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Weekly Important Current Affairs : 10th June to 16th June 
 

National News 
 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমমত শাহ ন্যাশন্াল ফররন্মিক িারেন্স ইউমন্ভামিিটিরত 

গরেষণা ককরের উরবাধন্ কররলন্ 

• গুজরাটের গান্ধিনগটরর নযাশনাল ফটরনন্ধিক িাটেন্স ইউন্ধনভান্ধিিটিটে এক 

গটেষণা ককটের উটবাধন করটলন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অন্ধমে শাহ। এই ককেটি 

িমাটজর যুেক ও যুেেীটের ড্রাগ ও মােকািন্ধি কেটক মুি হটে িহােো 

করটে। 

• এই কিন্টার কেটশর ন্ধেন্ধভন্ন অঞ্চল এেং রুটের ড্রাগ ও মােকদ্রটেযর গটেষণা 

ও পরীক্ষাে িহােো করটে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অন্ধমে শাহ ভারেীে পুন্ধলশটের জনয 

মমহলারের মেরুরে অপরারধর তেন্ত িম্পন্ধকি ে প্রন্ধশক্ষণ মটেটলর 

উটবাধনও কটরটেন | 
 

মেরেশমন্ত্রী এি জেশঙ্কর জমজি োর একটি মেমশষ্ট মেমলমি পারকি  মহাত্মা গান্ধীর 

মূমতি  উরমাচন্ কররলন্  

• পূেি ইউটরাপ এেং পন্ধিম এন্ধশোর ন্ধমলন স্থটল অেন্ধস্থে ককৌশলগেভাটে 

গুরুত্বপূণি একটি কেশ জন্ধজি োে দুই ন্ধেটনর িফটর যান ভারটের ন্ধেটেশমন্ত্রী 

এি জেশঙ্কর। কিখাটন ন্ধেন্ধন কেটশর শীষি কনেৃটত্বর িাটে ন্ধেন্ধভন্ন ন্ধেষটে 

আটলাচনা কটরন এেং 17েম শোব্দীর কিন্ট কুইন্ ককটিভা এর 

ধ্বংিােটশষ হস্তান্তর কটরন। 

• কিন্ট কুইন ককটিভান ন্ধেটলন 17েম শোব্দীর জন্ধজি োন রানী ন্ধযন্ধন শহীে 

হটেন্ধেটলন । 2005 িাটল ভারটের পুটরাটনা কগাোর কিন্ট অগান্ধিন 

কনটভটন্ট োর ধ্বংিােটশষ পাওো ন্ধগটেন্ধেল । 
 

ভারত ভুটারন্ BHIM-UPI পমররষো চালু কররত চরলরে  

• অেিমন্ত্রী ন্ধনমিলা িীোরমণ ভুোটন BHIM-UPI এর QR মভমিক কপটমন্ট 

চালু করটে চটলটেন, যা এই প্রন্ধেটেশী দুই কেটশর মটধয িহটযান্ধগো আরও 

কজারোর করটে। ভুোটন এটি চালু হওোর িাটে িাটে দুই কেটশর মটধয 

অেিপ্রোটনর েযেস্থার উন্নন্ধে হটে | যার ফলস্বরূপ ভুোটন ভ্রমণকারী ভারেীে 

পযিেক এেং েযেিােীরা উপকৃে হটে। এটি নগেহীন কলনটেটনর মাধযটম 

জীেনযাত্রার ও ভ্রমটণর িুন্ধেধাটক োন্ধ়িটে েুলটে। 

• ভুোটনর পন্ধরটষোগুন্ধল ভারটের "কন্োরহুড ফার্স্ি " নীন্ধে অনুিাটর শুরু 

হটেটে। ন্ধেন্ধন মহামারী চলাকালীন ভারটে ন্ধেন্ধজোল কলনটেটনর কক্ষটত্র 

BHIM UPI কক একটি গুরুত্বপূণি মাধযম েটল েণিনা কটরন্ধেটলন। 
 

ICCR মেমি মেশ্বমেেযালরে ‘েঙ্গেনু্ধ কচোর’ স্থাপন্ কররত চরলরে  

োংলাটেটশর উন্নেটনর আরও ভাটলা ধারণা পাওোর জনয ন্ধেন্ধি ন্ধেশ্বন্ধেেযালটে 

একটি ‘েঙ্গেনু্ধ কচোর’ স্থাপন করা হটে । ন্ধেিী ন্ধেশ্বন্ধেেযালটে এই কচোর স্থাপটনর 

জনয ইমিোন্ কাউমন্সল ফর কালচারাল মররলশন্ি (ICCR) এেং মেমি 

মেশ্বমেেযালরের মটধয একটি িমট াো স্বাক্ষন্ধরে হটেন্ধেল। এই েেটরর মাচি  

মাটি প্রধানমন্ত্রী নটরে কমােীর োংলাটেশ িফরকাটল কয কো াপ়িা হটেন্ধেল এটি 

োরই একটি উটেযাগ। 

কচোর িম্পরকি : 

• এই কচোটর দুই কেটশর অন্ধভন্ন ঐন্ধেহয এেং নৃেত্ত্ব, কেৌদ্ধ অধযেন, ভূটগাল, 

ইন্ধেহাি, োংলা, িংগীে, চারুকলা, রাষ্ট্রন্ধেজ্ঞান, আন্তজি ান্ধেক িম্পকি  এেং 

িমাজন্ধেজ্ঞাটনর আধুন্ধনক ভারেীে ভাষা িহ ন্ধেন্ধভন্ন ন্ধেষেগুন্ধলটে 

মটনান্ধনটেশ করটে। 

• োংলাটেটশর প্রন্ধেষ্ঠাো ন্ধপো কশখ মুন্ধজেুর রহমানটক িম্মান জানাটে ও 

কেটশর মুন্ধিযুটদ্ধর পঞ্চাশেম োন্ধষিকী এেং োংলাটেটশর িাটে ভারটের 

কূেননন্ধেক িম্পটকি র স্মরটণ কচোরটি স্থাপন করা হটে । 
 

ভারত এেং কন্পারলর মরধয করল কারগিা চলাচল একটি েড় েুর্স্ কপল  

• 2004 ইমিো -কন্পাল করল িামভি ি এমিরমন্ট (RSA) িংটশাধন করার 

জনয ভারত ও কন্পাল একটি কলটার অে এক্সরচঞ্জ (LOE) স্বাক্ষর 

কটরটে। িংটশান্ধধে এই চুন্ধির মাধযটম িমস্ত অনুটমান্ধেে কাটগিা কেন 

অপাটরেরটক কনপাটলর কনটেইনার এেং অনযানয মালোহী পন্ধরেহন করার 

জনয ভারেীে করল কনেওোকি  েযেহাটরর অনুমন্ধে ন্ধেটেটে । 

• অনুটমান্ধেে কাটগিা কেন অপাটরেরগুন্ধলর মটধয িরকারী এেং কেিরকারী 

কটন্টইনার কেনগুন্ধলর অপাটরের, অটোটমাোইল কেইে কেন অপাটরের, 

ন্ধেটশষ মালোহী কেন অপাটরের ো ভারেীে করলওটে কেৃি ক অনুটমান্ধেে 

অনয ককানও অপাটরের অন্তভুি ি রটেটে। 
 

 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/7532/general-competition-maha-pack-bengali-validity-12-months


Weekly Current Affairs PDF in Bengali | 10th June to 16th June 
 

2 http://www.adda247.com/bn/  |  https://t.me/Adda247Bangla  |  www.careerpower.in  |  Adda247 App  

 

এই িংরশামধত চুমির তাৎপর্ি: 

• এটি োজার োন্ধহনীটক (কযমন কভািা এেং কেো) কনপাটলর করল কেে 

কিগটমটন্টর িামটন আিটে িক্ষম করটে । এটির েক্ষো ও েযে-

প্রন্ধেটযান্ধগো ো়িাটনার িম্ভােনা রটেটে। 

• এটি অটোটমাোইল এেং অনযানয কটেকটি পটণযর পন্ধরেহণ েযে হ্রাি করটে। 

• চুন্ধিটি হল "কনোরহুে ফািি " এর অধীটন আঞ্চন্ধলক কযাগাটযাগ েৃন্ধদ্ধর জনয 

ভারটের প্রটচষ্টাগুন্ধলর একটি মাইলটিান। 
 

প্রধান্মন্ত্রী ন্ররে কমােী ‘শ্রী গুরু কগামেন্দ মিংরের রামােণ’ এর প্রথম কমপ 

কপরলন্  

• প্রধানমন্ত্রী নটরে কমােী "শ্রী গুরু কগান্ধেন্দ ন্ধিংহ এর রামােণ" -এর প্রেম 

কন্ধপটি কপটেটেন যা ন্ধেখযাে আইনজীেী KTS েুলিীর মা েলমজত ককৌর 

তুলমি ন্ধলটখটেন । েইটি ইন্ধন্দরা গািী জােীে ন্ধশল্প ককটে প্রকাশ করা 

হটেটে। 
 

• ন্ীমতন্ গাডকারী ন্াগপুরর ভাররতর প্রথম কেিরকারী LNG কফমিমলটি 

কিন্টাররর উরবাধন্ কররলন্ 

• ইউন্ধনেন ন্ধমন্ধনিার ফর করাে োন্সটপােি  এন্ড হাইওটেি ন্ধনন্ধেন গােকারী 

মহারাটষ্ট্রর নাগপুটর ভারটের প্রেম কেিরকারী মলকুইফাইড 

কপররামলোম গযাি (LNG ) কফন্ধিন্ধলটি কিন্টাটরর উটবাধন কটরটেন । 

প্লান্টটি আেুটেিন্ধেক ওষুধ প্রস্তুেকারী বেেযনাে আেুটেিন্ধেক গ্রুপ বারা নাগপুর 

জেলপুর হাইওটেটে স্থাপন করা হটেটে। 

• একোর চালু হটে কগটল নাগপুটরর এই LNG ন্ধফন্ধলং কিশনটি 

োন্ধণন্ধজযকভাটে পন্ধরচান্ধলে প্রেম কফন্ধিন্ধলটি কিন্টার হটে । LNG হল একটি 

পন্ধরষ্কার, দূষণমুি এেং িাশ্রেী েরল জ্বালানী, যা িংরক্ষণ করা িহজ এেং 

এটি লন্ধজন্ধিক েযেও হ্রাি কটর। 
 

মমন্ত্রপমরষে DA এেং মডআররন্ি মরমলফ 17% কথরক োমড়রে 28% করার 

অনু্রমােন্ মেরেরে 

প্রধানমন্ত্রী নটরে কমােীর কনেৃত্বাধীন ককেীে মন্ধন্ত্রিভা ককে িরকাটরর 

কমিচারীটের DA এেং কপনশনারটের DR 17 শোংশ কেটক োন্ধ়িটে 28 শোংশ 

করার অনুটমােন ন্ধেটেটে। এই কেন্ধিক কেেন / কপনশন 17 শোংশ কেটক 11 

শোংশ েৃন্ধদ্ধ কটর 28 শোংশ করার ন্ধিদ্ধান্ত কনওো হটেটে । 

গুরুত্বপূণি মেষে: 

• েন্ধধিে DA এেং DR করে 1 জুলাই, 2021 কেটক কাযিকর হটে। 

• এটি অেশযই লক্ষণীে কয ককান্ধভে -19 মহামারী জন্ধনে কারটণ 2020 

িাটলর জানুোন্ধর কেটক DA ও DR উভেই স্থন্ধগে করা হটেন্ধেল। 

• ফলস্বরূপ, DA এেং DR ন্ধকন্ধস্তগুন্ধল 1 জানুোরী 2020, 1 জুলাই 2020, 1 

জানুোরী 2021, এেং 1 জুলাই, 2021 এই চারটি পযিাটের জনয োন্ধক 

রটেটে। 

• েটে, জানুোরী 2020 কেটক 2021 এর মটধয DA/DR এর হার 17% 

োকটে । 

 

প্রধান্মন্ত্রী কমােী মিল ইমিো মমশরন্র 6ষ্ঠ োমষিকীরত মন্রজর েিেয রাখরলন্ 

প্রধানমন্ত্রী নটরে কমােী 2021 িাটলর 15 জুলাই ওোর্ল্ি  ইেুে ন্ধিল কে এেং ন্ধিল 

ইন্ধন্ডো ন্ধমশটনর ষষ্ঠ োন্ধষিকী উপলটক্ষ কেটশর জনগটণর কাটে ন্ধনটজর েিেয 

রাখটলন । এই েিটেয ন্ধেন্ধন েটলন "নেুন প্রজটের যুেকটের েক্ষো উন্নেন খুেই 

প্রটোজনীে এেং স্বন্ধনভি র ভারে বেন্ধরর কক্ষটত্র এটি একটি ন্ধেশাল ন্ধভন্ধি" । 

প্রধানমন্ত্রীর মটে, ন্ধিল ইন্ধন্ডো ন্ধমশটনর অধীটন আজ অেন্ধধ 1.25 ককাটি যুেকটক 

প্রন্ধশক্ষণ কেওো হটেটে। 

মিল ইমিো মমশন্ িম্পরকি  

• এই ন্ধশল্প িম্পন্ধকি ে ন্ধেন্ধভন্ন চাকন্ধরটে 40 ককাটিরও কেন্ধশ ভারেীেটক 

প্রন্ধশক্ষটণর জনয িরকার ন্ধিল ইন্ধন্ডো ন্ধমশটনর উটেযাগ ন্ধনটেন্ধেল। এই 

ন্ধমশটনর আওোে িরকার 2022 িাটলর মটধয ন্ধেন্ধভন্ন ন্ধিম এেং প্রন্ধশক্ষণ 

ককাটিির িহােোে ন্ধেন্ধভন্ন ক্ষটত্র ন্ধনপুণ কমী বেন্ধর করার কচষ্টা করটে। 

• রাজন্াথ মিং "CPGRAMS" ন্ারম এআই-মভমিক অমভরর্াগ মেরেষণ 

অযামিরকশন্ চালু কররলন্ 

• আটিি ন্ধফন্ধিোল ইটন্টন্ধলটজন্স এেং কমন্ধশন লান্ধনিং েুল েযেহার কটর অন্ধভটযাগ 

োটের করটে প্রন্ধেরক্ষা মন্ত্রী রাজনাে ন্ধিং CPGRAMS নাটম একটি 

কমাোইল অযান্ধপ্লটকশন চালু কটরটেন। কেটশর প্রন্ধেরক্ষামন্ত্রী ন্ধেস্তান্ধরেভাটে 

জান্ধনটেটেন কয এই AI চান্ধলে অযান্ধপ্লটকশনটি জনগটণর অন্ধভটযাগগুন্ধল 

স্বেংন্ধেেভাটে পন্ধরচালনা করটে এেং ন্ধেটেষণ করটে । এরফটল এটি 

মানুটষর হস্তটক্ষপ হ্রাি করটে, িমে িাশ্রে করটে এেং োটের ন্ধনষ্পন্ধি 

করার কক্ষটত্র আরও স্বচ্ছো এটন কেটে। 
 

প্রধান্মন্ত্রী ন্ররে কমােী োরাণিীরত ‘Rudraksh’ িরেলন্ কিন্টাররর 

উরবাধন্ কররলন্  

• প্রধানমন্ত্রী নটরে কমােী উিরপ্ররেরশর োরাণিীরত আন্তজি ান্ধেক 

িহটযান্ধগো ও িটম্মলন ককে “Rudraksh” এর উটবাধন কটরটেন। এটি 

িটম্মলটনর জনয আকষিণীে গন্তটেয পন্ধরণে হটে এেং পযিেক ও 

েযেিােীটের শহটর আনটে িাহাযয করটে । আন্তজি ান্ধেক িহটযান্ধগো ও 

িটম্মলন ককেটির নাম কেওো হটেটে "Rudraksh" এেং এই ককটে 

রটেটে প্রাে 108 টি Rudraksha । এর োেটি ‘ন্ধশে ন্ধলঙ্গ’ এর আকাটরর । 

• এর উটেশযটি হল আন্তজি ান্ধেক িটম্মলন ককটে মানুষজটনর মটধয 

িামান্ধজক এেং িাংিৃন্ধেক ন্ধমলটনর িুটযাগ প্রোন করা । জাপান্ 

আন্তজি ামতক িহরর্ামগতা িংস্থার িহােোে কনটভনশন ককেটি ন্ধনন্ধমিে 

হটেটে। ককেটি পন্ধরটেটশর অনুকূল এেং এটি পযিাপ্ত িুরক্ষা েযেস্থা ন্ধেটে 

িন্ধিে। এটি একটি ন্ধনেন্ধমে প্রটেশবার, একটি পন্ধরটষো প্রটেশবার এেং 

একটি পৃেক ন্ধভআইন্ধপ প্রটেশবারযুি, যা এটিটক িমস্ত ধরটণর আন্তজি ান্ধেক 

ইটভন্টগুন্ধল আটোজন করার আেশি গন্তটেয পন্ধরণে কটরটে । 
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International News 
 

অযামে আহরমে ইমথওমপোর মন্েিাচরন্ জেী হরলন্  

• প্রধানমন্ত্রী অযান্ধে আহটমে ন্ধবেীে োটরর জনয পাাঁ চ েেটরর কমোটে 

ইন্ধেওন্ধপোর জােীে ন্ধনেিাচটনর ন্ধেজেী ক ান্ধষে হটলন । ইন্ধেওন্ধপোর জােীে 

ন্ধনেিাচন কোেি  জান্ধনটেটে, কফোটরল পালিাটমটন্ট প্রন্ধেবন্ধিো করা 436 টি 

আিটনর মটধয 410 টি আিন ন্ধজটেটে ক্ষমোে োকা েল। প্রািন 

প্রধানমন্ত্রী পেেযাটগর পটর এন্ধপ্রল 2018 কে অযান্ধে আহটমে ক্ষমোে 

এটিন্ধেটলন।  
 

কশর োহাদুর কেউো 5ম োররর জন্য কন্পারলর প্রধান্মন্ত্রী হরলন্  

• কনপাটলর কংটেি িভাপন্ধে কশর োহাদুর কেউো 13 জুলাই পঞ্চমোররর 

জনয কেটশর প্রধানমন্ত্রী হটলন । ন্ধেন্ধন কক মপ শমিা ওমলর জােগাে কেটশর 

প্রধানমন্ত্রীর োন্ধেত্ব িামলাটেন । 

• এর আটগ কেউো জুন 2017 কেটক কফব্রুোরী 2018, জুন 2004 কেটক 

কফব্রুোরী 2005, জুলাই 2001 কেটক অটটাের 2002 এেং কিটেম্বর 

1995 কেটক মাচি  1997 পযিন্ত চারোর কনপাটলর প্রধানমন্ত্রী ন্ধহিাটে োন্ধেত্ব 

পালন কটরন্ধেটলন। 
 

চীন্ মেরশ্বর প্রথম কোট োমণমজযক পারমাণমেক চুিী মন্মিারণর কাজ শুরু করর 

মেরেরে 

• চীন হাইন্ান্ প্ররেরশর চাংমজোং পারমাণন্ধেক ন্ধেদুযৎটকটে ন্ধেটশ্বর প্রেম 

োন্ধণন্ধজযক পারমাণন্ধেক চুিী ‘মলংলং ওোন্’ ন্ধনমিাটণর কাজ শুরু কটর 

ন্ধেটেটে । প্রকল্পটি চােনা নযাশনাল ন্ধনউন্ধিোর কটপিাটরশটনর (CNNC এর 

মলংলং ওোন্ (ACP100) প্রযুন্ধির উপর ন্ধভন্ধি কটর বেন্ধর করা হটচ্ছ ।  
 

মিঙ্গাপুর মেরশ্বর েৃহিম ভািমান্ কিৌর পযারন্ল ফামি ততরী করররে 

• ন্ধিঙ্গাপুর ন্ধেটশ্বর েৃহিম ভািমান কিৌর পযাটনল ফামি বেন্ধর কটরটে । প্রকল্পটি 

জলোেু পন্ধরেেি ন কমাকাটেলাে 2025 িাটলর মটধয কিৌরশন্ধি উৎপােনটক 

চারগুণ েৃন্ধদ্ধ করটে । পন্ধিম ন্ধিঙ্গাপুটরর একটি জলাশটে অেন্ধস্থে 60 

কমগাওোে-উচ্চোর কিৌর ফটোটভালোইক ফামিটি Sembcorp 

ইন্ডান্ধিটজর িমূ্পণি মান্ধলকানাধীন িহােক িংস্থাটি বেন্ধর কটরটে । এটি 45 

টি ফুেেল মাটের িমেুলয অঞ্চল জুট়ি ন্ধেসৃ্তে এেং এটি বীটপর পাাঁ চটি জল 

কশাধনাগারটক ন্ধেদুযৎ িরেরাহ করার জনয পযিাপ্ত ন্ধেদুযৎ উৎপােন করটে । 

• 45-কহটর জােগা জুট়ি এক লাখ 22 হাজার কিালার পযাটনল কেটক 

উৎপান্ধেে ন্ধেদুযৎ ন্ধিঙ্গাপুরটক ন্ধেটশ্বর নাম করা কটেকটি কেটশর মটধয 

একটিটে পন্ধরণে করটে। এই কিৌর খামার কােিন ন্ধনিঃিরণটক োন্ধষিক প্রাে 32 

ন্ধকটলােন কন্ধমটে আনটে িাহাযয করটে ,যা 7,000 টি গান্ধ়ি কেটক ন্ধনিঃিরণ 

হওো কােিন-োই-অক্সাইটের িমান। 
 

ইস্রারেরল দূতাোি ভেন্ কখালা প্রথম উপিাগরীে কেশ হরে উঠরলা িংরু্ি 

আরে আমমরশাহী  

• উভে কেটশর মটধয কূেননন্ধেক িম্পকি  স্বাভান্ধেক করার চুন্ধি স্বাক্ষর করার 

প্রাে এক েের পটর িংযুি আরে আন্ধমরশাহী ইস্রাটেটল দূোোি কখালা 

প্রেম উপিাগরীে কেশ হটে উেটলা । এই নেুন ন্ধমশনটি কতল আমভভ 

র্স্ক এক্সরচঞ্জ ভেরন্ অেন্ধস্থে। অনুষ্ঠাটন ইিরাইটলর নেুন রাষ্ট্রপন্ধে 

আইজাক হাটজি াগ উপন্ধস্থে ন্ধেটলন। িংযুি আরে আন্ধমরশাহীর রাষ্ট্রদূে 

মহেে মাহমুে আল খাজা মাটচি র শুরুটে আনুষ্ঠান্ধনকভাটে োর 

পন্ধরচেপত্রগুন্ধল উপস্থাপন কটরন্ধেটলন। 

 

State News 
 

NTPC ভাররতর গুজরারটর করের ররণ েৃহিম কিালার পাওোর পাকি  মন্মিাণ 

কররত চরলরে  

• ভারটের েৃহিম ন্ধেদুযে কজনাটরের এনটিন্ধপন্ধি ন্ধলন্ধমটেে গুজরাটের 

কটচ্ছর রণ অঞ্চটল েৃহিম কিৌর ফটোটভালোইজ প্রকল্প ন্ধনমিান করটে 

চটলটে । কিৌর ন্ধেদুযৎ পাকি টির ধারণক্ষমো 4.75 ন্ধগগাওোে (Gw) / 4750 

কমগাওোে । প্রকল্পটি এনটিন্ধপন্ধির পুননিেীকরণটযাগয শন্ধি আমি, NTPC 

Renewable Energy (NTPC-REL) এর মাধযটম ন্ধনন্ধমিে হটে। 
 

গুরুিারম ভাররতর প্রথম ‘শিয এটিএম’ কখালা হল  

• হন্ধরোনার গুরুোটম পাইলে প্রকল্প ন্ধহিাটে কেটশর প্রেম ‘শিয এটিএম’ 

স্থাপন করা হটেটে। এটি একটি অটোটমটিক কমন্ধশন, যা ঠিক একটি েযাঙ্ক 

এটিএটমর মটো কাজ করটে । এই কমন্ধশনটি জান্ধেিংট র (UN) ‘ওোর্ল্ি  

ফুড কপ্রািাম’ এর অধীটন ইনিল করা হটেটে এেং এটিটক 

‘অরটারমরটড, মামি করমামডটি, কিইন্ মডিরপমন্সং কমমশন্’ও েলা 

হে। 
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প্রথম র্াত্রীোহী করন্ মমণপুর রারজয প্ররেশ করল  

• আিাটমর ন্ধশলচর করলওটে কিশন কেটক একটি যাত্রীোহী কেন রাজধান্ী 

এক্সরপ্রি মন্ধণপুটরর তেঙ্গাইচুন্পাও করলওরে কিশন কপৌাঁটেটে । এটি 

কেনটির একটি োোল রান ন্ধেল । কেনটি উির- পূটেির এই দুটি কিশটনর 

মটধয 11 ন্ধকটলান্ধমোর দূরত্ব অন্ধেেম কটর । করল কমিকেি ারা কেনটিটেই 

উপন্ধস্থে ন্ধেল । 

• কেনটি মন্ধণপুটরর ন্ধজন্ধরোম করলওটে কিশটন ন্ধকেুক্ষটনর জনয োটম । 

এখাটন জােীে িংগীটের এেং জােীে পোকা উটিালটনর মধয ন্ধেটে 

করলওটে কমিকেি াটের স্থানীে নাগন্ধরকরা অভযেিনা জানাে। 

উটিখটযাগযভাটে, বেঙ্গাইচুনপাও-ইম্ফল (মন্ধণপুটরর রাজধানী) করলপেটিও 

ন্ধনন্ধমিে রটেটে। একোর কশষ হটল এটি ইম্ফটলর কাটে েী িেম করলওটে 

োটনল হটে। 
 

কণিাটক িরকার কেঙ্গালুরুরত 46টি ককরম্পরগৌডা কহমররটজ িাইরটর মেকাশ 

কররে 

• কণিােক রাজয িরকার পযিেন প্রচাটরর লটক্ষয কেঙ্গালুরু নগরাঞ্চটল, কেঙ্গালুরু 

োমাঞ্চটল, রামনগ়ি, ন্ধচকেিাপুর এেং েুমাকুরু কজলাে অেন্ধস্থে 46 টি 

ককটম্পটগৌো কহন্ধরটেজ িাইটের ন্ধেকাটশর ন্ধিদ্ধান্ত ন্ধনটেটে। মুখযমন্ত্রী ন্ধে এি 

ইটেন্ধেউরপ্পার মটে ন্ধেনটি িান্ধকি টে ন্ধচন্ধিে স্থানগুন্ধল পযিেন প্রচাটরর জনয 

223 ককাটি োকা েযটে বেন্ধর করা হটে। 
 

উিরাখরে ভাররতর প্রথম মিরটাগামমক গারডি ন্ উরবাধন্ করা হল  

• উিরাখটের কেরাদুটনর কেওোন অঞ্চটল প্রাে 50টি ন্ধেন্ধভন্ন প্রজান্ধের 

ন্ধেটোটগন্ধমক োগান উটবাধন করা হটেটে। োগানটি 9,000 ফুট উচ্চোে 

অেন্ধস্থে এেং ন্ধেন একর জােগা জুট়ি ন্ধেসৃ্তে রটেটে। এটি কজলার চেো 

শহটর অেন্ধস্থে । উেযানটি উটবাধন কটরন িমাজকমী অনু্প কন্ৌটিোল। 
 

মিরটাগাম কী?  

• ন্ধেটোগাটমর অেি "গুপ্ত প্রজন্ন্" অেিাৎ যার ককাটনা েীজ, ককানও ফুল 

উৎপন্ন হে না। িুেরাং, ন্ধেটোগাম েীজন্ধেহীন উন্ধিেটক কো াে । বশোল, 

ব্রাটোফাইেি (শযাওলা, ন্ধলভারওেি ি), লাইটকন, ফানি এেং েত্রাক হ'ল 

ন্ধেপটোগামগুন্ধলর িেিান্ধধক পন্ধরন্ধচে গ্রুপ যার োাঁ চার জনয আদ্রি  স্থাটনর 

প্রটোজন হে। 
 

টুইটার মেন্ে প্রকাশরক ভাররতর আোমিক অমভরর্াগ কমিকতি া মহিারে 

মন্রোগ করররে 

• টুইটার মেন্ে প্রকাশরক ভারটের জনয আোন্ধিক অন্ধভটযাগ কমিকেি া 

(RGO) ন্ধহিাটে ন্ধনযুি কটরটে । েযেহারকারীরা ওটেেিাইটে োন্ধলকাভুি 

ইটমল আইন্ধে েযেহার কটর ন্ধেনে প্রকাটশর িাটে কযাগাটযাগ করটে 

পারটেন। এর আটগ মান্ধকি ন-ন্ধভন্ধিক িংস্থাটি কযান্ধলটফান্ধনিো ন্ধভন্ধিক কজটরন্ধম 

কযাটিলটক ভারটের নেুন অন্ধভটযাগ কমিকেি া ন্ধহিাটে ন্ধনটোটগর ক াষণা 

কটরন্ধেল। 

• যন্ধেও ভারটের নেুন আইটি ন্ধেন্ধধ অনুিাটর, 50 লরের কেন্ধশ েযেহারকারী 

কিাশযাল ন্ধমন্ধেো প্লযােফমিগুন্ধলটে ন্ধচফ কমপ্লাটেন্স অন্ধফিার, কনাোল 

অন্ধফিার এেং অন্ধভটযাগ কমিকেি া ন্ধহিাটে ন্ধেনটি মূল কমী ন্ধনটোগ করা 

োধযোমূলক এেং এই ন্ধেনটি কমীটকই ভারটের োন্ধিন্দা হটে হটে। 
 

উিরপ্ররেশ িরকার জন্িংখযা ড্রাফট মেরল দুই িন্তান্ ন্ীমতর প্রস্তাে করররে  

উিরপ্রটেটশর মুখযমন্ত্রী কযাগী আন্ধেেযনাে একটি জনিংখযা ন্ধনেন্ত্রণ নীন্ধে চালু 

কটরটেন, যার উটেশয হল েম্পন্ধেটের দুটির কেন্ধশ োচ্চা না কনওোটে উৎিান্ধহে 

করা। জনিংখযা ন্ধনেন্ত্রণ জনিাধারটণর মটধয িটচেনোর পাশাপান্ধশ োন্ধরদ্রোর 

উপর ন্ধনভি র কটর- এটি উটিখ কটর কযাগী আন্ধেেযনাে েটলন, জনিংখযা নীন্ধে 

2021-2030 কে প্রটেযক িম্প্রোটের কো কভটে ন্ধিদ্ধান্ত কনওো হটেটে । 

স্বাস্থযমন্ত্রী জে প্রোপ ন্ধিং েটলটেন, উিরপ্রটেশ 2050 িাটলর মটধয ন্ধস্থন্ধেশীলো 

অজি টনর কচষ্টা করটে এেং িরকার জনিংখযা েৃন্ধদ্ধর হার 2.1 শতাংশ কমাটনার 

কচষ্টা করটে। 

দুই িন্তান্ ন্ীমত : 

• জনিংখযা ন্ধনেন্ত্রণ ন্ধেল প্রণেনকারী UP আইন কন্ধমশন েটলটে কয, নীন্ধেটি 

কস্বচ্ছাকৃে হটে এেং কাউটক ককানও ন্ধেন্ধধ অনুিরণ করটে োধয করা হটে 

না। েটে, যন্ধে ককানও েম্পন্ধে দুটির কেন্ধশ িন্তান না কনওোর ন্ধিদ্ধান্ত কনন 

েটে োরা িরকারী িুটযাগ িুন্ধেধাগুন্ধল পাওোর জনয উপযুি হটেন। 

অনযন্ধেটক যন্ধে যারা নীন্ধেগুন্ধল অনুিরণ না কটর োহটল োটের িরকারী 

চাকুরী, করশন েহণ এেং অনযানয িুটযাগিুন্ধেন্ধধটে ন্ধেন্ধধন্ধনটষটধর িমু্মখীন 

হটে হটে। 
 

কেশীে মেশ্বাি ও িংিৃমত রোর জন্য ন্তুন্ মেভাগ ততমর কররে আিাম 

িরকার 

• আিাটমর মন্ধন্ত্রিভা রাটজযর “উপজামত ও আমেোিী িম্প্রোরের 

মেশ্বাি, িংিৃমত ও ঐমতহয” রক্ষা ও িংরক্ষটণর জনয একটি স্বাধীন ন্ধেভাগ 

গেটনর ক াষণা কটরটে । এই নেুন ন্ধেভাগটি ন্ধনন্ধিে করটে, কযন রাটজযর 

আন্ধেোিী জনটগাষ্ঠী োটের ন্ধেশ্বাি এেং ঐন্ধেহযটক রক্ষা করটে পাটর, 

পাশাপান্ধশ োটের প্রটোজনীে িহােো প্রোন করা হটে । 

• আন্ধেোিী উপজান্ধে কযমন কোরডাি, রাভাি, মমমশংি এেং অনযানযটের 

িাটে োটের ন্ধনজস্ব ধমীে ন্ধেশ্বাি এেং অননয ঐন্ধেহয রটেটে, যা এখনও 

পযিন্ত োটের িংরক্ষটণর জনয প্রটোজনীে িমেিন পােন্ধন। মন্ধন্ত্রিভা বেেটক 

িরকার একমে কয ন্ধেন্ধভন্ন প্রকটল্পর দ্রুে োস্তোেন ন্ধনন্ধিে করার জনয 

আন্ধেিক ও প্রশািন্ধনক িংিাটরর প্রটোজন । বেেটক ন্ধিদ্ধান্ত কনওো হটেটে 

কয কন্ধমশনারটের কনেৃটত্ব ন্ধেভাগীে কন্ধমটিগুন্ধল 2 ককাটি োকা ো োর ন্ধনটচর 

প্রকল্পগুন্ধলর জনয এই অনুটমােটনর অন্ধধকারী হটে। 
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মেহাররর পাটন্াে ভাররতর প্রথম জাতীে ডলমফন্ গরেষণা ককে গরড় উঠরে  

পােনা ন্ধেশ্বন্ধেেযালে প্রাঙ্গটন গঙ্গার েীটর ভারটের এেং এন্ধশোর প্রথম জাতীে 

ডলমফন্ গরেষণা ককে (NDRC) গট়ি উেটে চটলটে । ন্ধেটশষজ্ঞটের েল 

বারা গঙ্গা নেীটে 2018-19 িাটলর একটি িমীক্ষার িমে প্রাে 1,455 টি 

েলন্ধফটনর কেখা পাওো কগটে । গাটঙ্গে েলন্ধফন ভারটের জােীে জলজ প্রাণী, 

েটে প্রােশই এরা অনেধ ন্ধশকাটরর িমু্মখীন হে । গঙ্গাে েলন্ধফটনর উপন্ধস্থন্ধে 

একটি স্বাস্থযকর োস্তুেটন্ত্রর লক্ষণ কারণ েলন্ধফটনরা কমপটক্ষ 5 ফুে কেটক 8 ফুে 

গভীর জটল োি কটর। 

গারঙ্গে ডলমফন্ িম্পরকি : 

• গাটঙ্গে েলন্ধফনটক একটি ন্ধেপেেস্থ জলজ প্রাণী ন্ধহিাটে ক াষণা করা 

হটেটে । ন্ধেটশ্বর চারটি ন্ধমন্ধষ্ট জটলর েলন্ধফন প্রজান্ধের মটধয একটি এখাটন 

কেখটে পাওো যাে এেং আরও ন্ধেনটি প্রজান্ধে ইোংরজ ন্েী, পান্ধকস্তাটনর 

মিনু্ধ ন্েী এেং আমাজন্ ন্েীরত কেখটে পাওো যাে | 
 

কণিাটরকর মুখযমন্ত্রী রারজয োইক টযামক্স মিম চালু কররলন্ 

• কণিােটকর মুখযমন্ত্রী, মেএি ইরেমেউরপ্পা কণিাটক ইরলকট্রিক োইক 

টযামক্স প্রকল্প-2021 চালু করটলন । এই প্রকল্পটির উটেশয হল োি, করলপে 

এেং কমটো কিশনগুন্ধলটে ভ্রমটণর িমে এেং যাোোটের অিুন্ধেধা 

কমাটনা । এটি মানুষজন, পােি নারন্ধশপ ফামিিগুন্ধল এেং ন্ধেন্ধভন্ন িংস্থাগুন্ধলটক 

অংশ ন্ধনটে িহােো করটে। 

• িংন্ধেষ্ট কেৃি পক্ষ এই প্রকটল্পর অধীটন লাইটিন্স প্রোন করটে। এই প্রকটল্পর 

অধীটন করন্ধজিার হওো যানোহনগুন্ধল পন্ধরেহণ ন্ধেভাটগ োকটে যার জনয 

িরকার বেদুযন্ধেক যানোহন ন্ধনমিাোটের জনয অনুমন্ধে, কর এেং আন্ধেিক 

িুন্ধেধাগুন্ধলর মটো ন্ধেন্ধভন্ন ন্ধেষটে ো়ি কেটে । 

প্রকল্পটি িম্পরকি : 

• কণিােক বেদুযন্ধেক োইক েযান্ধক্স প্রকল্প -2021 কমিিংস্থান োন্ধ়িটে েুলটে, 

পন্ধরটেশ-অনুকূল োোেরণ বেরী করটে , জ্বালানী িংরক্ষণ, জনপন্ধরেহনটক 

কজারোর করটে এেং এই িম্পন্ধকি ে ন্ধশল্প স্থাপটন উৎিাহ প্রোন করটে । 

• ট্রিপটির উৎি এেং গন্তটেযর মধযেেী দূরত্ব 10 ন্ধকটলান্ধমোটরর কেন্ধশ হটে না 

। 
 

উিরপ্ররেরশর মানু্দোমডহ করলরর্স্শন্টির ‘কেন্ারি’ ন্ামকরণ করা হরেরে  

• অেটশটষ মানু্দোমডহ করলটিশনটি উির-পূেি করলপে (NER) বারা 

'কেন্ারি' নামকরণ করা হটেটে। করল কোেি  নেুন নামটি অনুটমােটনর পটর 

NER পুরাটনা িাইনটোেি টি নেুনটির িাটে েেল কটরটে, যাটে ‘কেনারি’ 

কলখা আটে । নেুন কলখা িাইনটোেি গুন্ধলটে ন্ধহন্ধন্দ, িংিৃে, ইংটরন্ধজ এেং 

উদুি ভাষাে কেনারি কলখা হটেটে । 

• প্রািন করলমন্ত্রী এেং জমু্ম ও কাশ্মীটরর েেি মান গভনির মটনাজ ন্ধিং এই 

অনুটরাধটি কপশ করার পটর এই কিশটনর নাম পন্ধরেেি ন করার প্রন্ধেোটি 

2019 িাটল শুরু হে। ঐ একই েেটর, উিরপ্রটেশ িরকার প্রস্তােটি েহণ 

কটর এেং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালটে কপ্ররণ কটর। 

 

Economy News 
 

জুরন্ WPI মুদ্রাস্ফীমত করম 12.07 শতাংশ হল  

জুটন অপন্ধরটশান্ধধে কেল ও খােয িামেীর োম হ্রাি পাওোর কারটণ পাইকান্ধর 

মূলযন্ধভন্ধিক মূলযস্ফীন্ধে ন্ধকেুো কটম 12.07 শতাংরশ োাঁ ন্ধ়িটেটে। েটে WPI 

মূলযস্ফীন্ধে জুটন োনা েৃেীে মাটি োেল ন্ধেন্ধজটে কেটক যাে । 2020 িাটলর 

জুটন WPI মুদ্রাস্ফীন্ধে ন্ধেল (-) 1.81 শোংশ। খুচরা মুদ্রাস্ফীন্ধে জুটন োনা ন্ধবেীে 

মাি RBI এর ন্ধনেন্ত্রটণ আটে । জুন মাটির খুচরা মুদ্রাস্ফীন্ধে 6.26 শতাংশ । 

মরন্ রাখার মেষেগুমল: 

• জ্বালান্ধন ও ন্ধেদুযটের মূলয জুন মাটির েুলনাে কটম 32.83 শতাংরশ 

োাঁ ন্ধ়িটেটে, যা কম মাটি ন্ধেল 37.61 শতাংশ । 

• জুটন খােয িামেীটেও মুদ্রাস্ফীন্ধে হ্রাি কপটে 3.09 শতাংরশ োাঁ ন্ধ়িটেটে, 

যা কম মাটি 4.31 শতাংশ ন্ধেল । এমনন্ধক কপাঁোটজর োমও কেট়িটে। 

• উৎপান্ধেে পণযগুন্ধলটে মূলযস্ফীন্ধে জুন মাটি 10.88 শতাংরশ োাঁ ন্ধ়িটেটে, 

যা আটগর মাটি ন্ধেল 10.83 শতাংশ 

 

Rankings & Reports 
 

েয কর্স্ট অফ ফুড মিমকউমরটি অযাি মন্উট্রিশন্ ইন্ েয ওোর্ল্ি  2021 মররপাটি  

প্রকামশত হল  

• " েয কর্স্ট অফ ফুড মিমকউমরটি অযাি মন্উট্রিশন্ ইন্ েয ওোর্ল্ি  

2021" নামক UN-FAO এর োন্ধষিক ন্ধরটপাটেি  েলা হটেটে কয 2020 িাটল 

ন্ধেটশ্বর 720 কথরক 811 মমমলেন্ মানুষ কু্ষধার মুটখামুন্ধখ হটেটে, যা 2019 

িাটলর কচটে প্রাে 161 ন্ধমন্ধলেন কেন্ধশ। ন্ধরটপােি টি কযৌেভাটে প্রকান্ধশে 

কটরটে জান্ধেিংট র ফুে এন্ড এন্ধেকালচার অগিানাটজশন (FAO), ো 

ইন্টারনযাশনাল ফান্ড ফর এন্ধেকালচারাল কেটভলপটমন্ট (IFAD), ইউএন 

ন্ধচলটড্রন এেুটকশন ফান্ড (UNICEF), ো ওোর্ল্ি  ফুে কপ্রাোম (WFP) 

এেং ওোর্ল্ি  কহলে অগিানাইটজশন (WHO) । 
 

মূল তথয এেং পমরিংখযান্ 

• ন্ধেটশ্ব 2020 িাটল কু্ষধােি  মানুটষর িংখযা: 720 কেটক 811 ন্ধমন্ধলেন এর 

মটধয 

• এন্ধশো: 418 ন্ধমন্ধলেন (ন্ধেটশ্বর কু্ষধােি জনিংখযার অটধিটকরও কেন্ধশ) 

• আন্ধেকা: 282 ন্ধমন্ধলেন (এক েৃেীোংশ) 
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• লান্ধেন আটমন্ধরকা এেং কযান্ধরন্ধেোন: 60 ন্ধমন্ধলেন 

• 2020 িাটল প্রাে 2.37 ন্ধেন্ধলেন মানুটষর পযিাপ্ত খাোর ন্ধেল না, যা 2019 

এর কচটে 320 ন্ধমন্ধলেন মানুটষর িংখযা েৃন্ধদ্ধ কপটেটে। 

• 5 েেটরর কম েেিী োচ্চারা িান্ধন্টং বারা প্রভান্ধেে হে (েেটির েুলনাে কম 

উচ্চো): 22.0 শোংশ (149.2 ন্ধমন্ধলেন) 

• 5 েেটরর কম েেিী োচ্চারা নষ্ট কটর প্রভান্ধেে হে (উচ্চোর েুলনাে কম 

ওজন): 6.7 শোংশ (45.4 ন্ধমন্ধলেন) 

• 5 েেটরর কম েেিী োচ্চারা যাটের ওজন কেন্ধশ (উচ্চোর েুলনাে কেন্ধশ 

ওজন): 5.7 শোংশ (38.9 ন্ধমন্ধলেন) 

• রিাল্পোে আোন্ত প্রজনন েেটির মন্ধহলাটের শোংশ: 29.9% 

• ককেলমাত্র েুটকর দুধ খাওো 6 মাটির কম েেিী ন্ধশশুটের শেকরা হার : 

44% 

 

Agreement News 
 

আোমন্ গ্রুপ মুম্বই মেমান্েন্দর পমরচালন্ার োমেত্ব মন্রলা  

কগৌেম আোন্ধনর কনেৃটত্ব আোন্ধন গ্রুপ GVK গ্রুপ কেটক ‘মুম্বই আন্তজি ামতক 

মেমান্েন্দর’ পন্ধরচালনার োন্ধেত্ব ন্ধনটলা । এই অন্ধধেহটণর িাটে িাটে ভারটের 

ন্ধেমানেন্দর পন্ধরকাোটমা িংস্থাগুন্ধলর কক্ষটত্র আোন্ধন কগাষ্ঠী ভারটের শীষিস্থানীে 

িংস্থা হটে উেটলা । মুম্বাই আন্তজি ান্ধেক ন্ধেমানেন্দরটি আোন্ধন ন্ধেমানেন্দর 

কহান্ধর্ল্ংি বারা পন্ধরচান্ধলে হটে, যা আোন্ধন এন্টারপ্রাইজগুন্ধলর িমূ্পণি 

মান্ধলকানাধীন িহােক িংস্থা।  

আোমন্ গ্রুপ বারা পমরচামলত মেমান্েন্দরগুমল: 

• িংস্থাটি এখন েেটি ন্ধেমানেন্দর পন্ধরচালনা করটে । আোন্ধন কগাষ্ঠীটি 

আহটমোোে, লখনউ ও মযাঙ্গালুরুটে ন্ধেনটি ন্ধেমানেন্দর ইন্ধেমটধযই 

পন্ধরচালনা করটে । অনযন্ধেটক গুোহাটি, ন্ধেরুেনন্তপুরম এেং জেপুটর ন্ধেনটি 

ন্ধেমানেন্দর অন্ধধেহটণর কাজ খুে ো়িাোন্ধ়ি কশষ হটে। 
 

 

• আোন্ধন গ্রুপ নন্ধভ মুম্বইটে একটি ন্ধেমানেন্দর স্থাপন করটে, যার জনয িংস্থাটি 

আগামী 90 ন্ধেটনর মটধয আন্ধেিক কিাজার অজি ন করটে। 

• গ্রুপটি 2024 িারলর মটধয নন্ধভ মুম্বই ন্ধেমানেন্দরটি পন্ধরচালনার পন্ধরকল্পনা 

কটরটে । 
 

IAHE ন্রেডাে CATTS স্থাপরন্র জন্য মন্উ িাউথ ওরেলি মেশ্বমেেযালরের 

িারথ চুমি করররে 

• করাে োন্সটপােি  অযান্ড হাইওটেি মন্ত্রটকর অধীটন ইমিোন্ হাইওরে 

ইমঞ্জমন্োিি (IAHE) উির প্রটেটশর নটেোে একটি কিন্টার ফর 

অযাডভান্সড রান্সরপারটি শন্ কটকরন্ালমজ অযাি মিরর্স্মি 

(CATTS) স্থাপটনর জনয অটিন্ধলোর মন্উ িাউথ ওরেলি 

মেশ্বমেেযালরের িাটে একটি চুন্ধি কটরটে। করাে োন্সটপােি  এন্ড হাইওটে 

ন্ধমন্ধনিার নীন্ধেন গােকান্ধরর উপন্ধস্থন্ধেটে ভাচুি োল অনুষ্ঠাটন এই চুন্ধি 

স্বাক্ষন্ধরে হে। 

• CATTS পন্ধরেহন কিটটর অটিন্ধলো এেং ভারটের ন্ধশল্প এেং িােি আপি 

প্রচার করটে এেং উন্নে পন্ধরেহন েযেস্থার কক্ষটত্র নেুনত্ব, গটেষণা ও 

উন্নেটনর িুটযাগ প্রোন করার লটক্ষয একটি কিন্টার অফ এন্ধক্সটলন্স(CoE) 

হটে। 
 

2025 িারলর মরধয তজমেক রারজয পমরণত হওোর জন্য মিমকরমর িারথ 

লাোখ চুমি স্বাের করররে 

• লাোখটক 2025 িাটলর মটধয বজে রাটজয রুপান্তন্ধরে করার লটক্ষয 

পরমপ্রগে কৃন্ধষ উন্নেন প্রকল্প এেং ন্ধমশন অগিান্ধনক কেটভলপটমন্ট 

ইন্ধনন্ধশটেটিভ (MODI) োস্তোেটনর জনয লাোখ এেং SSOCA এর মটধয 

একটি ন্ধত্রপক্ষীে িমট াো স্বাক্ষন্ধরে হটেটে। এই িমট াো চুন্ধির মূল লক্ষয 

হল ভারে িরকাটরর িাটে চুন্ধির পর বজে িাটিি ন্ধফটকশন অজি ন করা । 
 

প্রমতরো পমররষো কেতন্ পযারকজ প্রোরন্র জন্য এমক্সি েযাংক ভারতীে 

কিন্াোমহন্ীর িারথ MOU স্বাের করররে 

• কেটশর েৃেীে েৃহিম কেিরকারী েযাংক অযান্ধক্সি েযাংক "Power 

Salute" উটেযাটগর অধীটন একটি প্রন্ধেরক্ষা পন্ধরটষো কেেন পযাটকজ 

প্রোন করার জনয ভারেীে কিনাোন্ধহনীর িাটে MOU স্বাক্ষর কটরটে। 

প্রন্ধেরক্ষা পন্ধরটষো কেেন পযাটকজ িমস্ত কিনা অন্ধফিারটের ন্ধেন্ধভন্ন িুন্ধেধা 

প্রোন করটে । এই িমট াো চুন্ধির িুন্ধেধাগুন্ধল উভেই প্রন্ধেরক্ষা কমীটের 

পাশাপান্ধশ প্রন্ধেরক্ষা কপনশনাররাও উপটভাগ পারটে। 

• েযাঙ্কটির মটে, এটি িমস্ত কিনা কমীটের 56 লাখ টাকা পযিন্ত েযন্ধিগে 

দু িেনাজন্ধনে অেি িরেরাহ করটে; অন্ধেন্ধরি 8 লক্ষ োকা ন্ধশক্ষা অনুোন; 

কমাে স্থােী প্রন্ধেেিীকো জন্ধনে কভার 46 লে োকা পযিন্ত; 46 লে অেন্ধধ 

স্থােীভাটে আংন্ধশক অক্ষমো, োেু দু িেনাটি ₹ 1 ককাটি টাকা এেং 

পন্ধরোটরর িেটিযর জনয ন্ধেনামূটলয অন্ধেন্ধরি কডমেট কাডি  প্রোন করা হটে। 
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ভারত ডােন্ামমক্স মলমমরটড ভারতীে মেমান্োমহন্ীর িারথ 499 ককাটি টাকার 

চুমি িই করররে 

• ভারত ডােন্ামমক্স মলমমরটড (BDL) ভারতীে মেমান্ োমহন্ীরক 

(IAF) আকাশ ন্ধমিাইল বেন্ধর ও িরেরাটহর জনয প্রন্ধেরক্ষা মন্ত্রটকর িাটে 

একটি চুন্ধি কটরটে। এই চুন্ধির কমাে মূলয প্রাে 499 ককাটি টাকা। CMD, 

BDL কমাটন্ডার ন্ধিদ্ধােি ন্ধমশ্র (অেিরপ্রাপ্ত) েটলটেন কয, BDL ভারেীে 

কিনা এেং ভারেীে ন্ধেমানোন্ধহনীটক আকাশ ন্ধমিাইল িরেরাহ করটে । 

রপ্তানীর জনয আকাশ অস্ত্র েযেস্থাটরর ো়িপত্র িম্পন্ধকি ে ককেীে মন্ধন্ত্রিভাে 

ক াষণার িাটে িাটে িংস্থাটি আকাশটক ন্ধেটেটশ রপ্তানীর জনয প্রস্তাে 

ন্ধেটচ্ছ। 

• ন্ধমিাইল িংেটহর ন্ধেষটে আেহ প্রকাশ কটর ইন্ধেমটধয BDL কটেকটি কেশ 

কেটক রপ্তানীর ন্ধলে কপটেটে। এই অেি ারগুন্ধল কাযিকর করটে এেং 

োহকটের কাটে ো যো িমটে কপৌাঁটে কেওোর জনয ককাম্পান্ধনর একটি িু-

প্রন্ধেন্ধষ্ঠে পন্ধরকাোটমা এেং েক্ষো রটেটে। 

• আকাশ িম্পরকি : 

• আকাশ একটি মা ান্ধর করটের িাররফি-টু-এোর মমিাইল (SAM) 

ন্ধিটিম, যা ভারটের ইমন্টরিরটড গাইরডড মমিাইল কডরভলপরমন্ট 

কপ্রািারমর (IGMDP) অধীটন বেন্ধর করা হটচ্ছ। 

• IGMDP এর অধীটনর প্রকল্পগুন্ধলর জনয BDL প্রধান একটি উৎপােন 

িংস্থা। 

• আকাশ ন্ধমিাইলটি মডরফন্স এি কডরভলপরমন্ট অগিান্াইরজশন্ 

(DRDO) বেন্ধর কটরটে এেং ভারত ডােন্ামমক্স মলমমরটড (BDL) ো 

প্রটযাজনা কটরটে। 
 

SAMVEDAN 2021 এর জন্য IIT মাদ্রাজ এেং িমন্ ইমিো েল কর্ৌথভারে 

কাজ কররে 

• আইআইটি মাদ্রাজ প্রেতি ক কটকরন্ালমজি ফাউরিশন্ (IITM-

PTF) এেং িমন্ ইমিো িফটওেযার কিন্টার প্রাইরভট মলমমরটড 

একটি জােীে স্তটরর হযাকােন ‘SAMVEDAN 2021' কক িংগঠিে 

করার জনয একন্ধত্রে হটেটে। এই হযাকােটনর মাধযটম এই ফাউটন্ডশটনর 

লক্ষয হল ভারটের িামান্ধজক-স্বাটেি ন্ধনন্ধেি ষ্ট িমিযা িমাধাটনর জনয 

নাগন্ধরকটের IoT কিন্সর কোেি  েযেহার করটে উবুদ্ধ করা। 

• এটি িন্ধন কিন্ধমকন্ডাটর িন্ধলউশন কটপিাটরশটনর SPRESENSE™ 

কোটেি র উপর ন্ধভন্ধি কটর বেন্ধর হটেটে, যা অংশেহণকারীরা এই 

চযাটলটের জনয েযেহার করটে পারটে । িটেিাচ্চ ন্ধেন িেিয ন্ধেন্ধশষ্ট একটি 

েল ন্ধেনটি পযিাটে অনুন্ধষ্ঠে এই মহা চযাটলটের জনয করন্ধজিার করটে 

পারটে । 
 

জলমেদুযৎ প্রকরল্পর জন্য কন্পাল ভাররতর িারথ 1.3 মেমলেন্ ডলার কমগা-

মডরল স্বাের করররে 

পূেি কনপাটলর শঙু্খভাশা ও কভাজপুর কজলার মটধয অেন্ধস্থে 679 কমগাওোে 

কলাোর অরুণ জলমেদুযৎ প্রকল্পটি ন্ধেকাটশর জনয কনপাল ভারটের িাটে একটি 

1.3 মেমলেন্ ডলাররর চুন্ধি কটরটে। চুন্ধি অনুিাটর, ভারটের রাষ্ট্রীে 

মান্ধলকানাধীন িাতলুজ জল মেদুযৎ মন্গম (SJVN) প্রন্ধেটেশী এই ন্ধহমালোন 

কেটশ 679 কমগাওোে জলন্ধেদুযৎ প্রকল্প গট়ি েুলটে । 

প্রকল্পটি িম্পরকি : 

• 1.04 ন্ধেন্ধলেন েলাটরর 900-কমগাওোে অরুণ -3 জলন্ধেদুযৎ প্রকটল্পর পটর 

এটি কনপাটল ভারে বারা গৃহীে ন্ধবেীে কমগা প্রকল্প হটে । 

• প্রকল্পটি মের্ল্, ওউন্, অপাররট এি রান্সফার (BOOT) মটেটলর 

অধীটন বেন্ধর করা হটে। 

• এই 679 কমগাওোে জলন্ধেদুযৎ প্রকল্পটি 2017 িাটলর েযে েরাটের 

ন্ধভন্ধিটে কেটশর একক েৃহিম ন্ধেটেন্ধশ ন্ধেন্ধনটোগ প্রকল্প। 

 

Appointment News 
 

পীরু্ষ গোল রাজযিভাে মলডার অফ হাউি মন্েিামচত হরলন্  

• ককেীে মন্ত্রী পীযুষ গোলটক রাজযিভাে মলডার অফ ো হাউি ন্ধহিাটে 

ন্ধনটোগ করা হটেটে | 2021 এর 06 জুলাই কেটক োাঁ র ন্ধনটোগ কাযিকর 

হটেটে । ন্ধেন্ধন কোোর চাাঁ ে গহলটের স্থাটন এই পটের োন্ধেত্ব িামলাটেন । 

কোোর চাাঁ ে গহলে েেি মাটন কণিাটরকর রাজযপাল ন্ধহিাটে ন্ধনযুি 

হটেটেন ।  

• দুোটরর রাজযিভার িাংিে পীযুষ গোল েেি মাটন NDA এর িহ-কনোর 

পাশাপান্ধশ মন্ধন্ত্রিভাে ককেীে মন্ত্রীর পটের োন্ধেটত্ব রটেটেন। ন্ধেন্ধন ককেীে 

কেক্সোইল, ন্ধমন্ধনিার অফ কমািি এন্ড ইন্ডান্ধি এেং কনন্ধিউমার 

অযাটফোিি, ফুে এন্ড পােন্ধলক ন্ধেন্ধিন্ধেউশন মন্ত্রীর োন্ধেত্ব পালন করটেন। 
 

শযাম শ্রীমন্োিন্রক MD ও CEO মহিারে পুন্রাে মন্রোরগর জন্য কফডাররল 

েযাংক RBI কথরক অনু্রমােন্ কপরেরে  

• কফোরাল েযাংটকর কশোরটহার্ল্াররা শযাম শ্রীন্ধনোিনটক েযাটঙ্কর মযাটনন্ধজং 

ন্ধেটরটর এেং ন্ধচফ এটক্সন্ধকউটিভ অন্ধফিার ন্ধহিাটে ন্ধেন েেটরর জনয 

পুনরাে ন্ধনটোটগর অনুটমােন ন্ধেটেটেন | োাঁ র এই পুনন্ধনিযুন্ধি 23 

কিরটম্বর, 2021 কেটক 22 কিরটম্বর, 2024 পযিন্ত কাযিকর হটে। 

শ্রীন্ধনোিন 2010 িাটল কফোটরল েযাংটকর MD ও CEO ন্ধহিাটে োন্ধেত্ব 

েহণ কটরন্ধেটলন এেং েখন কেটকই ন্ধেন্ধন এই পটের োন্ধেটত্ব ন্ধেটলন। 

• শ্রীন্ধনোিন হটলন এমন একজন েযাংকার ন্ধযন্ধন েী িন্ধেন ন্ধেটেশী েযাংটক 

িাফটলযর িাটে কাজ করা পটর কেশীে অটপক্ষাকৃে কোে েযাংটকর োন্ধেত্ব 

িামলাটচ্ছন । অনযানয এমন েযাংকারটের মটধয রটেটেন RBL েযাংটকর 

মেশ্বেীর আহুজা এেং DCB েযাংটকর মুরামল ন্টরাজন্ । 
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Banking News 
 

RBI 14 টি েযাংরকর উপর আমথিক জমরমান্া আররাপ করররে 

• RBI NBFC গুন্ধলটক ঋণ প্রোন িহ অনযানয কেশ ন্ধকেু ন্ধনেম লঙ্ঘটনর 

জনয SBI, েযাঙ্ক অফ েটরাো, IndusInd েযাঙ্ক, েিন েযাঙ্ক এেং আটরা 10 

টি েযাঙ্কটক জন্ধরমানা কটরটে। 14 টি েযাংটকর উপর কমাে 14.5 ককাটি 

টাকার জন্ধরমানা আটরাপ করা হটেটে । িেটচটে কেন্ধশ 2 ককাটি োকা 

আটরাপ করা হটেটে েযাঙ্ক অফ েররাোর উপর । 

• ককেীে েযাংক েযাঙ্ক অফ েররাোর উপর 2 ককাটি োকা, অনয 12 টি 

েযাংটকর প্রটেযকটক এক ককাটি এেং ভারেীে কিে েযাংটক 50 লক্ষ োকা 

জন্ধরমানা আটরাপ কটরটে। 
 

RBI ‘মররটইল মডররক্ট মিম’ চালু কররলা  

ন্ধরজাভি  েযাংক অফ ইন্ধন্ডো (RBI) খুচরা ন্ধেন্ধনটোগকারীটের জনয ‘the RBI 

Retail Direct’ প্রকল্প চালু কটরটে । এর মাধযটম োরা িরািন্ধর প্রাইমারী ও 

কিটকন্ডান্ধর উভে প্রকার িরকারী ন্ধিন্ধকওন্ধরটি (G-Secs) ন্ধকনটে এেং ন্ধেেে 

করটে পারটে । প্রকল্পটি শুরুর োন্ধরখ পটর ক াষণা করা হটে। 

‘RBI Retail Direct’ মিরমর হাইলাইটি: 

• RBI ন্ধরটেইল ন্ধেটরট ন্ধিমটি েযন্ধিগে ন্ধেন্ধনটোগকারীটের বারা িরকারী 

ন্ধিন্ধকউন্ধরটিটজ (G-Secs) ন্ধেন্ধনটোটগর জনয এক-িপ িমাধান।  

• এই উইটন্ডাটি িরকারী ন্ধিন্ধকওন্ধরটিজগুন্ধলটে খুচরা অংশীোন্ধরত্ব ো়িাটে 

আরন্ধেআইটের প্রটচষ্টার একটি অংশ।  

• এই প্রকল্পটি খুচরা ন্ধেন্ধনটোগকারীটের (েযন্ধিটের) আরন্ধেআইটের িাটে 

‘Retail Direct Gilt Account’ (RDG অযাকাউন্ট) খুলটে এেং 

েজাে রাখার িুন্ধেধা প্রোন কটর।  
 

RBI মার্স্ারকাডি  এমশোরক ন্তুন্ িাহক মন্রু্ি কররত মেমধমন্রষধ আররাপ 

করররে 

• ভারেীে ন্ধরজাভি  েযাংক 2021 এর 22 জুলাই কেটক নেুন কেশীে োহকটের 

যুি করার কক্ষটত্র মািারকােি  এন্ধশো / পযান্ধিন্ধফক প্রাইটভে ন্ধলন্ধমটেটের 

উপর ন্ধনটষধাজ্ঞা জান্ধর কটরটে।  

• এই আটেশ ন্ধেেযমান মািারকােি  োহকটের উপর প্রভাে কফলটে না । RBI 

মািারকােি  ককাম্পান্ধনটক িমস্ত েযাংক এেং নন-েযাঙ্কটক এই ন্ধনটেি শােলী 

কমটন চলার ন্ধনটেি শ ন্ধেটে েটলটে । 
 

অযামক্সি েযাংক এেং মযাক্স েুপা স্বাস্থয েীমা একটি েযান্কযািুররন্স পাটি ন্ারমশপ 

কররত চরলরে  

• স্বাস্থয েীমা িংস্থা ''মযাক্স েুপা কহলথ ইনু্সযররন্স' কেটশর েৃেীে েৃহিম 

কেিরকারী খাটের েযাংক অযামক্সি েযাংরকর িাটে একটি েযানকযািুটরন্স 

পােি নারন্ধশপ করটে চটলটে । এই পােি নারন্ধশপটি অযান্ধক্সি েযাংটকর কমিচারী 

এেং োহকটের স্বাস্থয েীমা প্রোন করটে িহােো করটে। এই চুন্ধিটি 

কেশজুট়ি অযান্ধক্সি েযাংটকর 4,500 এর কেন্ধশ শাখার লক্ষ লক্ষ অযান্ধক্সি 

েযাটঙ্কর োহকটের উন্নে মাটনর স্বাস্থযেস্থা প্রোন করটে। 

Science & Technology 
 

ইিররা আগর্স্ মারি মজও ইরমমজং িযারটলাইট উৎরেপরণর পমরকল্পন্া 

কররে  

• 12 আগর্স্ ভারতীে কেি মরিাচি  অগিান্াইরজশন্(ISRO) 

শ্রীহান্ধরটকাো কেিটপােি  কেটক মজও ইরমমজং িযারটলাইট GISAT-1 

উৎটক্ষপণ করার পন্ধরকল্পনা করটে । GSLV-F10 বারা ন্ধজওন্ধিনটোনাি 

োন্সফার অরন্ধেটে GISAT-1 স্থাপন করা হটে এেং এরপটর এটি পৃন্ধেেীর 

ন্ধনরক্ষীে অঞ্চটল প্রাে 36,000 মকরলামমটার উপটর ন্ধজওটিশনান্ধর 

কক্ষপটে অেস্থান করটে । 

ইরস্রা গগন্ােন্ কপ্রািারমর জন্য মেকাশ ইমঞ্জরন্র িফলভারে তৃতীেোর 

পরীো কররলা  

• ভারেীে কেি ন্ধরিাচি  অগিানাইটজশন (ISRO) গগনােন পরীক্ষার জনয 

ন্ধেকাশ ইন্ধেটনর িফলভাটে েৃেীেোর পরীক্ষা করটলা । 

• োন্ধমলনা়িুর মটহেন্ধগন্ধর ইটস্রা প্রপালশন কমটপ্লক্স (IPRC) এর ইন্ধেন 

কেি কফন্ধিন্ধলটি কেটক পরীক্ষার জনয ইন্ধেনটিটক 240 কিটকটন্ডর জনয 

চালাটনা হটেন্ধেল। ইন্ধেটনর পারফরমযান্স পরীক্ষার িমস্ত উটেশযগুন্ধল পূরণ 

কটর এেং ইন্ধেটনর পযারান্ধমোিিগুন্ধল পরীক্ষার পুটরা িমেকাটল িমস্ত 

অনুমানগুন্ধলর িাটে ন্ধমটলন্ধেল । 

 

Summits & Conference 
 

মন্মিলা িীতারামন্ তৃতীে G20 অথিমন্ত্রীর িভাে অংশিহণ কররলন্  

• ইউন্ধনেন ন্ধমন্ধনিার ফর ন্ধফনান্স এন্ড কটপিাটরে অযাটফোিি মন্মিলা 

মিথারামান্ েৃেীে G20 মফন্ান্স মমমন্র্স্ািি এি কিন্ট্রাল েযাঙ্ক 

গভন্িরি (FMCBG) এর বেেটক অংশেহণ করটলন । দুই ন্ধেটনর এই 

বেেটক ন্ধেটশ্বর অেিননন্ধেক  ুাঁ ন্ধক ও স্বাস্থয চযাটলে, ককান্ধভে -19 মহামারী 

কেটক পুনরুদ্ধাটরর নীন্ধে, আন্তজি ান্ধেক কর, িাটিটনেল ন্ধফনান্স ও আন্ধেিক 

খাটের ইিুয ন্ধনটে ন্ধেসৃ্তে আটলাচনা হে। 

 

Awards & Honours 
 

কমন্ওরেলথ পরেন্টি অফ লাইট অযাওোডি  মজতরলন্ তিেে ওিমান্ 

আজাহার মাকিুমি 

• হােেরাোটের কু্ষধােি  কমী বিেে ওিমান আজহার মাকিুন্ধি িম্প্রন্ধে 

ন্ধব্রটেটনর এক শীষি পুরষ্কাটর ভূন্ধষে হটেটেন। োর এই খােয ড্রাইভ 

'Hunger Has No Religion’ এর অংশ ন্ধহিাটে ন্ধেন্ধন প্রন্ধেন্ধেন হাজার 

হাজার মানুষটক খাওোন । মাকিুন্ধির এই প্রটচষ্টাটক িম্মান জানাটনার জনয 

োটক কমনওটেলে পটেন্টি অফ লাইে অযাওোেি  প্রোন করা হটেটে । 

ন্ধেন্ধন এই উটেযাটগর আওোে প্রন্ধেন্ধেন 1,500 জন কু্ষোেি মানুটষর কপটে 

খাওোর কজাোটনার কাজ কটরন । এই পুরষ্কারটি হল কিইিে অিামানয 

েযন্ধিটের জনয যারা িমাটজর প্রন্ধেন্ধনেে পন্ধরেেি ন আনার কচষ্টা কটর 

চটলটেন । 
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জাইলা আভন্ত-গাডি  2021 মিপি ন্যাশন্াল কেমলং মে মজরতরে ন্ 

• লুইন্ধিোনার ন্ধনউ অরন্ধলটন্সর আন্ধেকা-আটমন্ধরকান, জাইলা আভন্ত-গাডি  

'2021 মিপি ন্যাশন্াল কেমলং মে' ন্ধজেটলন । 14 েের েেিী আভন্ত-

গােি  ন্ধযন্ধন একজন েক্ষ োটিেেল কখটলাো়িও । ন্ধেন্ধন প্রেম আন্ধেকান-

আটমন্ধরকান প্রন্ধেটযাগী ন্ধযন্ধন 93 েেটরর ইন্ধেহাটি এই প্রেম প্রন্ধেটযান্ধগোটি 

ন্ধজেটলন । অষ্টম কশ্রন্ধণর আভন্ত-গােি  িঠিকভাটে "Murraya" োনানটি 

েটল এই প্রন্ধেটযান্ধগোটি কযটেন । এর িাটে ন্ধেন্ধন 50,000 মান্ধকি ন েলার 

পুরষ্কারও ন্ধজটেটেন। 

• 1998 িাটল জামাইকার কজান্ধে-অযান মযাক্সওটেটলর পটর জাইলা প্রেম 

কৃষ্ণেণি প্রন্ধেটযাগী ন্ধযন্ধন এই প্রন্ধেটযান্ধগোটি কজটেন । িান োন্ধন্সিটকা 

কেটক আিা 12-েের েেিী ভারেীে েংটশাদ্ভূে বচত্র েুমলা এেং ন্ধনউইেকি  

কেটক 13 েের েেিী ভারেীে েংটশাদ্ভূে মান্ধেনী যোেটম ন্ধবেীে এেং 

েৃেীে স্থান অজি ন কটরটেন । 
 

িাংোমেক এন্ এন্ মপিাই BKS িামহতয পুরষ্কারর িোমন্ত হরলন্  

• িাংোন্ধেক ও নােযকার ওমটচন্ধর এন এন ন্ধপিাই োহরাইন ককরান্ধলো িমাজম 

(BKS) এর িান্ধহেয পুরিার 2021 এর জনয ন্ধনেিান্ধচে হটেটেন। BKS এর 

কপ্রন্ধিটেন্ট ন্ধপ ন্ধভ রাধাকৃষ্ণ ন্ধপিাই, িাধারণ িম্পােক ভান্ধগিজ করাকাল এেং 

িান্ধহেয শাখার িম্পােক ন্ধফটরাজ ন্ধেরুব্রে এই পুরিারটি ক াষণা কটরটেন। 

• জুন্ধরর প্রধান ন্ধেটলন উপনযাি রচন্ধেো এম মুকুন্দন্। িান্ধহন্ধেযক িমাটলাচক 

েিঃ কক এি রন্ধেকুমার, কলখক এেং ককরালার মুখয কিটেোন্ধর োিঃ ন্ধভ ন্ধপ 

জে এেং রাধাকৃষ্ণ ন্ধপিাই এই জুন্ধরর অংশ ন্ধেটলন। পুরষ্কার মূলয নগে 

50,000 ডলার এেং অজি নকারীর স্বীকৃন্ধে ন্ধহিাটে একটি মানপত্র কেওো 

হে। পুরষ্কাটরর অনুষ্ঠানটি পটর মেমিরত অনুন্ধষ্ঠে হটে। 
 

জাতীে পুরিারপ্রাপ্ত অমভরন্ত্রী িুররখা মিমি প্রোত হরলন্  

• ন্ধেনোটরর জােীে পুরিারপ্রাপ্ত অন্ধভটনত্রী িুরখা ন্ধিন্ধে প্রোে হটলন । 

ন্ধেনোটরর জােীে পুরষ্কার জেী এই অন্ধভটনত্রী ‘তামাি’, ‘মারো’, 

‘কিমলম লাংরর কপ মাত করা’, ‘জুরেইো’, ‘োধাই কহা’ এেং ‘োমলকা 

েধু’ েন্ধেটে অন্ধভনটের জনয িেটচটে কেন্ধশ জনন্ধপ্রে ন্ধেটলন । কজাো 

আিার পন্ধরচান্ধলে কনেন্ধিটক্সর অযাটন্টালন্ধজ ‘ক ার্স্ কর্স্ামরজ’ (2020) 

কে োাঁ টক কশষোটরর মটো কেখা ন্ধগটেন্ধেল | 
 

Important Dates 
 

11 জুলাই মেশ্ব জন্িংখযা মেেি পামলত হল  

• ন্ধেশ্ব জনিংখযা ন্ধেেি প্রন্ধেেের 11 জুলাই ন্ধেশ্বেযাপী পালন করা হে। এই 

ন্ধেনটি মাধযটম জনগটণর মটধয েমেধিমান জনিংখযার প্রভাে এেং ন্ধলঙ্গ 

িমো, পন্ধরোর পন্ধরকল্পনার গুরুত্ব, োন্ধরদ্রয ো, মানোন্ধধকার িহ ইেযান্ধে 

ন্ধেন্ধভন্ন ন্ধেষটে িটচেনো ো়িাটে পান্ধলে হে । 

• 2021 িাটলর ন্ধেশ্ব জনিংখযা ন্ধেেটির ন্ধেম হল : "the impact of the 

Covid-19 pandemic on fertility"। 
 

মেশ্ব মালালা মেেি: 12 জুলাই 

• েরুণ কমী মালালা ইউিুফজাইরক িম্মান জানাটে জান্ধেিং  12 জুলাই 

ন্ধেশ্ব মালালা ন্ধেেি ন্ধহিাটে ক াষণা কটরটে। মালালা ন্ধেেিটি ন্ধেশ্বেযাপী নারী 

ও ন্ধশশুটের অন্ধধকারটক িম্মান জানাটে উেযান্ধপে হে। 

• 2012 িাটলর 9 অটটাের কমটেটের ন্ধশক্ষার জনয প্রকাটশয িমেিন জানাটনার 

পর োন্ধলোন েনু্দকধারীরা মাোে গুন্ধল কটরন্ধেল। এই আেমণ িটত্ত্বও 

মালালা পুনরাে জনগটণর িমু্মটখ ন্ধফটর এটিন্ধেল । ন্ধেন্ধন আটগর কচটেও 

অটনক কেন্ধশ দৃঢ় ন্ধেটলন এেং ন্ধলঙ্গ অন্ধধকাটরর পটক্ষ ন্ধনটজর িমেিনটক 

অেযাহে করটখন্ধেটলন । ন্ধেন্ধন যুেেী কমটেটের িুটল কযটে িহােো করার 

জনয একটি অলাভজনক িংস্থা মালালা েহন্ধেল প্রন্ধেষ্ঠা কটরন্ধেটলন এেং 

একটি আন্তজি ান্ধেক কেিটিলার "I Am Malala" নামক একটি েইটের 

রচনা কটরন্ধেটলন। 

মালালারক কেশ করেকটি পুরষ্কার ও িোন্ প্রোন্ করা হরেরে: 

• 2012 িাটল োটক পান্ধকস্তান িরকার বারা প্রেমোটরর জনয জাতীে রু্ে 

শামন্ত পুরষ্কার প্রোন করা হটেটে । 

• 2014 িাটল, 17 েের েেটি, ন্ধেন্ধন ন্ধশশুটের অন্ধধকাটরর জনয োর প্রটচষ্টার 

স্বীকৃন্ধে ন্ধহিাটে িেিকমন্ষ্ঠতম কন্ারেল শামন্ত পুরষ্কারও পান । 

• 2019 িাটল জান্ধেিং  োটক "মেরশ্বর িেরচরে মেখযাত মকরশারী" 

ন্ধহিাটে ক াষণা কটরটে । 

• মালালাটক কান্াডার ন্াগমরকত্বও কেওো হে এেং কানাোর হাউি অফ 

কমন্স-এ িটম্বাধন করা িেটচটে কন্ধনষ্ঠেম েযন্ধিত্বও হটেটেন। 

• অযান্ধটন্ধভটির েকুটমন্টান্ধরটি 'He Named Me Malala' কক 2015 

িাটল অিাটরর জনয শেি ন্ধলি করা হটেন্ধেল। 

• ন্ধেন্ধন ‘We Are Displaced’ নাটমর আটরকটি েই কলটখন | 
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Sports News 
 

• ICC মানু্ িাউমন্রক CEO পে কথরক েরখাস্ত করর মেরলা আন্তজি ান্ধেক 

ন্ধেটকে কাউন্ধন্সল (ICC) CEO পে কেটক মানু্ িাওমন্রক েরখাস্ত কটর 

ন্ধেটেটে। কোেি  বেেটক ICC এই ন্ধিদ্ধান্ত ন্ধনটেটে । কজফ অযালাডি াইি 

এন্ধটং CEO ন্ধহিাটে কাজ করটেন। 

• োন্ধহযক িংস্থার বারা পন্ধরচান্ধলে অভযন্তরীণ পযিাটলাচনাে ন্ধেন্ধভন্ন 

অন্ধভটযাটগর পটর মাচি  মাটি িাওন্ধনটক িামন্ধেক েরখাস্ত করা হটেন্ধেল । 

অেটশটষ ICC কোেি  েৃহেন্ধেোর িাওন্ধনর িাটে িমস্ত িম্পকি  ন্ধেন্ন করার 

ন্ধিদ্ধান্ত ন্ধনটেটে। 
 

আরজি মন্টন্া ব্রামজলরক হামররে ককাপা আরমমরকা 2021 মজরতরে  

• ন্ধলওটনল কমন্ধির কনেৃত্বাধীন আটজি ন্ধন্টনা কনইমাটরর ব্রান্ধজলটক 1-0 

েযেধাটন হান্ধরটে ন্ধরও ন্ধে কজন্ধনটরার মারাকান্া কর্স্মডোরম অনুন্ধষ্ঠে 

ককাপা আটমন্ধরকার ফাইনাল মযাচ ন্ধজটেটে। এই জটের িাটে ন্ধলওটনল 

কমন্ধি ন্ধনটজর প্রেম ে়ি আন্তজি ান্ধেক েন্ধফটি ন্ধজেটলন । 2021 িাটলর ককাপা 

আটমন্ধরকা েন্ধক্ষণ আটমন্ধরকার ফুেেল প্রধান িংস্থা CONMEBOL বারা 

আটোন্ধজে োন্ধষিক আন্তজি ান্ধেক পুরুষটের ফুেেল চযান্ধম্পেনন্ধশটপর 47 তম 

িংিরণ ন্ধেল। 

• এর আটগ এই েুনিাটমন্টটি 2020 িাটলর জুলাই মাটি অনুন্ধষ্ঠে হওোর কো 

োকটলও COVID-19 মহামারীজন্ধনে কারটণ স্থন্ধগে হটে ন্ধগটেন্ধেল ।  
 

কটর্স্ মিরকট কথরক অেির কন্ওোর ক াষণা করর মেরলন্ োংলারেরশর 

অলরাউিার মহমুেউিাহ 

• হারাটর কোেি ি িাটে ন্ধজম্বােুটের ন্ধেপটক্ষ োংলাটেটশর একটি মাত্র কেি 

মযাচ চলাকালীন কেি ন্ধেটকে কেটক অেির কনওোর ক াষণা কটর ন্ধেটলন 

োংলাটেটশর ন্ধেটকোর মহমুেউিাহ ন্ধরোে। 2009 িাটল ওটেি ইন্ধন্ডজ 

িফটর মহমুেউিাহর কেি অন্ধভটষক হে। 

• 50 টি মযাচ এেং 94 টি ইন্ধনংটি এই োনহান্ধে েযােিমযান 33.49 গট়ি 

2914 রান কটরটেন। ন্ধজম্বােুটের ন্ধেপটক্ষ চলা কেটি অপরান্ধজে 150 রান 

কটর ন্ধেন্ধন োর কযান্ধরোটরর িটেিাচ্চ কিারটি কটরন । এো়িা ন্ধেন্ধন োর 

কযান্ধরোটর পাাঁ চটি কিঞু্চন্ধর এেং 16 টি হাফ-কিঞু্চন্ধর কটরটেন । 
 

উইম্বলডন্ চযামম্পেন্মশপ 2021: মেজেীরের িমূ্পণি তামলকা 

• পুরুষটের ন্ধেভাটগ কনাভাক কজাটকান্ধভচ উইম্বলেটনর ফাইনাটল মান্ধিও 

কেটরন্ধিন্ধনটক 6-7(4-7), 6-4, 6-4, 6-3 কিাটর হান্ধরটে ষষ্ঠ উইম্বলেন 

কখোে ন্ধজেটলন। এটি োর 20তম েযান্ড স্ল্যাম কখোে । এই জটের িাটে 

ন্ধেন্ধন পুরুষটের ন্ধিটঙ্গটল েযান্ডস্ল্াম জটের ন্ধেক কেটক রজার কফরডরার 

এেং রাফারেল ন্াোলরক েুাঁ টে কফলটলন । 

• মন্ধহলা ন্ধেভাটগ, অটিন্ধলোর অযাশটল োটিি  কচক প্রজােটন্ত্রর কযাররামলন্া 

মিিরকাভারক 6-3, 6-7 (4/7), 6-3 কিাটর পরান্ধজে কটর প্রেম 

উইম্বলেন কখোে কজটেন । 1980 িাটল ন্ধবেীে অল ইংলযান্ড িাে কখোে 

অজি নকারী ইরভান্ কগালাগংরের পটর 41 েের েেটি োটিি  প্রেম 

অটিন্ধলোন মন্ধহলা ন্ধযন্ধন উইম্বলেটনর ন্ধিটঙ্গল ন্ধশটরাপা ন্ধজেটলন । 

মেমভন্ন মেভারগ মেজেীরের িমূ্পণি তামলকা : 

S. No. মেভাগ মেজেী রান্ার আপ 

1. 
পুরুষরের 

মিঙ্গলি 

কন্াভাক 

কজারকামভচ 

(িামেিো) 

মান্ধিও কেটরন্ধিন্ধন 

2. 
মমহলারের 

মিঙ্গলি 

অযাশরল োটিি  

(অরেমলো) 

কযাটরান্ধলনা ন্ধপ্লিটকাভা 

(কচক প্রজােন্ত্র) 

3. 
পুরুষরের 

ডােলি 

মন্রকালা কমকটিচ 

এেং কমট পযামভচ 

মাটিিল োটনালািি এেং 

কহারান্ধিটো কজোটিাি 

4. 
মমহলারের 

ডােলি 

কিই িু-ওএই এেং 

এমলি মারটি ন্ি 

কভটরান্ধনকা 

কুোরটমটোভা এেং 

এটলনা কভিন্ধননা 

5. 
মমক্সড 

ডােলি 

মন্ল িুপমি এেং 

মডজাইরা 

িউমিক 

কজা িযালিোন্ধর এেং 

হযান্ধরটেে োেি  

 

উইম্বলডন্ িম্পরকি : 

• উইম্বলেন চারটি েযান্ড স্ল্যাম কেন্ধনি েুনিাটমটন্টর মটধয একটি । এই চারটে 

েুনিাটমটন্টর মটধয অটিন্ধলোন ওটপন, ফরািী ওটপন এেং ইউএি ওটপনও 

অন্তভুি ি রটেটে। 

• েুনিাটমন্টটি 1877 িাল কেটক লন্ডটনর উইম্বলেটনর অল ইংলযান্ড িাটে 

অনুন্ধষ্ঠে হটচ্ছ । 
 

িমমর েরন্দযাপাধযাে উইম্বলডন্ জুমন্ের পুরুষরের কখতাে মজরতরেন্ 

• ভারেীে-আটমন্ধরকান িমীর েরন্দযাপাধযাে উইম্বলেন জুন্ধনের কমনটির 

কখোে অজি ন কটরটেন। অল ইংলযান্ড িাটে জুন্ধনের কমনি ফাইনাটল 

আটমন্ধরকার ন্ধভটর ন্ধললভটক 7-5, 6-3 কিারর পরান্ধজে কটর ন্ধেন্ধন এই 

েন্ধফটি কজটেন । 2014 িাটলর পর প্রেমোটরর জনয এেং 1977 িাটলর 

পর ন্ধবেীেোটরর জনয কেটলটের ন্ধিটঙ্গলি ইটভটন্টর ফাইনাটল দুই 

আটমন্ধরকাটনর মটধয মযাচটি হে । উটিখটযাগযভাটে, 17 েের েেিী উভে 

কখটলাো়িই চযান্ধম্পেনন্ধশটপ োোই করা নে এমন কখটলাো়ি ন্ধেটলন । 
 

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


Weekly Current Affairs PDF in Bengali | 10th June to 16th June 
 

11 http://www.adda247.com/bn/  |  https://t.me/Adda247Bangla  |  www.careerpower.in  |  Adda247 App  

 

2022 কখরলা ইমিো ইেুথ কগমি হমরোন্াে অনু্মষ্ঠত হরে 

• হন্ধরোনা িরকার 2021 িাটলর কখটলা ইন্ধন্ডো ইেুে কগমি 2022 িাটল 

কফব্রুোন্ধরটে আটোজন করটে চটলটে । এর আটগ এটি 2021 িাটলর 21 

নটভম্বর কেটক 5 ন্ধেটিম্বর পযিন্ত অনুন্ধষ্ঠে হওোর কো ন্ধেল । েটে ককান্ধভে-

19 মহামারীর েৃেীে কেউ এর কো মাোে করটখ েুনিাটমন্টটি স্থানান্তন্ধরে করা 

হটেটে এেং এটি মাোে রাখটে হটে কয কখটলা ইন্ধন্ডো ইেুে কগমি 2021 

আন্ডার -18 ন্ধেভাটগ অনুন্ধষ্ঠে হটে। 

• প্রাে 8,500 জন কখটলাো়ি ইটভটন্ট অংশ কনটে, যার মটধয 5,072 জন 

অযােন্ধলে োকটে । এর মটধয মন্ধহলা োকটে 2,400 জন এেং পুরুষ োকটে 

2,672 জন। 
 

পতুি গারলর অমধন্ােক মিমর্স্োরন্া করান্ারর্ল্া 2020 িারলর ইউররার কগারর্ল্ন্ 

েুট মজরতরেন্ 

• পেুি গাটলর অন্ধধনােক এেং আধুন্ধনক িমটের মহান ফুেেলার ন্ধেন্ধিোটনা 

করানাটর্ল্া ইউটরা 2020 েুনিাটমটন্টর শীষি কিারার হওোে কগাটর্ল্ন েুে 

ন্ধজটেটেন । মাত্র চারটি মযাচ কখটল পাাঁ চটি কগাল করার েরুণ করানাটর্ল্া এই 

িম্মানটি অজি ন কটরন । কচক ন্ধরপােন্ধলটকর পযাট্রিক ন্ধশকও পাাঁ চটি কগাল কটর 

েুনিাটমন্টটি কশষ কটরন্ধেটলন েটে কেন্ধশ এন্ধিি এর জনয পুরিারটি 

করানাটর্ল্ার কাটে যাে । 
 

ইউররা 2020 ফাইন্াল: ইংলযািরক কপন্ামিরত হামররে জেী হল ইতামল 

• ইউটরাপীে চযান্ধম্পেনন্ধশটপর ফাইনাটল ইংলযান্ড এেং ইোন্ধল এটক অপটরর 

মুটখামুন্ধখ হটে কপনান্ধিটে 3-2 কগাটল ন্ধজেটলা ইতামল । এরফটল ন্ধেটশ্বর 

অনযেম িন্ধিে েল ইোন্ধল কটেক েেটরর েন্ধফর খরা কাটিটে উেটলা । 

অনযন্ধেটক ইংলযান্ড 1966 িাটলর পর কেটক োরা ফাইনাটলও ওটেন্ধন । 

ইোন্ধল 2000 এেং 2012 িাটল ফাইনাটল উটেন্ধেল । ইোন্ধলর কগালরক্ষক 

মজোন্লুইমগ কডান্ারুো উটেফা ইউটরা 2020 এর কিরা কখটলাো়ি 

ন্ধনেিান্ধচে হটেটেন । 
 

 

কিামফ ইরেরর্স্ান্, মডভন্ কন্ওরে আইমিমি কিোর অফ েয মান্থ এর পুরষ্কার 

মজরতরেন্  

• ইংলযাটন্ডর োাঁ হান্ধে ন্ধেনার কিামফ ইরেরর্স্ান্ জুন মাটির জনয আইন্ধিন্ধির 

কিরা মন্ধহলা কখটলাো়ি ন্ধনেিান্ধচে হটেটেন । 2021 িাটলর কফব্রুোন্ধরটে 

কজো েমী ন্ধেউমটন্টর পটর ন্ধেন্ধন এই কখোে অজি ন করা ন্ধবেীে ইংন্ধলশ 

মন্ধহলা ন্ধেটকোর । 

• পুরুষটের ন্ধেভাটগ, ন্ধনউন্ধজলযাটন্ডর ওটপনার মডভন্ কন্ওরে জুন্ মারির 

জন্য আইমিমি কিোর অফ েয মান্থ এর পুরষ্কার কপটেটেন । কেি 

ন্ধেটকটে প্রেম মাটি অিাধারণ কখলার পটর ন্ধেন্ধন এই পুরিার ন্ধজটে প্রেম 

ন্ধনউন্ধজলযাটন্ডর কখটলাো়ি হটেন্ধেটলন। 
 

ভারত 2026 মেশ্ব েযাডমমন্টন্ চযামম্পেন্মশপ আরোজন্ কররত চরলরে  

• েযােন্ধমন্টন ওোর্ল্ি  কফোটরশন 2026 এর BWF ওোর্ল্ি  চযান্ধম্পেনন্ধশপ 

ভারটে আটোজন করার অনুমন্ধে ন্ধেটেটে । ন্ধবেীেোটরর মটো ভারে এই 

েুনিাটমন্টটি আটোজন করটে চটলটে । এই েুনিাটমন্টটি কযই েের অন্ধলন্ধম্পক 

হে কিই েের োটে প্রন্ধে েেরই আটোন্ধজে হে । 2009 িাটল হােেরাোটে 

BWF ওোর্ল্ি  চযান্ধম্পেনন্ধশপ আটোজন কটরন্ধেল ভারে। 

• োরপর কেটক ভারে 2014 িাটলর েমাি এেং উোর কাপ ফাইনাল, োন্ধষিক 

BWF িুপার 500 ইটভন্ট, ইটোটনক্স-িানরাইজ ইন্ধন্ডো ওটপন িহ ন্ধেন্ধভন্ন 

ে়ি েযােন্ধমন্টন েুনিাটমন্ট আটোজন কটরটে । 
 

অমলমম্পরকর প্রথম ভারতীে মজমন্যামর্স্ক মেচারক মহিারে মন্েিামচত 

হরলন্ েীপক কােড়া 

• অন্ধলন্ধম্পক কগমটির ন্ধজমনযান্ধিকি প্রন্ধেটযান্ধগোে ন্ধেচারক ন্ধহিাটে 

ন্ধনেিান্ধচে প্রেম ভারেীে হটে উেটলন েীপক কােড়া । 23 জুলাই কোন্ধকও 

অন্ধলন্ধম্পক কগমটি পুরুষটের আটিি ন্ধিক ন্ধজমনযাি ন্ধহটিটে পন্ধরচালনা 

করটে কেখা যাটে োটক। 
 

োের আজম 14 টি ওোন্রড কিঞু্চমর করা দ্রুততম েযাটিমযান্ হরলন্  

• এজোিটন েৃেীে ওোনটে চলাকালীন ইংলযাটন্ডর ন্ধেপটক্ষ নেুন করকেি  

করটলন পান্ধকস্তাটনর অন্ধধনােক োের আজম। ইন্ধনংটির ন্ধেক ন্ধেটে 14 টি 

ওোনটে কিঞু্চন্ধরর করকেি  গ়িার ন্ধনন্ধরটখ ন্ধেন্ধন ন্ধেটশ্বর দ্রুেেম েযােিমযান 

হটেটেন । ন্ধেন্ধন েন্ধক্ষণ আন্ধেকার হান্ধশম আমলা, ভারেীে অন্ধধনােক ন্ধেরাে 

ককাহন্ধল এেং অটিন্ধলোন েযােিমযান কেন্ধভে ওোনিারটক ন্ধপেটন কফটল 

ন্ধেটেটেন । 

• পান্ধকস্তাটনর অন্ধধনােক োাঁ র 81েম ওোনটে ইন্ধনংটি 14 েম কিঞু্চন্ধরটে 

কপৌাঁটেটেন। েন্ধক্ষণ আন্ধেকার প্রািন েযােিমযান হান্ধশম আমলার কাটে এর 

আটগ এই করকেি টি ন্ধেল । ন্ধেন্ধন 84 ইন্ধনংটি এই কীন্ধেি  অজি ন কটরন্ধেটলন । 

ওোনিার োর 14 েম ওোনটে কিঞু্চন্ধরটি 98 েম ইন্ধনংটি কটরন্ধেটলন এেং 

ককাহন্ধল 103 ইন্ধনংটি কটরন্ধেটলন । 
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AFC উইরমন্ি োে চযামম্পেন্মশরপ ভাররতর প্রমতমন্মধত্ব কররে কগাকুলাম 

ককরালা এফমি 

• অল ইন্ধন্ডো ফুেেল কফোটরশন (AIFF) AFC িাে চযান্ধম্পেনন্ধশপ 2020-

21-এ ভারটের প্রন্ধেন্ধনন্ধধত্ব করার জনয কগাকুলাম ককরালা এফমিরক 

মটনানীে কটরটে। মন্ধহলা লীটগর ন্ধেজেী েল এই েুনিাটমটন্ট অংশ কনে । 

কযটহেু এইেের এই লীগ অনুন্ধষ্ঠে হটে না, োই জােীে কফোটরশন চেুেি 

িংিরটণ চযান্ধম্পেনটের নাম মটনানীে কটরটে । 

• কেঙ্গালুরুটে অনুন্ধষ্ঠে হওো 2019-20 ইন্ধন্ডোন উইটমনি ন্ধলটগর (IWL) 

ফাইনাটল ন্ধেফিা এফন্ধিটক পরান্ধজে কটর কগাকুলাম ককরালা এফন্ধি 

ককরালা কেটক প্রেম েল হটেন্ধেল যারা এই লীগটি জেী হটেন্ধেল । 

 

Obituaries 
 

আেুরেিে কমমডমিন্ মচমকৎিক ডঃ মপ কক ওোমরোর প্রোত হরলন্  

• প্রেীণ ভারেীে আেুটেিে ন্ধচন্ধকৎিক ডঃ মপ.কক ওোমরের প্রোে হটলন । 

োাঁ র নাম িমে ন্ধেশ্ব জুট়ি প্রন্ধিদ্ধ ন্ধেল | 

• মারা যাওোর িমে োাঁ র েেি ন্ধেল 100 েের । ন্ধেন্ধন ককরালার ককাোক্কটল 

অেন্ধস্থে স্বাস্থযটিো ককে আযি বেেয িালার প্রধান ন্ধচন্ধকৎিক ও মযাটনন্ধজং 

োন্ধি ন্ধেটলন। 

• আেুটেিটের কোটেন েিঃ ওোন্ধরের 1999 িাটল পদ্মশ্রী এেং 2010 িাটল 

পদ্মভূষটণ ভূন্ধষে হটেটেন। সৃ্মন্ধেপেিম নামক োাঁ র আত্মজীেনী 2009 িাটল 

ককরালা িান্ধহেয একাটেন্ধম পুরষ্কার লাভ কটরন্ধেল। 
 

1983 এর মেশ্বকাপজেী ভারতীে েরলর প্রািণ মিরকটার র্শপাল শমিা প্রোত 

হরলন্  

• 1983 িাটলর ন্ধেটকে ন্ধেশ্বকাপ জেী েটলর িেিয ভারটের প্রািন 

ন্ধেটকোর র্শপাল শমিা প্রোে হটলন । ন্ধেন্ধন 37 টি কেি এেং 42 

ওোনটেটে ভারটের প্রন্ধেন্ধনন্ধধত্ব কটরন্ধেটলন। ন্ধেন্ধন ন্ধেটলন একজন ন্ধমেল 

অেি ার েযােিমযান, ন্ধযন্ধন 1970 এেং 1980 এর েশটক কখলটেন। পাোটের 

এই ন্ধেটকোর পাোে, হন্ধরোনা এেং করলওটের হটে রন্ধেটে প্রন্ধেন্ধনন্ধধত্ব 

কটরন্ধেটলন। 
 

প্রািন্ WWE করিলার ‘মমষ্টার ওোিারফুল’ পল অন্িডফি  প্রোত হরলন্  

• প্রন্ধিদ্ধ আটমন্ধরকান কপশাোর করিলার পল অন্িডফি  (ন্ধযন্ধন ন্ধমষ্টার 

ওোন্ডারফুল নাটম পন্ধরন্ধচে ন্ধেটলন) মারা কগটলন । ন্ধেন্ধন 1980 এর েশটকর 

কপশাোর করিন্ধলংটের অনযেম ে়ি োরকা । এো়িা ন্ধেন্ধন ওোর্ল্ি  করিমলং 

কফডাররশন্ (WWF) এেং ওোর্ল্ি  চযামম্পেন্মশপ করিমলং (WCW) 

এ উপন্ধস্থন্ধের জনয ন্ধেখযাে ন্ধেটলন। ন্ধেন্ধন 2000 িাটল অেির েহণ 

কটরন্ধেটলন। 2005 িাটল তাাঁ রক 'WWE হল অফ কফম'-এ অন্তভুি ি 

করা হটেন্ধেল। 

Defence News 
 

ভারতীে কন্ৌোমহন্ী েশম অযামন্ট-িােরমমরন্ ওোররফোর এোরিাফট ‘P-

8I’ কপল  

• মান্ধকি ন কনৌ-ন্ধভন্ধিক মহাকাশ িংস্থা কোন্ধেংটের কাে কেটক ভারেীে 

কনৌোন্ধহনী েশম অযামন্ট-িােরমমরন্ ওোররফোর এোরিাফট ‘P-8I’ 

কপল । প্রন্ধেরক্ষা মন্ত্রক 2009 িাটল আেটি P-8I এোরোফে এর জনয 

চুন্ধিটে স্বাক্ষর কটরন্ধেল। েটে, 2016 িাটল এটি অন্ধেন্ধরি চারটি P-8I 

ন্ধেমাটনর জনয চুন্ধি স্বাক্ষর কটরন্ধেল। োন্ধক দুটি এোরোফে 2021 এর 

কশটষর ন্ধেটক কেটে েটল অনুমান করা হটচ্ছ। 

 

Books & Authors 
 

কামরন্া কাপুর "The Pregnancy Bible" ন্ারম একটি েই প্রকাশ কররলন্ 

• কান্ধরনা কাপুর খান োাঁ র নেুন েইটের নাম ক াষণা করটলন । েইটির নাম 

'Kareena Kapoor Khan’s Pregnancy Bible' । অন্ধভটনো 

এটিটক োাঁ র ‘তৃতীে িন্তান্’ েটলও অন্ধভন্ধহে কটরটেন। েইটি কলখার িমে 

ন্ধেন্ধন োাঁ র অন্ধভজ্ঞো কশোর কটরন্ধেটলন। 
 

অরশাক চিেতী রমচত 'The Struggle Within: A Memoir of the 

Emergency' প্রকামশত হল  

• অটশাক চেেেী রন্ধচে "The Struggle Within: A Memoir of the 

Emergency" নামক একটি েই প্রকান্ধশে হল । ন্ধেন্ধন একজন অেিনীন্ধেন্ধেে 

ন্ধযন্ধন গে চন্ধিশ েের ধটর মূলে আন্ধেকান অঞ্চটল কেশগুন্ধলটক পন্ধলন্ধি 

ন্ধেষটে পরামশি ন্ধেটে আিটেন। ন্ধেন্ধন েেি মাটন ন্ধজম্বােুটের হারাটরটে 

অেন্ধস্থে িরকাটরর ন্ধিন্ধনের অেিননন্ধেক উপটেষ্টা। 
 

"The Art of Conjuring Alternate Realities" ন্ামক একটি েই প্রকামশত 

হল  

• ন্ধশেম শঙ্কর ন্ধিং ও আনন্দ কভঙ্কেনারােণ রন্ধচে ‘The Art of Conjuring 

Alternate Realities: How Information Warfare Shapes 

Your World’ নামক একটি নেুন েই প্রকান্ধশে হল এেং এটি প্রকাশ 

কটরটে হাপিারকন্ধলনি। এই েইটিটে মানে ইন্ধেহাি, ঔপন্ধনটেশোে, কমগা-

কটপিাটরশন এেং েটেযর মাধযটম ন্ধেন্ধভন্ন কশ্রন্ধণন্ধেনযাি প্রভৃন্ধে ন্ধেযে উটিখ 

রটেটে ।  

• এই েইটে কীভাটে েেয যুদ্ধ আপনার জীেন এেং ন্ধেশ্বটক রূপোন করটে 

ো ন্ধনটে আটলাচনা করা হটেটে। একইরকমভাটে এটি রাজননন্ধেক েল, 

িাইোর ন্ধেন্ধমনাল, গেমযান, জােীে রাষ্ট্রগুন্ধলর ন্ধকভাটে মানুটষর ন্ধচন্তাভােনা 

পন্ধরচালনার কাজ করটে ো েণিনা কটরটে । 
 

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


Weekly Current Affairs PDF in Bengali | 10th June to 16th June 
 

13 http://www.adda247.com/bn/  |  https://t.me/Adda247Bangla  |  www.careerpower.in  |  Adda247 App  

 

কোরটারের গরল্পর েইরের কলখক িাইমিি ন্াইরটর কলখা “েয কিট মেগ 

লােন্” ন্ামক েইটি প্রকামশত হল  

• কোেটের গটল্পর েইটের কলখক োইন্ধিি নাইে "েয কিট মেগ লােন্" 

নামক একটি েই প্রকান্ধশে করটলা । এই েইটির িমস্ত আাঁকা এেং কলখাগুন্ধল 

নাইে ন্ধনটজর হাটে িম্পন্ন কটরন । এই েইটি একটি মিংহ এেং োর দুই 

িন্তানটের ন্ধনটে কলখা হটেটে । েইটিটে েনু্ধত্ব, েন্যজীেন্ িংরেণ এেং 

কল্পন্ার জগরতর কো েলা হটেটে । েইটি কপঙু্গইন রান্ডম হাউি ইন্ধন্ডোর 

“পামফন্” ইমন্ধপ্রন্ট বারা প্রকান্ধশে হটেটে । 

 

Miscellaneous 
 

ভাররতর জাতীে চলমিত্র িংরেণাগারর আমমর খারন্র ‘PK’ চলমিত্র রু্ি 

করা হল  

• ন্যাশন্াল মফল্ম আকি াইভ অফ ইমিো (NFAI) রাজকুমার ন্ধহরান্ধনর 

2014 িাটলর ‘PK’ চলন্ধচ্চত্রটিটক রক্ষণাগাটর িংটযাজটনর ক াষণা 

করটলা। চলন্ধচ্চত্র ন্ধনমিাো কনটগটিভগুন্ধল মুম্বাইটের পন্ধরচালক NFAI প্রকাশ 

মযাগদুটমর হাটে েুটল ন্ধেটলন । ভারটের জােীে চলন্ধচ্চত্র িংরক্ষণাগারটি 

1964 িাটল েেয ও িম্প্রচার মন্ত্রটকর ন্ধমন্ধেো ইউন্ধনে ন্ধহিাটে প্রন্ধেন্ধষ্ঠে 

হটেন্ধেল। 
 

প্রথমোররর জন্য মহমালরের ইোরকর েীমা করা হরে 

• ন্ধহমালটের ইোটকর েীমা করার জনয অরুনাচল প্রটেটশর পন্ধিম কাটমং 

কজলাে ইোটকর জােীে গটেষণা ককে (NRCY) জােীে েীমা িংস্থা 

ন্ধলন্ধমটেটের িাটে চুন্ধি কটরটে। এই েীমা নীন্ধেটির ফটল ইোক মান্ধলকটের 

আেহাওো মেপর্িে, করাগ, রান্মজট দু িটন্া, িামজি কাল অপাররশন্ 

এেং ধমি ট ো োঙ্গা বারা িৃষ্ট  ুাঁ ন্ধক কেটক রক্ষা করটে। ইোকগুন্ধলর 

মান্ধলকটের োটের পশুটের েীমাকরটণর জনয যোযে ন্ধেেরণ ন্ধেটে হটে। 
 

এ আর রহমান্ কটামকও অমলমম্পরকর জন্য “মহনু্দস্তামন্ ওরে” গান্টি লঞ্চ 

কররলন্  

• কোন্ধকও অন্ধলন্ধম্পটকর জনয গােক অননযা ন্ধে়িলা িংগীেন্ধশল্পী এ আর 

রহমাটনর িাটে ন্ধমটল ভারেীে েী়িা েযন্ধিত্বটের উৎিাহ প্রোন করার জনয 

একটি গাটনর প্রকাশ করটলন । “মহনু্দস্তামন্ ওরে” গানটি কগটেটেন অন্ন্যা 

মেড়লা এেং িুর কটরটেন এ আর রহমান্। গানটির উটবাধটনর িমে েেয 

ও িম্প্রচারমন্ত্রী অনুরাগ োকুর উপন্ধস্থে ন্ধেটলন। 
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