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আম্বেদকর মেম্বেোররযোল অ্যোন্ড কোলচোরোল
মেন্টোম্বরর জন্য রোষ্ট্রপরি রোে ন্োথ মকোরিন্দ রিরি
প্রস্তর স্থোপন্ করম্বলন্
• রাষ্ট্রপতি রাম নাথ ক াতিন্দ লখন্উম্বি
আম্বেদকর মেম্বেোররযোল অ্যোন্ড কোলচোরোল
মেন্টোম্বরর জনয তিতি প্রস্তর স্থাপন রলেন ।
েখনউল়ের আইশিাগ এইদগালের সামলন এই
সাাংস্কৃতি ক ন্দ্রটি 5493.52 িগতমিার
গ
জতম জুলে
স্থাপন েলি এিাং এখালন ডাাঃ আম্বেদম্বকর 25
ফুট উঁচু মূতিগ প্রতিটিি েলি ।
• 45.04 মকোটট িা া িযল়ে এই ক ন্দ্রটি প্রতিটিি
েলি । এখালন এ টি অতডলিাতর়োম থা লি যার
ধারণক্ষমিা রল়েলে 750 জন মানুষ, গ্রন্থাগার,
গলিষণা ক ন্দ্র, তচত্রশাো, জাদুঘর এিাং িহুমুখী
নলিনশন ক ন্দ্র ।
ইিোরলম্বি িোরিীয মেন্োম্বদর জন্য যুম্বের
স্মৃরিম্বেৌম্বের
উম্ববোেন্
করম্বিন্
িোরিীয
মেন্োপ্রেোন্
• িারিী়ে কসনািাতেনীর প্রধান কজনালরে এম. এম.
নারালিন তিলিন (UK) এিাং ইিাতের সফলর যালিন
| এই সম়ে তিতন কসই কদশগুতের কসনািাতেনীর
প্রধান কজনালরে এিাং তসতন়ের সামতর কনিৃলের
সালথ সাক্ষাি
রলিন। ইিাতের তিখযাি শের
যাতসলনালি িারিী়ে কসনালদর জনয স্মৃতিলসৌলধর
উলবাধন
রলিন কজনালরে নারলিন | এই
সফলরর এটিই মূে তিষ়ে। তবিী়ে তিশ্বযুলের সম়ে
মতি যাতসলনা যুলে, ইিাতেল ফযাতসিাদী শক্তির
োি কথল
িাঁচালনার জনয েোই
রার সম়ে
5,000 এরও কিতশ িারিী়ে কসনা প্রাণ
তদল়েতেলেন।
• 1943 সালের কসলেম্বর কথল
1945 সালের
এতপ্রলের মলধয প্রা়ে 50,000 জন িারিী়ে ইিাতের
মুক্তির জনয িাতে ািুি েল়েতেে। তিলিন এিাং
ইিাতে উি়েই িারলির জনয প্রতিরক্ষা,
স্বাস্থযলসিা,
মো াশ,
তশক্ষা,
প্রযুক্তি,
পুননিী
গ রণলযাগয শক্তি এিাং িথয ও কযাগালযাগ
প্রযুক্তির কক্ষলত্র িারলির গুরুেপূণ অাংশীদার।
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রিক্ষো েন্ত্রণোলয রন্পুণ িোরি মপ্রোগ্রোে চোলু কম্বরম্বে
• ক ন্দ্রী়ে তশক্ষামন্ত্রী রলমশ কপাখতর়োে তনশঙ্ক
‘তনপুন িারি’
মসূগ তচ চােু
লরলে। NIPUN
কপ্রাগ্রালমর েক্ষয েে িারলির প্রতিটি তশশু 202627 সালের মলধয িৃিী়ে কগ্রড কশষ েও়োর আলগই
যালি তিতিপূণ সাক্ষরিা
গ
এিাং সাংখযা তিষ়ে জ্ঞান
(FLN)পা়ে িা তনক্তিি রা । NIPUN এর অথ গেে
National Initiative for Proficiency in
Reading
with
Understanding
and
Numeracy.
আরদিোেীম্বদর আয িোডোম্বন্োর জন্য KVIC ‘BOLD’
প্রকল্প চোলু করল
• KVIC (Khadi and Village Industries
Commission) শুষ্ক ও আধা-শুষ্ক অঞ্চলে িাঁশ
জািী়ে সিুজ পযাচ তিতরর জনয BOLD
(Bamboo Oasis on Lands in Draught) চােু
প্রকল্প চোলু লরলে। এটি িারলির প্রথম এই
ধরলণর উলদযাগ যা রাজস্থালনর উদ়েপুলরর
উপজািী়ে গ্রাম তন ো মান্ডও়ো কথল
চােু
েল়েতেে। এই প্র লের আওিা়ে তিলশষ িাঁলশর
প্রজাতির 5000 টি চারা অথাৎ
গ িাম্বুসা িু েদা এিাং
িাম্বুসা পতেমফগা প্রা়ে 16 এ র জতমলি করাপণ
রা েল়েলে।
িোাঁি মকন্ িোেম্বিন্?
• িাঁশ খুি দ্রুি িৃক্তে পা়ে এিাং 3 িেলরর মলধয ফসে
সাংগ্রে রা যা়ে।
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েেিোয আম্বন্দোলম্বন্র জন্য েরকোর েহম্বযোরিিো
েন্ত্রক তিরর কম্বরম্বে
• সর ার িারিী়ে সমিা়ে আলন্দােনল কজারদার
রলি এিাং আতদিাসী উলদযাগগুতেল
সমথনগ
রার জনয সেলযাতগিা মন্ত্র
তিতর
লরলে।
ক ন্দ্রী়ে মতন্ত্রসিা়ে রদিদে েও়োর পলর িারলির
প্রথম সেলযাতগিা মন্ত্রী শপথ কনলিন এিাং নিু ন
মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতি োউলজর দরিার েলে শপথ গ্রেণ
রলিন। নিু ন সেলযাতগিা মন্ত্র “Sahkar se
Samriddhi” এর দৃটিিতি িাস্তিা়েলনর েলক্ষয
াজ
রলি এিাং কদলশ সমিা়ে আলন্দােনল
কজারদার রলি এ টি পৃথ প্রশাসতন , আইনী
ও নীতি াঠালমা প্রদান রলি।
খোরদ প্রকৃি মপইম্বন্টর "ব্র্যোন্ড অ্যোেোম্বেডর"
হম্বযম্বেন্ ন্ীরিন্ িোডকোরর
• ক ন্দ্রী়ে সে পতরিেন ও জনপথ এিাং MSME
মন্ত্রী ন্ীরিন্ িোডকোরর িারলি প্রথম এিাং
এ মাত্র কপইলির উলবাধন রলেন যা ‘খোরদ
প্রকৃি মপইন্ট’ নালম পতরতচি | এটি গরুর
কগাির তদল়ে তিতর রা ে়ে। এোোও মন্ত্রী নীতিন
গাড াতর তনলজল কপইলির “িযান্ড অযাম্বালসডর”
তেসালি কঘাষণা
লরন, যালি এটি সারা কদলশ
প্রচার
রা যা়ে এিাং যুি উলদযািালদর কগাির
রলের উৎপাদলন উৎসাতেি রা যা়ে ।
• খাতদ প্রা ৃ ি কপইি অলিালমলিড মযানুফযা চাতরাং
প্ল্যাি জ়েপুলরর ু মারাপ্পা নযাচারাে েযান্ডলমড
কপপার ইনতিটিউি (KNHPI) যাম্পালস স্থাপন
রা েল়েলে, যা খাতদ এন্ড তিলেজ ইন্ডাতিস
তমশন (KVIC) এর এ
ইউতনি।
েরকোর িোরিীয একুযো চোষীম্বদর জন্য ‘েৎে
মেিু ’ মেোিোইল অ্যোপ চোলু কম্বরম্বে
• ক ন্দ্রী়ে মৎসয, পশুপােন ও গিাতদপশু মন্ত্রী
তগতররাজ তসাং অনোইন ক াস গ কমািাইে অযাপ
“েৎে মেিু ” চােু
লরলেন। ো়েদ্রািালদর
জোিীয েৎেয উন্নযন্ মিোম্বডের (NFDB)
অথা়েলন
গ
িুিলনশ্বলরর
ICAR-মেন্ট্রোল
ইন্রিটটউট
অ্ফ
মেিওযোটোর
অ্যোকুযোকোলচোর
(ICAR-CIFA)
বারা
অযাতপ্ল্ল শনটি তিরী রা েল়েলে ।
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েরকোর MSME খোম্বি খুচরো ও পোইকোরর িোরণজয
অ্ন্তিুক্ত
ে করল
• ক্ষুদ্র, কোি ও মাঝাতর উলদযাগ মন্ত্রণাে়ে খুচরা ও
পাই াতর িাতণজযল
MSME তেসালি অন্তিুি
গ
রার
তসোন্ত
তনল়েলে
|
তরলিইোরস
অযালসাতসল়েশন অফ ইক্তন্ড়ো (RAI) অনুসালর, এটি
ক্ষুদ্র, কোি ও মাঝাতর উলদযাগল (MSME) টিল
থা ার জনয এটিল
পুনরা়ে জীিি েলি ও
সাফেয অজগন রলি সো়েিা রলি ।
• এই খুচরা ও পাই াতর িযিসা়েীরা এখন উদযান
করক্তজলিশন কপািগ ালে করক্তজলিশন
রলি
পারলিন। এটি MSME করক্তজলিশলনর জনয িারি
সর ালরর এ টি কপািগ াে।
পোিরলক এন্টোরপ্রোইজম্বক অ্থ ে েন্ত্রম্বকর অ্েীম্বন্
আন্োর রেেোন্ত মন্ওযো হম্বলো
• িারি সর ার অথ গমন্ত্রল র অধীলন রডপোটে ম্বেন্ট
অ্ফ পোিরলক এন্টোরপ্রোইজম্বক (DPE) আনার
তসোন্ত তনল়েলে। DPE এর আলগ িারী তশে ও
পািতে
এিারপ্রাইজ মন্ত্রল র অধীলন তেে।
িতিষযলির পুন: তিতনল়োগ পতর েনাগুতের
তিষল়ে সমন্ব়ে সেজ
রার েলক্ষয এটি অথ গ
মন্ত্রল র অধীলন আনা েল়েলে। DPE অন্তিুি
গ
রার পলর অথ গ মন্ত্রনােল়ে এখন ে়েটি তিিাগ
রল়েলে।
অ্ন্য পোাঁচটট রিিোি হ'ল:
• অথননতি
গ
তিষ়ে তিিাগ,
• িয়ে তিিাগ,
• রাজস্ব তিিাগ,
• তিতনল়োগ এিাং পািতে
এযালসি মযালনজলমি
তিিাগ
• আতথ গ পতরলষিা তিিাগ।
েরকোর রেম্বেন্ট রিম্বল্পর জন্য 25 েদম্বেযর উন্নযন্
কোউন্সিল িঠন্ কম্বরম্বে
• ক ন্দ্রী়ে সর ার ডােতম়ো িারি গ্রুলপর CMD
পুতনি ডােতম়ো তসলমি তশলের জনয 25 সদলসযর
উন্ন়েন
াউক্তিে গঠন
লরলে।
াউক্তিেটি
িজেয অ্পেোরণ, েিোরেক
ে
উৎপোদন্ প্রোরি,
েোম্বন্র উন্নরি, িযয হ্রোে এিাং পম্বণযর েোন্
রন্েোরম্বণর
ে
উপা়েগুতের তিষল়ে পরামশ কদলি।
গ
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•

ডােতম়ো এই
াউক্তিেটির কচ়োরমযান। এর
সদসযলদর মলধয রল়েলে শ্রী তসলমি তেতমলিলডর
MD HM িোঙ্গুর, ইক্তন্ড়ো তসলমিস তেতমলিলডর
এক্তিত উটিি কপ্রতসলডি রোম্বকি রেিং; তিেো
লপালরশন
গ
তেতমলিলডর
CEO
প্রম্বচিো
েজুেদোর;
কজ.ক .
তসলমি
তেতমলিলডর
মযালনক্তজাং তডলরক্টর েোেিকৃষ্ণ রেিংহোরন্যো, এিাং
JSW তসলমি তেতমলিলডর CEO ন্ীম্বলি
ন্োরম্বিকোর।

International News
চীন্ WHO বোরো েযোম্বলররযো েুক্ত ম োরষি হল
• 70 িেলরর প্রলচিার পলর চীন WHO এর পক্ষ
কথল মযালেতর়ো মুি িলে কঘাতষি েে । চীন
পক্তিম প্রশান্ত মোসাগরী়ে অঞ্চলের প্রথম কদশ
যাল WHO তিন দশল রও কিতশ সম়ে াে পলর
মযালেতর়ো মুি িলে কঘাষণা লরলে | মযালেতর়ো
মুি েও়ো অনযানয কদশগুতের মলধয রল়েলে
অ্ম্বেরলযো (1981), রেঙ্গোপুর (1982) এিাং
ব্রুম্বন্ই দোরুেোলোে (1987)।
• তিশ্বিযাপী 40 টি কদশল
WHO এর পক্ষ কথল
মযালেতর়ো মুি িলে কঘাষণা রা েল়েলে । কযমন
সম্প্রতি েোলিোম্বডোর (2021), আলম্বজররযো
(2019), আম্বজেরন্টন্ো (2019), পযোরোগুম্বয
(2018) এিিং উজম্বিরকস্তোন্ (2018) প্রিৃ তি ।
হোইরির রোষ্ট্রপরি মজোম্বিম্বন্ল মেোইেম্বক দুষ্কৃিীরো
িোাঁর িোরডম্বিই হিযো কম্বরম্বে
• োইতির রাষ্ট্রপতি কজালিলনে কমাইসল
িাঁর
িাতেলি থা া ােীনই দুষ্কৃিীরা েিযা লর এিাং
িাঁর স্ত্রীও এই
োমো়ে আেি েন ।
অন্তিিী
গ
ােীন প্রধানমন্ত্রী এমন এ টি তসোন্ত
তনল়েলেন যার জনয কদশটিলি আলরা কিতশ গযাাং
তোংসা ও রাজননতি
অতস্থরিা সৃটি ে়ে |
রাষ্ট্রপতির এই আইনল
অনিধ িলে তিলিচনা
লর এ িৃেৎ জনলগািী িার িীি তিলরাতধিা
লরতেে । মাত্র তিন মাস পর এই সপ্তালে
কজালসলফর এই পদটিলি প্রতিস্থাপলনর
থা
তেে।
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আন্টোকেটটকোয মরকডে 18.3 রডরগ্র মেলরেযোে
িোপেোত্রো অ্ন্ুিূি হল
• জাতিসাংলঘর
ও়োর্ল্গ
কমলিলরােক্তজ াে
অগানাইলজশন
গ
অযািা টগ ি া়ে এ টি নিু ন
কর ডগ উচ্চ িাপমাত্রার স্বী ৃ তি তদল়েলে। 2020
সালের 6 কফব্রু়োতর, এম্বেরোন্জো মিিম্বন্
(টিরন্টট উপবীম্বপ আম্বজেন্টোইন্ িম্বিষণো
মকন্দ্র) 18.3 রডরগ্র কসেতস়োস িাপমাত্রা অনুিূি
ে়ে।
• UN এলজক্তি অনুসালর, অযািা টগ ি া়ে উচ্চ
িাপমাত্রা এ টি িৃেি উচ্চ-চাপ িযিস্থার
ফেস্বরূপ "ফন্ পরররস্থরি" তিতর
রা়ে সৃটি
েল়েলে । পূিিিী
গ
কর ডগ িাপমাত্রা তেে 17.5
তডতগ্র কসেতস়োস, যা 24 মাচগ, 2015 এ ঐ এ ই
কিশলন কর ডগ রা েল়েতেে।
মডন্েোম্বকে রন্রেি
ে হল রিম্বের দী িে
ে
েযোন্ডকযোেল
• কডনমাল গ তিলশ্বর দীঘিম
গ
সযান্ড যাসে তনতমিগ
েে যা নিু ন তগলনস ও়োর্ল্গ কর ডগ
লরলে।
ক্তত্রিুজা ার
আ ৃ তির
সযান্ড যাসেটি
মডন্েোম্বকের ব্লখুে শেলর তিতর
রা েল়েলে।
এটির উচ্চিা 21.16 রেটোর (69.4 ফুট) । এই
নিু ন সযান্ড যাসেটি 2019 সালে জামাতনলি
গ
তনতমিগ
17.66
তমিালরর
কর ডগ
রা
সযান্ড যাসেটির িু েনা়ে 3.5 তমিার দীঘ গ । এটি
তিরী রলি কনদারেযালন্ডর উইেলেড তিগারল
তিলশ্বর 30 জন কসরা িাতের িাস্কর সো়েিা
লরতেলেন।

State News
জম্মু ও কোশ্মীর 149 িেম্বরর পুরোম্বন্ো দরিোর
ঐরিম্বহযর েেোরি টোম্বলো
• LG মলনাজ তসনো গ্রীলের রাজধানী শ্রীনগর এিাং
শীলির রাজধানী জম্মুর মলধয অতফস স্থানান্তলরর
149 িেলরর পুরলনা তবিাতষ গ
ঐতিলেযর
আনুিাতন িালি সমাতপ্তর কঘাষণা
রলেন ।
প্রশাসন জম্মু ও শ্রীনগলর তিন সপ্তালের মলধয
‘দরিোর েুি’ সম্পত ি
গ জা়েগাটি খাতে
রার
জনয মীলদর কনাটিশ তদল়েলে। প্রশাসন জম্মু ও
শ্রীনগলর “দরিোর েুি”
মীলদর িসতিলযাগয
জা়েগা িাতিে লর তদল়েলে, যার ফলে মচারীরা
গ
জম্মু অথিা
াশ্মীর উি়েই স্থালনই থা লি
পারলি ।
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52িে IFFI 2021 ন্ম্বিেম্বর মিোযোয অ্ন্ুটিি হম্বি
• 2021 সালের িারলির আন্তজগাতি
চেক্তচ্চত্র
উৎসি (IFFI) এর 52িে সাংস্করণ 28 নলিম্বলর
মিোযোয অনুটিি েলি । 52িে IFFI এর
করগুলেশন এিাং কপািার মাননী়ে িথয ও
সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী প্রকোি জোিোম্বদকোর প্র াশ
লরলেন।
• িারিী়ে চেক্তচ্চলত্রর মোনা়ে
শ্রী সিযক্তজৎ
রাল়ের জন্মশিিাতষ গ ী উপেলক্ষ "েিযন্সজৎ রোয
লোইফটোইে অ্যোরচিম্বেন্ট অ্যোওযোডে ফর
এন্সিম্বলি ইন্ রেম্বন্েো" পুরস্কারটি এই িেলরই
প্রতিটিি েল়েলে এিাং এটি এই িের কথল
প্রতিিেরই IFFI এ কদও়ো েলি ।
DMRC িোরম্বির প্রথে UPI-রিরিক ন্িদহীন্
পোরকেিং চোলু কম্বরম্বে
• রদরি মেম্বিো মরল কম্বপোম্বরিন্
ে
(DMRC) প্রলিশ
রা এিাং অথ গ প্রদালনর সম়ে মালনার জনয
িারলির প্রথম FASTag িা ইউরন্ফোইড
মপম্বেন্টে ইন্টোরম্বফে (UPI) তিতি
পাত াংগ
সুতিধা চােু লরলে। এই সুতিধাটি াক্তশ্মর কগি
কমলরা কিশলন চােু রা েল়েতেে। েোরি েম্বডল
ইরন্টম্বগ্রিন্ (MMI) উলদযালগর অাংশ তেসালি
কিশলন অলিা, িযাক্তি ও r-তরিার জনয
কডতডল লিড
ইন্টোররেরডম্বযট
পোিরলক
িোিম্বপোটে (IPT) কেলনর উলবাধন রা েল়েতেে।
েুরিেো েরিরোহ করো হম্বি:
• এই পাত াংগ স্ললি 55 টি চার চা ার গাতে এিাং 174
টি দুইচা ার জা়েগা থা লি পালর। FASTag এর
মাধযলম 4 চা ার গাতে প্রলিশ ও প্রস্থান এিাং িা া
প্রদান রা কযলি পালর।
• পাত াংগ তফ FASTag এর মাধযলম ক লি কনও়ো
েলি, যা প্রলিশ এিাং অথ গ প্রদালনর সম়েল
তমল়ে
কদলি।
ক িে
FASTag
যুি
যানিােনগুতেল ই
এই স্ললি পাত াংগ
রার
অনুমতি কদও়ো েলি।
• DMRC স্মািগ াডগ কসা়োইপ লর দুই চা ার গাতে
প্রলিশ রালনার াজটি রা কযলি পালর।
• স্মািগ
াডগ কসা়োইপ ক িে প্রলিলশর সম়ে ও
প্রস্থান ও িাো গণনার সম়ে করক্তজলিশলনর জনয
িযিহৃি েলি এিাং াডগ কথল ক ানও অথ গ ক লি
কনও়ো েলি না।
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QR ক াডটি স্কযান লর UPI অযাতপ্ল্ল শনগুতের
মাধযলম পাত াংগ তফ প্রদান রা কযলি পালর।

মকরোলো েরকোর রন্জস্ব OTT প্ল্যোটফে ে তিরী
করম্বি চম্বলম্বে
• মকরোলো েরকোর রন্জস্ব ওিোর-দয টপ (OTT)
প্ল্যািফম গ তিতরর প্রস্তাি তদল়েলে। রাজয সর ার
এটি নলিম্বলরর 1 িাতরলখর মলধযই চােু রলি
চলেলে ।
মকরোলো মকন্ ন্িু ন্ OTT প্ল্যোটফে েচোলু করম্বে ?
• কনিতিি এিাং আমাজলনর মলিা OTT প্ল্যািফম গ
মাো়োোম তসলনমালি কিতশ আগ্রে কদতখল়ে
চলেলে। িলি িারা কিতশরিাগ চেক্তচ্চলত্রর মলধযই
সীমািে কযখান কথল
িারা উপাজগন
রলি
পালর।
• গি এ
িেলর 15 জলনরও
ম িে িার া
মাো়োোম চেক্তচ্চলত্র এই প্ল্যািফমগুতে
গ
গ্রেণ
লরলে।
• অনযতদল কোি এিাং িাতের OTT প্ল্যািফমগুতে
গ
কযমন নীতিম এিাং কমইনতিলমর
ালে িলো
প্ল্ািফমগুতের
গ
মলিা অথ কনই
গ
।
আেোজন্ গুজরোম্বট িোরম্বির প্রথে রডন্সজটোল
মকন্দ্র চোলু করম্বলো
• আমাজন গুজরালির সুরি শেলর িারলির প্রথম
তডক্তজিাে ক ন্দ্র চােু
লরলে। গুজরালির
মুখযমন্ত্রী তিজ়ে রূপানী এটির উলবাধন লরলেন।
আমাজলনর তডক্তজিাে ক ন্দ্রগুতে েোইম্বরো, স্মল
এন্ড
রেরডযোে
এন্টোরপ্রোইম্বেেগুরলম্বক
(MSMEs) ই- মালসরগ
সুতিধাগুতে সম্পল গ
জানার সুলযাগ প্রদান রলি।
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MSME গুতে আমাজন তডক্তজিাে ক ন্দ্র পতরদশনগ
রলি পালর এিাং ই মাস, গ ক্তজএসটি এিাং িযাি
সালপািগ ,

তশতপাং

এিাং

েক্তজতি

সালপািগ ,

িাতে ািুি সো়েিা এিাং তডক্তজিাে মাল টগ িাং
সাতিগলসলসর

প্রতশক্ষণ

পতরলষিাগুতে গ্রেণ
•

িৃিী়ে

সে

পলক্ষর

রলি পারলি ।

সাংস্থাটি িারি এিাং তিশ্বিযাপী গ্রাে লদর
কপৌৌঁোলনার জনয তিলেিালদর সক্ষম
মলনাতনলিশ
তিিরণ

ালে

রার তদল

লরলে এিাং প্রযুক্তি, রসদ সরিরাে,

পতর াঠালমা

এিাং

তডক্তজিাইলজশন

কপলমিগুতেলি উলেখলযাগয তিতনল়োগ
সক্তম্মতেিিালি আরও কিতশ গ্রাে
অনোইলন আসলি সো়েিা

লরলে যা

এিাং িযিসাল

West Bengal News

লরলে ।

মিঙ্গোলুরু মিিম্বন্ িোরম্বির প্রথে েচল পররষ্কোর
জম্বলর েুডঙ্গ যুক্ত অ্যোকুররযোে ইন্িল করো
হম্বযম্বে
•

রোরন্তরির েোম্বঙ্গোরল রোযন্ো মরলওম্বয মিিম্বন্
এ টি

সচে

অযা ু তর়োম
কিশনটিল

পতরষ্কার
তনমাণ
গ

জলের
রা

সুেিযুি

েল়েলে

।

এই

কিিােুরু তসটি করেওল়ে কিশনও

িো েল়ে থাল
সেলযাতগিা়ে

। HNi অযাল া়োটি
ইন্সন্ডযোন্

মডম্বিলপম্বেন্ট
(IRSDC)

ত াংডলমর

মরলওম্বয

মকোঅ্পোম্বরিন্

কযৌথিালি

অযাল া়োতর়োমটি
অযাল া়োটি

মিিন্ে
রলরেম্বটড

এই

অিযাধুতন

উলবাধন
ত াংডম

লরলে।

অযাল া়োতর়োমটি

অযামাজন নদীর ধারণার তিতিলি তিরী
েল়েলে

এিাং

প্রলিশবারটি
প্রদশনগ

এটি

12-ফুি

সামুতদ্র

দীঘ।গ

জীিলনর এ

রা

কিশলনর
ঝে

লর, কযখালন এ টি সুন্দর ডেতফন

তিনীিিালি প্রণাম

লর এিাং এ টি সুন্দর োতস

তদল়ে দশনাথীলদর
গ
অিযথনা
গ জানা়ে। এ টি 3D
কসেতফ এতর়ো, 20 ফুি গ্লাস কপতরলফতর প্রিৃ তি
কিশনটির ত েু আ ষণী়ে
গ
তিতশিয।
5

িোরিন্িম্বর
িোরম্বির
প্রথে
মেররটোইে
আররিম্বিিন্ মেন্টোর স্থোপন্ করো হম্বি
• গুজরোট
আন্তজেোরিক
মেররটোইে
আররিম্বিিন্ মেন্টোর (GIMAC) স্থাপলনর জনয
GIFT তসটিলি আন্তজেোরিক আরথক
ে পররম্বষিো
মকন্দ্র কিৃ প
ে ম্বক্ষর (IFSCA) সালথ গুজরোট
মেররটোইে রিেরিদযোলয MoU স্বাক্ষর লরলে।
সামুতদ্র ও তশতপাং কসক্টর সম্পত ি
গ বলের জনয
সাতেতশ এিাং মধযস্থিা ায গপতরচােনা রার জনয
GIMAC িারলি প্রথম কসিার েলি চলেলে । এটি
এ টি সামুতদ্র
ক্লািালরর অাংশ েলি যা
গুজরোট মেররটোইে মিোডে (GMB) বারা
গাতিনগলরর GIFT তসটিলি স্থাপন রা েল়েলে।
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মেোদীর ন্িু ন্ েরন্ত্রেিোয িড দোরযত্ব মপম্বলন্
িোিংলোর চোর েোিংেদ রন্িীথ প্রোেোরণক, েুিোষ
েরকোর, জন্ িোলোে ও িোন্তন্ু ঠোকুর
• মকন্দ্রীয স্বরোষ্ট্র েন্ত্রক ও মকন্দ্রীয রীডো ও যুি
কলযোণ
েন্ত্রম্বকর
প্ররিেন্ত্রীতনশীথ
প্রামাতণ (অতমি শালের কডপুটি তেসালি
াজ
রলিন)।
• মকন্দ্রীয রিক্ষো প্ররিেন্ত্রী - সুিাষ সর ার ।
• মকন্দ্রীয েিংখযোল ু উন্নযন্ েন্ত্রম্বকর প্ররিেন্ত্রী জন িাোগ (আতেপুরদু়োলরর সাাংসদ) ।
• মকন্দ্রীয জোহোজ প্ররিেন্ত্রী - শান্তনু ঠা ু র ।
2019 সালে তবিী়ে িালরর জনয ক্ষমিা়ে আসার পলর
53 জলনর মতন্ত্রসিা গঠন
লরতেলেন প্রধানমন্ত্রী
নলরন্দ্র কমাদী। কসখালন িাাংো কথল প্রতিমন্ত্রী তেলেন
িািুে সুতপ্র়ে ও কদিশ্রী কচৌধুরী। িািুে তেলেন পতরলিশ,
িন ও জেিা়েু পতরিিগন মন্ত্রল র প্রতিমন্ত্রী। অনয
তদল কদিশ্রী তেলেন মতেো ও তশশু উন্ন়েন মন্ত্রল র
প্রতিমন্ত্রী। ত ন্তু নিু ন মতন্ত্রসিা কথল িাদ পলেলেন
িাঁরা। িার জা়েগা়ে মতন্ত্রে কপলেন এই চার জন।
• ক ন্দ্রী়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অতমি শােল
অতিতরি
দাত়েে তেসালি কদও়ো েল়েলে সেলযাতগিা মন্ত্র ।
• মদম্বির ন্িু ন্ রিক্ষোেন্ত্রী- ধলমন্দ্র
গ প্রধান।
• িস্ত্র ও িোরণজয েন্ত্রক - পীযুষ গ়োে ।
• মরলেন্ত্রী- অতশ্বনী তিষ্ণি।
• মকন্দ্রীয ন্োরী ও রিশু কলযোণ েন্ত্রী- স্মৃতি
ইরাতন।
• প্ররিরক্ষো েন্ত্রী : রাজনাথ তসাংে |
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•
•
•

েডক পররিহন্ ও েহোেডক েন্ত্রী : তনতিন
গাদ ারী |
েিংখযোল ু রিষযক েন্ত্রী : মুিার আব্বাস না তি
|
আইন্ ও রিচোর েন্ত্রী : ত লরন তরক্তজজু |

Rankings & Reports
NewsOnAir মররডও লোইি-রেে মলোিোল র্যোন্সকিং
প্রকোরিি হল
•

সম্প্রতি NewsOnAir করতডও োইি-তিম কগ্লািাে
র্যাক্তঙ্কাংস প্র াতশি েে কযখালন NewsOnAir

Economy News

অযালপ অ্ল ইন্সন্ডযো মররডও (AIR) োইি-

জুম্বন্ GST েিংগ্রম্বহর পররেোণ 1 লোখ মকোটট টোকোর
রন্ম্বচ ন্োেম্বলো
• িানা আি মাস এ োখ ক াটি িা ার উপলর
থা ার পলর জুলন GST সাংগ্রে এ োখ ক াটি
িা ার তনলচ কনলম কগে । ক ন্দ্র জুন মালস
92,849 মকোটট টোকো GST সাংগ্রে লরলে যার
মলধয আলে 16,424 মকোটট টোকোর CGST,
20,397 মকোটট টোকোর SGST, 49,079 মকোটট
টোকোর IGST (পণয আমদাতনলি সাংগৃেীি 25,762
ক াটি িা া সে) এিাং Cess 6,949 মকোটট টোকো
(পণয আমদাতনলি 809 ক াটি িা া সে )।

তিমগুতে সিলচল়ে কিতশ জনতপ্র়ে। তিলশ্বর শীষ গ

রফচ মরটটিংে FY22 এর জন্য িোরম্বির ন্সজরডরপ
10% অ্ন্ুেোন্ কম্বরম্বে
• তফচ করটিাংস িারলির ক্তজতডতপ িৃক্তে 2021-22
(FY22) এর জনয 10% অনুমান
লরলে। এর
আলগ এই সাংস্থা 12.8% পূিািাস
গ
তদল়েতেে । এই
হ্রালসর ারণ ে'ে COVID-19 এর তবিী়ে কেউ এর
পর অথনীতির
গ
ধীর গতিলি পুনরুোর ।
• তফচ তিশ্বাস
লর কয দ্রুি টি া রণ িযিস্থা
িযিসা়ে এিাং গ্রােল র আত্মতিশ্বালস সালিলনিে
পুনজগাগরলণ সো়েিা রলি; িলি এটি না েলে
অথননতি
গ
পুনরুোর পরিিী কেউ এিাং
ে ডাউলনর উপর তনিগর রলি ।

কদশগুতের কেলিি র্যাক্তঙ্কাংল়ে (িারি িালদ),
কযখালন NewsOnAir অযালপ অে ইক্তন্ড়ো করতডও
োইি-তিমগুতে সিাতধ
গ
5িম স্থান কথল

জনতপ্র়ে কসখালন তফক্তজ

োতফল়ে তবিী়ে স্থালন উলঠ

এলসলে এিাং কসৌতদ আরি শীষ গ দলশ তফলর
এলসলে।

ু ল়েি

জামাতন
গ

নিু ন

প্রলিশ ারী,

অনযতদল

োি এিাং তনউক্তজেযান্ড শীষ গ দলশ

কনই। মাত ন
গ যুিরাষ্ট্র এখনও 1 নম্বলর রল়েলে।

Business News
কযোি-অ্ন্-মডরলিোরর

প্রদোন্ম্বক

রডন্সজটোইজ

করম্বি রিপকোটে এিিং PhonePe পোটে ন্োররিপ
কম্বরম্বে
•

তডক্তজিাে

কপলমি

প্ল্যািফম গ

PhonePe

তিপ ালিগ র কপ-অন-কডতেিাতর অডগালরর জনয
এ টি কযাগালযাগেীন ‘Scan and Pay’ তিতশিয
চােু

রার জনয তিপ ালিগ র সালথ পািগ নারতশপ

লরলে । PhonePe এর QR ক াড সতেউশন
িযিোর

লর, তিপ ালিগ র গ্রাে রা যারা আলগ

যাশ-অন-কডতেিাতরর

অপশানটি

কিলে

তনল়েতেলেন কডতেিাতরর সম়ে কযল ালনা UPI
অযালপর মাধযলম তডক্তজিােিালি অথ গ প্রদান
রলি পারলিন ।
•

অনযতদল , নিু ন তিতশিযটি িযক্তিগি কযাগালযাগ
হ্রাস

রার পাশাপাতশ সুরক্ষা তনক্তিি

সো়েিা

রলি

রলি । অনযতদল , এটি গ্রাে লদর যারা

যাশ অন কডতেিাতরলি কিতশ স্বাচ্ছন্দয কিাধ

লর

িালদর জনয কযাগালযাগতিেীন অথ গ প্রদালন সাোযয
রলি।
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Paytm স্মল -টটরকট িোৎক্ষরণক ঋণ প্রদোম্বন্র জন্য
‘Postpaid Mini’ চোলু কম্বরম্বে
• Paytm কপািলপইড তমতন স্মে-টিত ি ঋণ চােু
রলে যা িযিোর ারীলদর আতদিয তিেো
তফনাি তেতমলিলডর সালথ পািগ নারতশপ লর 250
টোকো - 1000 টোকো পযন্ত
গ ঋণ অযালিলসর সুলযাগ
কদলি । এই স্মে টিত ি িাৎক্ষতণ
ঋণ
িযিোর ারীলদর নমনী়েিা প্রদান
রলি এিাং
চেমান লরানিাইরাস (ক াতিড -19) মোমারী
চো ােীন িালদর পতরিালরর িয়ে পতরচােনা
রলি সো়েিা রলি।

•

এই পররম্বষিো েেম্বি:
• Paytm কপািলপইড 0 িিোিংি সুলদ ঋণ
পতরলশালধর জনয 30 রদন্ পযন্ত
গ সম়েসীমার
সুলযাগ তদলচ্ছ।
• ক ানও িাতষ গ তফ িা অযাতক্টলিশন াোরলগর
প্রল়োজন কনই, ক িেমাত্র এ টি নূযনিম তফ
তদলি েলি । কপািলপইড তমতন প্রিিগলনর সালথ
সালথ Paytm কপািলপইলডর 250 মথম্বক 1000
টোকো পযন্ত
গ অযালিলসর সুতিধা কদলি ।
• এটি Paytm িযিোর ারীলদর িালদর মাতস িয়ে,
কযমন কমািাইে এিাং ডাইলরক্ট িু কোম (DTH)
তরচাজগ, গযাস তসতেন্ডার িুত াং, তিদুযৎ ও জলের
তিে, Paytm মলে ক না ািা এিাং আরও অলন
ত েু পতরলশাধ রলি সো়েিা রলি ।

ভ্রেণ েন্ত্রক পযটন্
ে
রিল্পম্বক উন্নি করম্বি Yatraর েোম্বথ MoU স্বোক্ষর কম্বরম্বে
• পযিন
গ
ও আতিলথ়েিা তশেল উন্নি ও সক্ষম
রলি পযিন
গ
মন্ত্রনাে়ে Yatra-র সালথ MoU
স্বাক্ষর লরলে। পযিন
গ
মন্ত্র এিাং মকোযোরলটট
কম্বন্ট্রোল অ্ফ ইন্সন্ডযো (QCI) এর মলধয এ টি
অনুিান আল়োজন রা েল়েতেে, কযখালন পযিন
গ
মন্ত্র Yatra-র সলি MoU স্বাক্ষর লর ।

Agreement News
রডন্সজটোল িযোিংরকিং পররম্বষিোগুরলম্বক উন্নি করোর
জন্য অ্ন্সিে িযোিংক AWS এর েোম্বথ চু ন্সক্ত করম্বলো
• কদলশর িৃিী়ে িৃেিম কিসর ারী খালির িযাাং
অযাক্তিস িযাাং
তডক্তজিাে রূপান্তর মসূগ তচল
িাোলনার জনয আমাজন ওল়েি সাতিগলসস (AWS)
এর সালথ িহুিলষরগ চুক্তি লরলে। চুক্তির অাংশ
তেসালি, অক্তিস িযাাং
AWS এর সো়েিা়ে
গ্রাে লদর ালে উন্নি িযাাংত াং পতরলষিা কদও়োর
জনয নিু ন তডক্তজিাে আতথ গ পতরলষিার এ টি
কপািগ লফাতেও তিতর
রলি, যালি অনোইন
অযা াউিগুতে 6 তমতনলি কখাো যালি । এরফলে
িযালঙ্কর গ্রাে সন্তুটি 35 শিাাংশ িােলি এিাং
খরচ 24 শিাাংশ মলি ।
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AI, এেোরন্সজিং মটকম্বন্োলন্সজ রন্েোণ
ে করোর জন্য
AJNIFM এিিং েোইম্বরোেফ্ট পোটে ন্োররিপ করম্বি
চম্বলম্বে অ্রুণ মজটরল ন্যোিন্োল ইন্রিটটউট
অ্ফ রফন্োন্সিযোল েযোম্বন্জম্বেন্ট (AJNIFM)
এিাং
েোইম্বরোেফ্ট
AI
এিাং
এমারক্তজাং
কি লনােক্তজর ক ন্দ্র গঠলনর জনয পারনারতশপ
গ
রলি চলেলে । এই সেলযাতগিার ফলে িারলির
সাধারণ মানুলষর আতথ গ পতরচােনার িতিষযলির
পতরিিগন ও রূপদালনর কক্ষলত্র ক্লাউড, AI এিাং
এমারক্তজাং কি লনােক্তজর িূ তম া অলন্বষণ রার
কচিা রা েলি।

MoU েেম্বি :
• MoU টি মূেি পযিনল
গ
শক্তিশােী
রার
উলেলশয এিাং আিাসন ইউতনিগুতের জনয
সমথনগ প্রদান রলি।
• এই িেলরর শুরুর তদল পযিন
গ মন্ত্র ClearTrip
এিাং Ease My Trip এর সালথ এ টি MoU স্বাক্ষর
লরলে। আিাসন ইউতনিগুতেল সো়েিা প্রদান
রার মধয তদল়ে িারলির পযিন
গ
খািল
শক্তিশােী রার জনয এটি এ টি প্রলচিা ।.

Appointment News
পুষ্কর রেিংহ েোরে উিরোখম্বের পরিিী েুখযেন্ত্রী
হম্বি চম্বলম্বেন্
• উিরাখলের পরিিী মুখযমন্ত্রী েলি চলেলেন
পুষ্কর রেিংহ েোরে। তিতন উিরাখলের েিকরন্ি
ে
েুখযেন্ত্রী েলিন। উধম তসাং নগর কজোর খতিমা
আসলনর তিধা়ে
েলেন এই 45 িের ি়েসী
পুষ্কর রেিংহ েোরে। তিতন তিরথ তসাং রাও়োলির
জা়েগা়ে এই পলদর দাত়েে সামোলিন ।।
কদরাদুলন তিধানসিা দেী়ে তিঠল রাজয কনিারা
িাল তনিাতচি
গ
লরতেলেন।
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পুষ্কর রেিংহ েোরে েেম্বি :
• 16
কসলেম্বর,1975
সালে
উিরাখলের
রপম্বথোরোিম্বড তিতন জন্মগ্রেণ লরতেলেন । পুষ্কর
তসাংে ধাতম খতিমা আসলনর দুিালরর তিধা়ে ।
তিতন তেউমযান তরলসাস গ মযালনজলমি অযান্ড
ইন্ডাতি়োে তরলেশনস এিাং কসাশযাে োইলফ LLB
স্নািল াির তডতগ্র অজগন লরলেন।
• পুষ্কর তসাংে ধাতম রোষ্ট্রীয স্বযিংম্বেিক েিং (RSS)
এর সালথও যুি তেলেন এিাং উিরাখলের
িারিী়ে জনিা যুি কমাচগার রাজয সিাপতি
তেসালিও দাত়েে পােন লরতেলেন।
• পুষ্কর তসাংে ধাতম 2002 সালে উিরাখলের প্রািন
মুখযমন্ত্রী িগি তসাং ক াতশ়েলরর তিলশষ
দাত়েেপ্রাপ্ত
ম গ িগা তেসালি দাত়েে পােন
লরতেলেন।
মক এন্ িট্টোচোয েন্সত্রপুরোয ন্িু ন্ মলোকোযুক্ত রহম্বেম্বি
রন্ম্বযোি হম্বলন্
• প্রিীণ অযাডলিাল ি েযাণ নারা়েণ িট্টাচাযযলগ
ক্তত্রপুরার নিু ন কো া়েুি পলদ তনল়োগ রা েে ।
তিতন এই পলদ 1 জুোই মথম্বক রিন্ িেম্বরর
জনয তনযুি েলেন । ক্তত্রপুরা়ে 2008 সাে কথল
কো া়েুি আইন
ায গ র েল়েলে এিাং 2012
সালে ক্তত্রপুরা়ে প্রথম কো া়েুি তনল়োগ
রা
েল়েতেে। েযাণ নারা়েণ িট্টাচাযযগ রালজযর িৃিী়ে
কো া়েুি এিাং প্রথম আইনজীিী তযতন এই পলদ
অতধটিি েল়েলেন । প্রািন গুজরাি ও গু়োোটি
HC তিচার
প্রদীপ
ু মার সর ার তেলেন
ক্তত্রপুরার প্রথম কো া়েুি।
েিীি অ্রিম্বহোন্সত্র NHSRCL এর MD রহেোম্বি দোরযত্ব
গ্রহণ করম্বলন্
• সিীশ অতিলোক্তত্র নযাশনাে োই-স্পিড করে
লপালরশন
গ
তেতমলিড এর মযালনক্তজাং তডলরক্টর
তেসালি দাত়েে গ্রেণ রলেন । িার ালে কমগা
করে পতর াঠালমাগি প্র েগুতের িাস্তিা়েলনর
কক্ষলত্র 20 িেলররও কিতশ অতিজ্ঞিা আলে ।
তিতন করে মন্ত্রল র অধীলন মরল রিকোি রন্িে
রলরেম্বটম্বডর (RVNL) কচ়োরমযান ও মযালনক্তজাং
তডলরক্টর তেসালি প্রা়ে 9 িের ধলর াজ লরলেন।
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তিতন CMD/RVNL থা া ােীন, RVNL 7000
ত তম প্র লের তদঘযগ প্র ে সমাপ্ত লরতেে । যার
মলধয 3000 ত লোতমিার তবগুণ / িৃিী়ে োইন,
880 ত লোতমিার তমিার গজ রযা কথল িড
গলজ রূপান্তর, 3000 ত লোতমিার করে তিদুযিা়েন,
85 ত তম নিু ন োইন, 6 টি ারখানা এিাং অলন
গুরুেপূণ গ কসিু রল়েলে। । অন্ধ্রপ্রলদলশর এ টি
নিু ন োইন প্র লে 25 মালসর কর ডগ সমল়ে 7
ত লোতমিার দীঘ সু
গ েিটিও তিতর রা েল়েতেে।

রোষ্ট্রপরি রোে ন্োথ মকোরিন্দ আটটট রোম্বজয ন্িু ন্
িিন্রে রন্ম্বযোি কম্বরম্বেন্
• িারলির রাষ্ট্রপতি রাম নাথ ক াতিন্দ আিটি
রালজযর জনয নিু ন গিনরগ তনযুি
লরলেন।
হররযোন্ো, কণোটক,
ে
েেয প্রম্বদি, মিোযো,
ন্সত্রপুরো, ঝোডখে, রেম্বজোরোে এিাং রহেোচল
প্রম্বদি এই আিটি রালজয এই নিু ন গিনরগ
তনল়োগ
রা েল়েলে। যতদও িিগমান
ল়ে টি
গিনরল
গ
নিু ন রালজয িদতে রা েল়েলে, আিার
ত েু রালজয নিু ন তনল়োগ রা েল়েলে।
ন্িু ন্ িিন্রম্বদর
ে
েম্পূণ েিোরলকো:
SI.no রোজয
ণাি
গ
1.
মধয প্রলদশ

2.

তমলজারাম

3.

ন্িু ন্ রোজযপোল
কথা়োরচাঁদ গেলোি
মািু িাই
পযালিে
ডাঃ েতর িািু

োগনিাই
ম্বামপতি

5.

তেমাচে প্রলদশ রালজন্দ্র
তিশ্বনাথ
আরলে ার
কগা়ো
তপ.এস. শ্রীধরণ তপোই

6.

ক্তত্রপুরা

সিযলদি নারা়েণ আয গ

7.

ঝােখন্ড

রলমশ তিস

4.

রোউড-মেোেড
ে মন্রিম্বিিন্ অ্যোপ ‘Waze’ এর CEO
পম্বদ মন্হো পরীখম্বক রন্ম্বযোি করো হল
• িারিী়ে আলমতর ান, মন্হো পরীখম্বক 'Waze'
এর CEO তেসালি তনল়োগ রা েল়েলে। 41 িের
ি়েসী কনো পরীখ, মন্োযোে িোরদেম্বন্র স্থালন এই
পলদ কযাগ তদলেন । তিতন ইস্রাল়েতে ক াম্পাতনলি
CEO তেসালি 12 িের কনিৃে কদও়োর পলর 2020
সালের নলিম্বলর পদিযাগ
লরন। Waze
অযাতপ্ল্ল শনটি 56 টট িোষোয তদ তনলদগশ তদলি
পালর। অযাতপ্ল্ল শনটি 2008 সালে ইস্রাল়েলে
প্রতিটিি েল়েতেে। গুগে 2013 সালে এটি প্রা়ে
1.1 রিরলযন্ ডলোম্বর (110 মকোটট) অতধগ্রেণ
লরতেে।
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এন্ মিন্ুের মরড্ডি অ্ল ইন্সন্ডযো মররডওর রডম্বরক্টর
মজন্োম্বরল রহেোম্বি দোরযত্ব গ্রহণ করম্বলন্
• 1988 িযালচর IIS অতফসার এিাং িারিী়ে িথয
পতরলষি
এন্ মিন্ুের মরড্ডি অে ইক্তন্ড়ো
করতডওর কজনালরে তডলরক্টর তেসালি দাত়েে গ্রেণ
রলেন । িিগমালন অে ইক্তন্ড়ো করতডওর তনউজ
সাতিগলসস তিিালগ মরি
গ এন কিনুধর করস্পিল
AIR এর এতডশনাে চালজগর দাত়েে কদও়ো ে়ে ।
1957 সাে কথল আনুিাতন িালি অে ইক্তন্ড়ো
করতডও আ াশিাণী নালম পতরতচি।
• এন কিনুধর করস্পি তমতড়ো পতর েনা ও
পতরচােনা, প্রশাসন এিাং সাংিাদ সাংগ্রলে অফুরন্ত
অতিজ্ঞিা প্রদান লর । তিতন এর আলগ অে
ইক্তন্ড়ো করতডও তনউজ এিাং দূরদশনগ তনউলজর
মাধযলম তিতিন্ন দাত়েে পােন লরলেন।

Banking News
পোঞ্জোি ও রেি িযোিংম্বকর উপর RBI 25 লক্ষ টোকো
জররেোন্ো আম্বরোপ কম্বরম্বে
• তিতিন্ন িযাাং গুতেলি সাইিার তসত উতরটি
কেমও়োল র
গ তনতদগি ত েু তিধান না কমলন চোর
জনয পোঞ্জোি ও রেি িযোিংম্বকর উপর িারিী়ে
তরজািগ িযাাং 25 লক্ষ টোকো জতরমানা লরলে।
ক ন্দ্রী়ে িযাাং
তিস্তাতরি জানালি তগল়ে
জাতনল়েলে, রাষ্ট্রা়েি িযাঙ্কটি 2020 সালের 16 এিাং
20 কম ত েু সাইিার ঘিনা তরলপািগ লরলে । কসই
ারলণ, কদলশর ক ন্দ্রী়ে িযাাং RBI এর জাতর রা
তনলদগশািেী অমানয রার জনয পাঞ্জাি এন্ড তসি
িযাাংল র ালে কশা স লরলে RBI ।

ইন্সন্ডযোন্ ওিোররেে িযোিংক রবিীয েিোরেক
ে
েূলযিোন্ পোিরলক মেক্টর িযোক হম্বয উম্বঠম্বে
• ইক্তন্ড়োন ওিারতসস িযাাং (IOB) 50,000 ক াটি
িা ারও কিতশ মূলেযর িাজার মূেধন সে তবিী়ে
সিাতধ
গ
মূেযিান পািতে কসক্টর িযাাং (PSB)
েল়ে উলঠলে । BSE-র প্রাপ্ত িথয অনুসালর, IOB
এর িাজার মূেয 51,887 ক াটি িা া । IOB এর
পলর যথোরম্বে PNB (46,411 মকোটট টোকো )
এিাং BOB (44,112 মকোটট টোকো ) যথােলম
িৃিী়ে ও চিু থ অিস্থালন
গ
অিস্থানা লরলে ।
• গি মালস IOB এর িাজার মূেয 57 শিাাংশ
কিলেলে । অনযতদল PNB এর 4 শিাাংশ লমলে
এিাং BOB এর 5 শিাাংশ কিলেলে ।
RBI েরকোরী রেরকওররটটজ রন্লোে পেরিম্বি
পররিিেম্বন্র ম োষণো কম্বরম্বে
• িারিী়ে তরজািগ িযাাং কিঞ্চমা গ তসত ওতরটিলজর
জনয সর ারী তসত উতরটি তনোম পেতিলি
পতরিিগলনর কঘাষণা
লরলে । িারা সিলশষ
গ
আপলডলি উলেখ লরলে কয, িাজালরর পতরতস্থতি
এিাং সর ালরর িাজার ঋণ গ্রেলণর
মসূগ তচর
পযালোচনা
গ
লর তসোন্ত কনও়ো েল়েলে কয কিনার
2-িের, 3-িের, 5-িের, 10-িের, 14-িের
কম়োদী কিঞ্চমা গ তসত ওতরটিগুতে কথল অতিন্ন
দাম তনোম পেতি িযিোর
লর কিাটিাং করি
িন্ডস (FRBs) জাতর রা েলি।
• অনযানয কিঞ্চমা গ তসত ওতরটির জনয অথাৎ
গ 30িের এিাং 40-িেলরর জনয তনোম এখনও অিতধ
এ াতধ মূলেযর উপর তিতি লর েলি। উপলরর
িযিস্থাটি আরও পযালোচনা
গ
না েও়ো পযন্ত
গ
চেলি।

Science & Technology
ISRO েযোম্বটলোইট টটরি মেরণকক্ষ িোস্তিোযম্বন্র
জন্য েিংেদীয পযোম্বন্লম্বক অ্ন্ুম্বেোদন্ রদম্বলো
• ইক্তন্ড়োন কিস তরসাচগ অগানাইলজশন
গ
(ISRO)
ক াতিড-প্রলরাতচি ে ডাউলনর
ারলণ কদলশর
সযালিোইি টিতি ক্লাসরুমগুতেলি প্রযুক্তিগি
সো়েিা প্রদান
রার জনয তশক্ষা সম্পত ি
গ
সাংসদী়ে স্থা়েী তমটির ালে অনুলমাদন তদল়েলে।
ISRO-র তিজ্ঞানীরা সাংসদী়ে স্থা়েী তমটির ালে
উপতস্থি েল়ে তশক্ষাথীলদর জনয প্রস্তাতিি
সযালিোইি টিতি কেতণ ক্ষ সম্পল গ তিস্তাতরি
উপস্থাপনা লরলেন।
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িোরিীয-আম্বেররকোন্ রেররিো িোন্দলো েহোকোম্বি
যোম্বিন্
• িারিী়ে-িাংলশাদ্িূি মতেো তসতরশা িযান্ডো
িাক্তজন
গ গযাো টিল র ‘VSS ইউতনটি’ কিলসর
ত নারা়ে ভ্রমণ
রলিন, যা 11ই জুোই তনউ
কমক্তিল া কথল োেলি । এটি িাৎপযপূ
গ ণ গ ারণ
তিতন কল্পন্ো চোওলো এিাং েুরন্িো উইরলযোেম্বের
পলর মো ালশ যাও়ো িৃিী়ে িারিী়ে িাংলশাদ্িূি
মতেো েলিন।

Awards & Honours
ইন্ম্বিি ইন্সন্ডযো েিোরেক
ে
ইম্বন্োম্বিটটি রিরন্ম্বযোি
প্রচোর েিংস্থো 2021 পুরস্কোর ন্সজম্বিম্বে
•

সিলচল়ে অতিনি তিতনল়োগ প্রচার সাংস্থা 2021 এ
িূ তষি
রা েল়েলে। OCO কগ্লািাে তিলদশী
তিতনল়োলগর শীষস্থানী়ে
গ
িৃপ
গ ক্ষ এিাং এটি তিতিন্ন
ধরলণর অথননতি
গ

Summits & Conference
েোম্বি
7িে
ইন্সন্ডযোন্
ওরিযোন্
ন্োিোল
রেম্বম্পোরেযোম্বের েেোরি হল
• ইন্সন্ডযোন্ ওরিযোন্ ন্োিোল রেম্বম্পোরেযোে
(IONS) এর 7 িম সাংস্করণটি, জুোই 01, 2021 এ
েোম্বি সমাপ্ত েল়েলে। তব-িাতষ গ অনুিানটি
ফরোরে মন্ৌিোরহন্ী লো ররইউরন্উম্বন্ 28 জুন
কথল 01 জুোই 2021 পযন্ত
গ অনুটিি েল়েতেে।
িারি কথল , িারিী়ে কনৌিাতেনীর প্রধান
অ্যোডরেরোল করেীর রেিং উলবাধনী অনুিালন
অাংশগ্রেণ
লরন। েোি তসলম্পাতস়োলমর
িিগমান কচ়োরমযান 29 কশ জুন 2021 সাে কথল
দুই িেলরর কম়োলদ সিাপতির দাত়েে গ্রেণ
লরলে।
প্রেোন্েন্ত্রী ন্ম্বরন্দ্র মেোদী CoWIN মলোিোল
কন্ম্বেম্বির উম্ববোেন্ করম্বলন্
• িারলির প্রধানমন্ত্রী নলরন্দ্র কমাদী
ক াউইন
কগ্লািাে নলক্ললির উলবাধন রলেন । তিশ্বিযাপী
এই তিঠল
142 টি কদলশর প্রতিতনতধরা অাংশ
তনল়েতেলেন। ক া-উইন প্ল্যািফম গ তিলশ্বর সমগ্র
মানুলষর
েযাণ সাধলনর েলক্ষয স্বোস্থয ও
পররিোর
কলযোণ
েন্ত্রক
(MoHFW),
রিম্বদিেন্ত্রক (MEA) এিাং জোিীয স্বোস্থয
কিৃ প
ে ক্ষ (NHA) কযৌথিালি আল়োজন লরতেে।
কন্ম্বেি েম্পম্বকে:
• িারি িার কদশী়েিালি তিরী ক্লাউড-তিতি
CoWIN প্ল্যািফমলগ ওলপন-কসাস গ রার প্রস্তাি
তদল়েলে যালি এটি সমস্ত কদলশর ালে গ্রেণসাধয
ে়ে ।
• CoWin কগ্লািাে নলক্লি Co-WIN এর মাধযলম
তিলশ্বর িৃেিম টি াদান অতিযালনর পতর েনা,
ক ৌশে এিাং িাস্তিা়েলনর কক্ষলত্র িারলির
অতিজ্ঞিা িাগ লর কনও়োর প্ল্যািফম গ তেসালি
াজ লরলে।
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OCO মলোিোল বারা ইন্ম্বিি ইন্সন্ডযোম্বক তিলশ্বর

উন্ন়েন পতরলষিা, পণয এিাং

অননয সাংস্থা মূেযা়েন িুে সরিরাে

লর।

ইন্ম্বিি ইন্সন্ডযো েম্পম্বকে:
•

2009 সালে প্রতিটিি ইনলিি ইক্তন্ড়ো, িারি
সর ালরর িাতণজয ও তশে মন্ত্র , তশে ও
অিযন্তরীণ িাতণজয তিিালগর অধীলন এ টি
অোিজন উলদযাগ।

•

এটি জািী়ে তিতনল়োগ প্রচার এিাং সো়েিা সাংস্থা।

•

ইন্ম্বিি ইন্সন্ডযো িারলি সালিলনিে তিতনল়োগ
সক্ষম রলি তনতদগি কসক্টলরর তিতনল়োগ ারীলদর
েক্ষযমাত্রা এিাং নিু ন পািগ নারতশপ তি ালশর
তদল

•

মলনাতনলিশ

লর।

সালিলনিে তিতনল়োগগুতেল

ক ন্দ্র

লর এমন

এ টি মূে দে োোও, ইনলিি ইক্তন্ড়োও
তিতনল়োগ প্রচার সাংস্থা এিাং িহুপাতক্ষ সাংস্থার
সালথ পািগ নারতশপ
•

ইন্ম্বিি

লরলে ।

ইন্সন্ডযো

েক্ষযমাত্রা,

প্রচার

ও

সুতিধাগুতের কক্ষলত্র তিশ্বিযাপী কসরা অনুশীেন
আনার পাশাপাতশ সক্ষমিা তিতরর জনয কিশ
ল়ে টি িারিী়ে রালজযর সালথ সক্তে়েিালি
াজ

লর।

মকোররযোন্ এযোর ন্সজিম্বলো ওযোম্বডের িষম্বেরো
ে
এযোরলোইন্ িোিম্বপোটে অ্যোওযোডে
•

ক াতর়োন এ়োর তিমান চোচে তশলের অনযিম
মযাদাপূ
গ
ণ গ সম্মান 'িষম্বেরো
ে
এযোর িোিম্বপোটে
ওযোডে (ATW) 2021 এযোরলোইন্' ক্তজিলো ।
এই িেলরর পুরষ্কারটি ক াতর়োন এ়োলরর জনয
আরও কিতশ গুরুেপূণ, গ
তশেটি COVID-19 এর
িুগলে।
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মকৌরিক িেু েম্মোন্ীয হোম্বেোি িম্বিষণো পুরষ্কোর
মপম্বলন্
•

িারিী়ে অথনীতিতিদ
গ
ক ৌতশ

িসু অথনীতির
গ

জনয োলম্বাল্ট গলিষণা পুরষ্কালর িূ তষি েল়েলেন।
িাঁল

এই পুরষ্কারটি প্রদান

Important Dates
আন্তজেোরিক েহম্বযোরিিো রদিে: 3 জুলোই
•

িের জুলোইম্বযর প্রথে িরন্িোর আন্তজেোরিক

লরলেন জামাতনর
গ

েহম্বযোরিিো রদিেটট পােন

োমিুলগরগ িুসতর়োস ে স্কুে এর প্রলফসর ডঃ
িসু িিগমালন

তিতন 2009 কথল

2012 সাে পযন্ত
গ িারি

সর ালরর প্রধান অথননতি
গ
দাত়েে পােন

আন্তজগাতি
•

িসু িারলির

পুরষ্কার 'পদ্মিূ ষণ'ও

রলি কয িারা

তস্থতিস্থাপ িার

সালথ

সাং িটি কমা াতিো
জনল ক্তন্দ্র

হোম্বেোি ফোউম্বন্ডিন্ বারা িনসর
এিাং প্রতিিের প্রা়ে 100 জনল

রা ে়ে

পুরষ্কার কদও়ো

ে়ে।

জানালনার জনয প্রদান

ালজর

•

COVID-19

মোমারী

রলে এিাং জনসাধারণল

ও পতরলিশগিিালি পুনরুোলরর

জুলনালিাটি

করালগর ঝুঁ ত

সম্পল গ সলচিনিা

িাোলি প্রতি িের 6 জুলোই তিশ্ব জুলনালসস তদিস
অনুটিি ে়ে। জুলনালসস েে সাংেম

সম্মান

করাগ

(িোইরোে, িযোকটটররযো এিিং পরজীিী), যা

রা ে়ে । এই পুরষ্কালর

প্রাণী কথল

60,000 ইউলরার পুরষ্কার মূেয কদও়ো ে়ে এিাং
জামাতনর
গ
এ টি তিজ্ঞাতন

ীিালি সাংেতি এিাং

রিে জুম্বন্োম্বেে রদিে : 6 জুলোই

োলম্বাল্ট তরসাচগ অযাও়োডগ তিশ্বিযাপী তিজ্ঞানী ও
িালদর

সেলযাতগিা

সুলযাগ তদলচ্ছ।

মযাদাপূ
গ
ণ গ এই পুরষ্কারটি আম্বলকজোন্ডোর িন্

অথনীতিতিদলদর
গ

এই িের 3 জুোই আন্তজগাতি

প্রদশনগ

হোম্বেোি ররেোচে অ্যোওযোডে েেম্বি :

•

সেলযাতগিা তদিস পাতেি েলি।

তেসালি উদযাতপি েলি। তিশ্বিযাপী সমিা়েগুতে

কপল়েলেন।

•

েক্ষয করলখ 3 জুলোই

তদিস(#CoopsDay)“Rebuild better together”

উপলদিা তেসালিও

লরতেলেন। ক ৌতশ

িৃিী়ে সলিাচ্চ
গ
অসামতর

সমলিি অিদালনর তদল

লনেগ

তিশ্বতিদযােল়ের অথনীতি
গ
তিিালগর অধযাপ ।

লর জোরিেিং ।

2021 সালে, জেিা়েু পতরিিগন কমা ালিো়ে

হযোি-িোডে মিোফোর । তিশ্বিযাাংল র প্রািন
প্রধান অথনীতিতিদ
গ
ক ৌতশ

সেলযাতগিা সম্পল গ সলচিনিা িাোলি প্রতি

মানুলষর মলধয এিাং মানুষ কথল

প্রাণীর মলধয েো়ে । এটি প্রিযক্ষ কযাগালযালগর

প্রতিিালন 12 মাস

ফলে

পযন্ত
গ গলিষণা প্র ে চাোলনার প্রস্তাি কদও়ো

িা

পলরাক্ষিালি

কিক্টর-িাতেি

িা

খাদযজতনি করাগ এর মাধযলম েো়ে । 1885

ে়ে।

সালের 6 জুোই েুই পাস্তুর করতিস িাইরালসর
তিরুলে প্রথম িযা তসন তিরী
জুলনাটি

লরন, যা এ টি

করাগ।

রিে জুম্বন্োম্বেে রদিম্বের উৎে :
•

ফরাসী জীিতিজ্ঞানী েুই পাস্তুলরর নালম তিশ্ব
জুলনালসস

তদিস

পাতেি

ে়ে,

তযতন

করতিস

িাইরালসর তিরুলে সিপ্রথম
গ
িযা তসন সফেিালি
পতরচাতেি

লরতেলেন, যা এ টি জুলনাটি

করাগ। জুলনাটি

করালগর তিরুলে সলচিনিা

িাোলি এই তদনটি পােন
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Sports News
মডোরপিংম্বযর জন্য েুরেি েোরলকম্বক দুই িেম্বরর
রন্ম্বষেোজ্ঞো মদওযো হল
•

িারিী়ে

ু ক্তস্তগীর েুরেি েোরলকম্বক িার B-

নমুনাটিলিও তনতষে উলিজ

পাও়োর জনয দুই

িেলরর জনয তনলষধাজ্ঞা জাতর

রলো কখোধুোর

তিশ্ব পতরচােন সাংস্থা UWW । এই অনুলমাদনটি
গ্রেণ

রলিন নাত

চযালেঞ্জ

রলিন িা

জানালনার জনয এই 28 িের ি়েসী িারিী়ে
ু ক্তস্তগীলরর

ালে এ

মেোরফযোয

রিে

সপ্তাে সম়ে আলে ।

অ্রলড্ডম্পক

িোেোইপম্বিরে

ইলিলি কডাপ কিলি িযথ গেও়োর জনয িাল

গি

মালস অস্থা়েী তনলষধাজ্ঞা কদও়ো েল়েতেে ।
কযখালন তিতন কিাত ও কগমলসর জনয 125 ক ক্তজ
তিিালগ কযাগযিা অজগন

লরতেলেন।

রেিোরল রোজ এডযোডেেম্বক েররম্বয েিোরেক
ে
রোন্
েিংগ্রহকোরী হম্বলন্
•

ইাংেযালন্ডর

প্রািন

এডও়োডগসল
আন্তজগাতি

অতধনা়ে

কপেলন

শােিগ

কফলে

মতেোলদর

ক্তেল লি সিাতধ
গ

রান পাও়ো

ক্তেল িার েল়ে উঠলেন িারিী়ে অতধনা়ে
তমিাতে রাজ । এডও়োডগলসর 10,273 রান
অতিেম

লর

তমিাতে

রাজ

মতেোলদর

আন্তজগাতি

ক্তেল লি তিলশ্বর সিাতধ
গ

কিতশ রান

রা িযািসমযান েল়ে ওলঠন । তনউক্তজেযালন্ডর
েুন্সজ মিটে 7849 রান
লর িৃিী়ে স্থালন
অিস্থান
•

লরলেন । িোফোরন্ মটলর (7832)

এিাং মেি লযোরন্িং (7024) শীষ পাঁ
গ লচ রল়েলেন ।
ইাংেযালন্ডর তিপলক্ষ িৃিী়ে ও চূ োন্ত ও়োনলডলি
জল়ের জনয 220 রান িাো
এই ৃ তিে অজগন
রাজল

রলি তগল়ে তমিাতে

লরলেন । 2020 সালে তমথাতে

দশল র আইতসতসর ও়োনলড দলে রাখা

েল়েতেে । এটি কখো়ে িার ধারািাতে িার জনয
এ টি উপযুি সম্মান। তিতন এখনও পযন্ত
গ 11 টি
কিি,

216

আন্তজগাতি

ও়োনলড

89

টি-কিাল়েতি

মযালচ কখলেলেন । তিতন মতেোলদর

ক্তেল লি সিাতধ
গ
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ন্রওম্বযর কোম্বিে ন্ ওযোরহে পুরুষম্বদর 400 রেটোর
হোম্বডেম্বল ন্িু ন্ মরকডে িডম্বলন্
• নরওল়ের 25 িের ি়েসী েীোতিদ
ালিগন
ওযোরহে রিেম্বলট কগমস চো ােীন 400 তমিার
োলডগলে অলন তদলনর পুলরালনা তিশ্ব কর ডগটি
কিলি তদলেন । এর আলগ এই কর ডগটি
আলমতর ান োডগোর মকরিন্ ইযিংম্বযর ালে 29
িের ধলর তেে । কিলনর িালসলোনা়ে
গ
1992
সালের অতেস্পম্পল
তিতন 46.78 কসল লন্ড
কর ডগটি গলেতেলেন, যা কশষ পযন্ত
গ ও়োরেম
46.70 কসল লন্ড কিলে কদন ।
েযোি িোিে োম্বপন্ ফেুলো
ে 1 এর অ্রেযোন্ গ্রযোন্ড
রপ্রকে 2021 ন্সজিম্বলন্
• করড িুলের মযাি িািগালপন অতি়োন গ্রযান্ড
তপ্রি 2021 ক্তজিলেন । 2021 সালের ফমুো
গ 1 তিশ্ব
চযাস্পম্প়েনতশপ মরসুলম এটি নিম করস।
মালসতডজ-AMG
গ
এর িালল্টতর মিোটোে এিাং
মযা োলরলনর লযোম্বন্ডো ন্ররম্বের আলগ করসটি
কশষ লরন িািগালপন। কিািালসর সিীথ গ এিাং
2021 ড্রাইিার চযাস্পম্প়েনতশলপ িািগালপলনর
চযালেঞ্জার েুইস েযাতমল্টন চিু থ গ স্থালন কশষ
লরন।
মজেে অ্যোন্ডোরেন্ 1000 টট প্রথে মেরণর উইম্বকট
রন্ম্বলন্
• প্রথম কেতণর ক্তেল লি 1000 টি উইল ি তনল়ে
এ টি তিলশষ ীতিগ অজগন রলেন ইাংেযালন্ডর
অতিজ্ঞ কিাোর কজমস অযান্ডারসন । অযান্ডারসন
মযানলচিালর ক লির তিপলক্ষ েযাঙ্কাশা়োলরর
াউতি চযাস্পম্প়েনতশপ মযালচর সম়ে এই তিরে
ীতিগ অজগন লরন। কিি ক্তেল লি কপসারলদর
মলধয সিলচল়ে কিতশ উইল লির তশ ারী েলেন
অযান্ডারসন । তিতন 162 টি কিলি ইাংেযালন্ডর
েল়ে 617 টি উইল ি কনন ।
• অযান্ডারসন এই শিাব্দীলি এ
োজার প্রথমকেণীর উইল ি কনও়ো 14 িম কখলো়োে এিাং
কপসারলদর মলধয পঞ্চম কখলো়োর েলেন ।
অযান্ডারসলনর আলগ 1000 টি উইল লির
েযান্ডমা টগ ি অতিেম
রা অনয কপসারলদর
মলধয তেলেন অ্যোন্সন্ড কযোরডক, েোটটে ন্
রিকম্বন্ল, মডিন্ েযোলকে এিাং ওযোরেে
আকরোে।
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ওযোম্বকো ইন্সন্ডযো রককিন্সিিং মফডোম্বরিন্ েরকোম্বরর
স্বীকৃরি মপল
• তমতনতি অফ ই়েুথ অযালফ়োস গ এন্ড কিািগ স
িারলি ত
িক্তিাং কখোধুোর প্রচার ও উন্ন়েলনর
জনয WAKO ইক্তন্ড়ো ত
িক্তিাং কফডালরশনল
জোিীয রীডো মফডোম্বরিন্ (NSF) তেসালি
স্বী ৃ তি কদও়োর তসোন্ত তনল়েলে। অতেস্পম্প
মুিলমলি পুলরাপুতর িালি অন্তিুি
গ এিাং স্বী ৃ ি
েও়োর জনয ত
িক্তিাং কখোটির স্বী ৃ তি এিাং
তি াশ খুিই গুরুেপূণ।গ
মটোরকও অ্রলড্ডম্পম্বক িোরম্বির পিোকোিোহক
রহেোম্বি থোকম্বিন্ মেরর কে, েন্প্রীি রেিং
• কিাত ও অতেস্পম্পল র উলবাধনী অনুিালন
ে়েিালরর তিশ্ব িক্তিাং চযাস্পম্প়েন এেরে মেরর কে
এিাং পুরুষলদর েত দলের অতধনা়ে েন্প্রীি
রেিং িারলির পিা া িাে
েলিন । এোো
িোরিীয অ্রলড্ডম্পক অ্যোম্বেোরেম্বযিন্ (IOA)
কঘাষণা লরলে কয 2018 সালের তিশ্ব করসতোং
চযাস্পম্প়েনতশলপ করৌপযপদ জ়েী িজরিং পুরন্যো
8ই আগলির সমাতপ্ত অনুিালন পিা ািাে
েলিন।
েোররযোপ্পোন্ থোন্িোম্বিলুম্বক মটোরকও পযোরোঅ্রলড্ডম্পম্বক পিোকোিোহক রহেোম্বি রন্িোচন্
ে
করো
হম্বযম্বে
• শীষ গ পযারা
োই
জাম্পার
েোররযোপ্পোন্
থোন্িোম্বিলুম্বক কিাত ও পযারাতেস্পম্প লস 24
আগি িারিী়ে দলের পিা ািাে
তেসালি
মলনানীি রা েল়েলে । থানগালিেু 2016 সালের
তরও পযারাতেস্পম্প লস T-42 কসানা ক্তজলিতেলেন ।
িারজনয িাঁল
24 আগি কথল
শুরু েও়ো
কিাত ও পযারাতেস্পম্প লস সম্মান কদও়ো জনয
পিা ািাে তেসালি কিলে কনও়ো েল়েলে ।
• 25 িের ি়েতস থানগালিেু কদলশর সলিাচ্চ
গ েীো
পুরষ্কার কখেরত্ন তদল়ে িূ তষি েল়েতেলেন ।
িাতমেনােুর সালেম কজোর িাতসন্দা থানগালিেু
পাঁচ িের ি়েলস িালসর ধাক্কা়ে স্থা়েীিালি
প্রতিিিী েল়ে পলেন ।
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জযপুম্বর

িোরম্বির

রবিীয

িৃহিে

ন্সরম্বকট

মিরডযোে তিরী হম্বি চম্বলম্বে
•

দো মিোডে অ্ফ কম্বন্ট্রোল ফর ন্সরম্বকট ইন্
ইন্সন্ডযো

(BCCI)

রোজস্থোন্

ন্সরম্বকট

অ্যোম্বেোরেম্বযিন্ম্বক (RCA) 100 মকোটট িা ার
আতথ গ

অনুদান তদল়েলে, যা িারলির তবিী়ে

িৃেিম ক্তেল ি কিতড়োম তিতর

রলি িযিহৃি

েলি। আেলমদািালদর সদয উলবাতধি নলরন্দ্র কমাদী
কিতড়োলমর পর এটি তবিী়ে িৃেিম কিতড়োম
েলি চলেলে, যা জ়েপুলর তনতমিগ েলি। নিু ন
কিতড়োমটির তনমাণ
গ

াজ শুরু েও়োর 24-30

মালসর মলধয কশষ েলি পালর িলে আশা

রা

েলচ্ছ।
•

ইতিমলধয

িারলির

তবিী়ে

িৃেিম

ক্তেল ি

কিতড়োমটির তনমালণ
গ 290 ক াটি িা া িয়ে েলি
িলে অনুমান

রা েল়েলে । এই পতরমাণ

িা াটির মলধয িযোিংক ঋণ মথম্বক 100 মকোটট
টোকো, BCCI অ্ন্ুদোন্ মথম্বক 100 মকোটট টোকো,
RCS িেতিে, িাি তিে়ে, আসন ও িনসরতশপ
কথল

90 ক াটি িা া কযাগান

রা েলি ।

কিতড়োমটির দশ গ ধারণক্ষমিা 75,000 েলি ।
েুেোই,

পুম্বন্ম্বি

2022

েরহলো

এরিযোন্

কোপ

আম্বযোজন্ হম্বি
•

িারলি 2022 মতেো এতশ়োন

াপ েুেই ও

পুম্বন্ম্বি অনুটিি েলি চলেলে । অ্ম্বিরর
মেোটে ে কেম্বপ্ল্ম্বির েুেই ফুটিল অ্যোররন্ো
এিাং

পুম্বন্র

িোরলওযোরদর

রিি

মেোটে ে কেম্বপ্ল্ি এই দুটি স্থানল

েত্রপরি

কিলে কনও়ো

েল়েলে।
•

COVID-19

মোমারী

চযালেঞ্জগুতে

বারা

তিলিচনা

রার

স্থানসমূলের মলধয দে ও
ভ্রমলণর সম়েল

হ্রাস

তিরী
পলর

েও়ো
এিাং

ম গ িগালদর জনয

রার জনয এই তসোন্ত

কনও়ো েল়েলে । এোো সমস্ত অাংশীদারলদর
সুতিধার জনয িাল়োলমতড াে িািে িাস্তিা়েলনর
অনু ূ ে পতরলিশ তনক্তিি
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েোরকেন্ যুক্তরোম্বষ্ট্রর প্রোক্তন্ প্ররিরক্ষো মেম্বরটোরর
মডোন্োড রুেেম্বফড প্রযোি হম্বলন্
• দুই িালরর প্রতিরক্ষা সতচি এিাং এ িালরর
রাষ্ট্রপতি প্রাথী কডানার্ল্ রুমসলফর্ল্ সম্প্রতি
প্র়োি েলেন । তিতন এ জন দক্ষ আেলো এিাং
আধুতন
েোরকেন্ েোেররক িোরহন্ীর স্বপ্নদ্রষ্টো
তেসালি খযাি তেলেন । তিতন ইরা
যুলেও
অাংশগ্রেণ
লরতেলেন। রুমসলফর্ল্ এ মাত্র
িযক্তি তেলেন তযতন কপিাগলনর প্রধান তেসালি
দুিার দাত়েে পােন লরতেলেন ।
রকিংিদরন্ত িরলউড অ্রিম্বন্িো রদলীপ কুেোর প্রযোি
হম্বলন্
• ত াংিদতন্ত িতেউড অতিলনিা েহম্মদ ইউেুফ
খোন্ (তযতন কপশাগিিালি রদলীপ কুেোর নালম
পতরতচি) 98 িের ি়েলস মারা কগলেন । তিতন
িতেউলডর রযালজতড ত াং তেসালি জনতপ্র়ে তেলেন।
িাঁল
সিলশষ
গ
কদখা তগল়েতেে 1998 সালের
তনতমিগ
চেক্তচ্চত্র রকলোম্বি। তিতনই
প্রথম
অতিলনিা তযতন 1954 সালে কসরা অতিলনিার
তফল্মলফ়োর পুরষ্কার ক্তজলিতেলেন । তিতন এই
পুরস্কারটি কমাি 8 িার ক্তজলিতেলেন। তিতন এিাং
শােরুখ
খান
কযৌথিালি
সিলচল়ে কিতশ
তফল্মলফ়োর রতফ ক্তজলিলেন।
রদলীপ কুেোর েম্পম্বকে:
• তদেীপ
ু মার 1922 েোম্বলর 11 রডম্বেের
কপলশা়োলরর ু ইসা খাও়োতন িাজার এো া়ে
(িিগমান পাত স্তান) জন্মগ্রেণ
লরন । ওনার
মাল়ের নাম আম্বযিো মিিে এিাং িািার নাম
লোলো মিোলোে েম্বরোযোর খোন্।

•

•

•

তিতন 1944 এর মজোযোর িোাঁটো চেক্তচ্চলত্রর মধয
তদল়ে আত্মপ্র াশ
লরতেলেন, িলি েতিটি
মানুলষর মলন খুি এ িা জা়েগা
লর তনলি
পালরতন । 1947 সালে িাঁর অতিনীি চেক্তচ্চত্র
জুিন্ু, ন্ূর জোহোন্ প্রথম িি অতফলস তেি
লরতেে।
1949 সালে তিতন রাজ াপুর এিাং নাতগলসর
গ
সালথ
আন্দোম্বজ অতিন়ে লরতেলেন এিাং এই েতিটিই
তদেীপ ু মারল িে িার া লরতেে।
তদেীপ ু মার এ জন িারিী়ে অতিলনিা তেসালি
সিাতধ
গ
পুরষ্কার জল়ের জনয তগলনস ও়োর্ল্গ
কর ডগ লরতেলেন ।
1994 সালে তিতন দোদোেোম্বহি ফোলম্বক পুরষ্কোর
এিাং
2015
সালে
পদ্মরিিূ ষম্বণ
িূ তষি
েল়েতেলেন।

‘েুপোরেযোন্’ চলরচম্বত্রর পররচোলক ররচোডে মডোন্োর
প্রযোি হম্বলন্
• ‘সুপারমযান’ তফল্ম, ‘'তেথাে ওল়েপন’ তফল্ম তসতরজ
এিাং ‘দয গুতনজ’ তফলল্মর জনয খযাতি অজগন রা
ররচোডে মডোন্োর প্র়োি েলেন । মূে ধারার
তসলনমার ইতিোলস সিলচল়ে জনতপ্র়ে কজনারলদর
মলধয 91িের ি়েসী এই চেক্তচ্চত্র তনমািা
গ তেলেন
শীষস্থানী়ে
গ
। সুপারতেলরা মুতি, িল়ের তসলনমা
প্রিৃ তির জনয তিতন তিখযাি তেলেন ।
• 1976 সালে াল্ট ক্লাতস েরর তফল্ম 'দয ওলমন'
তদল়ে িাঁর প্রথম িে তসলনমার পতরচােনা শুরু ে়ে
। এরপলর চেক্তচ্চত্র 'সুপারমযান' তসলনমা িাঁর
প্রতসক্তে িাো়ে এিাং অিলশলষ ডযাতন কগ্লািার
অতিনীি 'গুতনজ', এিাং 'তেথাে ওল়েপন' মুতি
তসতরলজ তিতন তিলশষ খযাতি অজগন লরন ।
অ্রলড্ডম্পম্বক স্বণজযী
ে
হরক রকিংিদরন্ত মখম্বলোযোর
মকিি দি প্রযোি হম্বলন্
• েত লি দুিালরর অতেস্পম্প
স্বণপদ
গ
জ়েী
মকিি দি প্র়োি েলেন । 1948 সালের
অতেস্পম্পল
তিতন িারলির ঐতিোতস
ীতিগর
অাংশীদার তেলেন, কযখালন িারা েন্ডলনর ওল়েম্বতে
কিতড়োলম কোম দে তিলিনল
4-০ কগালে
োতরল়ে স্বাধীনিার পর প্রথম স্বণ জ়ে
গ
লরতেে।
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1948 সালের অতেস্পম্পল র আলগ ক শি দি
1947 সালে েত
উইজাডগ কমজর ধযানচাঁলদর
কনিৃলে পূি গআতে া সফর লরতেলেন। িারিী়ে
দলের এ টি অতিলচ্ছদয অাংশ ক শি দি 19511953 সালে এিাং 1957-1958 সালে মেোহন্িোিোন্
েত দলে অতধনা়ে তেলেন।

রহেোচল প্রম্বদম্বির প্রোক্তন্ েুখযেন্ত্রী িীরিদ্র রেিং
প্রযোি হম্বলন্
• অতিজ্ঞ াংলগ্রস কনিা এিাং তেমাচে প্রলদলশর
প্রািন মুখযমন্ত্রী িীরিদ্র তসাং মারা কগলেন । প্রিীণ
এই রাজনীতিতিদ তেলেন তেমাচে প্রলদলশর চিু থ গ
এিাং দীঘ গ ােীন
মরি
গ
মন্ত্রী। তিতন রালজযর
মুখযমন্ত্রী তেসালি 8 এরপ্রল, 1983 মথম্বক 5 েোচে
1990, 3 রডম্বেের, 1993 মথম্বক 23 েোচে,1998,
6 েোচে, 2003 মথম্বক 29 রডম্বেের, 2007, 25
রডম্বেের, 2012 মথম্বক 26 রডম্বেের, 2017
অিতধ ে়েিার দাত়েে পােন লরলেন ।
• এ োো িীরিদ্র তসাং পযিন
গ
ও নাগতর তিমান
পতরিেলণর ক ন্দ্রী়ে উপমন্ত্রী, তশে প্রতিমন্ত্রী,
ক ন্দ্রী়ে ইিাি মন্ত্রী এিিং ক্ষুদ্র, মেোট ও েোঝোরর
উম্বদযোম্বির (MSME) মন্ত্রীলের দাত়েেও পােন
লরলেন।

Defence News
মেন্োিোরহন্ী DRDO বোরো রন্রেি
ে 10 রেটোর মেিু
িযিস্থোর েূচন্ো করম্বলো
• কসনািাতেনী লোরম্বেন্ অ্যোন্ড টোরম্বিো রলরেম্বটড
এর সেলযাতগিা়ে রডম্বফি ররেোচে এন্ড
মডম্বিলপম্বেন্ট অ্িোন্োইম্বজিন্
ে
(DRDO) বারা
তডজাইন ও তি াশ রা 12 টি িটে েযোন্ রব্র্ন্সজিং
রেম্বিে (SSBS)-10 রেটোর এর সূচনা লরন ।
িোরিীয মেন্ো রিদযো িোলোম্বন্র ন্োেোন্ুেোম্বর একটট
ফোযোররিং মরম্বঞ্জর ন্োেকরণ কম্বর
• িারিী়ে কসনা িতেউড অতিলনত্রী তিদযা িাোলনর
নালম াশ্মীলর িার এ টি ফা়োতরাং করলঞ্জর নাম
তদল়েলে। জম্মু ও
াশ্মীলরর িারমুো কজোর
গুেমালগ গ তিদযা িাোন ফা়োতরাং করঞ্জ অিতস্থি।
িারিী়ে তসলনমা়ে িাঁর অিদালনর স্বী ৃ তি তেসালি
এই তসোন্ত কনও়ো েল়েতেে। িেলরর শুরুলি,
অতিলনত্রী এিাং িার স্বামী তসোথ গ রা়ে
াপুর
িারিী়ে কসনািাতেনী আল়োক্তজি গুেমাগ গ শীি
উৎসলি অাংশ তনল়েতেলেন।
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প্ররিরক্ষো েন্ত্রণোলয SPARSH রেম্বিে চোলু করম্বলো
• প্রতিরক্ষা মন্ত্রনাে়ে SPARSH (System for
Pension Administration Raksha) তসলিম
চােু
লরলে । এই ওল়েি-কিসড তসলিমটি
কপনশলনর দাতিগুতেল
ায গ র
লর এিাং
ক ানও িাতেয মধযস্থিা ারীর উপর তনিগর না
লর সরাসতর কপনশন তডলফি কপনশনারলদর
অযা াউলি জমা কদ়ে। কপনশনারলদর কপনশন
সম্পত ি
গ িথযগুতে কদখার জনয, পতরলষিাগুতে
অযালিস
রার জনয এিাং িালদর কপনশন
সাংোন্ত অতিলযাগগুতে তনরসলনর জনয এই
কপািগ ােটি তিরী রা েল়েলে ।
INS িোিোর ইিোলীয মন্ৌিোরহন্ীর েোম্বথ েোেররক
েহডো পররচোলন্ো করম্বলো
• ইক্তন্ড়োন কনিাে তশপ (INS) িািার সম্প্রতি
ইিােী়ে কনৌিাতেনীর েিোইন তেলগলির সালথ
সামতর
মেো়ে অাংশ তনল়েতেে। INS িািার
িূ মধযসাগলর চেমান মেো়ে ইিােী়ে কনৌিাতেনীর
সালথ কযাগদান লর এিাং কনপেস িন্দলর প্রলিশ
লর ।
মাক্তন্ডাং অতফসার
যালেন মলেশ
মতিপুতদ কনপেস িৃপ
গ লক্ষর তপ্রলফক্ট, আঞ্চতে
ইিাতে়োন
কনৌিাতেনী
এিাং
উপ ূ েরক্ষী
ম গ িগালদর সালথ তিঠ
লরন।
• এই মেোটি কিশ ল়ে টি কনৌ অতিযান কযমন
তিমান প্রতিরক্ষা প্রক্তে়ো, কযাগালযাগ মেো,
সমুলদ্র পুনরা়ে কফো এিাং তদন ও রালির মলধয
েস কড কেলো অপালরশনল
িার লর।

Books & Authors
ন্োথুরোে িডম্বে এর জীিন্ী প্রকোি করম্বি চম্বলম্বেন্
পযোন্ েযোকরেলোন্
• মুম্বাই এর সাাংিাতদ েোওযোল কুলকোরন্রে মলখো
"Nathuram Godse: The True Story of
Gandhi’s Assassin" নাম িইটি 2022 সালে
পযান মযা তমোন ইক্তন্ড়ো প্র াশ রলি চলেলে ।
আধুতন
িারিী়ে ইতিোস এিাং সমসামত়ে
সমাজ ও রাজনীতির িৃেির প্রসলি িইটি কেখা
েল়েলে ।
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করিিো রোও ররচি "Lady Doctors: The Untold

Miscellaneous

Stories of India’s First Women in Medicine"

26/11 িহীদ িু কোরোে ওম্বেম্বলর ন্োম্বে ন্িু ন্
জোড্ডম্পিং েোকডেোর প্রজোরির ন্োেকরণ করো
হম্বযম্বে
• থালন - েযাণ অঞ্চে কথল দুটি ন্িু ন্ প্রজোরির
জোড্ডম্পিং েোকডেোর সিান কপল়েলে এ দে
তিজ্ঞানী, যার মলধয এ টির নাম রণ লরলেন
26/11 -এর েন্ত্রোেী হোেলোয প্রাণ োরালনা সােসী
পুতেশ
নলিিে
িু কোরোে
ওম্বেম্বলর
নামানুসালর। প্রজাতিটিল
িো ে়ে ‘Icius
Tukarami।’
• নিু ন প্রজাতির আতিষ্কালরর উদ্ধৃতি তদল়ে এই
গলিষণাপত্রটি
রাতশ়োন
তিজ্ঞান
জানাে
গ
অযানলরালপাডা তসলেক্টা়ে তিজ্ঞানী ধ্রুি এ
প্রজাপতি, জন ালেি, কসামনাথ তি ু ম্ভার এিাং
রালজশ সনপ প্র াশ লরলেন।

প্রকোরিি হম্বলো
তিিা রাও রতচি "“Lady Doctors: The

•

Untold Stories of India’s First Women in
Medicine" শীষ গ

িইটি প্র াতশি েে । এই

িইটির মাধযলম িারলির প্রথম মতেো ডািারলদর
াতেনীগুতে িু লে ধলর েল়েলে, যা প্রা়েশই
ইতিোলস উলপক্ষা
রাউিল
•

রা েল়েলে । রুখমািাই

তনল়ে িইটি কেখা েল়েলে |

রুখমািাই তেলেন এ জন িারিী়ে তচত ৎস
এিাং নারীিাদী। তিতন ঔপতনলিতশ

িারলির প্রথম

অনুশীেন ারী মতেো ডািার ।
‘The Fourth Lion: Essays for Gopalkrishna
Gandhi’ ন্োেক একটট িই প্রকোরিি হল
•

মিন্ু েোেি মিোরিন্দু এিাং শ্রীন্োথ রো োওযোন্
রতচি

‘The

Fourth

Gopalkrishna

Lion:

Gandhi’

Essays

নাম

এ টি

for
িই

প্র াতশি েে। িইটি তিশ্ব জুলে তিতিন্ন স্তলরর
িযক্তিলদর বারা রতচি োক্তব্বশটি প্রিি তনল়ে
গটঠি।
•

কগাপাে ৃ ষ্ণ গািী চার দশল রও কিতশ সম়ে ধলর
প্রশাস ,

ূ িনীতি ,

কেখ

তেসালি

াজ

লরলেন। িাঁর কেখাগুতে তিতিন্ন ঘরানা জুলে
তিস্িৃি রল়েলে, যা িাঁর গিীর স্কোরতশলপর

েরকোর LIC এর মচযোরেযোন্ পম্বদর মেযোদকোল 62
িের পযন্ত
ে িোরডম্বযম্বে
• IPO তিতি
LIC এর কচ়োরমযান এম.আর.
ু মালরর চা তরর কম়োদ িাতেল়ে 62 িের রা
েল়েলে, যা জীিন িীমা লপালরশন
গ
অফ ইক্তন্ড়ো
(িাফ) করগুলেশনস, 1960-এ সাংলশাধন
লর
তিতধগুতেলি পতরিিগন আনা েলি । 2021 সালের
30 জুন িাতরলখর এ তিজ্ঞতপ্ত অনুসালর ইিুযলরি
লপালরশন
গ
অফ ইক্তন্ড়ো (িাফ) সাংলশাধনী তিতধ,
2021-এ উলেখলযাগয কয PSU-র সাংখযাগতরি শীষ গ
ম গ িগালদর অিসর গ্রেলণর ি়েস 60 িের
(িযতিেম : কিি িযাঙ্ক অফ ইক্তন্ড়ো ) ।

পাশাপাতশ রাজনীতি, ইতিোস, সাতেিয এিাং
সাংস্কৃতির তিষ়েগুতের সালথ গিীর সাংযুক্তি প্র াশ
লরলে।
জযরোে রম্বেম্বির মলখো "The Light of Asia" ন্োেক
একটট ন্িু ন্ িই প্রকোরিি হল
•

জ়েরাম রলমশ রতচি ‘The Light of Asia’ নাম
এ টি নিু ন িই প্র াতশি েে । এটি িুম্বের উপর
রতচি এ টি
16
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DPIIT রডন্সজটোল েম্বন্োম্বপোরল মরোে করম্বি 9
েদম্বেযর পযোম্বন্ল স্থোপন্ কম্বর
• ক ন্দ্রী়ে সর ার তডক্তজিাে মলনাপতে করালধর জনয
ওম্বপন্ মন্টওযোকে ফর রডন্সজটোল কেোে ে
(ONDC) নালম ন়ে সদলসযর এ টি পযালনে গঠন
লরলে। এই ONDC প্র েটি রডপোটে ম্বেন্ট অ্ফ
প্রম্বেোিন্ অ্ফ ইন্ডোরে এন্ড ইন্টোরন্োল মিড
(DPIIT) উলদযাগ তনল়েলে এিাং মকোযোরলটট
কোউন্সিল অ্ফ ইন্সন্ডযো (QCI) বারা এটি
িাস্তিাত়েি েলি।
• ONDC এর ন়ে সদলসযর তমটি িারি সর ারল
পুলরা
িযােু
কচইনল
তডক্তজিাইজড,
অপালরশনগুতেল
িযান্ডারাইস,
সরিরাে ারীলদর উন্নীি রণএিাং গ্রাে লদর
জনয মূেয িাোলনার উলেলশয প্রল়োজনী়ে
িযিস্থাগুতে তনলি পরামশ কদলি।
গ
ন্সজে মহোযোইটহোিে IBM এর েিোপরি পদ মথম্বক
পদিযোি করম্বলন্
• ন্সজে মহোযোইটহোিে কঘাষণা রলেন কয তিতন
IBM এর সিাপতি পদ কথল সলর যালচ্ছন। IBM
বারা কঘাতষি কিশ
ল়ে টি পতরচােনা
পদলক্ষলপর মলধয এ টি েে কো়োইিোলিগর
পদিযাগ । 53 িের ি়েসী ক্তজম কো়োইিোলিগর
সিাপতি পদ কথল সলর যাও়ো়ে কশ়োরলরর মূেয
4.8 শিাাংশ হ্রাস কপল়ে ে়ে $139.83, যা তিগি পাঁচ
মালস সিলচল়ে কিতশ । কো়োইিোিগ গি িের
IBM এর সিাপতি তেসালি তনল়োগ েল়েতেলেন ।

17

www.bankersadda.com

|

কযোম্বেন্ গুরন্সজন্দর রেিং েুররর যুে স্মোরক
উম্ববোেন্ করম্বলন্ িোরিীয মেন্ো
• 1999 সালে “রিরেো েুন্ডো” অতিযালনর সম়ে
মারা যাও়ো
যালেন গুরক্তজন্দর তসাং সুতরর
জন্মতদন উপেলক্ষ িারিী়ে কসনা লোইন্ অ্ফ
কম্বন্ট্রোম্বলর (LOC) ালে গুেমালগ গ যালেলনর
স্মরলণ এ টি যুে স্মার
উলবাধন
রলেন ।
কেফলিনযাি লনেগ (Col) কিজ প্র াশ তসাং সুরী
(অিসরপ্রাপ্ত),
যালেন গুরক্তজন্দর তসাং সুতরর
তপিা, এোোও MVC (মরলণাির) উপতস্থি
তেলেন। গুরক্তজন্দর তসাং সুতর পরিিী ালে মো
তির চে (মরলণাির) পুরষ্কার কপল়েতেলেন।
অ্পোম্বরিন্ রিরেো েুন্ডো েম্পম্বকে:
• অপালরশন তিরসা মুন্ডা তেে 1999 সালের
নলিম্বলর
িারিী়ে
কসনািাতেনীর
তিোর
িযািাতে়েলনর বারা পাত স্তাতন কপালির তিরুলে
পতরচাতেি শাক্তস্তমূে অতিযান।
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