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National News 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী একাডেমমক ব্াাংক অফ মেমেট এবাং 

আর্টি মফমিযাল ইডেমলডেন্স মপ্রাগ্রাম চালু কডেডেন 

প্রধানমন্ত্রী নডেন্দ্র মমাদী একাডেমমক ব্াাংক অব মেমেট সহ একাধধক 

ধিক্ষামূলক উদ্যাগ চালু কদেদেন, যা উচ্চধিক্ষায় ধিক্ষার্থীদ্ে জনয 

একাধধকবাে প্রদবি এবং প্রস্থাদনে ধবকল্প প্র্ান কেদব। একাদেধমক বযাংক অফ 

ক্রেধেট একটি ধেধজটাল বযাংক ধহসাদব ধবদবচনা কো হয় | 

একাদেধমক বযাংক অফ ক্রেধেট বহুমুখী এবং সামধিক ধিক্ষা ও উচ্চধিক্ষায় 

একাধধকবাে প্রদবি ও প্রস্থাদনে কাজ সহজতে কোে একটি প্রধান উপকেণ। 

একাদেধমক বযাংক অফ ক্রেধেট এবং আটিি ধফধিয়াল ইদেধলদজন্স ক্রপ্রািাম 

তরুণদ্ে ভধবষ্যতমুখী কেদত এবং AI চাধলত অর্থিনীধতে পর্থ উনু্মক্ত কেদত 

সাহাযয কেদব । 

 
প্রধানমন্ত্রী মমাদী e-RUPI মেমেটাল মেডমে মিডেম চালু কেডলন 

প্রধানমন্ত্রী নডেন্দ্র মমাদী ধভধেও কনফাদেদন্সে মাধযদম e-RUPI নাদম 

একটি ই-ভাউচাে-ধভধিক ধেধজটাল ক্রপদমে ধসদেম চালু কেদলন । e-

RUPI উদ্যাগটিে মাধযদম সেকাে এবং লাভবান বযধক্তদ্ে মদধয 

ক্রযাগাদযাদগে সীমাবদ্ধতা দূে কো এবং সুধবধাগুধল যাদত প্রদয়াজনীয় বযধক্তদ্ে 

কাদে ক্রপ ৌঁোয় তা ধনধিত কো  হদব ।  

 
ভােত 2021 িাডলে আগডেে েন্ UNSC-ে িভােমতে দামযত্ব গ্রহণ 

কডেডে  

ভােত ফ্রাদন্সে কাে ক্রর্থদক 2021 সাদলে আগে মাদসে জনয জাধতসংদেে 

ধনোপিা পধেষ্দ্ে (UNSC) সভাপধতে ্াধয়ত্ব িহণ কদেদে । UNSC-ে 

অস্থায়ী স্সয ধহদসদব 2021-22 সাদল এটি ভােদতে প্রর্থম সভাপধত প্। 

প্রধানমন্ত্রী নডেন্দ্র মমামদ প্রর্থম ভােতীয় প্রধানমন্ত্রী হদবন ধযধন UNSC-ে 

সভায় সভাপধতত্ব কেদবন। 

জাধতসংদেে িীষ্ি সংগঠদনে সভাপধত ধহসাদব ভােত এই মাদস এদজন্ডা 

ধনধিােণ কেদব | এোড়া গুরুত্বপূণি ববঠক এবং ক্রসই সম্পধকি ত অনযানয 

ধবষ্য়গুধলেও  সমন্বয় কেদব। ভােত সভাপধত র্থাকাকালীন ধতনটি অিাধধকাে 

ক্রক্ষদেে ধ্দক মদনাধনদবি কেদব। এে মদধয েদয়দে সামুধিক মনোেত্তা, 

িামিেক্ষা এবং িন্ত্রাি দমন। 

 

ভােডতে 14 র্ট টাইগাে মেোভি  CA | TS এে স্বীকৃমত মেডযডে 

29 জুলাই, 2021 তাধেদখ ভােত ক্রর্থদক আন্তজি াধতক বাে ধ্বস উপলদক্ষ 

14 টি বাে সংেক্ষণাগাে ক্রলাবাল কনিােডভিন আডিওেি  টাইগাে 

ে্ান্ডােি ি (CA | TS) -এে স্বীকৃধত ক্রপদয়দে। নযািনাল টাইগাে 

কনজােদভিন অর্থধেটি (NTCA) বাে ও বন েক্ষায় তাদ্ে প্রদচষ্টাে জনয 

‘বাঘেক্ষক’ ক্র্ে স্বীকৃধত ধ্দয়দে। NTCA এে বেমাধসক সংবা্পে 

STRIPES ও এই ইদভদেে সময় প্রকাধিত হদয়ধেল। 
 

ভােডতে 14 র্ট টাইগাে মেোভি  যা CA | TS মেডক মযিাদােূণি 

মবশ্বব্ােী স্বীকৃমত মেডযডে: 

• মুদুমালাই এবং আনামালাই টাইগাে ধেজাভি , তাধমলনাড়ু 

• বাধিপুে টাইগাে ধেজাভি , কণিাটক 

• পাোধিকুলাম টাইগাে ধেজাভি , ক্রকোলা 

• সুিেবন টাইগাে ধেজাভি , পধিমবঙ্গ 

• দুধয়া টাইগাে ধেজাভি , উিে প্রদ্ি 

• বাল্মীধক টাইগাে ধেজাভি , ধবহাে 

• ক্রপঞ্চ টাইগাে ধেজাভি , মহাোষ্ট্র 

• সাতপুো, কানহা এবং পান্না টাইগাে ধেজাভি , মধযপ্রদ্ি 

 

মকন্দ্রীয মবজ্ঞান ও প্রযুমি মন্ত্রী "Biotech-PRIDE" প্রকাি কডেডেন 

ক্রকন্দ্রীয় ধবজ্ঞান ও প্রযুধক্ত মন্ত্রক "Biotech-PRIDE (ক্রেটা এক্সদচদেে 

মাধযদম গদবষ্ণা এবং উদ্ভাবদনে প্রচাে) ধনদ ি্ ধিকা প্রকাি কদেদেন। 

বাদয়াদটক-প্রাইে গাইেলাইনগুধল বাদয়াদটকদনালধজ ধবভাগ (DBT) বতধে 

কদেদে। জীবধব্যাসংোন্ত জ্ঞান, বাতি া ও তর্থয আ্ান-প্র্ানদক সহজতে ও 

সক্ষম কেদত একটি সু-সংজ্ঞাধয়ত কাঠাদমা এবং পর্থধনদ ি্ িক নীধত প্র্ান কো 

এে প্রধান লক্ষয। 

ধনদ ি্ ধিকাগুধল ইমন্ডযান বাডযালমেক্াল মেটা মিোডেে(IBDC) 

মাধযদম বাস্তবাধয়ত কো হদব। তদর্থযে আ্ান -প্র্ান ক্র্িবযাপী ধবধভন্ন গদবষ্ণা 

গ্রুপগুধলদত গদবষ্ণা ও উদ্ভাবদনে প্রসাদে সহায়তা কেদব। এই ধনদ ি্ ধিকাগুধল 

বাদয়ালধজকযাল ক্রেটা বতধেে সাদর্থ সম্পধকি ত নয় ধকন্তু ক্র্দিে ধব্যমান আইন, 

ধবধধ এবং ধনদ ি্ ধিকা অনুসাদে উৎপাধ্ত তর্থয এবং জ্ঞানদক ভাগ ও ধবধনময় 

কোে একটি সধেয় প্রধেয়া। 
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ভােত িেকাে FY22 এে েন্ মুদ্রা মলাডণে লক্ষ্মাত্রা কমমডয 3 

ট্রিমলযন টাকা কডেডে 

ভােত সেকাে প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা মযােনাে (PMMY) অধীদন 2021-22 

(FY22) এে জনয 3 ট্রিমলযন টাকা ক্রলাণ ধবতেদণে লক্ষযমাো ধস্থে কদেদে। 

এই লক্ষযমাো পূদবিে বেদেে তুলনায় কম। FY21 অর্থিবেদেে জনয লক্ষযমাো 

ধনধিােণ কো হদয়ধেল 3.21 ট্রিমলযন টাকা ।  

PMMY-এে অধীদন, বযাঙ্ক এবং নন-বযাংধকং আধর্থিক ক্রকাম্পাধনগুধল কু্ষি 

বযবসাধয়ক ইউধনটগুধলদক উদ্যাক্তা ধেয়াকলাদপে  জনয 10 লাখ টাকা পযিন্ত 

ঋণ প্র্ান কদে, যাে মদধয েদয়দে উৎপা্ন, বাধণজয, পধেদষ্বা এবং কৃধষ্ 

সম্পধকি ত ধেয়াকলাদপে মদতা খাদতে নতুন উদ্যাগ । ক্রকন্দ্রীয় সেকাে এই 

প্রকদল্পে অধীদন ঋণ অনুদমা্দনে জনয বাধষ্িক লক্ষযমাো বোদ্দ কদেদে । 

FY22 এ, 25 জুন পযিন্ত 13 টি সেকাধে বযাঙ্ক (PSBs) দ্বাো 3,804 

ক্রকাটি টাকাে ঋণ মেুে কো হদয়দে। 

 
BRO লাদাডে 19,300 ফুট উঁচুডত মবডশ্বে িবডচডয উঁচু োস্তা ততমে 

কডেডে 

বর্ড ার ররার্স অর্ডানাইজেশন (BRO) পূবড লাদাজের উমললিংলা পাজস লবজের 

সজবডাচ্চ রাস্তা লনমডাণ কজরজে । লবজের সজবডাচ্চ রাস্তাটি 19,300 ফুট উচ্চতায় 

অবলিত। এটি মাউন্ট এভাজরজের রবস কযাজের রেজয় রবলশ উচ্চতায় রজয়জে। 

কজ ার ভূেজের সাজে অতযন্ত কম তাপমাত্রার কারজণ উমললিংলা পাজসর মজতা 

োয়র্ায় পলরকা াজমার্ত উন্নয়ন কঠিন বযাপার। শীতকাজল, তাপমাত্রা -40 

লর্লি লনজে রনজম যায়। এই উচ্চতায় অলিজেজনর মাত্রা স্বাভালবক োয়র্ার 

তুলনায় প্রায় 50 শতািংশ কম। 

 
গভর্নর বন্দীদের ক্ষমা করদে পাদরর্: ভারদের সুপ্রিম ককার্ন  

2021 সাজলর 3 আর্ে ভারজতর সুলপ্রম রকাটড  বজললেল রয রাজেযর র্ভনডর 

মৃতুযদজের মামলা সহ বন্দীজদর ক্ষমা করজত পাজরন। র্ভনডর বন্দীজদর নূযনতম 

14  বেজরর কারাদজের পূজবডই ক্ষমা করজত পাজরন। 

ভােতীয় সংধবধাদনে অনুদে্ 161 অনুসাদে একটি োদজযে গভনিেদক ক্ষমা, 

অবযাহধত, অবকাি বা িাধস্ত প্রতযাহাদেে ক্ষমতা প্র্ান বা আইদনে ধবরুদদ্ধ ক্রয 

ক্রকানও অপোদধ ক্র্াষ্ী সাবযস্ত বযধক্তে িাধস্ত স্থধগত, প্রতযাহাে বা কধমউট কো 

প্রভৃধত ক্ষমতা প্র্ান কো হদয়দে । 

 
স্বাধীর্ো প্রেবদস অপ্রেপ্রি প্রিদসদব উপপ্রিে িাকদবর্ ভারেীয় 

অপ্রিপ্রিক েি 

িধার্মন্ত্রী র্দরন্দ্র কমাপ্রে 15 আগস্ট স্বাধীনতা লদবস উদযাপজনর েনয 

ভারজতর অলললেক দলজক লবজশষ অলতলে লহজসজব আমন্ত্রণ োনাজবন। রমালদ 

ধনদজে বাসভবজনও রযার্াজযাজর্র েনয দলজক আমন্ত্রণ োনাজবন। প্রধানমন্ত্রী 

নজরন্দ্র রমালদ অলললেয়ানজদর পুজরা অনুষ্ঠান েুজ়ে সমেডন ও উৎসাহ লদজয়জেন। 

লতলন লবেয়ীজদর অলভনন্দন োলনজয়জেন এবিং যারা ভারতজক র্লবডত কজরজেন 

তাজদর প্রশিংসা কজরজেন। 
 

2031 িাডলে মডধ্ ভােডতে োেমাণমবক মবদ্য্ৎ ক্ষমতা 22,480 

মমগাওযাডট মে ৌঁেডব বডল আিা কো হডে 

বতি মাদনে 6,780 ক্রমগাওয়াট ক্রর্থদক ভােদতে পােমাণধবক ধবদুযৎ ক্ষমতা 

2031 সাদলে মদধয 22,480  ক্রমগাওয়াদট ক্রপ ৌঁেদব বদল আিা কো হদে। 

বতি মাদন 6780 ক্রমগাওয়াট ক্ষমতাে ক্রমাট 22 টি চুধি েদয়দে । অনযধ্দক 

একটি চুধি KAPP-3 (700 MW)  2021 সাদলে 10 জানুয়াধে ধিদে 

সংযুক্ত কো হদয়দে। 

8000 ক্রমগাওয়াট ক্ষমতাে ্িটি পােমাণধবক ধবদুযৎ চুধি ধনমিাণ কাজ 

বতি মাদন চলদে। অধতধেক্তভাদব, সেকাে ধিট ক্রমাদে স্থাপন কোে জনয 700 

ক্রমগাওয়াদটে ্িটি (10) ক্র্িীয় ক্রপ্রসাোইজে ক্রহধভ ওয়াটাে ধেঅযাক্টে 

(PHWRs) এে প্রিাসধনক অনুদমা্ন এবং আধর্থিক অনুদমা্ন ধ্দয়দে। 

 

International News 
 

মনডকাল েমিমনযান আডমিমনযাে প্রধানমন্ত্রী মহডিডব েুনোয মনযুি 

হডলন  

2021 সাদলে 2 আগে ক্রপ্রধসদেে আডমিন িােমকমিযান দ্বাো মনডকাল 

েমিমনযানডক আদমিধনয়াে প্রধানমন্ত্রী ধহদসদব পুনোয় ধনযুক্ত কো হল । ধসধভল 

কন্ট্রাক্ট পাটিি ে ক্রনতা পধিধনয়ান 2021 সাদলে জুন মাদস পালিাদমে ধনবিাচদন 

সংখযাগধেষ্ঠ আসন লাভ কদেধেদলন । 46 বেে বয়সী পধিধনয়ান 2018 

সাদল প্রধানমন্ত্রী ধহদসদব ধনদয়াগ হদয়ধেদলন । 

 
মাযানমাডেে িামমেক প্রধানডক অিবিতীকালীন প্রধানমন্ত্রী মহডিডব 

মনডযাগ কো হডযডে 

মায়ানমাদেে সামধেক বাধহনীে প্রধান ধসধনয়ে ক্রজনাদেল ধমন অং হ্লাইং ক্র্দিে 

অন্তবিতীকালীন প্রধানমন্ত্রীে ্াধয়ত্ব িহণ কদেদেন। ধতধন মেট 

অ্ােমমমনডেিন কাউমন্সডলে (SAC) ক্রচয়ােমযানও । ধতধন ্ীেিধ্ন ধদে 

মায়ানমাে সেকাদেে ্াধয়ত্ব পালন কদে আসদেন ।  

এই SAC মায়ানমাদেে তত্ত্বাবধায়ক সেকাে ধহদসদব সংস্কাে কো হদয়দে যাদত 

ক্র্দিে ্াধয়ত্ব দ্রুত, সহদজ এবং কাযিকেভাদব পালন কো যায়। ধমন অং হ্লাইং 

2011 সাদলে মাচি  ক্রর্থদক মায়ানমাদেে প্রধতেক্ষা পধেদষ্বাে সবিাধধনায়কও 

ধেদলন। হ্লাইং 2023 িাডলে মদধয ধনবিাচন কোে প্রধতশ্রুধত ধ্দয়দেন । 

 
মবডশ্বে িবডচডয বড় ষ্টাে নীলা গুে শ্রীলঙ্কায োওযা মগডে 

শ্রীলঙ্কাে েত্নেুোয ধবদেে বৃহিম ষ্টাে নীলা গুে পাওয়া ক্রগদে। পার্থেটি 

ফ্াকাডি নীল েদেে। পার্থেটি একজন বযবসায়ীে বাধড়দত কূপ খনদনে সময় 

শ্রধমকো ক্রপদয়ধেল। েত্নেুো শ্রীলঙ্কাে েত্ন োজধানী ধহদসদব পধেধচত। নীলা 

গুদেে ওজন প্রায় 510 মকমে বা 2.5 মমমলযন ক্াডেট। আন্তজি াধতক 

বাজাদে এে আনুমাধনক মূলয 100 মমমলযন েলাে। 
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োমিামন ISA মেমওযাকি  চুমিডত িাক্ষে কো 5তম মদি হল  

জামিাধন আন্তজি াধতক ক্রস ে ক্রজাট ক্রফ্রমওয়াদকি ে চুধক্তদত স্বাক্ষেকােী 5ম ক্র্ি 

হদয় উঠদলা। ভােদত জামিাধনে প্রধতধনধধ ওযাল্টাে মে মলন্ডনাে আন্তজি াধতক 

ক্রস ে ক্রজাট ক্রফ্রমওয়াকি  চুধক্তে স্বাক্ষধেত কধপ ধবদ্ি মন্ত্রদকে কাদে জমা ক্র্ন।  

ISA-ে স্সযপ্ আদগ 121 টি ক্র্দি সীমাবদ্ধ ধেল, যা আংধিক বা 

সমূ্পণিভাদব োন্তীয় অঞ্চদল অবধস্থত ধেল। এটি জামিাধনে মদতা বড় ক্রস েিধক্তে 

ক্র্িগুধলদক ক্রজাদট ক্রযাগ ক্র্ওয়াে অনুমধত ক্র্য়ধন, যাদক মূলত ববদ্ধিক 

নীধতে হাধতয়াে ধহসাদব ক্র্খা হত । 2015 সাদলে নদভিদে পযাধেদস অনুধষ্ঠত 

জাধতসংদেে জলবাযু় পধেবতি ন সদেলদনে আদগ ভােত আধফ্রকা িীষ্ি সদেলন 

এবং স্সয ক্র্িগুদলাে ববঠদক প্রধানমন্ত্রী নদেন্দ্র ক্রমাধ্ এই উদ্যাগটি চালু 

কদেধেদলন। ইোেনযািনাল ক্রসালাে অযালাদয়ন্স ক্রফ্রমওয়াকি  চুধক্ত 2016 

সাদলে নদভিদে মেদকাে মযাোদকদচ স্বাক্ষদেে জনয ক্রখালা হদয়ধেল। 

 

ইোডনে নতুন মপ্রমিডেে মহডিডব িেে মনডলন ইব্রামহম োইমি 

ইব্রাধহম োইধস 2021 সাদলে 5 আগে ইোদনে নতুন ক্রপ্রধসদেে ধহদসদব 

আনুষ্ঠাধনকভাদব িপর্থ িহণ কদেন। ধতধন 2021 সাদলে জুন মাদস ইোদনে 

ক্রপ্রধসদেে ধনবিাচদন 62 িতাাংি ক্রভাট ক্রপদয় ধবজয়ী হন। হাসান রুহাধনে চাে 

বেদেে ক্রময়াদ্ে অবসাদনে পে 60 বেে বয়সী ইব্রাধহম োইধস  এই পদ্ 

ধনবিাধচত হন । ধতধন 2019 সাদলে মাচি  মাস ক্রর্থদক ইোদনে প্রধান ধবচােপধতে 

্াধয়ত্বও সামলাদেন । 

ইব্রাধহম োইধস একটি গুরুত্বপূণি সমদয় এই ্াধয়ত্বটি ধনদলন । ইোদনে সাদর্থ 

বতি মাদন মাধকি ন যুক্তোদষ্ট্রে 2015 সাদলে পেমাণু চুধক্তদক পুনরুজ্জীধবত 

কোে ধবষ্দয় পদোক্ষভাদব আদলাচনা চলদে। এোড়া োইধসদক তাে ক্র্দিে 

অর্থিনীধতদক পুনরুজ্জীধবত কোে কাজও কেদত হদব।  

 

 

State News 
 

োেস্থান িেকাে 'Mission Niryatak Bano' চালু কডেডে 

োজস্থান সেকাদেে ধিল্প ধবভাগ এবং োেস্থান োে্ মিল্প উন্নযন ও 

মবমনডযাগ কডেিাডেিন (RIICO) োদজয েপ্তাধনকােকদ্ে প্রচাে কোে 

জনয 'Mission Niryatak Bano' অধভযান শুরু কদেদে। স্থানীয় 

বযবসায়ীদ্ে মদধয যাো তাদ্ে বযবসা ধবদ্দি প্রসাে কেদত ইেুক, তাদ্ে 

বযবসাটি ক্রেধজোে কো এবং ক্রসই বযবসাটিে প্রচাে কো হল এই কযাদম্পইদনে 

মূল লক্ষয এবং এটি েয়টি ধাদপ কো হদব । এেমদধয প্রধিক্ষণ ক্র্ওয়া, 

প্রদয়াজনীয় েকুদমদেিদনে বযবস্থা কো, োজস্থান এক্সদপাটি  প্রদমািন 

কাউধন্সদলে ক্রেধজদেিন কো এবং েপ্তাধন ও বাধণধজযক ধেয়াকলাদপ সহায়তা 

কো প্রভৃধত অন্তগিত আদে । 

 

ওমেিাে ভুবডনশ্বে মকামভে -19 এে মবরুডে 100% র্টকা মদওযা 

প্রেম ভােতীয িহে হডয উডেডে 

ভুবডনশ্বে ভােদতে প্রর্থম িহে ক্রযখাদন 100 িতাংি মানুদষ্ে ক্রকাধভে -19 

এে  টিকা ক্র্ওয়া সমূ্পণি হদয়দে । ভুবদনেে ক্রপ ে কদপিাদেিন (BMC) 

ক্রকাধভে -19 এে ধবরুদদ্ধ এক বযাপক টিকা অধভযান শুরু কদেধেল। BMC 

ধ্নোত ধদে  55 টি ক্রকদন্দ্র এই টিকাকেণ প্রধেয়া চালাদনাে ফদল এই 

মাইলদোনটি অজি ন কো সম্ভব হদয়দে । 

BMC  িহদে 18 বেদেে ক্রবধি বয়সী প্রায় নয় লক্ষ জনগণদক টিকা ধ্দয়দে 

। যাে মদধয েদয়দে প্রায় 31 হাজাে স্বাস্থযদসবা কমী, 33 হাজাে সামদনে 

সাধেে কমী। 5 লক্ষ 17 হাজাে মানুষ্ 18 ক্রর্থদক 44 বেে বয়সী। ধতন লাখ 

পৌঁধচি হাজাে মানুদষ্ে বয়স 45 বেদেে ক্রবধি। 

 

উত্তরাখণ্ড ভারদের িিম ভূপ্রমকি কমাবাইি অযাপ চালু কদরদে 

উত্তরােজের মুেযমন্ত্রী পুষ্কর লসিং ধালম 'উত্তরাখণ্ড ভুকি অযািার্ন ' নাজম 

একটি ভূলমকজের আর্াম সতকীকরণ রমাবাইল অযালিজকশন োলু কজরজেন। 

উত্তরাখণ্ড রাজ্য দুদ ন্াগ বযবিাপর্া কেতন পক্ষ (USDMA) এর 

সহজযালর্তায় আইআইটি রুরলক অযাপটি ততলর কজরজে । 

অযাপ সিদকন : 

ভূলমকজের সতকড তা সেজকড  মানুষজক অবলহত করার েনয উত্তরােে 

ভূলমকে সতকড তা হল ভারজতর প্রেম ভূলমকজের পূবডাভাজসর সতকড তা অযাপ। 

Earthquake Early Warning (EEW) রমাবাইল অযাপটি 

ভূলমকজের সূত্রপাত সনাক্ত করজত পাজর এবিং আজশপাজশ ভূলমকে সিংঘটিত 

হওয়ার লবষজয় সতকড তা োলর করজত পাজর এবিং রকানও প্রাণহালন ররাধ করজত 

রসই িাজন আর্মজনর প্রতযালশত সময় এবিং তীব্রতা সেজকড  োনাজত পাজর । 
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েমিমবঙ্গ চাের্ট SKOCH েুেস্কাে মেডযডে 

ইজ অফ েুধয়ং ধবজদনস উদ্যাদগে অধীদন পধিমবঙ্গ সেকাে তাে ধস্কদমে 

জনয চােটি SKOCH পুেস্কাে ক্রপদয়দে। োদজযে ধস্কম ‘ধিল্পসার্থী’-অনলাইন 

ধসদঙ্গল উইদন্ডা ক্রপাটি ালটি প্লাটিনাম পুেস্কাে ধজদতদে এবং িহে অঞ্চদলে জনয 

অনলাইন পদ্ধধতে মাধযদম তাধলকাভুধক্তে পদ্ধধতটি স্বণি পুেস্কাে ক্রপদয়দে। 

িামাঞ্চদল অনলাইদন ক্রেে লাইদসন্স প্র্ান এবং ই- নমেকেণ: ক্রেধজদেিন, 

প্রস্তুধত এবং ্ধলল জমা ক্র্ওয়াে অনলাইন পদ্ধধত দুটি ক্রে পয পুেস্কাে 

ধজদতদে।  

 

Economy News 
 

2021 িাডলে েুলাই মাডি GST িাংগ্রহ 1.16 লক্ষ মকার্ট টাকা েুৌঁ ডযডে 

2021 সাদলে জুলাই মাদস পণয ও পধেদষ্বা কে (GST) সংিহ ধেল ₹ 

1.16 লক্ষ মকার্ট টাকা, যা গত বেদেে ঐ একই সমদয়ে তুলনায় 33 

িতাংি ক্রবধি। 2020 সাদলে জুলাই মাদস GST সংিহ ধেল 87,422 

মকার্ট টাকা । অনযধ্দক চলধত বেদেে জুন মাদস ধেল 92,849  ক্রকাটি টাকা  

। 

অর্থি মন্ত্রদকে প্রকাধিত পধেসংখযান অনুসাদে, জুলাই 2021 -এ সংগৃহীত 

ক্রমাট GST োজস্ব  1,16,393 ক্রকাটি টাকা । এে মদধয ক্রকন্দ্রীয় GST  

22,197 ক্রকাটি টাকা এবং  োজয GST 28,541 ক্রকাটি টাকা  এবং 

ইধেদিদটে ধজএসটি  57,864 ক্রকাটি টাকা ( 27,900 ক্রকাটি টাকা 

আম্াধনকৃত পণয ক্রর্থদক সংগৃহীত) এবং 7,790 ক্রকাটি টাকাে ক্রসস ( 

আম্াধনকৃত পণয ক্রর্থদক সংগৃহীত সংগৃহীত ₹ 815 ক্রকাটি টাকা )। 

 

Rankings & Reports 
 

2021 এে ফেচুন মলাবাল 500 তামলকায 7 র্ট ভােতীয মকাম্পামন 

সাতটি ভােতীয় ক্রকাম্পাধন 2021 সাদলে ফেচুন ক্রলাবাল 500 তাধলকায় 

স্থান ক্রপদয়দে। ফেচুন ক্রলাবাল 500 ধবেবযাপী িীষ্ি 500 টি উদ্যাদগে একটি 

বাধষ্িক তাধলকা, যা বযবসা ক্রর্থদক প্রাপ্ত আয় দ্বাো পধেমাপ কো হয়। মুদকি 

আিাধনে ক্রনতৃত্বাধীন মেলাডযন্স ইন্ডামেে মলমমডটে আদয়ে ধ্ক ক্রর্থদক 

তাধলকাে সদবিাচ্চ স্থান অধধকােী ভােতীয় ক্রকাম্পাধন, যাে আয় প্রায় 63 

মবমলযন েলাে। এটি ধবেবযাপী 155 তম স্থাদন েদয়দে। 

ধবেবযাপী ওয়ালমাটি  টানা অষ্টম বেে আদয়ে ধ্ক ক্রর্থদক িীদষ্ি েদয়দে, এবং 

1995 সাল ক্রর্থদক 16 বাে । চীদনে ক্রকাম্পাধনগুধল (143 টি) এই বেদেে 

তাধলকায় আধধপতয ধবস্তাে কদেদে । এে পদে েদয়দে যর্থােদম মাধকি ন যুক্তোষ্ট্র 

(122 ) এবং জাপান (53) েদয়দে । 
 

তামলকায ভােতীয মকাম্পামন: 

• ধেলাদয়ন্স ইন্ডাধেজ (155) 

• ক্রেট বযাংক অফ ইধন্ডয়া (205) 

• ইধন্ডয়ান অদয়ল (212) 

• ক্রতল ও প্রাকৃধতক গযাস (243) 

• োদজি এক্সদপাটি স (348) 

• টাটা ক্রমাটেস (357) 

• ভােত ক্রপদোধলয়াম (394) 

 

তামলকায িীর্ি 10র্ট মলাবাল মকাম্পামন: 

• ওয়ালমাটি  (মাধকি ন) 

• ক্রেট ধিে (চীন) 

• Amazon.com (মাধকি ন) 

• চায়না নযািনাল ক্রপদোধলয়াম (চীন) 

• ধসদনাদপক (চীন) 

• অযাপল (মাধকি ন) 

• CVS স্বাস্থয (মাধকি ন) 

• ইউনাইদটেদহলর্থ গ্রুপ (মাধকি ন) 

• টদয়াটা ক্রমাটে (জাপান) 

• ভক্সওয়াদগন (জামিাধন) 

 

মুম্বাই, মবঙ্গালুরু QS মবে েুডেে মির্টি র্যামঙ্কাংডয িীর্ি -100 এে 

স্থান হামেডযডে 

QS ক্রবে েুদেে ধসটিস তাধলকাে সবিদিষ্ সংস্কেদণ মুম্বাই এবং মবঙ্গালুরু 

ধবদেে ক্রসো 100-এে তাধলকাে বাইদে চদল ক্রগদে এবং বতি মাদন এই দুটি 

িহে যর্থােদম 106 এবং 110  স্থাদন েদয়দে । অনযধ্দক মুম্বাই 29 স্থান 

এবং  মবঙ্গালুরু 21 স্থাদন ধপধেদয় ক্রগদে । 

ধবেবযাপী এই তাধলকাে মাধযদম ধিক্ষার্থীো 115 টি প্রধান ধিক্ষাগত গন্তদবযে 

মদধয তুলনা কেদত সক্ষম হয় । লন্ডন টানা তৃতীয় সংস্কেদণ ধবদেে ক্রসো 

েুদেে ধসটি ধহসাদব মযিা্া ধদে ক্রেদখদে। এে পদে আদে ধমউধনখ, যা চতুর্থি 

ক্রর্থদক ধদ্বতীয়  স্থাদন উদঠ এদসদে । ধসউল যা 10 তম স্থান উদঠ এদস 

ক্রয র্থভাদব  তৃতীয়  স্থাদন অবস্থান কদেদে ।  
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Business News 
 

ICICI প্রুদের্প্রিয়াি িাইফ UPI Autopay 

-এর জ্র্য NPCI-এর সদে ্ুক্ত িদয়দে 

ICICI প্রুদেপ্রিয়াি িাইফ ইিুযদরি তার িাহকজদর একটি ইউপ্রর্ফাইে 

কপদমন্টস ইন্টারদফস অদর্াদপ সুলবধা প্রদাজনর েনয র্যাির্াি কপদমন্টস 

কদপনাদরির্ অব ইপ্রিয়া (NPCI) এর সাজে েুলক্ত কজরজে। এই বন্ধন 

রকাোলনর লর্লেটালাইজেশন যাত্রার আজরকটি ধাপ, যা পলললস লাইফসাইজকল 

েুজ়ে িাহকজদর ঝাজমলা মুক্ত এবিং লনলবডঘ্ন অলভজ্ঞতা প্রদান করজব । 

এই সুলবধা সেজকড : 

• েীবন বীমা পলললস রকনার সময় িাহকরা লপ্রলময়াম পলরজশাজধর েনয 

ইউলপআই অজটাজপ -এর সজে তাজদর বযাঙ্ক অযাকাউন্ট ললঙ্ক করজত 

পাজরন। 

• একটি কাগজ্প্রবিীর্ পদ্ধপ্রেদে ররগুলার লরলনউয়াল লপ্রলময়াম রপজমন্ট 

করজত িাহকরা তাজদর স্মাটড জফান বযবহার কজর UPI অজটাজপ ই-

মযাজেট সলিয় করজত পাজরন । 

• কন্টাক্টজলস এবিং লিকশনজলস অলভজ্ঞতা প্রদাজনর েনয ইউলপআই 

রপজমন্ট রমার্টি অেড প্রদাজনর একটি পেজন্দর পে হজয় উ জে। 

 

Agreement News 
 

োটি আে ফাইন্ামন্সাংডযে েন্ ইমন্ডযান ব্াঙ্ক আইআইর্ট মবাডম্বে 

িডঙ্গ MoU স্বাক্ষে কডেডে 

োটি আপ ফাইনযাধন্সংদয়ে জনয ইমন্ডযান ব্াঙ্ক আইআইর্ট মবাডম্বে সদঙ্গ 

MoU স্বাক্ষে কদেদে ।  বযাঙ্ক এই োটি -আপগুধলদক তাদ্ে ওয়াধকি ং  

কযাধপটাল ধেদকায়ােদমে বা যন্ত্রপাধত ক্রকনাে জনয 50 ক্রকাটি টাকা পযিন্ত ঋণ 

প্র্ান কেদব। এই উদ্যাগটি, বযাংক এবং আইআইটি ক্রবাদি উভদয়ে জনযই  

পােস্পধেক উপকােী হদব ।  

 
ভারে এবং প্রবশ্ববযাংক প্রর্রাপে বাাঁ ধ এবং প্রিপ্রেিাপকোর জ্র্য 250 

প্রমপ্রিয়র্ েলাডেে িকদে স্বাক্ষর কদরদে 

প্রবশ্ববযাংক ভারজত একটি দীঘডজময়াদী বাাঁ ধ লনরাপত্তা কমডসূলের েনয এবিং 

ভারজতর লবলভন্ন রাজেয লবদযমান বাাঁ জধর লনরাপত্তা ও কমডক্ষমতা উন্নত করজত 

250 প্রমপ্রিয়র্ মাপ্রকন র্ েিার প্রকদল্পে অনুজমাদন কজরজে। Second 

Dam Rehabilitation and Improvement Project 
(DRIP-2)  লবেবযািংক, ভারত সরকার, রকন্দ্রীয় েল কলমশন এবিং 10 টি 

অিংশিহণকারী রাজেযর সরকালর প্রলতলনলধজদর মজধয স্বাক্ষলরত হজয়জে । ককন্দ্রীয় 

জ্ি কপ্রমিদর্র (CWC) মাধযজম প্রকল্পটি োতীয় পযডাজয় বাস্তবালয়ত হজব। 

রােয পযডাজয়, েপ্রত্তিগড়, গুজ্রার্, ককরািা, মধযিদেি, মিারাষ্ট্র, মপ্রিপুর, 

কমঘািয়, ওপ্রড়িা, রাজ্িার্ এবং োপ্রমির্াড়ু রাজেয প্রায় 120 টি বাাঁ ধ 

রনওয়া হজব। প্রকল্প বাস্তবায়জনর সময় প্রকজল্প অনযানয রােয বা সিংিা যুক্ত করা 

হজত  পাজর। 
 

দ্যডযি াগ ব্বস্থােনায ভােত বাাংলাডদডিে িডঙ্গ MoU স্বাক্ষমেত 

কডেডে 

ভােত দুদযিাগ বযবস্থাপনা, ধস্থধতস্থাপকতা এবং প্রিমদনে জনয বাংলাদ্দিে 

সাদর্থ সম্প্রধত MoU সাক্ষে কদেদে । বাংলাদ্ি ক্রকায়াধলিন ফে ধেজাোে 

ক্রেধসধলদয়ে ইনফ্রাোকচাে (CDRI) -এ ক্রযাগ্াদনে আমন্ত্রণ িহদণে  

ধসদ্ধান্ত ধনদয়দে। CDRI হল জাতীয় সেকাে, জাধতসংদেে সংস্থা, বহুপাধক্ষক 

উন্নয়ন বযাংক এবং ক্রবসেকাধে খাদতে একটি ক্রজাট । 

 

Appointment News 
 

Bharat BillPay  PayU- ে নূেুে চতুডবিদীডক নতুন CEO মহডিডব 

মনডযাগ কডেডে  

PayU এবং এযােডটল মেডমেি ব্াাংডকে প্রাক্তন নূেুে চতুডবিদীডক 

ভােত ধবল ক্রপদমে ধসদেম CEO ধহদসদব ধনদয়াগ কদেদে। নূপুে চতুদবি্ী 

এই ধনদয়াদগে আদগ PayU ক্রত কু্ষি ও মাঝাধে বযবসাে ক্রক্ষদে ক্র্দিে প্রধান 

ধেদলন। প্রায় দুই ্িদকে কযাধেয়াদে, ধতধন এযােডটল মেডমেি ব্াাংক, 

ি্ামিাাং, ING তবি্ ব্াাংক এবং মির্ট ব্াাংডকে ধসধনয়দেে ্াধয়ত্ব  পালন 

কদেদেন। 

 
ভাইি এেমমোল এি এন মঘােমাডে মন বামহনীে প্রধান মহডিডব দামযত্ব 

গ্রহণ কেডলন  

ভাইস এেধমোল এসএন ক্রোেমাদে নয়াধ্ধিে এক অনুষ্ঠাদন ক্রন বাধহনীে প্রধান 

ধহদসদব ্াধয়ত্ব িহণ কেদলন । ধতধন ভাইস এেধমোল ধজ অদিাক কুমাদেে 

স্থাদন এই পদ্ে ্াধয়ত্ব িহণ কদেন । ধজ অদিাক কুমাে 31 জুলাই, 2021 

তাধেদখ ্ীেি 39 বেে পে এই প্ ক্রর্থদক অবসে িহণ কদেন ।  

এস এন ক্রোেমাদে ভােতীয় ক্রন বাধহনীদত 1 জানুয়াধে, 1984 সাদল ক্রযাগ্ান 

কদেন । ধতধন 26 জানুয়াধে, 2017 তাধেদখ Ati Vishisht Seva 

Medal (AVSM) এবং 2007 সাদল ভােদতে োষ্ট্রপধত দ্বাো  

Nausena Medal (NM) পুেস্কাে পান | 
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দীেক দাি নতুন কডরালাে মেনাডেল অ্াকাউেি মহডিডব দামযত্ব 

গ্রহণ কডেডেন 

্ীপক ্াস 01 আগে, 2021 তাধেদখ কদন্ট্রালাে ক্রজনাদেল অফ একাউেস 

(CGA) ধহদসদব ্াধয়ত্ব িহণ কেদলন । CGA- এে ্াধয়ত্ব ক্রনওয়াে আদগ 

ধতধন  ক্রসন্ট্রাল ক্রবােি  অফ ধেদেক্ট টযাদক্সস (CBDT) এে প্রধান ধহসাব ধনয়ন্ত্রক 

ধহদসদব ্াধয়ত্ব পালন কদেন। ্ীপক ্াস 1986-বযাদচে ইধন্ডয়ান ধসধভল 

অযাকাউেস সাধভি স (ICAS) অধফসাে । ধতধন  CGA পদ্ অধধধষ্ঠত 25 

তম অধফসাে। 

 

Bvlgari মপ্রযাঙ্কা মচােড়াডক মলাবাল ব্র্ান্ড অ্াম্বাডিেে মহডিডব 

মনডযাগ কডেডে 

ইতাধলে ধবলাসবহুল ব্রযান্ড Bvlgari অধভদনেী ধপ্রয়াঙ্কা ক্রচাপড়া ক্রজানাসদক 

ক্রলাবাল ব্রযান্ড অযািাদসেে ধহদসদব ধনদয়াগ কদেদে । ধতধন নােী ক্ষমতায়ন, 

ববধচেয এবং অন্তভুি ধক্তে ধবষ্য়গুধলদত ধবদিষ্ মদনাদযাগ ধ্দয় ধবেজুদড় 

ব্রযান্ডটিদক সম্প্রসাধেত কোে জনয ক্রোমান হাই জুদয়লাধে হাউসদক সমর্থিন 

কেদবন। Bvlgari েত্ন পার্থে গহনা, েধড়, সুগধি, চামড়া পদণযে জনয পধেধচত 

। 

ধপ্রয়াঙ্কা ক্রচাপড়া ক্রজানাস ধবেবযাপী ইউধনদসদফে গুেউইল অযািাদসেে এবং 

মযিা্াপূণি েযাধন কাদয় ধহউমযাধনটাধেয়াদনে পুেস্কাে প্রাপক এবং  ধতধন লক্ষ 

লক্ষ তরুণীদ্ে  িধক্তে প্রতীক ধহসাদব কাজ কদেন। 

 

মমমন ইমে মক LIC এে MD মহডিডব মনডযাগ কো হডযডে 

মমমন ইমে ভােতীয় জীবন বীমা কদপিাদেিদনে (LIC) মযাদনধজং ধেদেক্টে 

ধহদসদব ্াধয়ত্ব িহণ কেদলন । ইধপ কমাসি-এ ক্রপাে িাজুদয়ট এবং 1986 

সাদল ধতধন ধেদেক্ট ধেেুট অধফসাে ধহদসদব LIC ক্রত ক্রযাগ্ান কদেন। LIC -

ক্রত তাে ধবধভন্ন ক্রক্ষদে কাজ কোে অধভজ্ঞতা েদয়দে এবং ধতধন ধবধভন্ন পদ্ 

কাজ কদেদেন। LIC হল ভােদতে ধদ্বতীয় বৃহিম( 31 লক্ষ মকার্ট বযাদলন্স 

ধিট )আধর্থিক পধেদষ্বা প্রধতষ্ঠান । ক্র্দিে সবদচদয় বড় বযাঙ্ক ক্রেট বযাঙ্ক অফ 

ইধন্ডয়াে (SBI) সম্প্ 39.51  লক্ষ ক্রকাটি টাকা ।  

মযাদনধজং ধেদেক্টে ধহদসদব ্াধয়ত্ব ক্রনওয়াে আদগ, ধতধন এদক্সধকউটিভ 

ধেদেক্টে, আইন ধবভাগ, ভােদতে LIC ক্রত ধেদলন। ধমধন ইদপ LIC-ে প্রর্থম 

মধহলা ক্রজানাল মযাদনজাে (ইনচাজি ) ধেদলন এবং SCZO হায়িাবাদ্ে প্রধান 

ধেদলন। ধতধন এধক্সধকউটিভ ধেদেক্টে (ইোেনযািনাল অপাদেিনস), 

LICHFL ফাইনযাধন্সয়াল সাধভি দসস ধলধমদটদেে ধেদেক্টে এবং CEO 

ধহদসদবও কাজ কদেদেন। ধতধন ওদয়োনি ক্রজাদনে আঞ্চধলক বযবস্থাপক 

(P&IR) এবং আঞ্চধলক বযবস্থাপক (estate) ধহদসদবও কাজ কদেদেন। 

ইধপ LIC ক্রত মুদকি কুমাে গুপ্ত, োজ কুমাে এবং ধসদ্ধার্থি ক্রমাহাধন্ত সহ 

অনযানয MD এে সাদর্থ ্দল ক্রযাগ ক্র্ন। 
 

অবসরিাপ্ত প্রবচারপপ্রে প্রভ এম কার্াদে মুম্বাইদয় কিাকায়ুক্ত প্রিদসদব 

প্রর্দয়াগ িদয়দের্ 

মিারাদষ্ট্রর রােযপাল ভগে প্রসং ককাপ্রিয়াপ্রর মুেযমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকদরর 

পরামজশড রবাজে হাইজকাজটড র অবসরপ্রাপ্ত লবোরপলত প্রভ এম কার্াোদক 

মহারাজের র্েুর্ কিাকায়ুক্ত লহজসজব লনজয়াজর্র অনুজমাদন লদজয়জেন। মহারাজে 

প্রায় এক বের পূণডকালীন রলাকাযু়ক্ত লেল না। পূবডবতী রলাকাযু়ক্ত, (অবসরপ্রাপ্ত) 

লবোরপলত এম এি োিপ্রিয়াপ্রর্ আর্ে 2020 সাজল তার রময়াদ রশষ 

কজরলেজলন। 

নাগধেকো ক্রযদকাদনা সেকাধে কমিকতি া বা ধনবিাধচত প্রধতধনধধে ধবরুদদ্ধ দুনীধতে 

অধভদযাগ সোসধে ক্রলাকাযু়দক্তে কাদে কেদত পাদেন, যাে ্াধয়ত্ব  দ্রুত 

ধবষ্য়টিে মীমাংসা কো । 

ক্রলাকাযু়ক্ত একটি প্রহেীে মদতা কাজ কদে এবং দুনীধতে ধবরুদদ্ধ লড়াই এবং 

স্বেতা আনদত মূল ভূধমকা পালন কদে।  

 
জু্ওিপ্রজ্কযাি সাদভন  অফ ইপ্রিয়ামত  100 বেদর িিম ককাদর্া 

মপ্রিিা প্রেদরক্টর পদে প্রর্দয়াগ িদয়দের্ 

ভারে সরকার ে: ধত প্রে বদন্দযাপাধযায়দক জু্ওিপ্রজ্কযাি সাদভন  অফ 

ইপ্রিয়ার লর্জরক্টর লহজসজব লনজয়াজর্র অনুজমাদন লদজয়জে। লতলন একেন 

প্রলললফক লবজ্ঞানী, লযলন প্রালণলবদযা সহ লবলভন্ন পদ্ধলতর ওপর র্জবষণা পলরোলনা 

করজেন।লতলন “The Glorious 100 Women’s Scientific 

Contribution in ZSI” এর সহ রেনাকার লেজলন ,রযোজন পশু-

সেলকড ত বযাপাজর নারী লবজ্ঞানীজদর অবদানজক অন্তভুড ক্ত করা হজয়লেল। 

জু্ওিপ্রজ্কযাি সাদভন  অফ ইপ্রিয়া 

ZSI েুলাই 1916 সাজল প্রলতলষ্ঠত এবিং এর সদর দপ্তর কলকাতায়। ZSI, 

1949 সাজলর রশজষর লদক রেজক নারী লবজ্ঞানী লনজয়ার্ শুরু কজর। 

 

Banking News 
 

HDFC ব্াাংক, ICICI এবাং Axis ব্লকডচইন োটি -আডে মবমনডযাগ 

কেডত চডলডে  

ভােদতে ধতনটি বৃহিম ক্রবসেকাধে ঋণ্াতা  - ICICI বযাংক, HDFC বযাংক 

এবং অযাধক্সস বযাংক ব্লকদচইন ফাইনযাধন্সয়াল ক্রটকদনালধজ ফামি IBBIC 

প্রাইদভট ধলধমদটদে ধবধনদয়াগ কেদত চদলদে । HDFC বযাংক এবং Axis 

বযাংক ক্রিয়াদেে জনয 5 লাখ টাকা কদে ধবধনদয়াগ কেদব। 

 
RBI েনলক্ষী িমবায ব্াডঙ্কে উেে 50.35 লক্ষ টাকাে েমেমানা 

আডোে কডেডে 

ধেজাভি  বযাঙ্ক অফ ইধন্ডয়া নাধসদকে জনলক্ষ্মী ক্রকা-অপাদেটিভ বযাদঙ্কে দ্বাো 

ধকেু ধনয়ম লঙ্ঘণ কোে জনয 50.35 লক্ষ টাকাে জধেমানা আদোপ কদেদে। 

RBI কতৃি ক জাধে কো ধনদ ি্ িাবলী 'প্রােমমক (Urban) িমবায 

ব্াাংডকে দ্বাো অন্ান্ ব্াাংডক আমানত স্থােন' এবং 'মমম্বােমিে অফ 

মেমেট ইনফেডমিন মকাম্পামন' (ধসআইধস) -এে ধনদ ি্ ধিকা না মানাে 

জনয জনলক্ষ্মী ক্রকা-অপাদেটিভ বযাংদকে উপে জধেমানা আদোপ কো হদয়দে । 
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SBI YONO এে েন্ 'মিম বাইমন্ডাং' মফচাে চালু কডেডে 

ভােদতে সবদচদয় বড় ঋণ্াতা ক্রেট বযাঙ্ক অফ ইধন্ডয়া (SBI) িাহকদ্ে 

ধবধভন্ন ধেধজটাল সংোন্ত জাধলয়াধত ক্রর্থদক েক্ষা কোে জনয একটি নতুন ধফচাে 

চালু কদেদে, যাে নাম 'মিম বাইমন্ডাং' । এই ধফচােটি YONO এবং YONO 

লাইট অযাপগুধলে জনয একটি নতুন এবং উন্নত ধনোপিা প্র্ান কেদব। নতুন 

ধসম বাইধন্ডং ধফচাদেে অধীদন YONO এবং YONO লাইট অযাপগুধল 

শুধুমাে ক্রসই সব ধেভাইদস কাজ কেদব যাদ্ে ধসম এে ক্রমাবাইল নিদেে 

সাদর্থ বযাংদকে ক্রেধজদেিন কো আদে। এই প্লযাটফদমিে নতুন সংস্কেণটিে মূল 

লক্ষয হল িাহকদ্ে উন্নত ধনোপিা প্র্ান কো এবং তাদ্ে সুধবধাজনক ও 

ধনোপ্ অনলাইন বযাংধকং সাধভি স প্র্ান কো। 

 

মকভাডব নতুন মিবা োডবন? 

• উন্নত ধনোপিা ববধিষ্টয সহ YONO এবং YONO লাইদটে নতুন 

সংস্কেদণে অযাদক্সস ক্রপদত SBI িাহকদ্ে তাদ্ে ক্রমাবাইল অযাপ 

আপদেট কেদত হদব । 

• বযবহােকােীদ্ে এই অযাপগুধলদত এককালীন ক্রেধজদেিন প্রধেয়া সম্পন্ন 

কেদত হদব, ক্রযখাদন বযাংক ক্রেধজোে কো ক্রমাবাইল নিদেে ধসমটি  

যাচাই কেদব। 

• িাহকদ্ে অবিযই ক্রসই ধেভাইদসে সাদর্থ ক্রেধজোে কেদত হদব যাে 

ক্রেধজোেি  কেযাক্ট নিদেে ধসম েদয়দে। 

 
HDFC ব্াঙ্ক 'Dukandar Overdraft Scheme' চালু কডেডে 

HDFC বযাংক CSC SPV এে সাদর্থ পাটি নােধিদপে মাধযদম ক্রোট খুচো 

ধবদেতাদ্ে জনয ওভােড্রাফ্ট সুধবধা চালু কোে ক্রোষ্ণা কদেদে । এটি 

'Dukandar Overdraft Scheme' নাদম পধেধচত। HDFC 

বযাদঙ্কে এই ধস্কদমে লক্ষয হল ক্র্াকান্াে এবং বযবসায়ীদ্ে নগ্ সংকট 

কমাদত সাহাযয কো। বযাদঙ্কে মদত, সবিধনম্ন ধতন বেদেে জনয খুচো ধবদেতাো 

ক্রয ক্রকানও বযাঙ্ক ক্রর্থদক েয় মাদসে বযাঙ্ক ক্রেটদমে প্র্ান কদে এই ধস্কদমে 

জনয আদব্ন কেদত পােদব । 

HDFC বযাঙ্ক ধববৃধতে ধভধিদত নূযনতম 50,000 টাকা ক্রর্থদক সদবিাচ্চ 10 

লক্ষ টাকা অবধধ ওভােড্রাফ্ট অনুদমা্ন কেদব। গুরুত্বপূণিভাদব, HDFC 

বযাংক ধস্কদমে জনয আদব্নকােী খুচো ধবদেতাদ্ে কাে ক্রর্থদক জামানত 

ধনোপিা, বযবসাধয়ক আধর্থিক এবং আয়কে ধেটানি চাইদব না। 

মেমেটাল ব্াাংমকাংডয ইডনাডভিডনে েন্ DBS মবশ্বব্ােী প্রিাংিা অেি ন 

কডেডে 

ধেধজটাল বযাংধকং-এ ইদনাদভিদনে জনয DBS ধবেবযাপী ধবজয়ী ধহদসদব 

সোধনত হদয়দে। এোড়া DBS বযাংক এমিযা-ে্ামিমফক অঞ্চডলে মবেযী 

ধহদসদবও স্বীকৃত লাভ কদেদে এবং সাইবাে ধসধকউধেটি কযাটাগধেদত মনোেদ 

অ্াডেি এবং মেডমাট ওযামকি াং িমলউিডনে জনয জয়ী হদয়দে । 
 

RBI IndusInd ব্াঙ্কডক 'এডেমন্স ব্াাংক' মহডিডব কাে কোে 

অনুমমত মদডযডে 

মেোভি  ব্াঙ্ক অফ ইমন্ডযা (RBI) একটি 'এডেমন্স ব্াাংক' ধহদসদব কাজ 

কোে জনয IndusInd বযাংকদক তাধলকাভুক্ত কদেদে। একটি এদজধন্স 

বযাংক ধহসাদব, IndusInd  বযাংক সকল ধেদনে সেকাে-পধেচাধলত বযবসাে 

সাদর্থ সম্পধকি ত ক্রলনদ্ন কোে ক্রযাগয হদয় উদঠদে ।  

 

একর্ট তামলকাভুি 'এডেমন্স ব্াাংক' মহিাডব, IndusInd  ব্াাংক মকেু 

মলনডদন কেডত োেডব । মযমন: 

• োজয/ক্রকন্দ্রীয় সেকাদেে পক্ষ ক্রর্থদক CBDT, CCBIC এবং GST 

এে অধীদন োজস্ব প্রাধপ্ত সংোন্ত ক্রলনদ্দনে পধেচালনা কেদত পােদব । 

• কু্ষদ্র িঞ্চয প্রকল্প (SSS) সম্পধকি ত োজয/ক্রকন্দ্র সেকাদেে পক্ষ ক্রর্থদক 

ক্রপনিন প্র্াদনে জনয ক্রলনদ্ন কেদত পােদব । 

• েযাম্প ধেউটি চাজি  সংিহ, এবং নধর্থপে প্রকাদিে জনয নাগধেকদ্ে কাে 

ক্রর্থদক েযাম্প ধেউটি সংিহ কেদত পােদব । 

 

RBI মহউডলট-ে্াকােি  ফাইন্ামন্সযাল িামভি ডি 6 লাে টাকা েমেমানা 

কডেডে  

ধেজাভি  বযাঙ্ক অফ ইধন্ডয়া (RBI) ক্রবঙ্গালুরু-ধভধিক ধহউদলট-পযাকােি  

ফাইনযাধন্সয়াল সাধভি দসস (ইধন্ডয়া) প্রাইদভট ধলধমদটদেে উপে 6 লক্ষ টাকাে  

আধর্থিক জধেমানা আদোপ কদেদে। প্রধানত দুটি কােদণ, ক্রযমন-  (i) বৃহিে 

ক্রেধেট সম্পধকি ত তর্থয ক্রসন্ট্রাল ধেদপাধসটধে অফ ইনফেদমিদন জমা ক্র্ওয়াে 

জনয  এবং (ii) ক্রেধেট ইনফেদমিন সংস্থাগুধলদত ক্রেধেট ক্রেটা জমা 

ক্র্ওয়াে জনয RBI এই জধেমানা কদেদে। 

ভােতীয় ধেজাভি  বযাঙ্ক অযাক্ট, 1934 এবং ক্রেধেট ইনফেদমিন ক্রকাম্পাধন 

(ক্রেগুদলিন) অযাক্ট, 2005 এে অধীদন  জধেমানাটি  আদোপ কো হদয়দে । 
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অযাপ্রিস বযাঙ্ক কিায়ার্সঅযাপ বযাংপ্রকংদয় এক প্রমপ্রিয়র্ গ্রািদকর 

সংখযা অপ্রেক্রম কদরদে 

অযাপ্রিস বযাংক তার কিায়ার্সঅযাপ বযাংপ্রকং চযাদর্দি এক প্রমপ্রিয়দর্রও 

কবপ্রি িাহজকর মাইলফলক অলতিম কজরজে যার রমাট লরজকাজয়ে এেন পযডন্ত 

6 লমললয়ন। অযালিস বযািংক 2021 সাদির জ্ারু্য়াপ্ররদে কিায়ার্সঅযাদপ 

বযািংলকিং পলরজষবা োলু কজরলেল। 

পলরজষবার েনয সাইন আপ করার পজর, িাহকরা রসলভিংস অযাকাউন্ট, রিলর্ট 

এবিং রর্লবট কার্ড , লর্জপালেট এবিং বযলক্তর্ত ঋণ সিংিান্ত পজণযর লবশদ 

অনুসন্ধান এবিং তেয রপজত পাজরন। নন-লফনালিয়াল পলরজষবার অনুজরাধগুললও 

করা রযজত পাজর, রযমন এটিএম সনাক্ত করা বা রিলর্ট এবিং রর্লবট কাজর্ড  

উপলব্ধ আপজর্ট পাওয়া। 

 
RBI বাই-মান্থমল মমনটামে েমলমি মঘার্ণা কেল 

ভােতীয় ধেজাভি  বযাঙ্ক (RBI) বাই-মান্থধল মধনটাধে পধলধস ক্রোষ্ণা কদেদে। 

টানা সপ্তমবাদেে মদতা RBI গভনিে িধক্তকান্ত ্াদসে ক্রনতৃদত্ব মধনটাধে 

পধলধস কধমটি (MPC) একই অবস্থা বজায় ক্রেদখদে। RBI  সবিদিষ্ তাে 

পধলধস ক্রেট 22 ক্রম, 2020 ক্রত সংদিাধন কদেধেল। সভাটি 4 ক্রর্থদক 6 

আগদেে মদধয অনুধষ্ঠত হদয়ধেল। বাধক সভাগুধল অদক্টাবদে (6 ক্রর্থদক 8), 

ধেদসিদে (6 ক্রর্থদক 8) এবং ক্রফব্রুয়াধেদত (7 ক্রর্থদক 9, 2022) অনুধষ্ঠত 

হদব । 

 
মামেি নাল ে্ামন্ডাং মফমিমলর্ট (MSF) মেট এবাং ব্াাংক মেট 

অেমেবমতি ত েডযডে: 

• পধলধস ক্রেদপা ক্রেট: 4.00% 

• ধেভাসি ক্রেদপা ক্রেট: 3.35% 

• মাধজি নাল েযাধন্ডং ক্রফধসধলটি ক্রেট: 4.25% 

• বযাংক ক্রেট: 4.25% 

• CRR: 4% 

 

Science & Technology 
 

ইিডো-নািাে ময ে মমিন NISAR ি্াডটলাইট 2023 িাডল 

উৎডক্ষেণ কো হডব 

ইসদো-নাসাে ক্রয র্থ ধমিন NISER (NASA-ISRO ধসদন্থটিক অযাপােচাে 

োোে) সযাদটলাইট 2023 সাদলে প্রর্থম ধ্দক উৎদক্ষপণ কো হদব । এে 

লক্ষয হল উন্নত োোে ইদমধজং বযবহাে কদে ভূধম পৃদষ্ঠে পধেবতি নগুধল 

পধেমাপ কো । এটি একটি তদ্বত ব্ান্ড (L-বযান্ড এবং S-বযান্ড) োোে 

ইদমধজং ধমিন, যা সমূ্পণি ক্রপালাধেদমট্রিক এবং ইোেদফদোদমট্রিক 

অপাদেিদনে সাহাদযয ভূধম, গােপালা এবং োদয়াধিয়াদে ক্রোটখাদটা 

পধেবতি ন পযিদবক্ষণ কদে। 

নাসা L-বযান্ড SAR এবং সংযুক্ত ধসদেমগুধল উন্নত কেদে । অনযধ্দক 

ISRO S-বযান্ড SAR, মহাকািযান বাস, লঞ্চ যান এবং সংধিষ্ট লঞ্চ 

পধেদষ্বাগুধল উন্নত কেদে। ধমিদনে প্রধান উদদ্দিয হল পৃধর্থবীে পধেবধতি ত 

বাস্তুতন্ত্র, ভূধম ও উপকূলীয় প্রধেয়া, ভূধমে ধবকৃধত এবং োদয়াধিয়াদে জলবাযু় 

পধেবতি দনে প্রভাব সম্পদকি  জ্ঞান অজি ন কো । NISER হল ইসদো এবং 

নাসাে অনযতম গুরুত্বপূণি ধমধলত প্রকল্প । 2015 সাদল তৎকালীন ক্রপ্রধসদেে 

বাোক ওবামাে ভােত সফদেে সময় ভােত ও যুক্তোষ্ট্র এই ধমিদনে জনয 

ধমধলতভাদব সেধত প্রকাি কদেধেল । 

 

Summits & Conference 
 

G20 কালচাে মন্ত্রীডদে তবেডক ভােতীয প্রমতমনমধদডলে মনতৃত্ব 

মদডলন মীনকািী মলমে 

ভােদতে সংসৃ্কধত মন্ত্রী মীনকািী মলমে ভােত সেকাদেে পক্ষ ক্রর্থদক G20 

সংসৃ্কধত মন্ত্রীদ্ে ববঠদক অংি ধনদয়ধেদলন।  দুই ধ্দনে ববঠকটি   29 জুলাই 

এবং 30 জুলাই ইতাধলদত আদয়াধজত হদয়ধেল । আদলাচনাে ক্রিদষ্, G20 

সংসৃ্কধত মন্ত্রীো G20 সংসৃ্কধত ওয়াধকি ং গ্রুদপে ক্রেফাদেদন্সে িতি াবলী িহণ 

কদেন। 

 

আডলাচনাে মূল মবর্য মেল: 

• সাংসৃ্কধতক ঐধতহয েক্ষা কো; 

• সংসৃ্কধতে মাধযদম জলবাযু় সংকট ক্রমাকাদবলা; 

• প্রধিক্ষণ ও ধিক্ষাে মাধযদম ধনমিাণ ক্ষমতা বৃধদ্ধ; 

• ধেধজটাল োনধজিন এবং সংসৃ্কধতে জনয নতুন প্রযুধক্ত; এবং 

• বৃধদ্ধে চালক ধহসাদব সংসৃ্কধত এবং ধেদয়টিভ ক্রসক্টে । 

 

Awards & Honours 
 

আিা মভাৌঁ িডল িম্মানীয মহাোষ্ট্র ভূর্ণ েুেস্কাে 2021 মেডত চডলডেন  

মুখযমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকদেে সভাপধতদত্ব মহাোষ্ট্র ভূর্ণ মনবিাচন কমমর্টে 

সবিসেধতদত ধকংব্ন্তী ক্রপ্লবযাক গাধয়কা আিা মভাৌঁ িডলডক সোনজনক 

পুেস্কাদেে জনয ধনবিাধচত কো হদয়দে |  আিা ক্রভাৌঁ সদল ধহধি ধসদনমায় 

ক্রপ্লবযাক গাদনে জনয ধবদিষ্ভাদব পধেধচত । আিা ক্রভাৌঁ সদলে কযাধেয়াে 1943 

সাদল শুরু হদয়ধেল । ধতধন এক হাজাদেেও ক্রবধি ধসদনমাে ক্রপ্লবযাক গায়ক 

ধহসাদব গান কদেদেন। 

সংগীত ইধতহাদস সবিাধধক গান ক্রেকেি  কো ধিল্পী ধহদসদব আিা ক্রভাৌঁ সদলে নাম 

মগমনি বুক অফ ওযার্ল্ি  মেকেি ডিও বধণিত আদে। ভােত সেকাে 2000 

সাদল তাৌঁ দক দাদািাডহব ফালডক েুেস্কাে এবং 2008 সাদল েদ্মমবভূর্ণ 

ধ্দয় সোধনত কদেধেল। আিা ক্রভাৌঁ সদল ক্রপ্লবযাক গাধয়কা লতা মদঙ্গিকদেে 

ক্রবান এবং ধবধিষ্ট মদঙ্গিকে পধেবাদেে একজন স্সয । 
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গ্রামফক মিল্পী আনন্দ োধাকৃষ্ণন িম্মানীয এইিনাে েুেস্কাে মেতডলন  

িাধফক ধিল্পী আনন্দ োধাকৃষ্ণন সোনীয় উইল এইিনাে কমমক ইন্ডামে 

অ্াওযােি  ধজতদলন, যা কধমক্স জগদতে অস্কাডেে সমতুলয বদল ধবদবধচত। 

এইসনাে পুেস্কাে প্রধত বেেই প্র্ান কো হয় ।  

োধাকৃষ্ণদনে পািাপাধি ধব্রদটদনে কালাধেে েন মেযােিনও  এই পুেস্কােটি 

ক্রজদতন । তাো ধব্রদটন ধভধিক ক্রলখক োম ধভ-এে 145 পৃষ্ঠাে িাধফক 

উপনযাস ব্লু ইন মগ্রন-এ তাদ্ে কাদজে জনয এই পুেস্কােটি ক্রজদতন, যা 

অদক্টাবে 2020 সাদল ইডমে কমমকি দ্বাো প্রকাধিত হদয়ধেল। 

 

েুেস্কাের্ট িম্পডকি : 

1988 সাদল আদমধেকান কধমকস সম্পা্ক মেভ ওলমব্রচ কতৃি ক আইসনাে 

অযাওয়ােি স প্রধতধষ্ঠত হদয়ধেল।  প্রধত বেে িান মদডযডগা কমমক-কন-এ 

পুেস্কােটি  ক্রোষ্ণা কো হয়। 

 

িাইোি েুনাওযাল্লা মলাকমান্ মতলক োতীয েুেস্কাে মেতডলন  

পুদন ধভধিক ভযাকধসন ধনমিাতা ধসোম ইনধেটিউট অফ ইধন্ডয়াে (SII) 

ক্রচয়ােমযান েঃ িাইোি েুুুনাওযালাডক 2021 সাদলে জনয সোনীয় 

ক্রলাকমানয ধতলক জাতীয় পুেস্কাদেে জনয ধনবিাধচত কো হদয়দে। ধতধন 13 

আগে ধতধন এই পুেস্কােটি পাদবন। পুেস্কাদেে মদধয েদয়দে নগ্ এক লাখ 

টাকা এবং একটি স্মােক। 

 

েুেস্কাের্ট িম্পডকি : 

ক্রলাকমানয ধতলক োে দ্বাো ক্রলাকমানয ধতলদকে মৃতুযবাধষ্িকী উপলদক্ষ 

1983 সাদলে 1 আগে ক্রর্থদক ক্রলাকমানয ধতলক জাতীয় পুেস্কাে প্র্ান কো 

হয়। তদব এই বেে কদোনাভাইোসজধনত পধেধস্থধতে কােদণ তাধেখ পধেবতি ন 

কো হদয়দে। 

 

প্রস. আর. রাও কগাল্ড কমদেি েুেস্কাডেে প্রবজ্য়ীদের র্াম কঘাষিা করা 

িদয়দে 

ইপ্রিয়ার্ ইদকাদর্াদমট্রিক কসাসাইটি (TIES) ট্রাস্ট  দুেন প্রেযাত 

অেডননলতক পলেত, কললেয়া লবেলবদযালজয়র  অেডনীলত, আইন এবিং 

আন্তেড ালতক সেজকড র অধযাপক প্রেযাত অেডনীলতলবদ জ্গেীি ভগবেী এবিং 

প্রধানমন্ত্রীর অেডননলতক উপজদষ্টা পলরষজদর প্রাক্তন রেয়ারমযান এবিং ভারতীয় 

লরোভড  বযাজঙ্কর প্রাক্তন র্ভনডর প্রস রেরাজ্র্ রক িদফসর প্রস আর রাও কক 

কসদন্টর্াপ্রর কগাল্ড কমদেি পুরস্কাদরর েনয রবজে লনজয়জে। 
 

Important Dates 
 

মবশ্ব মেঞ্জাে মদবি: 31 েুলাই 

্াধয়ত্ব পালদনে সময় ধনহত বা আহত ক্রেোেদ্ে স্মেদণ এবং ধবদেে প্রাকৃধতক 

ও সাংসৃ্কধতক .ঐধতহয েক্ষাদর্থি ক্রেোেো ক্রয ভূধমকা পালন কদে তা উ্যাপন 

কোে জনয প্রধত বেে 31 েুলাই মবশ্ব মেঞ্জাে মদবি ধহসাদব পালন কো হয়। 

ধবে ক্রেোে ধ্বদসে মাধযদম ধবদেে সমস্ত ক্রেোেদ্ে ধবধভন্ন গুরুত্বপূণি কাজদক 

সোন জানাদনা হয়, যা পধেদবিগত প্রচাে ক্রর্থদক শুরু কদে ধিক্ষা পযিন্ত ধবসৃ্তত 

। এই ধ্নটিে মাধযদম ক্রসই ক্রেোেদ্েও শ্রদ্ধা জানাদনা হয়, যাো কমিেত 

অবস্থায় প্রাণ হাধেদয়দেন। 

একজন ক্রেোে হদলন এমন একজন বযধক্ত ধযধন পাকি লযান্ড এবং প্রাকৃধতক 

সুেধক্ষত অঞ্চদলে সুেক্ষাে ্াধয়দত্ব আদেন । একজন ক্রেোে সাধােণত একটি 

বদনে েক্ষী বা একটি পাদকি ে েক্ষীদক ক্রবাঝায়। 1992 সাদল এই ধ্দন 

আন্তজি াধতক ক্রেোে ক্রফোদেিন (IRF) প্রধতধষ্ঠত হদয়ধেল। ধবে বনেক্ষী 

ধ্বসটি আন্তজি াধতক ক্রেোে ক্রফোদেিন দ্বাো বতধে কো হদয়ধেল এবং প্রর্থমটি 

2007 সাদল অনুধষ্ঠত হদয়ধেল | 

 

মুিমলম নােী অমধকাে মদবি: 01 আগে 

ভােদত, ধেপল তালাদকে ধবরুদদ্ধ আইন প্রণয়দনে উ্যাপদনে জনয 01 

আগে সাো ক্র্দি "মুিমলম নােী অমধকাে মদবি" পাধলত হল । 2020 

সাদল প্রর্থম মুসধলম নােী অধধকাে ধ্বস পাধলত হয়। ভােত সেকাে ধেপল 

তালাদকে ধবরুদদ্ধ আইন প্রণয়ন কদে 2019 সাদলে 1 আগে ট্রিপল 

তালাকদক সামাধজক অপোধ ধহদসদব ক্রোধষ্ত কদে । 

আইনটি আনুষ্ঠাধনকভাদব মুসধলম মধহলা (ধববাদহে অধধকাে সুেক্ষা) আইন, 

2019 নাদম পধেধচত। এই আইনটি মুসধলম পুরুষ্দ্ে দ্বাো তাৎক্ষধণক ধববাহ 

ধবদে্দক ধনধষ্দ্ধ কদে এবং এই আইন লঙ্ঘন কেদল ধতন বেে পযিন্ত ক্রজল 

হদত পাদে। 
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মহডোমিমা মদবি: 6 আগে 

প্রধতবেে 6 আগে ধদ্বতীয় ধবেযুদদ্ধে সময় ধহদোধিমায় পােমাণধবক ক্রবামা 

ধনদক্ষদপে বাধষ্িকী ধহসাদব পালন কো হয়। ভয়াবহ এই েটনাটি েদটধেল 

1945 সাদলে 6 আগে, যখন মাধকি ন যুক্তোষ্ট্র জাপাদনে ধহদোধিমা িহদে 

"মলটল বয" নামক একটি পােমাণধবক ক্রবামা ধনদক্ষপ কদেধেল । এই ক্রবামা 

ধনদক্ষপ 1945 সাদল ধদ্বতীয় ধবেযুদদ্ধে অবসাদনে উদদ্দিয কো হদয়ধেল। এই 

ধ্নটিদক িাধন্তে প্রচাদেে জনয এবং পােমাণধবক িধক্ত ও পােমাণধবক অদেে 

ধবপ্ সম্পদকি  সদচতনতা েড়াদনাে জনয স্মেণ কো হয়। 

 

মহডোমিমা মদবডিে ইমতহাি: 

1939-1945 সাদলে ধদ্বতীয় ধবেযুদদ্ধে সময় 9000 পাউদন্ডেও ক্রবধি 

ইউদেধনয়াম-235 ধবদেে সবিপ্রর্থম ক্রমাতাদয়ন কো পােমাণধবক ক্রবামা এবং 

মাধকি ন B-29 ক্রবামারু ধবমান, এদনালা ক্রগ 6 আগে 1945 সাদল জাপাদনে 

ধহদোধিমা িহদে আেমণ কদেধেল । ধবদিােণটি এতটাই ধবিাল ধেল ক্রয 

তাৎক্ষধণকভাদব 70,000 জন ক্রলাদকে হতযা হয়, যা িহদেে 90% 

এলাকায় েধড়দয় পদে এবং পেবতীকাদল প্রায় 10,000 জন মানুষ্ 

ক্রেধেদয়িন এক্সদপাজাদেে প্রভাদব মাো যায়। 

 

Sports News 
 

মটামকও অমলমম্পক 2020: বোে লভমলনা মবােডগাডহন মব্রাঞ্জ েদক 

মেতডলন  

ভােতীয় বক্সাে লভমলনা মবােডগাডহন স্বণিপ্দকে ফাইনাল মযাদচ ক্রপ ৌঁেদত 

বযর্থি হদয়দেন। ধকন্তু ধতধন একটি ক্রব্রাে প্ক ধনধিত কদেদেন । চলমান 

ক্রটাধকও অধলধম্পদক এটি ভােদতে তৃতীয প্ক। ধতধন ক্রটাধকও 2020 ক্রত 

মধহলাদ্ে ওদয়লটােওদয়ট (69 ক্রকধজ) ক্রসধমফাইনাদল তুেদস্কে বুডিনাে 

িুেডমডনমলে কাদে ক্রহদে যান। লভধলনা ইধতমদধযই অধলধম্পক ক্রগমদসে 

ক্রসধমফাইনাদল ভােতদক প্রর্থম বধক্সং ক্রর্থদক প্ক ধনধিত কদেধেদলন | 

 

এডস্তবান ওকন হাডঙ্গমেযান GP 2021 মেতডলন  

ফ্রাদন্সে এদস্তবান ওকন (আলপাইন-ক্রেনল্ট চালক ) হাদঙ্গধেে ক্রমাধগওোদ্ে 

হাঙ্গাদোধেং-এ আগে 01, 2021-এ অনুধষ্ঠত হওয়া হাদঙ্গধেয়ান িযান্ড ধপ্রদক্স  

জয়ী হদয়দেন । এটি এদস্তবান ওকদনে প্রর্থম F1 ক্রেস জয়। অনযধ্দক,  

ক্রসবাধেয়ান ক্রভদটল (অযােন মাটিি ন-মাদসিধেজ/জামিাধন) ধদ্বতীয় স্থান 

অধধকাে কদেন। লুইস হযাধমল্টন (মাদসিধেজ-ক্রিট ধব্রদটন) তৃতীয় স্থান অধধকাে 

কদেন। 

এই জদয়ে মাধযদম ধতধন  ফমুিলা ওয়ান চযাধম্পয়নধিদপ মযাক্স ভােি াদপদনে 

ক্রর্থদক এধগদয় যান । হাদঙ্গধেয়ান িযান্ড ধপ্রক্স ধেল 2021 ফমুিলা ওয়ান ওয়ার্ল্ি  

চযাধম্পয়নধিদপে একা্ি োউন্ড। 
 

শ্রীলঙ্কাে মবামলাং অলোউন্ডাে ইিুরু উদানা আিেি ামতক মেডকট 

মেডক অবিে মনডলন  

শ্রীলঙ্কাে বাৌঁ -হাধত ধসম ক্রবাধলং অলোউন্ডাে ইসুরু উ্ানা আন্তজি াধতক ধেদকট 

ক্রর্থদক অবসদেে ক্রোষ্ণা কদে ধ্দলন । 12 বেদেে আন্তজি াধতক কযাধেয়াদে 

ধতধন মাে 21 টি একধ্দনে মযাচ এবং 35 টি T20  মযাচ ক্রখদল মাে 45 টি 

উইদকট ধনদয়দেন । 

2009 সাদল বাৌঁ হাধত এই ধমধেয়াম ক্রপসাে টি-ক্রটাদয়ধে ধবেকাদপ অদেধলয়াে 

ধবরুদদ্ধ অধভদষ্ক কদেধেদলন, ক্রযখাদন শ্রীলঙ্কা ফাইনাদল পাধকস্তাদনে কাদে 

ক্রহদে ধগদয়ধেল । ধতধন প্রর্থম ওয়ানদে ক্রখদলধেদলন 2012 সাদল ভােদতে 

ধবপদক্ষ। 

 

মটামকও অমলমম্পডক মমহলাডদে ব্ােমমেডন মব্রাঞ্জ মেতডলন মেমভ 

মিনু্ধ 

ভােতীয় বযােধমেন ক্রখদলায়াড় ধপধভ ধসিু চীদনে ধহ ধবংধজয়াওদক পোধজত 

কদে ক্রটাধকও অধলধম্পদক মধহলাদ্ে ধসদঙ্গলস ইদভদে মব্রাঞ্জ প্ক 

ধজতদলন। এই জদয়ে সাদর্থ, ধসিু প্রর্থম ভােতীয় মধহলা এবং ধদ্বতীয় ভােতীয় 

েীড়াধব্ হদলন ধযধন দুটি পৃর্থক ইদভদে দুটি অধলধম্পক প্ক ধজদতদেন । 

এে আদগ ধতধন 2016 সাদল ধেও অধলধম্পদক মধহলাদ্ে ধসদঙ্গলস 

বযােধমেদন মে ে্ ধজদতধেদলন। 2020 ক্রটাধকও অধলধম্পদক এটি ভােদতে 

ধদ্বতীয় প্ক। 

 

মামকি ন যুিোষ্ট্র  ফুটবডল কনকাকাফ মগার্ল্ কাে মেডতডে 

মাধকি ন যুক্তোষ্ট্র ধেদফধন্ডং চযাধম্পয়ন ক্রমধক্সদকাে ধবপদক্ষ অধতধেক্ত সমদয় 

ক্রগাল কদে 1-0  ক্রস্কাদে কনকাকাফ ক্রগার্ল্ কাপ ধজদতদে । এটি মাধকি ন 

যুক্তোদষ্ট্রে িপ্তম কনকাকাফ ক্রগার্ল্ কাপ । অধতধেক্ত সমদয় মাে ধতন ধমধনট 

বাধক ধেল, এমন সমদয় মাধকি ন ধেদফন্ডাে জয়সূচক ক্রগালটি কদেন । 

এটি 2017 সাদলে পে আদমধেকান ্দলে প্রর্থম ক্রগার্ল্ কাপ ধিদোপা এবং  

2019 সাদলে ফাইনাদল ক্রমধক্সদকাে কাদে হাদেে প্রধতদিাধও  ক্রনয় তাো । 

ক্রমধক্সদকাে মহক্টে মহডেো টুনিাদমদেে ক্রসো ক্রখদলায়াড় ধনবিাধচত হন । পাৌঁ চ 

মযাদচ ধিন ধিট োখা মাধকি ন ক্রগালধকপাে ম্াট টানিাে  ক্রসো ক্রগালেক্ষক 

ধনবিাধচত হন। কাতাদেে আলডমাডযে আলী টপ ক্রস্কাোদেে পুেস্কাে পান । 

 

মটামকও অমলমম্পক 2020 -এ েুরুর্ডদে মিঙ্গলি মটমনডি মিানা 

মেতডলন আডলকোন্ডাে মেডেভ 

জামিাধনে আদলকজান্ডাে ক্রজদেভ োধিয়াে কাদেন খাচানভদক   6-3 6-1 

ক্রস্কাদে হাধেদয় ক্রটাধকও অধলধম্পদক পুরুষ্দ্ে ধসঙ্গলদস ক্রসানা ধজতদলন। ধতধন 

প্রর্থম জামিান পুরুষ্ ক্রটধনস ক্রখদলায়াড় ধযধন ধসদঙ্গলদস অধলধম্পক ক্রসানা 

ধজতদলন । 

24 বেে বয়সী আদলকজান্ডাে ক্রজদেভ এখনও ক্রকাদনা িযান্ড স্লাম ধিদোপা 

ক্রজদতনধন । ধতধন এক েণ্টা এবং 19 ধমধনদটে  এই ক্রখলায় অসাধােণ ক্রখদল 

মযাচটি ধজদত ক্রনন । 1988 ধসউল অধলধম্পদক ক্রেধফ িাদফে পে ধতধন প্রর্থম 

ক্রটধনস ক্রখদলায়াড় ধযধন অধলধম্পক স্বণিপ্ক ধজতদলন । 
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ইতামলে মাডিিল ে্াকবি 2020 মটামকও অমলমম্পডক েুরুর্ডদে 100 

মমটাে মদ ডড় মিানা মেডতডেন 

ইতাধলে ল্ামে মাডিিল ে্াকবি পুরুষ্দ্ে 100 ধমটাে ক্র্ দড় অধলধম্পক 

স্বণি ধজদত অবসেপ্রাপ্ত জযামাইকান তােকা উসাইন ক্রবাদল্টে  13 বেদেে 

ক্রেকেি  ক্রভদঙ্গ ধ্দলন । আদমধেকান মেে কামলি ক্রে পয ধজতদলন এবং 

কানাোে আডন্দ্র মে গ্রাি ক্রব্রাে ধজদতদেন । 

মধহলা ধবভাদগ: 

 

মমহলাডদে মবভাডগ : 

এডলন েম্পিন-মহো ক্রটাধকও িীষ্মকালীন অধলধম্পক ক্রগমদস মধহলাদ্ে 

100 ধমটাে ক্র্ দড় 10.61 ক্রসদকদন্ডে ক্রেকেি  সমদয় ক্রেসটি সমূ্পণি কদে 

ক্রসানা ধজতদলন । েম্পিন-মহোে ক্র্ ড়টি সমূ্পণি কেদত ক্রনওয়া সময়টি 

সবিকাদলে ধদ্বতীয় দ্রুততম । প্রবীণ সতীর্থি মিমল-অ্ান মেোে-প্রাইি 

10.74 ক্রসদকদন্ড ক্রিষ্ কদে ক্রে পয অজি ন কদেন এবং জযামাইকাে মিমেকা 

ে্াকিন 10.76-এ ক্রিষ্ কদে তৃতীয় হন। মাধকি ন যুক্তোদষ্ট্রে মতহনা 

ে্ামনডযলি সপ্তম স্থাদন ধেদলন । 

 

েুরুর্ডদে হমকডত ভােত মব্রাঞ্জ মেডতডে, োমিামনডক 5-4  মগাডল 

হামেডযডে 

ভােতীয় পুরুষ্ হধক ্ল জামিাধনদক পোধজত কদে 41 বেে পদে অধলধম্পক 

প্ক ধজদতদে। ক্রটাধকও অধলধম্পদক োমিামনডক 5-4 ক্রগাদল হাধেদয় 

পুরুষ্দ্ে হধকদত ভােত মব্রাঞ্জ প্ক ধজদতদে। এই ক্রব্রাে প্ক জদয়ে 

আদগ, ভােত সবিদিষ্ 1980 সাদল অধলধম্পক প্ক ধজদতধেল, যখন ভােত 

অধলধম্পক ক্রগমদস  8ম ক্রসানা ধজদতধেল। 

ধসমেধেত ধসং ভােদতে হদয় দুটি ক্রগাল কদেদেন । ক্রসই সদঙ্গ হাধ ি্ ক ধসং, 

হেমনপ্রীত ধসং এবং রুধপিে পাল ধসংও একটি কদে ক্রগাল কদেদেন। 
 

 

েমব কুমাে দমহযা 2020 মটামকও অমলমম্পডক মে ে্ েদক মেডতডেন 

োধিয়ান অধলধম্পক কধমটিে (ROC) োভুে উগুডযডভে কাদে পুরুষ্দ্ে 

57ক্রকধজ ধফ্রোইল ধবভাদগে ফাইনাদল ক্রহদে ভােতীয় কুধস্তগীে েধব কুমাে 

্ধহয়া ক্রে পয প্ক ধজতদলন । ক্রটাধকও অধলধম্পদক এটি ভােদতে পঞ্চম প্ক 

এবং ধদ্বতীয় ক্রে পয। ক্রক ধে যা্ব, সুিীল কুমাে, ক্রযাদগেে ্ি, এবং সাক্ষী 

মাধলদকে পে েধব কুমাে পঞ্চম ভােতীয় কুধস্তগীে ধযধন অধলধম্পদক প্ক 

ধজদতদেন । 

 
'মেল েত্ন অ্াওযােি ' এে নাম েমেবতি ন কডে 'মমেে ধ্ানচাৌঁ দ মেল 

েত্ন অ্াওযােি ' কো হল  

প্রধানমন্ত্রী নদেন্দ্র ক্রমা্ী ক্রোষ্ণা কদেদেন ক্রয 'োেীব গান্ধী মেলা েত্ন 

অ্াওযােি ' এে নাম পধেবতি ন কদে 'মমেে ধ্ানচাৌঁ দ মেল েত্ন অ্াওযােি ' 

কো হদব। প্রধানমন্ত্রী বদলন ক্রয, ধতধন ক্র্িজুদড় এই ধবষ্দয় অসংখয অনুদোধ 

ক্রপদয়ধেদলন এবং তাে ধভধিদতই ধতধন এই প্দক্ষপ ধনদয়দেন । ধযানচাৌঁ ্ 

জন্মধ্ন জাতীয় েীড়া ধ্বস ধহদসদব পাধলত হয় । ধতধন হধকদত ক্র্দিে হদয় 

ধতনটি অধলধম্পক স্বণি ধজদতধেদলন। 

 
েুেস্কাে িম্পডকি : 

পুেস্কােটি 1991-92 সাদল চালু কো হয় । এই পুেস্কাদেে মদধয একটি প্ক, 

একটি সাটিি ধফদকট এবং 25  লাখ টাকা নগ্ ক্র্ওয়া হয় । ক্রখলা েদত্নে প্রর্থম 

প্রাপক ধেদলন ্াবা ধকংব্ধন্ত ধবেনার্থন আনি। সাম্প্রধতক বেেগুধলদত 

ধবজয়ীদ্ে মদধয েদয়দেন ধেদকটাে ক্রোধহত িমিা, কুধস্তগীে ধভদনি ক্রফাগাট, 

মধহলা হধক ্দলে অধধনায়ক োনী োমপাল । 

 
অমলমম্পযান ফুটবলাে এিএি ‘বাবু’ নাযােণ প্রযাত হডলন  

দুবাদেে অধলধম্পয়ান িংকে সুব্রামাধনয়াম (ধযধন "বাবু" নায়োন নাদম পধেধচত 

ধেদলন ) প্রয়াত হদলন । ধতধন 1956 এবং 1960 অধলধম্পদক ভােদতে 

ক্রগালেক্ষক ধেদলন। ফুটবল এবং বাদস্কটবদল মহাোদষ্ট্রে হদয় প্রধতধনধধত্ব কোে 

পািাপাধি নাোয়ণ ভােদতে অনযতম ধনভি েদযাগয ক্রগালেক্ষক ধেদলন । জাতীয় 

্দলে হদয় তাে এক্িদকে কযাধেয়াদে ধতধন 1956 সাদলে অধলধম্পদক 

ভােদতে হদয় চতুর্থি স্থান অজি ন কদেন  এবং 1964 সাদল এধিয়ান ক্রগমদস 

ভােদতে হদয় প্রধতধনধধত্ব কদেন । 

 

Obituaries 
 

ওযার্ল্ি  মাোিি স্বণিেদক মবেযী মন মক ে প্রযাত হডলন  

একাধধক ওয়ার্ল্ি  মাোসি চযাধম্পয়নধিদপ স্বণিপ্ক জয়ী এবং একাধধক এধিয়ান 

মাোসি চযাধম্পয়নধিপ প্কপ্রাপ্ত েীড়াধব্ 105 বেে বয়সী মন ক্রক ে প্রয়াত 

হদলন । ধতধন 2007 সাদল চণ্ডীগড় মাোসি অযার্থদলটিক্স ধমট -এ তাৌঁ ে প্রর্থম 

প্ক ধজদতধেদলন । এে আদগ 2011 সাদল ন্ািনাল মাোিি 

অ্ােডলর্টে মমডট 100 ধমটাে এবং 200 ধমটাে ক্র্ দড় ধতধন ক্রসানা 

ধজদতধেদলন। 
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মাধকি ন যুক্তোদষ্ট্র ওয়ার্ল্ি  মাোসি অযার্থদলটিক্স চযাধম্পয়নধিদপ মন ক্রক ে 100 

ধমটাে এবং 200 ধমটাদে চযাধম্পয়ন হদয়ধেদলন  এবং তাৌঁ দক ক্রসো েীড়াধব্ 

ধহসাদবও ধনবিাধচত কো হদয়ধেল। ধকন্তু 2017 সাদল অকলযাদন্ড ওয়ার্ল্ি  

মাোসি অযার্থদলটিক্স চযাধম্পয়নধিদপে 100+ ধবভাদগ চযাধম্পয়ন হওয়ায়  

ধতধন লাইমলাইদট এদসধেদলন । 

 
েদ্মশ্রী েুেস্কােপ্রাপ্ত েদ্ম িচডদব প্রযাত হডলন  

ক্রোগধে ভাষ্াে প্রর্থম আধুধনক নােী কধব পদ্ম িচদ্ব প্রয়াত হদলন। ধতধন 

2001 সাদল পদ্মশ্রী পুেস্কাে ক্রপদয়ধেদলন । ধতধন ক্রোগধে এবং ধহধি ভাষ্ায় 

অদনক বই েচনা কদেধেদলন এবং তাৌঁ ে কধবতা সংকলন, যাে মদধয 'ক্রমধে 

কধবতা ক্রমদে গীত', এে জনয ধতধন 1971 সাদল সাধহতয একাদেধম পুেস্কাে 

লাভ কদেন। 

 

Defence News 
 

ভােত এবাং ইডন্দাডনমিযাে মডধ্ CORPAT এে 36 তম িাংস্কেণ 

শুরু হল  

ভােত ও ইদিাদনধিয়াে মদধয CORPAT- এে 36 তম সংস্কেণ ভােত 

মহাসাগে অঞ্চদল 30 এবং 31 জুলাই 2021 এ অনুধষ্ঠত হদে। ইধন্ডয়ান 

ক্রনভাল ধিপ (INS) সেযু়, ক্র্িীয়ভাদব ধনধমিত একটি অফদিাে ক্রপদোল 

ক্রভদসল এবং ইদিাদনধিয়ান ক্রনভাল ধিপ KRI বুং ক্রটাদমা এই ক্রকা-

অধেি দনদটে পযাদোল  (কপিযাট) অনুধষ্ঠত কেদে  । 

এে পািাপাধি উভয় ক্র্দিে ক্রমধেটাইম ক্রপদোল ধবমানও অংি ধনদে। 

ক্রকাধভে -19 মহামােীে পধেদপ্রধক্ষদত এই এক্সােসাইজটি 'ক্রযাগাদযাগহীন, 

শুধুমাে সমুদি' পধেচাধলত হদে। ভােত এবং ইদিাদনধিয়া 2002 সাল 

ক্রর্থদক বেদে দুইবাে ইোেনযািনাল ক্রমধেটাইম বাউন্ডােী লাইন  (IMBL) 

বোবে ক্রকা-অধেি দনদটে পযাদোল পধেচালনা কদে আসদে। 

 
CORPAT িম্পডকি : 

CORPAT এে মূল লক্ষয হল ভােত মহাসাগে অঞ্চলদক বাধণধজযক ধিধপং, 

আন্তজি াধতক বাধণজয এবং ববধ সামুধিক ধেয়াকলাপ পধেচালনাে জনয ধনোপ্ 

এবং সুেধক্ষত োখা। CORPAT ক্রন বাধহনীে মদধয ক্রবাঝাপড়া গদড় তুলদত 

সাহাযয কদে এবং ইমল্লগাল আনমেডোডটি ে আনডেগুডলডটে (IUU)-

ভাদব মাে ধো, মাদক োচাে, িামুমদ্রক িন্ত্রািবাদ, িিস্ত্র োকামত এবং 

েলদিু্তা প্রভৃধত ক্রোধ ও ্মন কেদত বযবস্থা িহণ কদে । 

 
অেি ন্ান্স ফ্াক্টমে নতুন অস্ত্র 'মত্রমচ কাবিাইন' ততেী কডেডে 

তাধমলনাড়ু অেি নযান্স ফযাক্টধে ধতরুধচোপিী (OFT) ধেধচ অযাসল্ট োইদফদলে 

(TAR) একটি ধমধন সংস্কেণ োইকা (ধেধচ কাবিাইন) নাদম একটি নতুন উচ্চ-

প্রযুধক্তে এবং কম িব্দযুক্ত অে বতেী কদেদে। একটি অনুষ্ঠাদনে সময় OFT 

এে ক্রজনাদেল মযাদনজাে িঞ্জয মদ্বডবদী, IOFS (Indian Ordnance 

Factories Service) দ্বাো এটি সকদলে সামদন আনা হয়। 
 

TriCa এে তবমিষ্ট্: 

• TriCa এে আকাে: 7.62 X 39 ধমধম  

• TriCa এে ওজন: 3.17 ক্রকধজ (পধেকা সহ) এবং 

• TriCa এে ক্রেে: 150 ক্রর্থদক 175 ধমটাে 

 

Books & Authors 
 

উেন্াি েচমযতা কুনাল বিুে ‘In An Ideal World’ 2022 িাডল 

প্রকামিত হডব 

ধবখযাত উপনযাস েচধয়তা কুনাল বসুে নতুন উপনযাস 'In An Ideal 

World' আগামী বেে মুধক্ত ক্রপদত চদলদে । ক্রপঙু্গইন ক্রেন্ডম হাউস ইধন্ডয়া 

(PRHI) এটি ক্রোষ্ণা কদেদে।  

প্রকািকদ্ে মদত, তাে আসন্ন বইদয়ে গল্প মূলত মনহাদেে একটি কদলদজে 

ধলবাদেল পাটিি ে স্দসযে ধনদখাৌঁ জ হওয়াদক ধেদে আবধতি ত হদয়দে । এই 

অপহেদণে প্রধান সদিহভাজন হদলন এই কদলদজেই  জাতীয়তাবা্ী ্দলে 

ক্রনতা। 

 
ক্াডেন েডমি বাবুে "My Own Mazagon নাডম একর্ট নতুন বই 

প্রকামিত হল  

কযাদেন েদমি বাবু "My Own Mazagon" নামক একটি নতুন বই 

ধলদখদেন। ধসিু ক্রসাসি বুকস দ্বাো প্রকাধিত বইটিদত ম্াোগডণে ইমতহাডিে   

বণিনা কো হদয়দে । বইটি ক্রয র্থভাদব প্রকাি কেদব ভাইস এেধমোল আে হমে 

কুমাে, িযাগ অধফসাে কমাধন্ডং ইন ধচফ, ওদয়োনি ক্রনভাল কমান্ড, ভাইস 

অযােধমোল নাোয়ণ প্রসা্ (অবসেপ্রাপ্ত), ধসএমধে মযাজাগণ েক ধিপধবর্ল্াসি 

ধলধমদটে। 

বইটিে মাধযদম মযাজাগদণে ভুদল যাওয়া ইধতহাস পুনোয় তুদল ধো হদয়দে 

এবং মযাজা গাৌঁ ও বা 'My own Village' এে পধেচয় পুনরুজ্জীধবত কো 

হদয়দে । মযাজাগণ েদক ভােতীয় ক্রন বাধহনীদত চাকধে কোে পে কযাদেন 

েদমি বাবু মুিাই ক্রর্থদক অবসে ক্রনন। কযাদেন বাবুে েধচত অনযানয বইগুধল 

হল: "After You Sir: A Collection of School 

Stories" এবং "Calicut Heritage Trails"। 

 
মানান ভট্ট েমচত 'Balakot air strikes 2019' প্রকামিত হল  

মানন ভট্ট েধচত “Balakot Air Strike: How India Avenged 

Pulwama” নামক একটি বই প্রকাধিত হল । বইটিে প্রকািক হল গারু্া 

প্রকািন । প্রকািদকে মদত, "অযাদড্রনাধলন-পুধিং অযাকিন" সমধন্বত বইটি 

পাঠকদ্ে ক্র্িদপ্রম বাধড়দয় ক্র্দব । এোড়া বইটি ক্র্দিে ক্রসনা বাধহনীে প্রধত 

কৃতজ্ঞতা ও গদবিে অনুভূধতদত ভধেদয় তুলদব । 

বইটিদত, "দুটি েটনা" -ে ধবস্তাধেত ধববেণ ক্র্ওয়া আদে ।  দুভি াগযজনক 

CRPF বাস আোত হানা ক্রর্থদক  শুরু কদে পাধকস্তাদনে বালাডকাডট সন্ত্রাসী 

লঞ্চ পযাে ধ্বংস কো অবধধ সবই এখাদন বণিনা কো হদয়দে । 
 

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


Weekly Current Affairs One-Liners | 31 July to 6 August of 2021  

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

 

Miscellaneous 
 

অনুোগ োকুে ে্াোমলমম্পক মেম িাং "Kar De Kamaal Tu" লঞ্চ 

কেডলন 

ইউধনয়ন ধমধনোে ফে ইযু়র্থ অযাদফয়াসি এন্ড ক্রস্পাটি স অনুোগ মিাং োকুে 

নয়াধ্ধিদত ভােতীয় পযাোধলধম্পক ্দলে জনয ধর্থম সং লঞ্চ কেদলন । গানটিে 

ধিদোনাম “Kar De Kamaal Tu”। গানটিে সুেকাে ও গায়ক হদলন 

লখনউদয়ে একজন ধ্বযাং ধেদকট ক্রখদলায়াড় সেীব ধসং। 24 আগে, 

2021 ক্রর্থদক ক্রটাধকওদত শুরু হওয়া পযাোধলধম্পক ক্রগমদসে  9 টি েীড়ায় 

54 জন পযাো-েীড়াধব্ অংিিহণ কেদেন। 

 
IMF 650 মবমলযন েলাডেে অনুডমাদন মদডযডে 

আিেি ামতক মুদ্রা তহমবডলে (IMF) ক্রবােি  অফ গভনিেস ধবেবযাপী 

ধলকুইধেটি বৃধদ্ধদত সহায়তা কোে জনয IMF এে মেিাল ড্রমযাং 

োইটি(SDR) -এ 650 মবমলযন েলাডেে ক্রেকেি  অদর্থিে অনুদমা্ন 

ধ্দয়দে । 650 ধবধলয়ন েলাদেে SDR বোদদ্দে লক্ষয হল স্সয ক্র্িগুদলা 

ধবদিষ্ কদে উ্ীয়মান এবং উন্নয়নিীল ক্র্িগুধলদক কদোনাভাইোসজধনত  

মহামােী এবং এে ফদল সৃষ্ট অর্থিননধতক মিাে ধবরুদদ্ধ লড়াই কেদত সাহাযয 

কো । 

আধর্থিক মজু্ সম্পদ্ে পধেদপ্রধক্ষদত এই বোদ্দটি IMF এে ইধতহাদস সবিবৃহৎ 

ধবতেণ । বোদ্দটি কাযিকে হদব 23 আগে, 2021 ক্রর্থদক। নতুন বতধে 

SDR স্সয ক্র্িগুদলাদক তাদ্ে তহধবদল ধব্যমান ক্রকাটা ক্রিয়ােদহাধর্ল্ংদয়ে 

অনুপাদত জমা ক্র্ওয়া হদব। 

 
মিহডোে কামিফ K2 মস্কল কো মবডশ্বে িবিকমনষ্ঠ েবিতাডোহী হডলন  

19 বেে বয়সী পাধকস্তাধন পবিতাদোহী ক্রিহদোজ কাধিফ ধবদেে ধদ্বতীয় 

সবদচদয় উঁচু িৃঙ্গ K2 এে চূড়ায় ক্রপ ৌঁোদনা ধবদেে সবিকধনষ্ঠ বযধক্ত হদয়দেন। 

লাদহাদেে ক্রিহদোজ কাধিফ ক্রবাতদলে অধক্সদজদনে সাহাদযয 8,611 ধমটাে 

উঁচু চূড়াটি চড়াে কৃধতত্ব অজি ন কদেন। কাধিদফে আদগ, ধকংব্ন্তী পবিতাদোহী 

মহে্ আলী সা্পাড়াে পুে সাধজ্ সা্পাড়া ধেদলন 20 বেে বয়দস K2 

আদোহণকােী সবিকধনষ্ঠ বযধক্ত। 

কাধিফ 17 বেে বয়দস 8,047 ধমটাে ধবসৃ্তত ধবদেে 12 তম সদবিাচ্চ পবিত  

ধিখেও ক্রস্কল কদেধেদলন। চলধত বেদেে ক্রম মাদস ধতধন মাউে এভাদেে 

ক্রস্কল কো সবিকধনষ্ঠ পাধকস্তাধন হদয়ধেদলন। পাধকস্তান, ক্রনপাল এবং চীদন 

ধবদেে 14 টি সদবিাচ্চ িৃঙ্গ অবধস্থত । K2  এবং নাঙ্গা পবিত সহ 8,000 

ধমটাদেে পাৌঁ চটি িৃঙ্গ পাধকস্তাদন েদয়দে। 
 

কুমার মেিম প্রবড়িা Vi-এর র্র্-এপ্রিপ্রকউটিভ কচয়ারমযার্ পে 

কিদক ইস্তফা প্রেদির্ 

আপ্রেেয প্রবড়িা গ্রুদপর রেয়ারমযান কুমার মেিম প্রবড়িা কভাোদফার্ 

আইপ্রেয়া (এখর্ Vi) কবাদেন র নন-এলিলকউটিভ লর্জরক্টর এবিং নন-

এলিলকউটিভ রেয়ারমযান পদ রেজক ইস্তফা লদজলন। Vi পলরোলনা পষডদ 

সবডসম্মলতিজম প্রিমাংশু কাপাপ্রর্য়াদক , বতড মাজন একেন নন-এলিলকউটিভ 

লর্জরক্টর, কাযডত নন-এলিলকউটিভ রেয়ারমযান লহসাজব লনবডালেত কজরজেন। 

বতড মাজন লতলন রটললকম, ইজলকট্রলনি এবিং লর্লেটাল অেডনীলত সেলকড ত 

FICCI কাউলিজলর রেয়ারমযান। 

 

CBIC কমপ্লাডযন্স ইনফেডমিন মোটি াল (CIP) চালু কডেডে 

ক্রসন্ট্রাল ক্রবােি  ফে ইনোইদেক্ট টযাক্সস অযান্ড কােমস 

www.cip.icegate.gov.in/CIP- এ ভােতীয় শুল্ক সেধত তর্থয 

ক্রপাটি াল চালু কদেদে। এই ক্রপাটি ালটি প্রায় 12,000 র্ট কােমস টযাধেফ 

আইদটদমে জনয সমস্ত শুল্ক পদ্ধধত এবং ধনয়ন্ত্রক সেধত সম্পধকি ত তদর্থযে 

ধবনামূদলয প্রদবিাধধকাে ক্র্য় । ক্রপাটি ালটি সমস্ত আইদটদমে জনয আম্াধন এবং 

েপ্তাধন সম্পধকি ত প্রদয়াজনীয়তাে সমূ্পণি জ্ঞান সেবোহ কেদব। 

CIP CBIC দ্বাো ধবকধিত আদেকটি সুধবধাজনক টুল, যা আমাদ্ে বযবসায় 

ক্ষমতাপ্র্ান কদে এবং ক্রসইসাদর্থ কােমস এন্ড পাটি নাে গভদমিে 

এদজধন্সগুধলে (FSSAI, AQIS, PQIS, ড্রাগ কদন্ট্রালাে ইতযাধ্) আইধন 

এবং প্রধেয়াগত প্রদয়াজনীয়তা সম্পদকি  আপ টু ক্রেট তর্থয সহ ক্রযদকান আিহী 

বযধক্তদক আম্াধন এবং েপ্তাধন কেদত সাহাযয কদে।  
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