীয় সরাসরি নির্বাচন।
মক্তার ওয়ানে মালির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনরায়
নিযুক্ত হলেন

কেনিয়ার প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি হলেন মার্থা
কুমে
মার্থা কারাম্বু কুমে কেনিয়ার প্রথম মহিলা প্রধান
বিচারপতি। তিনি প্রথম মহিলা যিনি সরকারের তিনটি
শাখার যেকোন একটিতে প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন।
শান্ত, কিন্তু মহিলাদের অধিকার নিয়ে কট্টর
প্রতিবাদকারী 61 বছর বয়সী কুমে আগামী বছরের
সাধারণ নির্বাচনের আগে বিচার বিভাগের দায়িত্ব নেবে
এবং সম্ভবত নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনও বিরোধের
বিচারে একটি নিষ্পত্তিমূলক ভূ মিকা পালন করবে।

মক্তার ওয়ানে মালির প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পুনরায় নিযুক্ত
হলেন । তিনি ইব্রাহিম বৌবাকার কেইটা অপসারণের পরে
2020

সালের

আগস্টে

তত্ত্বাবধায়ক

সরকারের

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হন। ওয়ানের প্রেসিডেন্ট বাহ
এনডা'র নির্দে শে রাজনৈতিক শ্রেণীর জন্য একটি নতু ন
সরকার গঠন করতে হবে।
2021 সালের এপ্রিল মাসে, মালির ইন্টেরিম সরকার
ঘোষণা করেছিল যে তারা 31 অক্টোবর একটি
সাংবিধানিক গণভোট এবং 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে
একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবে। বিরোধী আইনী নির্বাচন
এবং অর্থনৈতিক স্থিরতা, দুর্নীতির কারণে অর্থনৈতিক
সঙ্কটের দরুণ মালি একটি রাজনৈতিক সঙ্কটের মুখোমুখি
হয়েছে।
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Ranks & Reports
ফরচু নের 2021 সালের বিশ্বসেরা 50 জন
শীর্ষস্থানীয় নেতৃ ত্বের শীর্ষে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের
প্রধানমন্ত্রী জ্যাকিন্ডা আর্ড ারন
ফরচু ন ম্যাগাজিন প্রকাশিত 2021 সালের জন্য
নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জ্যাকিন্ডা আর্ড ারন ‘ওয়ার্ল্ড স
50 গ্রেটেস্ট লিডারস’ তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন।
‘ওয়ার্ল্ড স 50 গ্রেটেস্ট লিডারস 2021 সালের তালিকাটি
হল অষ্টম সংস্করণ এতে কিছু সুপরিচিত নেতা ছাড়াও
অন্যান্যরা রয়েছেন যারা এতটা পরিচিত নন, যারা
কোভিড 19 মহামারীর "সত্যিকারের অভূ তপূর্ব সময়"
এর মধ্যে দৃষ্টান্ত রেখেছেন।
ভারত থেকে, সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া
(এসআইআই) এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্ত া (সিইও)
আদর পুনাওয়ালা শীর্ষ দশজনের মধ্যে একমাত্র
ভারতীয়। তিনি দশম স্থানে রয়েছেন।
শীর্ষস্থানীয় 10 ফরচু নের বিশ্বের সেরা 50 নেতাদের
2021 তালিকা
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জ্যাকিন্ডা আর্ড ারন, নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী
এমআরএনএ পাইওনিয়ার্স
ড্যান শুলম্যান, পেপালের সিইও
ডাঃ জন নেকেনগাসং, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের
জন্য আফ্রিকা কেন্দ্রের পরিচালক
অ্যাডাম সিলভার; মিশেল রবার্টস; ক্রিস পল,
এনবিএ উদ্ধারকারীরা
জেসিকা টান, পিং আন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা
জাস্টিন ওয়েলবি, ইংল্যান্ডের চার্চ / অ্যাংলিকান
চার্চে র পক্ষে ক্যানটারবেরি আর্চ বিশপ
স্টেসি আব্রামস, ফেয়ার ফাইটের প্রতিষ্ঠাতা

9. রেশর্না

ফিৎসপ্যাট্রিক,

প্রসিডিং

ওয়ার্ড

চার্চ ,

শিকাগোর যাজক
10.

আদার পুনাওয়ালা, সিরাম ইনস্টিটিউট অফ

ইন্ডিয়ার সিইও
ইওয়াই সূচকে ভারত তৃ তীয় স্থানে উঠলো
সোলার ফটোভোলটাইক (পিভি)

ফ্রন্টে অসাধারণ

পারফরম্যান্সের কারণে ভারত EY-s রেনেয়াবল এনার্জি
কান্ট্রি এট্রাক্টিভনেস ইনএক্স এ তৃ তীয় স্থানে উঠে এলো ।
পূর্ব সূচক (চতু র্থ) থেকে ভারত এক ধাপ উপরে (তৃ তীয়)
স্থানে উঠে এসেছে, এটি মূলত সৌর পিভি ফ্রন্টে
অসাধারণ পারফরম্যান্সের কারণে এটি সম্ভব হয়েছে ।
আমেরিকা RECAI 57 এ শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে, চীন
একটি উত্ সাহী বাজার এবং তাই এরা দ্বিতীয় স্থানে
রয়েছে । মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত সাম্প্রতিক জলবায়ু
সম্মেলনে 2030 সালের মধ্যে ভারত রেনেভাবল এনার্জি
পাওয়ার ক্যাপাসিটির (ইনস্টল ) জন্য 450 গিগাওয়াট
স্থাপনেরও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
ভারত হল এশিয়া-প্যাসিফিকের দ্বিতীয় বৃহত্তম বীমাবাজার
এস এন্ড পি গ্লোবাল মার্কে ট ইন্টেলিজেন্সের তথ্য
অনুসারে, ভারত এশিয়া-প্যাসিফিকের দ্বিতীয় বৃহত্তম
বীমা প্রযুক্তির বাজার এবং এই অঞ্চলে বিনিয়োগকৃত
মূলধন 3.66 বিলিয়ন ডলারের ইনসুরটেক -কেন্দ্রিক
মূলধনের 35 শতাংশ। তথ্যে দেখা গেছে যে, এশিয়াপ্যাসিফিকে কমপক্ষে 335 টি প্রাইভেট ইনসুরটেক কাজ
করছে, যার মধ্যে প্রায় 122 টি বেসরকারী প্লেসমেন্ট
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ডিলের মাধ্যমে উত্থাপিত মোট 3.66 বিলিয়ন ডলার
সংগৃহ করেছে।
চীন এবং ভারত যৌথভাবে এপিএসি অঞ্চলে প্রায় অর্ধেক
বেসরকারী

ইনসুরটেক

সংস্থার

অধিকারী

এবং

বিনিয়োগের প্রায় 78 শতাংশ আকৃষ্ট করেছে। বীমা
প্রযুক্তি বিনিয়োগকারীরা ভারতের প্রতি আকৃষ্ট কারণ
এটি বিশ্বের দ্রুত উঠতি বীমা বাজারগুলির মধ্যে একটি।

Banking News
ইউনাইটেড কো-অপারেটিভ ব্যাংকের লাইসেন্স
বাতিল করলো RBI
অপর্যাপ্ত মূলধন, নিয়ন্ত্রক অ-সম্মতির কারণে
পশ্চিমবঙ্গের বাগাননে অবস্থিত ইউনাইটেড কোঅপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেডের লাইসেন্স বাতিল করলো
রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। 2021 সালের
10 ই মে তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়
ব্যাংক সমবায় ঋণপ্রদানকারীকে ব্যাংকিং ব্যবসা
পরিচালিত করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে । এটি
কার্যকর হতে পারে 13 ই মে, 2121-এ ব্যবসা বন্ধ
হওয়ার পর থেকে ।
RBI বলেছে যে ইউনাইটেড কো-অপারেটিভ ব্যাংকের
পর্যাপ্ত মূলধন ও উপার্জনের সম্ভাবনা না থাকায় তাদের
লাইসেন্সটি বাতিল করে দেওয়া 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."
এয়ারটেল পেমেন্টস ব্যাংক ডিজিগোল্ড চালু করলো
এয়ারটেল পেমেন্টস ব্যাংক গ্রাহকদের সোনায়
বিনিয়োগের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম "ডিজিগোল্ড" চালু
করেছে। এটি ডিজিটাল সোনার সরবরাহকারী
সেফগোল্ডের সাথে পার্টনারশিপ করে জারী করা হয়েছে।
ডিজিগোল্ডের মাধ্যমে, এয়ারটেল পেমেন্টস ব্যাঙ্কের
সেভিং অ্যাকাউন্টের গ্রাহকরা এয়ারটেল থ্যাঙ্কস
অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে 24K স্বর্ণে বিনিয়োগ করতে
পারবেন। গ্রাহকরা ডিজিগোল্ডকে তাদের পরিবার এবং
বন্ধু দেরও উপহার দিতে পারেন, যাদের এয়ারটেল
পেমেন্টস ব্যাঙ্কে সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্ট রয়েছে।
গ্রাহকদের দ্বারা ক্রয় করা স্বর্ণটি কোনও অতিরিক্ত দাম
ছাড়াই সেফগোল্ডের মাধ্যমে সুরক্ষিতভাবে স্টোর করা
হয়ে থাকে এবং এয়ারটেল থ্যাঙ্কস অ্যাপের মাধ্যমে যে
কোনও সময়ে কয়েকটি ক্লিকের দ্বারা বিক্রি করা যেতে
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পারে। কোনও ন্যূনতম বিনিয়োগের মূল্য প্রয়োজন নেই
এবং গ্রাহকরা এক টাকা দিয়েও শুরু করতে পারেন।
এয়ারটেল পেমেন্টস ব্যাংক সম্প্রতি আরবিআইয়ের
দিকনির্দে শনা অনুসারে তার সঞ্চয় আমানতের সীমা 2
লাখ ডলার অবধি বাড়িয়েছে। এটি এখন 1-2%
ডলারের মধ্যে আমানতের উপর 6% বর্ধিত সুদের
অফার দেয়।
সিটি ইউনিয়ন ব্যাংক সহ আরও তিন ঋণদাতার
ওপর জরিমানা আরোপ করেছে RBI
কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংকের জারি করা কয়েকটি নির্দি ষ্ট
নির্দে শনা লঙ্ঘনের জন্য RBI সিটি ইউনিয়ন ব্যাংক,

মেকানিজম সংক্রান্ত নির্দে শনা না মেনে চলার জন্য

ইয়েস ব্যাংকের এমএফ সাবসিডিয়ারিগুলি GPL
ফিনান্সকে বিক্রয়ের অনুমোদন দিয়েছে CCI
কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (CCI) GPL কে ইয়েস
অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (YES AMC)
এবং ইয়েস ট্রাস্টি লিমিটেড (YES Trustee)
অধিগ্রহণের অনুমোদন দিয়েছে। জিপিএল ফিনান্স অ্যান্ড
ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (GPL) YES AMC এবং YES
Trustee এর 100% ইক্যুইটি শেয়ার অর্জন করবে।
GPL ইয়েস মিউচু য়াল ফান্ড অর্জন করবে এবং এর
একমাত্র স্পন্সার হবে। এটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার
সাথে নন-ডিপোজিট টেকিং এবং নন-সিস্টেমেটিক্যালি
ইম্পর্টেন্ট নন-ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি (NBFC)
হিসাবে রেজিস্টার্ড । GPL একটি ইনভেস্টমেন্ট
কোম্পানি। এটি প্রশান্ত খেমকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, একটি
ইনভেস্টমেন্ট
ম্যানেজমেন্ট
এবং
ইনভেস্টমেন্ট
এডভ্যাইসর গ্রুপ,হোয়াইট ওক গ্রুপের একটি অংশ।
YES AMC এবং YES Trustee ইয়েস ব্যাংক লিমিটেড
গ্রুপের অন্তর্ভু ক্ত। YES AMC ইয়েস মিউচু য়াল ফান্ডের
একটি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি / ইনভেস্টমেন্ট
ম্যানেজার হিসাবে কাজ করে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক আহমেদাবাদের নূতন নাগরিক

Awards News

তামিলনাড়ু মার্সেন্টাইল ব্যাংক এবং অন্য দুই ঋণদাতাকে
আর্থিক জরিমানা করেছে। RBI (এমএসএমই সেক্টরে
ঋণদান) ডিরেকশন , 2017-এর অন্তর্ভু ক্ত কয়েকটি
বিধানের লঙ্ঘন / অমান্যকরণের জন্য এবং শিক্ষাগত
ঋণ প্রকল্পের বিজ্ঞপ্তি ও কৃষিতে ঋণ প্রবাহ- কৃষি ঋণমার্জিন / সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা সহ কিছু বিধান লঙ্ঘন /
অমান্য করার জন্য সিটি ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেডকে
এক কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
আর এক বিবৃতিতে RBI জানিয়েছে যে, ব্যাংকগুলিতে
সাইবার

সুরক্ষা

কাঠামোর

বিষয়ে

জারি

করা

নির্দে শাবলীর কয়েকটি বিধান না মেনে চলার জন্য
তামিলনাড়ু মার্সেন্টাইল ব্যাংককে এক কোটি টাকা
জরিমানা করেছে।
অন্যান্য ব্যাংকগুলি:
ডিপোজিটের উপর সুদের হার, নো ইওর কাস্টমার
(KYC) এবং সার্কু লার ও ফ্রড মনিটরিং এন্ড রিপোর্টিং

সহকারী ব্যাংককে 90 লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে।
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আন্দ্রেয়া মেজা 69 তম মিস ইউনিভার্স 2020
খেতাব অর্জ ন করলেন
মিস মেক্সিকো আন্দ্রেয়া মেজা 2020 সালের 69 তম
মিস ইউনিভার্সের মুকুট অর্জন করলেন । অন্যদিকে, মিস
ইন্ডিয়ার অ্যাডলাইন কোয়াড্রোস ক্যাস্টেলিনো শীর্ষ 4-এ
স্থান অর্জন করেছেন । ব্রাজিলের জুলিয়া গামা প্রথম
রানারআপ, পেরুর জেনিক ম্যাসেতা দ্বিতীয় রানার-আপ
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হয়েছেন। ভারতের অ্যাডলাইন ক্যাসেলিনো এবং
ডোমিনিকান রিপাবলিকের কিম্বারেলি পেরেজ যথাক্রমে
তৃ তীয় রানার-আপ এবং চতু র্থ রানার-আপ হয়েছেন ।
এই বছরে , ফ্লোরিডার মিয়ামিতে সেমিনোল হার্ড রক
হোটেল এবং ক্যাসিনো হলিউডে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত
হয় । এই ইভেন্টে দক্ষিণ আফ্রিকার জোজিবিনি তু নজি
তার উত্তরসূরিকে মুকুটটি প্রদান করেন ।
আবদুল-জব্বারের নামে NBA সামাজিক ন্যায়বিচার
পুরষ্কার তৈরি করল
জাতীয় ন্যায়বিচারের
লড়াইয়ে
এগিয়ে
আসা
খেলোয়াড়দের স্বীকৃতি জানাতে ন্যাশনাল বাস্কেটবল
এসোসিয়েশন (এনবিএ) একটি নতু ন পুরষ্কার - 'করিম
আব্দুল-জাব্বার সোশাল জাস্টিস চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড '
তৈরির ঘোষণা করেছে । প্রতিটি NBA দল থেকে জন্য
একজন করে খেলোয়াড়কে মনোনীত করা হবে ; সেখান
থেকে পা ঁচজন চূ ড়ান্ত প্রার্থী বাছাই করা হবে এবং শেষ
পর্যন্ত একজন বিজয়ী হবে। বিজয়ী খেলোয়াড় মোট
100,000 ডলার অর্থ পাবেন।
আবদুল-জব্বার সম্পর্কে :
আবুল-জব্বার UCLA থাকাকালীন পরপর তিনটি
NCAA চ্যাম্পিয়নশিপ (1967 থেকে 1969 সাল
অবধি) জিতেছেন । তাছাড়া, তিনি বিখ্যাত খ্যাতিমান
সমাজবিজ্ঞানী হ্যারি এডওয়ার্ড সের পাশাপাশি 1968
সালের নাগরিক অধিকার নেতা ম্যালকম এক্স এবং
মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের হত্যার কারণে
এবংআমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের উপর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে
মেক্সিকো সিটিতে অলিম্পিকের বয়কট করতে সহায়তা
করেছিলেন।
নাগাল্যান্ড সংরক্ষণ কারী ব্যক্তি নুকলু ফোম সম্মানীয়
হোয়াইটলি অ্যাওয়ার্ড স 2021 পেয়েছেন
নাগাল্যান্ডের প্রত্যন্ত জেলা লংলেঙ-এর পরিবেশবিদ,
নুকলু ফোম এই বছরের হুইটলি অ্যাওয়ার্ড স 2021
জিতলেন । এটি গ্রিন অস্কার নামেও পরিচিত। ইউকে
ভিত্তিক হুইটলি ফান্ড ফর নেচার (ডাব্লুএফএন)
আয়োজিত ভার্চু য়াল অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে সম্প্রতি পা ঁচ
জন জনের সাথে নুকু ফোমের নাম ঘোষণা করা
হয়েছিল। নুকু এবং তার দল এমন একটি বিকল্প প্রস্তাব
দিতে চায় যা আমুর ফ্যালকনকে ফ্ল্যাগশিপ হিসাবে
ব্যবহার করে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে সংরক্ষণে জড়িত
নিযুক্ত করবে ।
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প্রতি বছর নাগাল্যান্ড-এ আসা আমুল ফ্যালকানদের
ভাগ্য পরিবর্ত নের জন্য একটি বায়ো ডাইভারসিটি তৈরী
করা যাতে তারা স্থানীয় মানুষদের দ্বারা আক্রান্ত না হয়,
তার জন্য ফোমকে আওয়ার্ড টি দেওয়া হয় । আমুর
ফ্যালকনসকে রক্ষা করতে এবং নাগাল্যান্ডে জীববৈচিত্র্য
বাড়ানোর জন্য কমিউনিটি-মালিকানাধীন বনাঞ্চলের
একটি নতু ন নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য 40,000
পাউন্ড মূল্যের এই পুরস্কারটি দেওয়া হয় ।
রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক পেলেন ‘ইন্টারন্যাশনাল
ইনভিন্সিবল গোল্ড মেডেল’
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ককে এ
বছরের 'ইন্টারন্যাশনাল ইনভিন্সিবল গোল্ড মেডেল'
প্রদান করা হল । তিনি তা ঁর লেখা, সামাজিক ও প্রসিদ্ধ
জনজীবনের মধ্য দিয়ে তা ঁর অসাধারণ প্রতিশ্রুতি এবং
মানবতার জন্য অসামান্য সেবার দরুণ স্বীকৃত হয়েছেন ।
মহর্ষি সংস্থার গ্লোবাল হেড ডঃ টনি নাদেরের নেতৃ ত্বে
যথাযথভাবে গঠিত একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি
কর্তৃ ক আলোচনার পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই
সম্মানটি বিশ্বব্যাপী মহর্ষি সংস্থা এবং তার
বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রদান করবে।
কোবে ব্রায়ান্ট মৃত্যুর পরে বাস্কেটবলের হল অফ ফেমে
স্থান পেলেন
লস অ্যাঞ্জেলেস লেকার্স কিংবদন্তি, কোবে ব্রায়ান্টকে
মৃত্যুর পরে নায়েমিথ মেমোরিয়াল বাস্কেটবল হল অফ
ফেমে স্থান দেওয়া হয়েছে। এনবিএর গ্রেট মাইকেল
জর্ড ান তাকে কানেক্টিকাট এর অনুষ্ঠানে এই তকমাটি
দেন এবং তা ঁর বিধবা স্ত্রী ভ্যানেসা ব্রায়ান্টের পক্ষ থেকে
সম্মানটি গ্রহণ করেছিলেন।
লস অ্যাঞ্জেলেস লেকার্স থেকে ব্রায়ান্ট 2016 সালে
অবসর নিয়েছিলেন; তিনি 2008 সালে এনবিএর
সর্বাধিক মূল্যবান খেলোয়াড় ছিলেন। পা ঁচবারের এনবিএ
চ্যাম্পিয়ন 41 বছর বয়সী ব্রায়ান্ট 2020 সালের
জানুয়ারিতে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মারা যান ।
কেমব্রিজের ডিএনএ সিকোয়েন্সিং এর প্রবর্ত করা 1
মিলিয়ন ইউরো টেক নোবেল পুরষ্কার জিতেছে
স্বাস্থ্যসেবা অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করার জন্য একটি
অত্যন্ত-দ্রুত ডিএনএ সিকোয়েন্সিং কৌশল তৈরি করা
দু'জন ব্রিটিশ রসায়নবিদকে ফিনল্যান্ডের সংস্করণে
নোবেল বিজ্ঞান পুরষ্কারে ভূ ষিত করা হল। কেমব্রিজ
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শঙ্কর বালাসুব্রামানিয়ান ও
ডেভিড ক্ল্যানারমান 27 বছরেরও বেশি সময় ধরে তাদের
কাজকর্মের জন্য মিলিনিয়াম প্রযুক্তি পুরষ্কার জিতলেন ।
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এই আবিষ্কারের ফলে মানব জিনোমকে ক্রমবিন্যাস করা
অনেক দ্রুত এবং সস্তা হবে ।
এই জুটির নেক্সট জেনারেশন ডিএনএ সিকোয়েন্সিং
টেকনোলজি (এনজিএস) "কোভিড -19 বা ক্যান্সারের
মতো ঘাতক রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফসলের রোগগুলি
আরও ভালভাবে বোঝার জন্য এবং খাদ্য উত্ পাদন
বৃদ্ধিতে সহায়তা করে সমাজের উপকার করবে । 'প্রযুক্তি
একাডেমি ফিনল্যান্ড' এই আবিষ্কারের ফলস্বরূপ
দ্বিবার্ষিক পুরষ্কার দেয় ।
পুরষ্কার সম্পর্কে :
2004 সালে প্রতিষ্ঠিত ফিনিশ মিলেনিয়াম টেকনোলজি
পুরস্কারটি এমন নতু ন আবিস্কারগুলির প্রকাশ করে যার
ব্যবহারিক প্রয়োগ রয়েছে এবং যা "মানুষের জীবনের
গুণমানকে বাড়ায়।" এর লক্ষ্য নোবেল বিজ্ঞান পুরষ্কারের
সমতু ল্য একটি প্রযুক্তি হতে হবে । যা কয়েক দশক ধরে
প্রাচীন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলিতে বেশি মনোযোগ
দেওয়ার ফলে কেউ কেউ সমালোচিতও হয়েছেন।
সুরেশ মুকুন্দ ‘ওয়ার্ল্ড কোরিওগ্রাফি অ্যাওয়ার্ড 2020’
অর্জনকারী প্রথম ভারতীয় হলেন
এমি অ্যাওয়ার্ড -মনোনীত ভারতীয় কোরিওগ্রাফার সুরেশ
মুকুন্দ, দশম বার্ষিক ‘ওয়ার্ল্ড কোরিওগ্রাফি অ্যাওয়ার্ড
2020’ বিজয়ী হয়েছেন, (যা কোরিও অ্যাওয়ার্ড স নামে
পরিচিত) তিনি এই সম্মানজনক পুরস্কারটি অর্জনকারী
প্রথম ভারতীয় হলেন । হিট আমেরিকান টিভি রিয়েলিটি
শো ‘ওয়ার্ল্ড অব ডান্স’ তে তা ঁর কাজের জন্য তিনি ‘টিভি

রিয়েলিটি শো / কম্পিটিশন’ বিভাগে এই পুরষ্কারটি
অর্জন করেছেন ।
মুকুন্দ হলেন ভারতীয় নৃত্যকর্মী ‘দ্য কিংস’ এর পরিচালক
এবং কোরিওগ্রাফার, যিনি ওয়ার্ল্ড ডান্স 2019 এর

Books & Author
“Sikkim: A History of Intrigue and
Alliance” শীর্ষক একটি বই প্রকাশিত হল
হার্পারকোলিনস ইন্ডিয়া প্রকাশিত “Sikkim: A History
of Intrigue and Alliance” বইটি মুক্তি পেল 16 ই
মে, যা সিকিম দিবস হিসাবে পালিত হয়। প্রাক্তন
কূটনীতিক প্রীত মোহন সিং মালিক সিকিম রাজ্যের
অনন্য ইতিহাস একত্র করে তা ঁর নতু ন বইয়ে কীভাবে এটি
ভারতের 22 তম রাজ্য হয়ে উঠেছে তা বর্ণনা করেছেন ।
তিনি বলেছেন, বইটি লেখার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল,
সিকিমকে ভারতের সাথে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে ভারতের
এর সিদ্ধান্তের পিছনে থাকা কৌশলগত বিষয়গুলির
স্পষ্টতা এবং তার প্রাথমিকতা প্রতিষ্ঠা করা।
তিব্বত এবং ভারতের গুরুত্বপূর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয়
রাজ্যগুলিকে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সংযুক্তকারী
করার ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া শিলিগুড়ি
করিডোরের সংযোগের দিক থেকে সিকিম যথেষ্ঠ
তাৎপর্যপূর্ণ রয়ে গেছে। সিকিমের ইতিহাস এবং 1975
সালে ভারতের সাথে যুক্ত হওয়ার দিক থেকে মানুষের
মনে অনেক ভু ল ধারণা রয়ে গেছে ।

মরসুমটি জয়ী হয়েছিলেন । টেলিভিশন, চলচ্চিত্র,
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বিজ্ঞাপন, ডিজিটাল বিষয়বস্তু এবং সঙ্গীতে প্রদর্শিত

2021 সালের এপ্রিল মাসে ভারতের ডব্লিউপিআই
মুদ্রাস্ফীতি 10.49% এ পৌঁছেছে
দা ডিপার্টমেন্ট ফর প্রমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ইন্টারনাল
ট্রেড সম্প্রতি 2021 সালের এপ্রিল মাসে ভারতের
পাইকারি মূল্য প্রকাশ করেছে। 2021 সালের এপ্রিল
মাসে বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হার 10.49% ছিল। 2021
সালের এপ্রিল মাসে ডাব্লুপিআই 128.1 এ দা ঁড়িয়েছে।

বিশ্বের সেরা কোরিওগ্রাফারদের সর্বাধিক উদ্ভাবনী এবং
মূল কাজগুলি প্রদর্শনের জন্য লস অ্যাঞ্জেলেসে ওয়ার্ল্ড
কোরিওগ্রাফি পুরষ্কারটি প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় ।
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ডব্লিউপিআই গণনা করার জন্য বেস বছরটি 2011-12
এ সেট করা হয়েছে।
মূলত অপরিশোধিত পেট্রোলিয়ামের দাম বৃদ্ধির কারণে
মুদ্রাস্ফীতির হার বেশি, যার ফলস্বরূপ দেশে পেট্রোল
এবং ডিজেলের দাম বেড়েছে। এছাড়াও, উত্ পাদিত
খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে দাম বাড়ছে। মূলত পূর্ববর্তী
বছরের একই মাসের তু লনায় 2021 সালের এপ্রিলে
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম, খনিজ তেল যেমন পেট্রোল,
ডিজেল ইত্যাদি এবং উত্ পাদিত পণ্যের দাম বাড়ার
কারণে মুদ্রাস্ফীতির বার্ষিক হার বেশি।
ডাব্লুপিআই ফুড ইনডেক্স
ডাব্লুপিআই ফুড ইনডেক্সটি ম্যানুফ্যাকচারড প্রোডাক্ট
গ্রুপ এর ফুড প্রোডাক্টস এবং প্রাইমারি আর্টিকেল গ্রুপ
এর ফুড আর্টিকেল নিয়ে গঠিত। ডাব্লুপিআই ফুড
ইনডেক্স 2021 সালের মার্চ মাসে 153.4 থেকে এপ্রিল
2021 এ 158.9 এ উন্নীত হয়েছে। এপ্রিলে বৃদ্ধির হার
7.58% যেখানে মার্চ মাসে ছিল 5.28%।

উপজাতি বিদ্যালয়গুলির ডিজিটাল ট্রান্সফরমেসন
সম্পর্কে ভারত- মাইক্রোসফ্টের মধ্যে মৌ স্বাক্ষর হল
মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স এবং মাইক্রোসফ্ট যৌথ
উদ্যোগে
আদিবাসী
স্কুলগুলির
ডিজিটাল
রূপান্তরকরণের জন্য একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর
করেছে। এর মধ্যে এই উপজাতীয় এলাকায় আশ্রম স্কুল
ও একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল (EMRS)
উদ্ঘাটন অন্তর্ভু ক্ত করা হয়েছে।
প্রকল্পটি সম্পর্কে :
উপজাতি শিক্ষার্থীদের জন্য মাইক্রোসফ্ট হিন্দি এবং
ইংরেজিতে একটি আর্টিফিশিয়াল
কারিকুলাম তৈরি করবে।
●

ইন্টেলিজেন্স

প্রোগ্রামের প্রথম পর্যায়ে 250 টি EMRS স্থাপন করা
হবে। এই 250 টি স্কু লের মধ্যে 50 টি স্কু লকে নিবিড়
প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এবং প্রথম পর্যায়ে পা ঁচশত
মাস্টার ট্রেনারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

●

অফিস 365 এর মতন প্রোডাকশন টেকনোলজি
এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এপ্লিকেশন
ব্যবহারের জন্য শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ
13

www.bankersadda.com

●

প্রোগ্রামের শেষে মাইক্রোসফ্ট শিক্ষা কেন্দ্রগুলি থেকে
শিক্ষকদের ই-শংসাপত্র এবং ই-ব্যাজ সরবরাহ করা
হবে।

●

গ্রীন সফটব্যাঙ্ক এর সাহায্যপ্রাপ্ত এসবি এনার্জিকে
3.5 বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে ভারতের আদানি
গ্রুপ কিনতে চলেছে

●

ইন্ডিয়ান রেনেয়াবল এনার্জি কোম্পানি, আদানি গ্রিন
এনার্জি লিমিটেড (এডিএনএ.এনএস) সফটব্যাঙ্ক
গ্রুপ কর্পস-ব্যাকড (9984.T)
হোল্ডিংস

লিমিটেডকে

3.5

এসবি এনার্জি

বিলিয়ন

ডলারের

বিনিময়ে কিনতে চলেছে । এটি সফটব্যাঙ্ক গ্রুপ
ক্যাপিটাল লিমিটেডের অধীনে থাকা 80% স্টেক
এবং ভারতীয় সংস্থার ভারতী গ্লোবাল লিমিটেডের
মালিকানাধীন নগদ চু ক্তিতে শেয়ার কিনবে। এই

Agreement News

●

দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষকেরা বিষয়টির সাথে
পরিচিত হবে এবং ভার্চু য়াল ফিল্ড ট্রিপ এর মাধ্যমে
কীভাবে পাঠদান বাড়ানো হবে তা বুঝতে পারবে।

|

চু ক্তির

ফলে

আদানি

গ্রিনকে

তার

প্রত্যাশিত

সময়সীমার চার বছর আগে 25 গিগা ওয়াট
(জিডব্লু) এর টার্গেটযুক্ত রেনেয়াবল পোর্টফোলিও
অর্জন করতে সহায়তা করবে।
Science & Technology
আটলাস V রকেট মার্কি ন স্পেস ফোর্সের জন্য
SBRIS জিও -5 ক্ষেপণাস্ত্র সতর্কীকরণ স্যাটেলাইট
উৎক্ষেপণ করেছে
ইউনাইটেড

লঞ্চ

অ্যালায়েন্স

ফ্লোরিডার

কেপ

ক্যানাভেরাল স্পেস ফোর্স স্টেশন থেকে অ্যাটলাস V
রকেটটি উৎক্ষেপণ করেছিল। আটলাস V রকেট
এসবিআইআরএস জিও -5 ক্ষেপণাস্ত্র সতর্কীকরণ
স্যাটেলাইট বহন করে। SBRIS এর সম্পূর্ণ ফর্মটি হ'ল
স্পেস-বেসড

ইনফ্রারেড

সিস্টেম।

এটি

ক্ষেপণাস্ত্র

সতর্ক তা, ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্র এবং প্রতিরক্ষা বৈশিষ্ট্যের
জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
SBRIS মূলত একটি স্পেস ট্র্যাকিং এবং সার্ভি লেন্স
সিস্টেম। SBRIS মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের স্পেস ফোর্স
সিস্টেমের ইনফ্রারেড স্পেস সার্ভি লেন্সের জন্য ডিজাইন
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করা হয়েছিল। 2020 সালে, SBRIS স্যাটেলাইট একা
এক হাজারেরও বেশি ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করেছে।
স্যাটেলাইটটি সম্পর্কে
●

স্যাটেলাইটটি

ক্ষেপণাস্ত্র

সতর্ক তা,

যুদ্ধক্ষেত্র,

ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে মূল ক্ষমতা প্রদান করবে।
এর ওজন 4,850 কিলোগ্রাম। 2018 হিসাবে, দশটি
SBRIS স্যাটেলাইট লঞ্চ করা হয়েছিল।
●

অ্যাটলাস V একটি দ্বি-পর্যায়ের রকেট। এটিতে প্রথম
পর্যায়ে রকেট গ্রেড কেরোসিন এবং তরল অক্সিজেন
এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে হাইড্রোজেন এবং তরল
অক্সিজেন জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

●

●

বর্ত মানে সিমোরগের কর্মক্ষমতা 0.56 পেটাফ্লপস |

●

যদিও, দেশটি দাবি করেছে যে এই ক্ষমতা দুই মাসের

সাবমেরিন কেবল নেটওয়ার্ক সম্পর্কে :
সাবমেরিন কেবল নেটওয়ার্ক গুলি ইন্টারনেট এবং
টেলিকম পরিষেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন দেশকে
সংযুক্ত করবে । এই উচ্চ-ক্ষমতা এবং উচ্চ-গতি
সম্পন্ন সিস্টেমগুলি 16,000 কিলোমিটার দূরত্বের
বিস্তারে 200 টিবিপিএস (প্রতি সেকেন্ডে টেরাবিটস )
গতির ইন্টারনেট সরবরাহ করবে।
আইএএক্স সিস্টেম ভারতের মুম্বাই ও চেন্নাই থেকে
থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ার সাথে সংযুক্ত করবে । এটি
2023 সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে পরিষেবা
দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং আইইএক্স
পরিষেবা 2024 সালের শুরুর মধ্যে ইতালি,
সাভোনা এবং পূর্ব ও উত্তর আফ্রিকায় পৌঁছে যাবে
বলে অনুমান করা হচ্ছে ।
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মধ্যে এক পেটাফ্লপে পৌঁছাবে ।
●

রিলায়েন্স জিও সমুদ্রের নিচে কেবল নেটওয়ার্ক তৈরি
করতে গ্লোবাল কনসোর্টিয়ামে যোগ দিল
টেলিকম অপারেটর রিলায়েন্স জিও গ্লোবাল পার্টনার্স
এবং সাবমেরিন কেবল সরবরাহকারী সাবকমের সাথে
মিলে ভারতের বৃহত্তম সাবমেরিন কেবল সিস্টেম তৈরি
করছে যা ইন্টারনেট এর বর্ধিত চাহিদা মেটাতে সহায়তা
করবে । সংস্থাটি যে দুটি সাবমেরিন কেবল সিস্টেম
মোতায়েনের পরিকল্পনা করেছে তা ভারতকে এশিয়া
প্যাসিফিক বাজারের (সিঙ্গাপুর,
থাইল্যান্ড ও
মালয়েশিয়া) এবং ইতালি ও আফ্রিকার সাথে সংযুক্ত
করবে।

●

মূল বিষয় সমূহ :

রকেটটি SBRIS কে 35,753 কিলোমিটার উচ্চতায়
অবতরণ করেছে।

●

ইরান তার সবচেয়ে শক্তিশালী সুপার কম্পিউটার
"সিমোরগ" তৈরী করলো
ইরান ‘সিমরগ’ নামে একটি নতু ন সুপার কম্পিউটার তৈরি
করেছে, যা আজ অবধি দেশটির আগের সুপার
কম্পিউটারের চেয়ে 100 গুণ বেশি শক্তিশালী। সুপার
কম্পিউটারটি দেশীয়ভাবে তেহরানস আমিরকবির
ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি (AUT) তৈরি করেছে।
এটিকে কল্পিত ফিনিক্স পাখি ‘সিমুর্গ ’ এর নামে নামকরণ
করা হয়েছে ।

|

সুপার কম্পিউটারটি আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স
ওয়ার্ক লোড, ট্র্যাফিক এবং আবহাওয়ার ডেটা এবং
চিত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত হবে।
Summits & Conference

কোভিড-19 সম্পর্কে গ্রুপ অফ মিনিস্টারদের 26 তম
সভা
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ হর্ষবর্ধনের
সভাপতিত্বে কোভিড -19 সম্পর্কে মন্ত্রী গ্রুপের 26 তম
সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভ্যাকসিন অ্যাপয়েন্টমেন্টের
রেজিস্ট্রেশন এবং বুকিংয়ের জন্য সরকার ‘কোউইন’
প্ল্যাটফর্ম নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করেছে যা শীঘ্রই
হিন্দি এবং অন্যান্য 14 টি আঞ্চলিক ভাষায়
অ্যাক্সেসযোগ্য হবে, 26 তম GOM সভায় এটি জানানো
হয়েছে।
বৈঠকের মূল সিদ্ধান্ত:
●

INSACOG (Indian SARS CoV-2 Genomics
Consortium) নেটওয়ার্কে প্রায় আরো সতেরটি
ল্যাবরেটরি যোগ করা হবে।

●

কোভিড-19 এর রূপগুলো নিরীক্ষণ করতে এই
ল্যাবরেটরিগুলি যোগ করা হচ্ছে।
নেটওয়ার্ক টিতে দশটি ল্যাবরেটরি রয়েছে।

●

মিউকরমাইকসিস নামক কোভিড -19

বর্ত মানে
কালো

ছত্রাকের
সংক্রমণের
চিকিৎসা
করতে
এমফোরটেরিসিন-বি এর উৎপাদন বাড়াতে হবে।
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●

ডেঙ্গু একটি মশাবাহিত রোগ, যা চারটি স্বতন্ত্র
সেরোটাইপ যুক্ত ডেঙ্গু ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট হয় - ডেন 1, ডেন –2, ডেন -3 এবং ডেন -4

●

ডেঙ্গু এডিস অ্যালবোপিকটাস প্রজাতির মশা দ্বারা
ছড়ায় এবং এর ফলে ফ্লু জাতীয় অসুস্থতা যেমন
গুরুতর পেশী ব্যথা এবং বমি বমি ভাব ইত্যাদি হতে
পারে এবং সঠিকভাবে নিরাময় না হলে মৃত্যু পর্যন্ত
হতে পারে।

Important Days
আন্তর্জ াতিক পরিবার দিবস: 15 মে
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পরিবারগুলিতে যে গুরুত্ব দেয় তা
প্রতিফলিত করতে প্রতিবছর 15 ই মে আন্তর্জাতিক
পরিবার দিবস পালন করা হয়। এই দিনটি পরিবার
সম্পর্কি ত সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর এবং
পরিবারগুলিকে প্রভাবিত সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং
জনসংখ্যা সংক্রান্ত প্রক্রিয়াগুলির জ্ঞান বাড়ানোর একটি
সুযোগ সরবরাহ করে। 2021 এর থিমটি হ'ল "পরিবার
এবং নতু ন প্রযুক্তি"।
দিনটির ইতিহাস:
1993 সালে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ একটি
রেজুলেশনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে প্রতি বছরের 15 মে
আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস হিসাবে পালন করা উচিত।
জাতীয় ডেঙ্গু দিবস: 16 ই মে
ভারতে প্রতিবছর 16 ই মে জাতীয় ডেঙ্গু দিবস পালন
করা হয়। দিনটিতে মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এন্ড ফ্যামিলি
ওয়েলফেয়ার এর উদ্যোগে, ডেঙ্গু ও এর প্রতিরোধমূলক
ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং সংক্রমণ মরসুম
শুরুর আগে ভেক্টরজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্তুতি
গ্রহণ করা হয় ।
ডেঙ্গু সম্পর্কে :
●

মহিলা মশার কামড়ে (এডিস এজিপ্টি) ডেঙ্গু ছড়ায় ।
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আন্তর্জাতিক আলোক দিবসটি 16 ই মে পালিত হল
পদার্থবিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার থিওডোর মাইমানের 1960
সালে লেজারের প্রথম সফল অপারেশনটির উপলক্ষে
প্রতিবছর 16 ই মে তারিখটিতে আন্তর্জাতিক আলোক
দিবস (আইডিএল) পালিত হয়। বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও
শিল্প, শিক্ষা, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এবং
ইউনেস্কোর 'শিক্ষা, সাম্যতা এবং শান্তিতে সাফল্য
অর্জনের জন্য চিকিত্ সা ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং
শক্তি প্রভৃ তি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের জন্য দিনটিকে
উদযাপিত করা হয় । 2021 আন্তর্জাতিক আলোক
দিবসের বার্ত া হ'ল "Trust Science".
আন্তর্জাতিক আলোক দিবস উদযাপনের উদ্দেশ্য হল
বিশ্বব্যাপী সমাজের বিভিন্ন সেক্টরের মানুষকে বিজ্ঞান,
প্রযুক্তি, শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধনের মধ্য দিয়ে
কিভাবে উনেস্কোর গোলগুলি পূরণ হয়ে একটি শান্তিপূর্ণ
সমাজ গঠন করা যাবে তা প্রদর্শন করা ।
ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ লিভিং টু গেদার ইন পিস :
16 মে
2018 সাল থেকে প্রতিবছরই 16 ই মে 'দ্য
ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ লিভিং টু গেদার ইন পিস'
অনুষ্ঠিত হয় । জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ শান্তির
উন্নয়নে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের
প্রচেষ্টাকে নিয়মিতভাবে গতিশীল রাখার জন্য 16 ই মে
'দ্য ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ লিভিং টু গেদার ইন পিস'
হিসাবে ঘোষণা করে । দিবসটি পালিত হওয়ার লক্ষ্য হল
সাস্টেইনেবল ওয়ার্ল্ড গড়ার উদ্দেশ্যে, পার্থক্য এবং
বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসাথে থাকার এবং কাজ
করার আকাঙ্ক্ষাকে তু লে ধরা ।
দিনটির ইতিহাস:
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জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে 16 ই মে 2017
দিনটিকে 'ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ লিভিং টু গেদার ইন
পিস' হিসাবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

ইউএন বিশ্ব সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ (ইউএনজিআরএসডাব্লু)

ওয়ার্ল্ড
টেলিকমিউনিকেশন
অ্যান্ড
ইনফরমেশন
সোসাইটি দিবস: 17 মে
ইন্টারন্যাশনাল
টেলিকমিউনিকেশন
ইউনিয়ন
(আইটিইউ) এর প্রতিষ্ঠা স্মরণে 1969 সাল থেকে
প্রতিবছর 17 ই মে ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন এন্ড
ইনফরমেশন সোসাইটি ডে (ডাব্লুটিআইএসডি) পালন
করা হয়। 2021 এর থিমটি হ'ল “Accelerating
Digital Transformation in challenging
times”
আইটিইউ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 17 মে 1865 সালে, যখন

থাকে। 6 ষ্ঠ ইউএনজিআরএসডব্লিউয়ের থিমটি হ'ল

প্যারিসে প্রথম আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ কনভেনশন

সচেতন করার জন্য বিশ্ব এইডস ভ্যাকসিন দিন,

স্বাক্ষরিত হয়েছিল। দিবসটির মূল লক্ষ্য হ'ল ইন্টারনেট
এবং

সমাজ

ও

অর্থনীতিতে

নতু ন

প্রযুক্তি

দ্বারা

পরিবর্ত নগুলি এবং সেই সাথে ডিজিটাল বিভাজনকে
প্রশ্রয়ের উপায় সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
ওয়ার্ল্ড হাইপারটেনশন ডে : 17 মে
উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধি (বিপি) সম্পর্কে জনসচেতনতা প্রচার
এবং এই নীরব ঘাতককে প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে
সমস্ত দেশের নাগরিকদের উত্ সাহিত করার লক্ষ্যে
ওয়ার্ল্ড হাইপারটেনশন ডে (ডাব্লুএইচডি) বিশ্বব্যাপী 17
মে বিশ্বব্যাপী পালিত হয়। দিনটি 2005 সালের মে মাসে
প্রথমবারের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
ওয়ার্ল্ড

হাইপারটেনশন

ডে

(ডাব্লুএইচডি)

হ'ল

হাইপারটেনশন অফ ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটির একটি
অনুমোদিত

অংশ

ওয়ার্ল্ড

হাইপারটেনশন

লিগের

(ডাব্লুএইচএল) একটি উদ্যোগ। ওয়ার্ল্ড হাইপারটেনশন
ডে 2021-এর থিমটি হ'ল আপনার রক্তচাপকে
সঠিকভাবে পরিমাপ করুন, এটি নিয়ন্ত্রণ করুন, দীর্ঘ
দিন বাঁচু ন।

প্রতিটি ইউএনজিআরএসডাব্লুতে অ্যাডভোকেসি থিম
স্ট্রিটস ফর লাইফ, ট্যাগলাইনল # লাভ 30। এটি

বিশ্বজুড়ে ব্যক্তি, সরকার, এনজিও, কর্পোরেশন এবং
অন্যান্য সংস্থাগুলিকে একত্রিত করে সড়ক সুরক্ষার
সচেতনতা বাড়াতে এবং এমন পরিবর্ত ন করে যা সড়ক
মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করবে।
বিশ্ব এইডস ভ্যাকসিন দিবস: 18 ই মে
এইচআইভি সংক্রমণ এবং এইডস প্রতিরোধের জন্য
ভ্যাকসিনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে
(এইচআইভি

ভ্যাকসিন

সচেতনতা

দিবস

নামেও

পরিচিত) প্রতিবছর 18 ই মে পালিত হয় । প্রথম বিশ্ব
এইডস ভ্যাকসিন দিবসটি ক্লিন্টনের ভাষণের বার্ষিকী
স্মরণে পালিত হয়েছিল 18 ই মে, 1998.
1997 সালের 18 ই মে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল
ক্লিন্টনের মরগান স্টেট ইউনিভার্সিটিতে এক প্রারম্ভিক
বক্তৃতার সময় বিশ্ব এইডস ভ্যাকসিন দিবসের ধারণাটি
প্রস্তাব করা হয়েছিল, যা এইচআইভির বিস্তারকে রোধ
করার জন্য একটি ভ্যাকসিনের প্রয়োজনীয়তার কথা
উল্লেখ করেছিল।
ইন্টারন্যাশনাল মিউজিয়াম ডে : 18 মে
দা ইন্টারন্যাশনাল মিউসিয়াম ডে 1977 সাল থেকে
প্রতিবছর 18 ই মে পালিত হয় । এর উদ্দেশ্য হল "মিউসিয়ামগুলি সংস্কৃতি বিনিময়, সংস্কৃতি সমৃদ্ধকরণ
এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা
এবং শান্তির বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম" হিসেবে
মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ঘটানো । 2021 এর
ইন্টারন্যাশনাল মিউসিয়াম ডে এর থিমটি হলো "দা

6 ষ্ঠ ইউএন বিশ্ব সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ: 17-23 মে
2021
6 ষ্ঠ ইউএন বিশ্ব সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ , যা এই বছর 17
থেকে 23 মে এর মধ্যে উদযাপিত হচ্ছে , বিশ্বব্যাপী
নগর, শহর এবং গ্রামগুলির জন্য 30 কিমি / ঘন্টা (20
mph) গতি সীমাবদ্ধতার আহ্বান জানানো হয়েছে।
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ফিউচার অফ মিউসিয়াম : রিকভার এন্ড রিইমাজিন" ।
এটি ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ মিউজিয়াম (ICOM)
দ্বারা সমন্বিত।
20 মে বিশ্বব্যাপী মৌমাছি দিবস পালন করা হল
বিশ্ব মৌমাছি দিবস প্রতি বছর 20 মে বিশ্বব্যাপী পালন
করা হয়। 1734 সালের 20 মে স্লোভেনিয়ায় মৌমাছি
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পালনের অগ্রদূত আন্তন জানিয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন ।
মৌমাছি দিবসের উদ্দেশ্য হল বাস্তুসংস্থায় মৌমাছি এবং
অন্যান্য পরাগবাহীদের ভূ মিকার স্বীকৃতি দেওয়া। বিশ্বের
মোট খাদ্য উত্ পাদনের প্রায় 33% মৌমাছির উপর
নির্ভ র করে সুতরাং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য,
প্রকৃতিতে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করতে এবং দূষণ
হ্রাস করতে একটি সাহায্য করে ।

বিশ্ব মৌমাছি দিবস 2021 এর থিমটি হ'ল “Bee
engaged: Build Back Better for Bees” ..
বিশ্ব মৌমাছি দিবসের ইতিহাস:
জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলি 2017 সালের ডিসেম্বরে
স্লোভেনিয়ার প্রস্তাবকে অনুমোদন দিয়ে সিদ্ধান্তে আসে
যে 20 ই মে থেকে বিশ্ব মৌমাছি দিবস পালন করা হবে ।
প্রথম বিশ্ব মৌমাছি দিবসটি 2018 সালে পালন করা
হয়েছিল।
20 মে বিশ্বব্যাপী বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস পালন করা হয়
প্রতি বছর 20 মে বিশ্বব্যাপী বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস
পালন করা হয়। এই দিনটিতে অনেক দেশ
আন্তর্জাতিকভাবে মেট্রোলজি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এর
অগ্রগতি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে একত্রিত হয়।
2021
বিশ্ব মেট্রোলজি দিবসের থিম হ'ল
‘Measurement for Health’। আমাদের
প্রত্যেকের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ক্ষেত্রে মেজারমেন্ট এর
গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে থিমটি
বেছে নেওয়া হয়েছিল।
বিশ্ব মেট্রোলজি দিবসের ইতিহাস:
বিশ্ব মেট্রোলজি দিবসটি সতেরোটি দেশের প্রতিনিধিদের
দ্বারা ফ্রান্সের প্যারিসে 20 মে 1875 সালে মিটার
কনভেনশনের স্বাক্ষরের বার্ষিক উদযাপন। আন্তর্জাতিক
মেট্রোলজি
দিবস
প্রকল্পটি
ইন্টারন্যাশনাল
অর্গানাইজেশন অফ লিগাল মেট্রোলজি (OIML) এবং
ব্যুরো ইন্টারন্যাশনাল দেশ পোয়েডস এট মেসার্স (BIPM)
দ্বারা যৌথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।
আন্তর্জাতিক চা দিবস 21 মে বিশ্বব্যাপী পালন করা হয়
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21 মে ভারতের সুপারিশ অনুসারে আন্তর্জাতিক চা
দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালন করা হয়। আন্তর্জাতিক চা
দিবসটির উদ্দেশ্য হ'ল চা উত্ পাদক এবং চা শ্রমিকদের
অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করা। বিশ্বজুড়ে চায়ের গভীর
সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতনতা
বৃদ্ধির জন্য এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে
এর গুরুত্ব প্রচারে জাতিসংঘ ইউফুড এন্ড এগ্রিকালচার
অর্গানাইজেশন (এফএও) দ্বারা আন্তর্জাতিক চা
দিবসটিকে স্বীকৃতি দিয়েছে ।
আন্তর্জাতিক চা দিবসের ইতিহাস:
2015 সালের অক্টোবর মাসে চা সম্পর্কি ত এফএও
ইন্টারগভর্নমেন্টাল গ্ৰুপ (আইজিজি) ভারতের প্রস্তাবের
ভিত্তিতে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনকে 21 মে
আন্তর্জাতিক চা দিবস হিসাবে মনোনীত করেছে। 2019
এর আগে, 15 ই ডিসেম্বর তারিখে চা উত্ পাদনকারী
দেশগুলি যেমন বাংলাদেশ,
শ্রীলঙ্কা,
নেপাল,
ভিয়েতনাম,
ইন্দোনেশিয়া,
কেনিয়া,
মালাউই,
মালয়েশিয়া, উগান্ডা, ভারত এবং তানজানিয়ায়
আন্তর্জাতিক চা দিবস হিসাবে পালিত হত।
চা কি?
চা হল ক্যামেলিয়া সিনেন্সিস উদ্ভিদ থেকে তৈরি একটি
পানীয়। চা হ'ল জলের পরে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি
ব্যবহৃত পানীয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে চায়ের উৎস
উত্তর-পূর্ব ভারত, উত্তর মায়ানমার এবং দক্ষিণ-পশ্চিম
চীনে হয়েছিল তবে উদ্ভিদটি প্রথমে কোথায় উত্থিত
হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। চা আমরা দীর্ঘদিন
ধরে ব্যবহার করছি । প্রমাণ রয়েছে যে 5,000 হাজার
বছর আগে চীনের মানুষেরা চা খেত । পানীয়ের অ্যান্টিইনফ্ল্যামেটরি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ওজন হ্রাস হওয়ার
দরুণ চা খাওয়া স্বাস্থ্যের উপকার এবং সুস্থতা আনতে
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পারে বলে চিকিৎসকেরা মনে করেন । বহু সমাজে এর
সাংস্কৃ তিক তাৎপর্যও রয়েছে।
জাতীয় সন্ত্রাসবাদ বিরোধী দিবস: 21 মে
ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষে 21 মে ভারতে জাতীয় সন্ত্রাসবাদ বিরোধী
দিবস পালন করা হয়।এই দিবসটি শান্তি, সম্প্রীতি এবং
মানবতার বার্ত া প্রচারের জন্য এবং জনগণের মধ্যে
ঐক্যের প্রচারের জন্যও পালিত হয়। রাজীব গান্ধী ছিলেন
ভারতের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী। তিনি দেশের ষষ্ঠ
প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হন এবং 1984 থেকে 1989
সাল পর্যন্ত তিনি জাতির সেবা করেন।
মিঃ গান্ধীকে 1991 সালের 21 মে মানব বোমা দিয়ে
হত্যা করা হয়েছিল। তামিলনাড়ুতে ক্যাম্পেইন চলাকালীন
এক সন্ত্রাসবাদীর দ্বারা তাকে হত্যা করা হয়েছিল।
তারপরে, ভি.পি. সিংহ সরকার এর অধীনে, কেন্দ্র 21
মে সন্ত্রাসবিরোধী দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত
নিয়েছে।
ওয়ার্ল্ড ডে ফর কালচারাল ডাইভারসিটি ফর ডায়ালগ
এন্ড ডেভেলপমেন্ট
প্রতিবছর 21 মে ওয়ার্ল্ড ডে ফর কালচারাল
ডাইভারসিটি ফর ডায়ালগ এন্ড ডেভেলপমেন্ট পালন
করা হয়।আজকের দিনটির উদ্দেশ্য বিশ্ব সংস্কৃ তিগুলির
মহিমা উদযাপন এবং শান্তি ও স্থায়ী উন্নয়ন অর্জনের
জন্য অন্তর্ভু ক্তি এবং ইতিবাচক পরিবর্ত নের প্রতীক
হিসাবে এর বৈচিত্র্যের গুরুত্বকে তু লে ধরা।
ওয়ার্ল্ড ডে ফর কালচারাল ডাইভারসিটি ফর ডায়ালগ
এন্ড ডেভেলপমেন্ট এর ইতিহাস:
2001
সালে,
ইউনাইটেড
নেশনস
এডু কেশনাল,সাইন্টিফিক
এন্ড
কালচারাল
অর্গানাইজেশন
(UNESCO)
2001
সালে
আফগানিস্তানে বামিয়ানের বুদ্ধ মূর্তি ধ্বংসের ফলস্বরূপ
'ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অন কালচারাল ডাইভারসিটি'
গ্রহণ করেছিল। তারপরে 2002 সালের ডিসেম্বর মাসে
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ (UNGA) এর 57/249
রেজোলিউশনে 21 মে ওয়ার্ল্ড ডে ফর কালচারাল
ডাইভারসিটি ফর ডায়ালগ এন্ড ডেভেলপমেন্ট হিসাবে
ঘোষণা করেছে।
Sports News
রমেশ পাওয়ার ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রধান
কোচ নিযুক্ত হলেন
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ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) টিম ইন্ডিয়ার
(সিনিয়র মহিলা) প্রধান কোচ হিসাবে রমেশ পোওয়ারকে
নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। সুলক্ষন নায়েক, মদন লাল
ও রুদ্র প্রতাপ সিং নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের ক্রিকেট
উপদেষ্টা কমিটি আবেদনকারীদের ইন্টারভিউ নেওয়ার
পর রমেশ পাওয়ারকে ভারতীয় মহিলা দলের কোচ
হওয়ার ব্যাপারে সবাই মিলে সম্মতি প্রকাশ করে । রমেশ
পাওয়ার ভারতের একজন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক
ক্ৰিকেটার, যিনি ভারতের হয়ে 2 টি টেস্ট এবং 31 টি
ওয়ানডে খেলেছেন ।
রাফায়েল নাদাল দশম ইতালিয়ান ওপেন শিরোপা
জিতেছেন
দশম ইতালিয়ান ওপেন শিরোপা জয়ের জন্য রাফায়েল
নাদাল বিশ্বের এক নম্বর নোভাক জোকোভিচকে
পরাজিত করেছিলেন। এই জুটির মধ্যকার 57 তম
ক্যারিয়ারের শোডাউনে দ্বিতীয় সীড নাদাল ডিফেন্ডিং
চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে 2 ঘন্টা 49 মিনিটে 7-5, 1-6, 63 গোলে জিতেছিলেন। এই জয়টি নাদাল 36 তম এটিপি
মাস্টার্স 1000 মুকুটও অর্জন করেছিলেন, 1990 সালে
সিরিজটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে জোকোভিচের রেকর্ডে র
সমান।
মহিলাদের বিভাগে পলিশ টিনেজার ইগা সোয়েটেক
চেকের নবম সিড কারোলিনা প্লিসকোভাকে 6-0, 6-0
ব্যবধানে পরাজিত করে ইতালিয়ান ওপেন শিরোপা
জিতেছে। 15 তম স্থানে থাকা সোয়েটেক তার তৃ তীয়
ডাব্লুটিএ টাইটেল দাবি রেখেছেন।
ভারতের তেজস্বিনী শঙ্কর মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রে পরপর
দুবছর হাই জাম্প টাইটেল জিতেছে
কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধিত্ব করে, ভারতের
তেজস্বিনী শঙ্কর মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটনে বিগ 12
আউটডোর ট্র্যাক এবং ফিল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে পরপর দুটি
সংস্করণে পুরুষদের হাই জাম্প খেতাব জিতলেন । তিনি
তৃ তীয় ভারতীয় যিনি অনেক মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের ট্র্যাক
এবং ফিল্ড অলিম্পিয়ানদের উঠে আসা গ্রাউন্ড,এবং
অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ইউএসএ সার্কি টে অংশ
নিয়েছেন ।
বিগ 12 আউটডোর ট্র্যাক এবং ফিল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের
2019 সংস্করণেও শঙ্কর পুরুষদের হাই জাম্প শিরোপা
জিতেছিলেন । এর পরবর্তী সংস্করণ 2020
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চ্যাম্পিয়নশিপ কোভিড -19 মহামারীজনিত কারণে
বাতিল করা হয়েছিল।
প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূ ত ফাইটার হিসেবে এমএমএ
খেতাব জয়ী হলেন অর্জান ভু ল্লার
সিঙ্গাপুর ভিত্তিক ওয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে হেভিওয়েট
ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ব্র্যান্ডন ভেরাকে পরাজিত
করে টপ লেভেল এমএমএর প্রমোশনে বিশ্ব খেতাব
অর্জন করলেন প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূ ত অর্জান ভু ল্লার ।
ভেরাকে
পরাজিত
করে,
ভু ল্লার
ফিলিপিনোআমেরিকানদের পা ঁচ বছরের চ্যাম্পিয়নশিপ-জয়ী রান
শেষ করলেন । ভোল্লার 2010 ও 2012 সালে
কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। তিনি
অলিম্পিকে কানাডার প্রতিনিধিত্বকারী প্রথম ভারতীয়
বংশোদ্ভূ ত ফ্রিস্টাইল কুস্তিগীর হয়েছিলেন।
কোভিড 19 -এর কারণে এশিয়া কাপ 2021
অনির্দি ষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে
এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি টু র্নামেন্ট, যা জুনে শ্রীলঙ্কায়
অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, কোভিড -19 মহামারীর
কারণে অনির্দি ষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। মূলত
শ্রীলঙ্কায় 2020 এর সেপ্টেম্বরে এই টু র্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত
হওয়ার কথা ছিল যা কোভিড -19 এর কারণে 2021
সালের জুনে পরিবর্তি ত করা হয়েছে।.
সমস্ত দল আগামী দুই বছরের জন্য তাদের ফিউচার ট্যুর
প্রোগ্রামের (FTPs) পরিকল্পনা করছে, এই টু র্নামেন্টটি
কেবলমাত্র 2023 সালের আইসিসি 50-ওভার
বিশ্বকাপের পরে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।যদিও এশিয়ান
ক্রিকেট কাউন্সিলের ফর্মাল স্টেটমেন্ট এখনও আসেনি।
তবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার কারণে
টু র্নামেন্টটি দ্বীপরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
Obituaries News
প্রাক্তন সিবিআই অফিসার কে রাগোথামান মারা
গেলেন
প্রাক্তন সিবিআই অফিসার কে রাগোথামান মারা গেলেন
। তিনি রাজীব গান্ধী হত্যা মামলার বিশেষ তদন্তকারী
দলের (এসআইটি) প্রধান ইনভেস্টিগেশন অফিসার
ছিলেন। 1988 সালে তিনি পুলিশ পদক এবং 1994
সালে প্রেসিডেন্ট পদক লাভ করেন।
19
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রাগোথামান অনেকগুলি বই রচনা করেছেন যেমন
কন্সপিরেসি টু কিল রাজীব গান্ধী, থার্ড ডিগ্রী ক্রাইম
ইনভেস্টিগেশন মেনেজমেন্ট এন্ড ক্রাইম এন্ড দা
ক্রিমিনাল । তিনি 1968 সালে সিবিআইতে সাবইন্সপেক্টর হিসাবে যোগদান করেছিলেন।
টাইমস গ্রুপের চেয়ারপারসন ইন্দু জৈন প্রয়াত হলেন
অগ্রণী সমাজসেবী এবং টাইমস গ্রুপের চেয়ারপারসন
ইন্দু জৈন কোভিড-সম্পর্কি ত জটিলতার কারণে মারা
গেছেন। শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, ইন্দু
জৈন ভারতের বৃহত্তম মিডিয়া গ্রুপ, বেনেট, কোলম্যান
অ্যান্ড কোং লিমিটেডের চেয়ারপারসন ছিলেন, যিনি
টাইমস গ্রুপ হিসাবে পরিচিত, যিনি টাইমস অফ ইন্ডিয়া
এবং অন্যান্য বড় সংবাদপত্রের মালিক ছিলেন।
আধ্যাত্মিকবাদী হওয়ায় জৈন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলির গভীর
জ্ঞান রাখতেন এবং তিনি শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর এবং সদ্গুরু
জগ্গি বাসুদেবের অনুসারী ছিলেন। এর বাইরে জৈন
মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে ও অনুরাগী ছিলেন এবং
ফিকি লেডিজ অর্গানাইজেশন (এফএলও) এর
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।
বিখ্যাত গণিতবিদ এমএস নরসিমহান প্রয়াত হলেন
বিখ্যাত ভারতীয় গণিতবিদ, অধ্যাপক এমএস
নরসিমহান প্রয়াত হলেন । অধ্যাপক নরসিমহান এবং সি
এস শেশাদ্রি 'নরসিমহান-শেশাদ্রি' থিওরেম প্রমাণের
জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনিই একমাত্র ভারতীয় যিনি
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিং ফয়সাল আন্তর্জাতিক পুরষ্কার
পেয়েছেন। তিনি চেন্নাইয়ের লয়োলা কলেজ থেকে স্নাতক
এবং বোম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল
রিসার্চ , মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন
করেছেন ।
কংগ্রেস সাংসদ রাজীব সাতভ প্রয়াত হলেন
প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং রাজ্যসভার সাংসদ, রাজীব
সাতভ করোনভাইরাস জনিত সংক্রমণ থেকে সেরে উঠার
কয়েকদিন পরই মারা গেলেন। তিনি মহারাষ্ট্র থেকে
রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন এবং গুজরাটে অল ইন্ডিয়া
কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) ইনচার্জ ছিলেন। পূর্বে,
তিনি মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলি থেকে 16 তম লোকসভার
সংসদ ছিলেন।
ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন
প্রেসিডেন্ট ডঃ কে কে আগরওয়াল প্রয়াত হলেন
বিখ্যাত কার্ডি ওলজিস্ট এবং ইন্ডিয়ান মেডিকেল
অ্যাসোসিয়েশনের
(আইএমএ)
প্রাক্তন
জাতীয়
প্রেসিডেন্ট ডঃ কে কে আগরওয়াল কোভিডের সাথে
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লড়াই করে মারা গেলেন । তিনি একজন বিশিষ্ট
চিকিৎসক এবং কার্ডি ওলজিস্ট ছিলেন, যিনি ভারতের
হার্ট কেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রধান হিসাবেও কাজ
করেছেন। তিনি চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য 2005
সালে ডঃ বিসি রায় অ্যাওয়ার্ড এবং 2010 সালে
ভারতের চতু র্থ সর্বোচ্চ সম্মান পদ্মশ্রী পেয়েছেন ।
প্রখ্যাত তামিল লেখক এবং ফোকলোরিস্ট কি.
রাজনারায়ণন প্রয়াত হলেন
বিখ্যাত তামিল ফোকলোরিস্ট এবং প্রশংসিত লেখক কি.
রাজনারায়ণন মারা গেলেন । তা ঁর তামিল ইনিশিয়ালরা

তা ঁকে কিরা নামে ডাকত । তিনি ‘কারিশাল সাহিত্যের’
প্রবর্ত ক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। 1991 সালে তা ঁর
‘উপন্যাস‘ গোপালপুরাথু মাক্কাল ’এর জন্য কিরাকে
সাহিত্য একাডেমি পুরষ্কারে ভূ ষিত করা হয়েছিল। তিনি
ছোটগল্প, উপন্যাস, লোককাহিনী এবং প্রবন্ধের বিশিষ্ট
লেখক ছিলেন এবং তিনি 30 টিরও বেশি বই প্রকাশ
করেছেন।
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী চমন লাল গুপ্ত মারা গেলেন
প্রবীণ বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চমন লাল
গুপ্ত মারা গেলেন । পা ঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে তা ঁর
সুনামের রাজনৈতিক জীবন ছিল, যা শুরু হয়েছিল
1972 সালে জে & কে আইনসভার সদস্য হওয়ার মধ্য
দিয়ে। তিনি জম্মুর উধমপুর আসন থেকে 11 তম,12
তম এবং 13 তম লোকসভার সদস্য ছিলেন।
এ ছাড়া, চমন লাল গুপ্ত ছিলেন কেন্দ্রীয় রাজ্য মন্ত্রী, 13
ই অক্টোবর, 1999 এবং 1 সেপ্টেম্বর, 2001 এর মধ্যে
সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রী , কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র চার্জ),
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক (1 সেপ্টেম্বর, 2001
থেকে 30 জুন, 2002) এবং কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা
প্রতিমন্ত্রী (1 জুলাই, 2002 থেকে 2004)।

প্রাক্তন NSG প্রধান জে কে দত্ত,যিনি 26/11 -এর
কাউন্টার-টেরর অপসকে নেতৃ ত্ব দিয়েছিলেন,তিনি
মারা গেছেন
ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (NSG)এর প্রাক্তন ডিরেক্টরজেনারেল জে.কে.দত্ত ,যিনি 26/11-এর মুম্বাই সন্ত্রাবাদী
হামলার সময় সেনাবাহিনীকে নেতৃ ত্বদান করেছিলেন,
তিনি কোভিড-19 সম্পর্কি ত জটিলতার কারণে মারা
গেছেন। জে কে দত্ত 26/11-এর মুম্বাই সন্ত্রাসবাদী
হামলায় ব্ল্যাক টর্নেডো অপারেশন চলাকালীন সন্ত্রাসবাদ
ও উদ্ধার প্রচেষ্টা দেখেছিলেন।
পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের 1971 ব্যাচের আইপিএস
অফিসার,যিনি আগস্ট 2006 থেকে ফেব্রুয়ারী 2009
পর্যন্ত এই বাহিনীতে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, NSG
তা ঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি সিবিআই এবং
কেন্দ্রীয় শিল্প সুরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন পদেও দায়িত্ব পালন
করেছেন।
রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ পাহারিয়া মারা
গেলেন
প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী
জগন্নাথ পাহারিয়া কোভিড -19-এর কারণে মারা
গেছেন। তিনি 1980 সালের 6 জুন থেকে 1981 সালের
14 জুলাই রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন
করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি হরিয়ানা ও বিহারের প্রাক্তন
রাজ্যপালও ছিলেন।
Miscellaneous News
এয়ারলাইন সংস্থা গোএয়ার নিজেকে ‘ গো ফার্স্ট’
হিসাবে পুনর্নবীকরণ করেছে
ওয়াদিয়া গ্রুপের মালিকানাধীন, গোএয়ার নিজেকে "গো
ফার্স্ট" হিসাবে নতু ন রূপ দিয়েছে, “You Come
First”. 15 বছর পর পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্তটি COVID19 মহামারীটির প্রভাব অতিক্রম করার জন্য কোনও
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ইউএলসিসি (ultra-low-cost carrier) বিমান
মডেলটিতে ক্যারিয়ার পরিচালনা করার সংস্থার প্রচেষ্টার
অংশ।
ইউ ফারসির পরিকল্পনার আওতায় এয়ারবাস এ 320
এবং এ 320 নিওস (নতু ন ইঞ্জিন বিকল্প) প্লেনগুলি
সমন্বয়ে গো ফার্স্ট তার বহর জুড়ে সংকীর্ণ-দেহ বিমান
পরিচালনা করবে। এটি কেবল যাত্রীদের নিরাপত্তা,
স্বাচ্ছন্দ্য এবং সময় সাশ্রয় নিশ্চিত করবে না তবে অতিস্বল্প ব্যয়ে ভাড়াতে পরবর্তী জেনারেলের বহরের সুবিধা
পেতে তাদের সহায়তা করবে, যাতে তাদের ভ্রমণ
পরিকল্পনা কখনও বাধাগ্রস্ত না হয়।
ঘূর্ণি ঝড় তৌকতে বহু রাজ্যে আঘাত হানছে
ঘূর্ণি ঝড় তৌকাতে রবিবার ভোরের দিকে সর্বোচ্চ তীব্রতা
অর্জন করেছে এবং এখন এটি অত্যন্ত মারাত্মক ঘূর্ণি ঝড়
হয়ে উঠেছে (118 থেকে 166 কিমি / ঘন্টা বায়ুর
গতিবেগ)। ভারত আবহাওয়া অধিদফতর (আইএমডি)
জারি করা সর্বশেষ ঘূর্ণি ঝড় সতর্ক তা জানিয়েছে যে এই
ঝড় গুজরাট উপকূল, মহারাষ্ট্র, গোয়ার কাছাকাছি
পৌঁছে যাবে। সোমবার অবধি উপকূলীয় কর্ণাটক ও
কেরালায় হালকা থেকে মাঝারি তীব্র বৃষ্টিপাত অব্যাহত
থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।
আইডিআরবিটি

তৈরী

করছে

ন্যাশনাল

ডিজিটাল

ফিনান্সিয়াল ইনফ্রস্ট্রাকচার (NADI) : 18 ই মে
দা ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ ইন
ব্যাংকিং টেকনোলজি (IDRBT) ন্যাশনাল ডিজিটাল
ফিনান্সিয়াল ইনফ্রস্ট্রাকচার (NADI)

নামে একটি

পরবর্তী প্রজন্মের ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল ইনফ্রস্ট্রাকচার
তৈরি করছে। এনএডিআই ভবিষ্যতে ভারতের ডিজিটাল
আর্থিক পরিষেবাগুলির উন্নতির জন্য একটি রোডম্যাপ
এবং ফ্রেমওয়ার্ক প্রদান করবে।
NADI সম্পর্কে :
এনএডিআই মডার্ন নেটওয়ার্ক ইনফ্রস্ট্রাকচারের সমন্বয়ে
তৈরী হবে যাতে ব্যাক-এন্ডে ক্রিটিকাল ডেটা সেন্টার
ইনফ্রস্ট্রাকচারের

সঙ্গে

সংযোগের

জন্য

এসডিএন

(সফ্টওয়্যার-সংজ্ঞায়িত নেটওয়ার্কি ং) সহ 5 জি / এজ

আইডিআরবিটি হ'ল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (RBI)এর
একটি অংশ।
দক্ষ ডিজিটাল লেজর প্রযুক্তি এবং এআই / এমএল
প্রযুক্তির সহায়তায় ডিজিটাল পরিচয় যাচাইকরণ,
ডিজিটাল পরিচয় মূল্যায়ন এবং ডিজিটাল সম্পদ
পরিচালন উভয়কে সমর্থন করার জন্য মিডলওয়্যার
ইনফ্রস্ট্রাকচার ও থাকবে। "
গুগল শীর্ষ প্রকাশকদের সাথে 'নিউস শোকেস ইন
ইন্ডিয়া' প্রোগ্রাম শুরু করতে চলেছে
গুগল ভারতে তার বিশ্বব্যাপী লাইসেন্সিং প্রোগ্রাম 'নিউস
শোকেস ইন ইন্ডিয়া' চালু করার ঘোষণা করে দিয়েছে।
গুগল 30 জন প্রকাশকের সাথে তাদের কিছু সামগ্রীতে
অ্যাক্সেস দেওয়ার চু ক্তি সাক্ষর করেছে। প্রযুক্তিগত
প্ল্যাটফর্মগুলির কাছ থেকে ন্যায্য মূল্য এবং বিজ্ঞাপনের
অংশের জন্য বিশ্ব মিডিয়ার চাপের দরুণ এই সিদ্ধান্ত
নেওয়া হয়েছে ।
ফেব্রুয়ারিতে,
ইন্ডিয়ান
নিউজপেপার
সোসাইটি
(আইএনএস) সার্চ ইঞ্জিন গুগলকে তাদের প্রকাশিত
সামগ্রীর ব্যবহারের জন্য খবরের কাগজকে ক্ষতিপূরণ
দেওয়ার অনুরোধ করেছিল এবং এর বিজ্ঞাপনের
রাজস্বের আরও বড় অংশ চেয়েছিল। এই প্রকাশকদের
সামগ্রীগুলি গুগল নিউজে এবং ডিসকভার পেজ এ
ইংরেজি ও হিন্দিতে লেখা নিউজ শোকেস স্টোরি
প্যানেলগুলিতে প্রদর্শিত হবে। ভবিষ্যতে আরও স্থানীয়
ভাষার অন্তর্ভু ক্তি হবে। এটি পাঠকদের সীমিত পরিমাণে
বিভিন্ন সামগ্রীতে অ্যাক্সেস দিতে অংশগ্রহণকারী সংবাদ
সংস্থাকে অর্থ প্রদান করবে।
শোকেস সম্পর্কে :
শোকেস অনলাইন প্রকাশকদের তাদের সামগ্রীর জন্য
অর্থ প্রদান করে এবং অংশীদারি প্রকাশকদের ব্যবহারের
জন্য পে-ওয়ালড গল্পগুলিতে সীমিত অ্যাক্সেস সরবরাহ
করে । শোকেস 700 এরও বেশি প্রকাশকের সাথে কাজ
করা 12 টিরও বেশি দেশে এক্টিভ রয়েছে । এটি
মানসম্পন্ন সাংবাদিকতার সমর্থন করার জন্য গুগলের
এক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের একটি অংশ।

ক্লাউড অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে।
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