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National News 
 

শ্রম ও কমমসংস্থান মন্ত্রণালয় e-Shram প ার্ম াল চালু করেরে 

অসংগঠিত শ্রমিকদের ককন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কততৃ ক বাস্তবাময়ত সািামজ্ক 

সুরক্ষা মিদির সদে যুক্ত করার জ্ন্য শ্রি ও কিৃসংস্থান িন্ত্রণালয় e-Shram 

কোরৃ্াল চালু কদরদে। শ্রি ও কিসৃংস্থান িন্ত্রী ভূদেন্দ্র যােব কোরৃ্ালটি চালু 

কদরদেন, কযখাদন 38 ককাটি অসংগঠিত শ্রমিকরা মনদজ্দের নাি নমিভুক্ত করদত 

োদরন এবং এরফদল তারা মবমভন্ন সািামজ্ক সুরক্ষা প্রকল্প কিদক উেকত ত হদবন। 
 

eSHRAM প ার্ম ালটি সম্পরকম : 

• প্রমতটি অসংগঠিত কিী মযমন eSHRAM কোরৃ্াদল করমজ্স্টার করদবন, 

মতমন 2.0 লক্ষ র্াকার দুরৃ্র্না বীিা কভার োদবন। (িততুয বা স্থায়ী অক্ষিতার 

জ্ন্য 2 লক্ষ র্াকা এবং আংমিক অক্ষিতার জ্ন্য 1 লক্ষ র্াকা)। 

• eSHRAM কোরৃ্াদল করমজ্দেিদনর েদর কিীরা একটি কদর অনন্য 12 

মিমজ্দর্র ইউমনভাসৃাল অযাকাউন্ট নম্বর (UAN) সহ একটি eSHRAM 

কািৃ োদবন এবং এই কািৃটির িাধ্যদি কযদকাদনা সিয় তারা কযদকাদনা 

সািামজ্ক মনরােত্তা মিদির সুমবধাগুমল অযাদেস করদত সক্ষি হদবন। 

• eSHRAM কোরৃ্ালটি অসংগঠিত শ্রমিকদের একটি জ্াতীয় িার্াদবস 

(NDUW) ততমরদত সাহায্য করদব। 
 

AICTE এর সাথে সহথ াগিতায় ভারথতর প্রেম হযাকােন 

"MANTHAN 2021 " চালু করল BPR&D 

ব্যুর ো অফ পযলিশ ল সোর্চ  অ্ুোন্ড ডেরেিপরেন্ট (BPR&D) অ্ি ইলন্ডযো 

কোউলিি ফ  ডেকলিকুোি এেয রকশরি  (AICTE) সহর োলিতোয 

‘MANTHAN 2021’ িোরে একটি অ্িন্য জোতীয হুোকুোথি র্োিয কর রে। এই 

হুোকোথরি  েূি উরেশ্য হি ডেরশ  ডিোরযন্দো সংস্থোগুলিরক একুশ শতরক  ড  

সেস্ত লি োপত্তো র্ুোরিঞ্জ ডেোকোরব্িো  সম্মযখীি হরত হয ডসই সম্পরকচ  উদ্ভোব্িী 

ধো ণো এব্ং প্র যলিিত সেোধোি ডেওযো এব্ং এই প্ররযোিকো ী সংস্থোরক শলিশোিী 

ক ো। 
 

হযাকােন সম্পথকে : 

• 28 িরেম্ব  ডথরক 01 লেরসম্ব , 2021 প চন্ত অ্িিোইি পদ্ধলতরত হুোকোথি 

অ্িযলিত হওযো  কথো  রযরে।  

• লব্জযী েি 40 িক্ষ েোকো পোরব্। 

• কৃলিে ব্যলদ্ধেত্তো, লেপ িোলিচং, অ্িরেরন্টে ল যোলিটি, ডেলশি িোলিচং প্রেৃলত 

িতয ি প্র যলি ব্যব্হো  কর  20 টি লেন্ন র্ুোরিঞ্জ ডেেরেরন্ট 6 টি লথরে  

েোধ্যরে হুোকথি অ্িযলিত হরব্। 
 

গনর্োচন কগমশন SVEEP পরামশে কমেশালার আথয়াজন কথরথে  

েো রত  লিব্চোর্ি কলেশি (ECI) লসরেরেটিক ডেোেো স এেয রকশি এন্ড 

ইরিরটো োি পোটিচ লসরপশি (SVEEP) কেচশোিো  আরযোজি কর রে। এই 

কেচশোিো  অ্ংশ লহসোরব্, প্রধোি লিব্চোর্ি কলেশিো , সযশীি র্ন্দ্র লিব্চোর্ি কলেশিো  

 োজীব্ কুেোর   সোরথ একটি িতয ি উরযোি উরমোর্ি কর ি। দুই লেরি  কেচশোিো  

েূি উরেশ্য লেি  োরজু  SVEEP পল কল্পিো প চোরিোর্িো ক ো, SVEEP- এ  

গুরুত্বপূণচ লব্ষযগুরিো লিরয আরিোর্িো ক ো এব্ং েলব্ষ্যরত  লিব্চোর্রি  জন্য 

একটি উন্নত ডকৌশি প্রণযি ক ো। 
 

SVEEP প্প্রাগ্রাম গক? 

• SVEEP কেচসূলর্ হি ডেোেো রে  লশক্ষো ও সরর্তিতো  জন্য েো রত  

লিব্চোর্ি কলেশরি  প্রধোি কেচসূলর্। 

• িতয ি ডেোেো রে  ডেোেো  আইলে কোেচ  পোঠোরিো  সেয কলেশি তোরে  

একটি ব্যলিিত লর্ঠি পোঠোরব্। 

• এই প্যোরকরজ িতয ি ডেোেো রে  জন্য একটি ডেোেো  লিরেচ লশকো, একটি 

অ্লেিন্দিপি এব্ং নিলতক ডেোেেোরি  অ্ঙ্গীকো  অ্ন্তেযচ ি থোকরব্। 
 

সরকার "ভারত গসগরজ (BH-গসগরজ)" প্রগজথেশন চালু কথরথে  

সড়ক পল ব্হি ও েহোসড়ক েন্ত্রণোিয িতয ি  োিব্োহি এ  জন্য একটি িতয ি 

ড লজরেশি লর্হ্ন অ্থচোৎ "েো ত লসল জ (BH-লসল জ)" র্োিয কর রে।  খি 

িোলড়  েোলিক এক  োজু ডথরক অ্ন্য  োরজু স্থোিোন্তল ত হরব্ তখি BH-লসল জ 

লর্হ্ন ব্হিকো ী  োিব্োহিগুলিরক একটি িতয ি ড লজরেশি লর্হ্ন ডেওযো  প্ররযোজি 

হরব্ িো। 

এ  আরি, ডেোে  োি আইি, 1988 এ  ধো ো 47 এ  অ্ধীরি,  লে ডকোি ব্যলি 

এক  োজু ডথরক অ্ন্য  োরজু র্রি  োয, তোহরি ডসই ব্যলি  ড   োরজু তো  

 োিব্োহি ড লজষ্টো  ক ো আরে ডসই  োজু ব্যতীত অ্ন্য ডকোি  োরজু 12 েোরস  

ডব্লশ িোলড়  োখো  অ্িযেলত লেি িো, লকন্তু 12 েোরস  লিধচোল ত সেরয  েরধ্য িতয ি 

ডেে-র লজেল ং কতৃচ পরক্ষ  সোরথ একটি িতয ি ড লজরেশি ক রত হরব্। 
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প্ক "BH-গসগরজ" এর জন্য আথর্দন করথত পাথর? 

প্রলত ক্ষো কেী, ডকন্দ্রীয স কো /  োজু স কো / ডকন্দ্রীয/  োজু পোব্লিক ডসট  

আন্ডো রেলকংস এব্ং ডব্স কোল  খোরত  ডকোম্পোলি/ সংস্থো  োরে  র্ো  ব্ো 

তরতোলধক  োজু/ ডকন্দ্রশোলসত অ্ঞ্চরি অ্লফস  রযরে ডসইসব্ কেী ো েিোন্টোল  

ডব্লসস এ এই সযলব্ধোটি পোরব্। 
 

3 জন মহিলা সি সুহিম পকারর্ম ে 9 জন নতুন হিচাে হত শ থ গ্রিণ 

কেরলন  

ভারদতর প্রধান মবচারেমত (CJI) এনমভ রািন সুমপ্রি ককাদরৃ্র মবচারেমত মহদসদব 

মতনজ্ন নারীসহ নয়জ্ন নতুন মবচারকদক িেি গ্রহণ কমরদয়দেন । নয়জ্ন নতুন 

মবচারেমত িেি গ্রহদণর ের সুমপ্রি ককাদরৃ্র মবচারেমত সংখ্যা 33 জ্ন হদয়দে । 

এই নয়জ্ন নতুন মবচারদকর িদধ্য মতনজ্ন - মবচারেমত মবক্রি নাি, মবমভ নাগরিনা 

এবং মেএস নরমসংহ - ভারদতর প্রধান মবচারেমত হদত চদলদেন । 

িীর্ৃ আোলদতর ইমতহাদস এই প্রিি নয়জ্ন মবচারেমত একসদে িেি মনদলন। 

ঐমতহযগতভাদব, নতুন মবচারেমতরা CJI এর আোলত কদক্ষ িেি গ্রহণ কদরন, 

মকন্তু ককামভি িহািারীর কারদণ িেি গ্রহণ অনুষ্ঠানটি সুমপ্রি ককাদরৃ্র অমতমরক্ত 

ভবন কিদেদের মিলনায়তদন অনুমষ্ঠত হদব। 
 

এখারন সুহিম পকারর্ম ে নয়জন নতুন হিচাে হতে নাম পেওয়া িল : 

1. মবচারেমত মবক্রি নাি: মবচারেমত মবক্রি নাি গুজ্রার্ হাইদকাদরৃ্র প্রধান 

মবচারেমত মেদলন । 2027 সাদলর কফব্রুয়ামরদত িীর্ ৃআোলদতর মবচারক 

মবচারেমত সূযৃ কাদের অবসদরর ের মতমন CJI হওয়ার কেৌদে আদেন। 

2. মবচারেমত মবমভ নগরািন : মবচারেমত নগরািন কণৃার্ক হাইদকাদরৃ্র 

মবচারেমত মেদলন। মবচারেমত নগরািন কসদেম্বর 2027 এ প্রিি িমহলা 

CJI হওয়ার কেৌদে আদেন। 

3. মবচারেমত PS নরমসংহ: মবচারেমত নরমসংহ একজ্ন মসমনয়র অযািদভাদকর্ 

এবং প্রাক্তন সমলমসর্র কজ্নাদরল মেদলন। মবচারেমত নরমসংহ মবচারেমত 

নগরািদনর স্থাদন CJI েদের োময়ত্ব সািলাদবন এবং এর কিয়াে েয় িাদসর 

কবমি হদব। 

4. মবচারেমত অভয় শ্রীমনবাস ওকা: মবচারেমত ওকা কণৃার্ক হাইদকাদরৃ্র প্রধান 

মবচারেমত মেদলন। 

5.  মবচারেমত মজ্দতন্দ্র কুিার িদহশ্বরী: মবচারেমত িদহশ্বরী মেদলন মসমকি 

হাইদকাদরৃ্র প্রধান মবচারেমত। 

6.  মবচারেমত মহিা ককাহমল: মবচারেমত ককাহমল কতদলোনা হাইদকাদরৃ্র প্রধান 

মবচারেমত মেদলন 

7.  মবচারেমত মসটি রমভকুিার: মবচারেমত রমবকুিার মেদলন ককরালা 

হাইদকাদরৃ্র মবচারেমত 

8.  মবচারেমত এি এি সুন্দদরি: মবচারেমত সুন্দদরি িাদ্রাজ্ হাইদকাদরৃ্র 

মবচারেমত মেদলন 

9. মবচারেমত কবলা এি মিদবেী: মবচারেমত মিদবেী মেদলন গুজ্রার্ হাইদকাদরৃ্র 

মবচারেমতসকল  
 

আযু়শ মন্ত্রী সিমানন্দ পসারনায়াল 'Y-Break' অ্যা  চালু করেরেন 

ককন্দ্রীয় আয়ুি িন্ত্রী সবৃানন্দ কসাদনায়াল নয়া মেমিদত 'Y Break' কযাগ 

কপ্রাদর্াকল কিাবাইল অযামেদকিন চালু কদরদেন। অযােটি ততমর কদরদেন 

কিারারমজ্ কেিাই ন্যািনাল ইনমস্টটিউর্ অফ কযাগা (MDNIY)। 30 আগস্ট 

কিদক 5 কসদেম্বর, 2021 েযৃে আজ্ােী কা অিতত িদহাৎসব উেলদক্ষ আয়ুি 

িন্ত্রদকর উদযাদগ সপ্তাহব্যােী কাযৃক্রি ও প্রচাদরর অংি মহদসদব অযােটি চালু 

করা হদয়মেল। 
 

অ্যা টি সম্পরকম : 

• Y-Break (বা "Yoga Break") কিাবাইল অযামেদকিনটি একটি অসাধারণ 

োাঁ চ মিমনদর্র কযাগ কপ্রাদর্াকল অযাে, মবদির্ কদর কিৃরত কেিাজ্ীবীদের 

জ্ন্য তাদের কিসৃ্থদল তাদের উৎোেনিীলতা বত মির জ্ন্য দুমিো িুক্ত 

করদত, মরদেি এবং েুনরায় কফাকাস করার জ্ন্য মিজ্াইন করা হদয়দে । 

এর িদধ্য রদয়দে আসন, প্রাণায়াি এবং ধ্যান। 

• একমেদক অযােটি িাি 5 মিমনদর্র িদধ্য কয ককান জ্ায়গায় সহদজ্ই কযাগ 

এবং ধ্যান করার সুমবধা প্রোন করদব । এোো এটি মবমভন্ন কযাগ অনুিীলন 

সম্পদকৃ সদচতনতাও আনদব। 
 

িধানমন্ত্রী পমােী Shikshak Parv -2021 এে উরবাধন কেরলন  

প্রধানিন্ত্রী নদরন্দ্র কিােী "Shikshak Parv-2021" এর উদবাধন করদলন এবং 

মভমিও কনফাদরদের িাধ্যদি উদবাধনী সদেলদন মনদজ্র বক্তব্য রাদখন। 

'Shikshak Parv-2021' এর মিি হল "Quality and Sustainable Schools: 

Learnings from Schools in India"। মিক্ষা িন্ত্রণালয় বারা আদয়ামজ্ত এই 

অনুষ্ঠানটি 07 কিদক 17 কসদেম্বর, 2021 েযৃে োমলত হদব। 

Shikshak Parv-2021 এর উদেশ্য হল িানুদর্র িদধ্যর ইদনাদভিনদক 

উৎসামহত প্রোন করা এবং সব স্তদর িানুদর্র িদধ্য মিক্ষার ধারাবামহকতা মনমিত 

করা । 

অনুষ্ঠাদনর অংি মহদসদব প্রধানিন্ত্রী জ্াতীয় মিক্ষানীমত, NEP 2020 -এর অধীদন 

োাঁ চটি িূল প্রকল্প চালু কদরন। 
 

এে মরে েরয়রে : 

• ভারতীয় সাইন ল্যােুদয়জ্ মিকিনামর (শ্রবণ প্রমতবন্ধীদের জ্ন্য অমিও এবং 

কর্ের্ এদম্বদিি সাইন ল্যােুদয়জ্ মভমিও, ইউমনভাসৃাল মিজ্াইন অফ 

লামনৃং এর সাদি সািঞ্জস্য করদখ) 

• কিা বলা বই (দৃমিহীনদের জ্ন্য অমিওবুক) 

• CBSE- এর িুদলর গুণগত মনিয়তা এবং িূল্যায়ন কাঠাদিা 

• NIPUN ভারদতর জ্ন্য NISHTHA মিক্ষকদের প্রমিক্ষণ কিৃসূমচ 

• মবযাঞ্জমল 2.0 কোরৃ্াল (দেিাজ্ীবীদের জ্ন্য োর্ফিৃ যা সরকামর িুদল 

মিক্ষার িান বত মিদত অবোন রাখদব ) 
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ভােত সেকাে পোগ হনোময়কােী চাো হিতেরণে জন্য 'AYUSH 

AAPKE DWAR' কযারম্পইন চালু করেরে  

আজ্ােী কা অিতত িদহাৎসব উেযােদনর অংি মহদসদব আযু়ি িন্ত্রক 'AYUSH 

AAPKE DWAR' নািক একটি প্রচার শুরু কদরদে, যার লক্ষয এক বেদর 75 

লাখ েমরবাদর করাগ মনরািয়কারী গাদের চারা মবতরণ করা। এই কযাদম্পইনটি িুম্বাই 

কিদক ককন্দ্রীয় আয়ুি িন্ত্রী সবৃানন্দ কসাদনায়াল উদবাধন কদরন । এই সিয় মতমন 

নাগমরকদের িদধ্য মনরািয়কারী গাদের চারা মবতরণ কদরন।  

েরবতীকাদল, কেি জু্দে 45 টিরও কবমি জ্ায়গা কিদক কযাদম্পইনটি চালু করা 

হয়। মবতরণ করা করাগ মনরািয়কারী গাদের চারা গুমলর িদধ্য আদে কতজ্োতা , 

মস্টমভয়া, অদিাক, মগলয়, অশ্বগন্ধা, কলিনগ্রাস, তুলসী, সেৃগন্ধা এবং আিলমক । 

এই কযাদম্পইদনর অধীদন, এক বেদর 75,000 কহক্টর জ্ায়গা জু্দে করাগ 

মনরািয়কারী গাদের চার্ করার প্রস্তাব করা হদয়দে। 
 

TRIFED এিং MEA আত্মহনভম ে ভােত কনমাে স্থা ন কেরত চরলরে  

ট্রাইবাল ককা -অোদরটিভ িাদকৃটিং কিদভলেদিন্ট কফিাদরিন অফ ইমিয়া 

(TRIFED) েররাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র সহদযামগতায় আগািী 3 িাদসর িদধ্য মবদশ্বর 75 

টি ভারতীয় মিিন/ দূতাবাদস একটি আত্মমনভৃর ভারত কনৃার স্থােন করদত চদলদে 

। িাইল্যাদির ব্যাংকক িহদরর ভারতীয় দূতাবাদস 15 আগস্ট, 2021-এ ঐ একই 

ধরদনর প্রিি আত্মমনভৃর ভারত কনৃার সফলভাদব উদবাধন করা হদয়মেল। এোো, 

ভারদত স্থামেত 75 টি মবদেিী দূতাবাদসও TRIFED আত্মমনভৃর কনৃার স্থােন 

করদব। 

 

মূল হিষয়িস্তু : 

• 75 টি কেদির িদধ্য রদয়দে জ্যািাইকা, আয়ারল্যাি, তুরি, ককমনয়া, 

িদোমলয়া, ইসরাদয়ল, মফনল্যাি, োে, কানািা, মসোেুর, রামিয়া, িামকৃন 

যুক্তরাষ্ট্র, ইদন্দাদনমিয়া, গ্রীস এবং সাইপ্রাস। 

• ভারদত মবদেদির 75 টি দূতাবাদস TRIFED আত্মমনভৃর কনৃার স্থােন 

করদব। 
 

চণ্ডীিড় প্রলওথয় প্েশনথক পাাঁ চ তারকা গর্গশষ্ট ‘ইট রাইট 

প্েশন’ সার্টে ফাই করা হথয়থে 

 োিীরে  উচ্চেোরি , পযলষ্টক  খোব্ো  প্রেোরি  জন্য চণ্ডীিড় প্রলওথয় প্েশন 

(CRS) ডক 5 ষ্টার 'ইট রাইট প্েশন' সার্টে গফথকশন প্রেোি ক ো হরযরে। 

FSSAI- তোলিকোেয ি থোেচ  পোটিচ  অ্লেে এরজলি এ  লসদ্ধোরন্ত  প  ফয ে ডসফটি 

এন্ড েুোন্ডোেচ  অ্থল টি অ্ফ ইলন্ডযো (FSSAI) এই সোটিচ লফরকশি প্রেোি কর । 

গর্শ্বমাথনর প্রলওথয় প্েশথনর আেরি আপরেে ক ো  জন্য CRS ডক 

লিব্চোর্ি ক ো হরযলেি। 
 

সার্টে গফথকশনর্ট সম্পথকে :: 

• এই সোটিচ লফরকশি হি 'ইে  োইে ইলন্ডযো' েযেরেন্ট এ  অ্ংশ-  ো সেস্ত 

েো তীযরে  জন্য লি োপে, স্বোস্থুক  খোয লিলিত ক রত ডেরশ  খোয 

ব্যব্স্থোরক পল ব্লতচ ত ক ো  জন্য FSSAI -এ  একটি ব্ড় েোরপ  প্ররর্ষ্টো। 
 

প্কন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূথপন্দ্র  াদর্ PRANA প্পাটে াল চালু করথলন 

ডকন্দ্রীয পল রব্শ, ব্ি ও জিব্োযয পল ব্তচ ি েন্ত্রী, ভূথপন্দ্র  াদর্ ডেরশ  132 টি 

শহর  ব্োযয দূষণ লিযন্ত্ররণ  জন্য PRANA িোরে একটি ডপোেচ োি র্োিয কর রেি। 

PRANA েোরি Portal for Regulation of Air pollution in Non-

Attainment cities। ডপোেচ োি (prana.cpcb.gov.in) শহর   ব্োযয কেচ 

পল কল্পিো ব্োস্তব্োযরি  লফলজকুোি ও লফিোলিযোি অ্ব্স্থো ট্র্ুোক ক ো  পোশোপোলশ 

জিসোধো রণ  কোরে ব্োযয  গুণেোি সম্পলকচ ত তথ্য প্রর্ো  ক রত সোহোয্য ক রব্। 

ন্যাশনাল গিন এয়ার প্প্রাগ্রাথমর (NCAP) আওতোয আসো শহ গুলিরক 

আওতোেয ি ক ো হরব্। এেোড়ো লেলি  আিন্দ লব্হোর  স্থোলপত েো রত  প্রথে 

কো চক ী স্মি েোওযো  ডক ডকন্দ্রীয েন্ত্রী ডেরশ  জন্য উৎসিচ কর রেি। 
 

চণ্ডীিথড় ভারথতর সর্থচথয় উঁচু র্ায়ু পগরথশাধক টাওয়ার স্থাপন 

করা হথয়থে 

চণ্ডীিথড়র প্কন্দ্রশাগসত অঞ্চথল েো রত  সব্রর্রয উঁর্য  ব্োযয পল রশোধক 

েোওযো  উরবোধি ক ো হরযরে। লপযোস এযো  প্রোইরেে লিলেরেে কতৃচ ক ট্র্োিরপোেচ  

র্ক, ডসট  26-এ র্ন্ডীিড় দূষণ লিযন্ত্রণ কলেটি  (CPCC) উরযোরি েোওযো টি 

স্থোপি ক ো হরযরে। 

এটি ডেরশ  সরব্চোচ্চ ব্োযয পল রশোধক েোওযো , প্রায় 500 গমটার ব্যোসোধচ জয রড় 

অ্ব্লস্থত এব্ং 24 গমটার-উঁচু। পল রশোধক েোওযো টি আরশপোরশ  পল রব্শ ডথরক 

3.88 ডকোটি ঘিফয ে ব্োযয পল ষ্কো  ক রব্। 

িধানমন্ত্রী নরেন্দ্র পমােী সেম ােধাম ভিরনে উরবাধন কেরলন প্রধানিন্ত্রী নদরন্দ্র 

কিােী মভমিও কনফাদরদের িাধ্যদি গুজ্রাদর্র আহদিোবাদে সেৃারধাি ভবদনর 

উদবাধন করদলন । মতমন সেৃারধাি কফজ্ -II কন্যা োিালয় (গালৃস কহাদস্টল) 

প্রকদল্পর "ভূমি েূজ্া "ও কদরন । এই দুটি প্রমতষ্ঠানই "ভারদতর আয়রন ম্যান" 

সেৃার বিভভাই প্যাদর্লদক উৎসগৃ করা হদয়দে। মবশ্ব োটিোর সিাজ্ এই প্রকল্পটি 

ততমর কদর । 
 

িধানমন্ত্রী নরেন্দ্র পমােী োজা মরিন্দ্র িতা  হসংি হিশ্বহিদ্যালরয়ে 

হভহিিস্তে স্থা ন কেরলন 

প্রধানিন্ত্রী নদরন্দ্র কিােী উত্তরপ্রদেদির আলীগদে রাজ্া িদহন্দ্র প্রতাে মসংহ রাজ্য 

মবশ্বমবযালদয়র মভমত্তপ্রস্তর স্থােন করদলন । উত্তর প্রদেি সরকার মবমিি জ্ার্ 

ব্যমক্তত্ব, িহান িুমক্তদযািা, মিক্ষামবে এবং সিাজ্ সংিারক রাজ্া িদহন্দ্র প্রতাে 

মসং এর স্মরদণ এবং সোদন মবশ্বমবযালয়টি প্রমতষ্ঠা করদে। 

ইউমনভামসৃটি 92 একর এলাকা জু্দে কলাধা গ্রাি এবং আমলগদের ককাল 

তহমসদলর িুদসেুর কমরি জ্াদরৌমল গ্রাদি মবস্তত ত হদব । 
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গনগতন িডকগর এআই চাগলত সড়ক গনরাপত্তা প্রকল্প ‘iRASTE’ 

চালু কথরথেন 

ডকন্দ্রীয সড়ক পল ব্হি েন্ত্রী লিলতি িেকল  একটি কৃলিে ব্যলদ্ধেত্তো র্োলিত প্রকল্প 

‘iRASTE’ র্োিয কর রেি। এই প্রকরল্প  িক্ষু হি সড়ক দুঘচেিো কেোরত সোহোয্য 

ক ো, এই ঘেিোগুলি  জন্য েোযী লব্ষযগুলি ডব্োঝো এব্ং ডসগুলি কেোরিো  জন্য 

সেোধোি ডব্  ক ো।iRASTE েোরি Intelligent Solutions for Road Safety 

through Technology and Engineering. 
 

প্রকল্পর্ট সম্পথকে : 

• েহো োরে  িোিপযর  পোইিে লেলত্তরত প্রকল্পটি হোরত ডিওযো হরযরে  োরত 

শহর   দুঘচেিো 50 শতোংশ কলেরয আিো  োয। 

• প্রকল্পটি ড ৌথেোরব্ ডকন্দ্র, Intel, INAI, IIIT-Hyderabad, CSIR-

CRRI (Central Road Research Institute), েোলহন্দ্রো অ্ুোন্ড েোলহন্দ্রো 

এব্ং িোিপয  লেউলিলসপ্যোি করপচোর শি (NMC) বো ো পল র্োলিত হরযরে। 

• 'লেশি লজর ো' দুঘচেিো  দৃরশ্য  লেরক এলিরয  োওযো  জন্য প্রকরল্প  প্রধোি 

ডফোকোস থোকরব্  োিব্োহি লি োপত্তো, িলতশীিতো লব্রেষণ এব্ং সড়ক 

অ্ব্কোঠোরেো লি োপত্তো। 

• হ্রোসকৃত CO2 গ্যোস একটি ব্লধচত কুোরিোল  েোি সহ গ্যোস ডিেওযোরকচ  ডফ ত 

পোঠোরিো হয। কে খ রর্ CO2 কুোপর্ো  প্র যলি  নব্লিক ডিতো কোব্চি 

লিরি  প্র যলিিত সহোযতোয এই প্রকল্পটি সম্পোলেত হয। 
 

গজথরা -পগলউশন প্রচাথরর জন্য নীগত আথয়াি 'শূন্য' প্প্রাগ্রাম 

চালু কথরথে 

িীলত আরযোি, েোলকচ ি- লেলত্তক  লক েোউরন্টি ইিলেটিউে (RMI) এব্ং RMI 

India- এ  সহর োলিতোয লজর ো-পলিউশি ডেলিেোল   োিব্োহিরক উৎসোলহত 

ক ো  জন্য েোহক এব্ং লশরল্প  সোরথ কোজ কর  শূন্য িোরে একটি কুোরম্পইি র্োিয 

কর রে। প্রর্ো োলে োিটি শহুর  ডেলিেোল  লব্েোরি নব্দুুলতক  োিব্োহি (ইলে) 

েহরণ  প্রর্ো  ক রব্ এব্ং নব্দুুলতক  োিব্োহরি  স্বোস্থু, পল রব্শিত এব্ং 

অ্থচনিলতক সযলব্ধো সম্পরকচ  ডেোিোরে  েরধ্য সরর্তিতো নতল  ক রব্। 

প্রর্ো োলে োরি  অ্ংশ লহসোরব্,একটি করপচোর ে ব্র্ুোলন্ডং এব্ং সোটিচ লফরকশি 

ডপ্রোেোে র্োিয ক ো হরে।একটি অ্িিোইি ট্র্ুোলকং প্ল্ুোেফেচ ডেেো  েোধ্যরে 

কুোরম্পইরি  প্রেোব্ ডশযো  ক রব্। 
 

প্টগলকম প্সক্টথর স্বয়়ংগিয় রুথটর অধীথন মগন্ত্রসভা 100% FDI 

অনুথমাদন কথরথে  

প্রধোিেন্ত্রী ির ন্দ্র ডেোেী  সেোপলতরত্ব ডকন্দ্রীয েলন্ত্রসেো ডেলিকে ডসটর  ডব্শ 

লকেয  কোঠোরেোিত এব্ং প্রলিযোিত সংস্কোর   অ্িযরেোেি লেরযরে  োরত উচ্চ 

েোিো  ঋণেস্ত ডেলিকে পল রষব্ো প্রেোিকো ীরে  িোণ ডেওযো  োয। ডকন্দ্রীয 

েলন্ত্রসেো ডেোে 9 টি কোঠোরেোিত এব্ং 5 টি প্রলিযোিত সংস্কোর   অ্িযরেোেি 

লেরযরে। 

িোণ প্যোরকজটি কেচসংস্থোরি  সযর োি সৃলষ্ট ক রব্, স্বোস্থুক  প্রলতর োলিতোরত 

উৎসোলহত ক রব্, ডেোিোরে  স্বোথচ  ক্ষো ক রব্, তো ল্য বৃ্লদ্ধ ক রব্, লব্লিরযোিরক 

উৎসোলহত ক রব্ এব্ং ডেলিকে সোলেচ স ডপ্রোেোইেো রে  (টিএসলপ) উপ  লিযন্ত্রক 

ডব্োঝো কেোরব্ ব্রি আশো ক ো হরে। 
 

ডঘোলষত লকেয  প্রধোি সংস্কো  লিম্নরূপ: 

• AGR এ  সংজ্ঞোয পল ব্তচ ি: অ্ুোেজোরেে েস ড লেলিউ (AGR ) এ  

সংজ্ঞো পল ব্তচ ি ক ো হরযরে এব্ং এখি সেস্ত ডেলিকে ড লেলিউ AGR 

ডথরক স োরিো হরব্। 

• ব্রকযো  ওপ  র্ো  ব্ের   স্থলিতোরেশ: ডেলিকে খোরত  লব্লধব্দ্ধ পোওিো  

ওপ  র্ো  ব্ের   জন্য স্থলিতোরেশ ডঘোষণো ক ো হরযরে। এটি 1 অ্রটোব্ , 

2021 ডথরক কো চক  হরব্। 

• প্রতুক্ষ লব্রেলশ লব্লিরযোি (FDI): স কো  স্বযংলিয রুরে  অ্ধীরি ডেলিকে 

খোরত এফলেআই 49% ডথরক ব্োলড়রয 100% কর রে। 

• লিিোে কুোরিন্ডো  লস্থ  ক ো হরযরে: এখি ডথরক প্রলত আলথচক ব্ের   ডশষ 

প্রোলন্তরক ডেকট্র্োে লিিোে অ্িযলিত হরব্। 
 

মগন্ত্রসভা অথটা এর়্ং প্রান গশথল্পর জন্য 26,058 প্কার্ট টাকা PLI গিম 

অনুথমাদন কথরথে 

ডকন্দ্রীয েলন্ত্রসেো েো রত  উৎপোেি ক্ষেতো বৃ্লদ্ধ  জন্য অ্রেো, অ্রেো-করম্পোরিন্ট 

এব্ং ডরোি লশরল্প  জন্য ডপ্রোেোকশি লিঙ্কে ইিরসিটিে (PLI) লস্কে অ্িযরেোেি 

কর রে। PLI লস্কে েো রত উন্নত স্বযংর্োলিত প্র যলি  নব্লিক স ব্ োহ শৃঙ্খিো  

উত্থোিরক উৎসোলহত ক রব্। কুোলব্রিরে  নব্ঠরক  প  েন্ত্রী সোংব্োলেকরে  ব্রিি 

ড , পোাঁ র্ ব্ের  লশল্পরক 26,058 ডকোটি েোকো  প্ররণোেিো ডেওযো হরব্। 
 

লস্কেটি সম্পরকচ : 

• অ্রেোরেোব্োইি এব্ং ডরোি লশরল্প  জন্য PLI লস্কেটি 2021-22 সোরি  

ডকন্দ্রীয ব্োরজরে  13 টি ডসটর   জন্য PLI লস্কেগুলি  সোেলেক ডঘোষণো  

অ্ংশ,  ো  জন্য ব্যয ক ো হরযরে 1.97 িক্ষ ডকোটি েোকো। 

• ডেোে ব্োরজে 26,058 ডকোটি েোকো ডথরক, অ্রেোরেোব্োইি লশরল্প  জন্য 

25,938 ডকোটি েোকো এব্ং ডরোি লশরল্প  জন্য 120 ডকোটি েোকো অ্িযরেোলেত 

হরযরে। 
 

কুশীনির গর্মানর্ন্দরথক কােমস প্নার্টফাইড এয়ারথপাটে  

গহথসথর্ প্ াষণা করা হথয়থে 

ডসন্ট্রোি ডব্োেচ  অ্ব্ ইিেোইর ট েুোক্স অ্ুোন্ড কোেেস (CBIC) কুশীিি  

লব্েোিব্ন্দ রক কোেেস ডিোটিফোইে এযো রপোেচ  লহরসরব্ ডঘোষণো কর রে। এ  

ফরি আন্তজচ োলতক  োিীরে  র্িোর্ি সহ ডব্ৌদ্ধ তীথচ োিীরে  র্িোর্ি ও সহজ হরব্। 
 

লব্েোিব্ন্দ টি সম্পরকচ : 

• কুলশিি  লব্েোিব্ন্দ  একটি আন্তজচ োলতক লব্েোিব্ন্দ   ো 600 এক  এিোকো 

জয রড় লব্সৃ্তত। 

• এই লব্েোিব্ন্দ টিরক িত ডফব্রুযোল রত DGCA কতৃচ ক আন্তজচ োলতক ফ্লোইে 

পল র্োিিো  িোইরসি ডেওযো হরযরে। 

• আিে েোরস, লের ট  ডজিোর ি অ্ফ লসলেি এলেরযশি (DGCA) 

আন্তজচ োলতক ফ্লোইে পল র্োিিো  জন্য লব্েোিব্ন্দর   িোইরসরি  নব্ধতো 21 

ডফব্রুযোল , 2023 প চন্ত ব্োলড়রযলেি। িোইরসরি  ডেযোে 21আিে, 2021 

এ ডশষ হওযো  কথো লেি। 
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নীগত আথয়াি ‘Reforms in Urban Planning Capacity in 

India’ গনথয় প্রগতথর্দন চালু কথরথে 

িীলত আরযোি ‘Reforms in Urban Planning Capacity in India’ 

লশর োিোরে একটি প্রলতরব্েি র্োিয কর রে  ো েো রত িি  পল কল্পিো  ক্ষেতো 

বৃ্লদ্ধ  ব্যব্স্থো তয রি ধর । িীলত আরযোরি  েোইস-রর্যো ম্যোি ে:  োজীব্ কুেো , 

CEO শ্রী অ্লেতোে কোন্ত এব্ং লব্রশষ সলর্ব্ ে: ডক  োরজি   োও ড ৌথেোরব্ 

প্রলতরব্েিটি 2021 সোরি  16 ডসরেম্ব  প্রকোশ কর লেরিি। 
 

ল রপোেচ টি সম্পরকচ : 

• প্রলতরব্েরি ডব্শ লকেয  সযপোল শ ক ো হরযরে  ো েো রত িি  পল কল্পিো 

ক্ষেতো  েূল্য শৃঙ্খরি ব্োধো দূ  ক রত পোর । এ  েরধ্য স্বোস্থু পল কল্পিো  জন্য 

ডপ্রোেোম্যোটিক ইন্টো রেিশি,শহুর  শোসরি  ল -ইলঞ্জলিযোল ং , ল লেশি অ্ফ 

েোউি এন্ড কোলন্ট্র প্ল্ুোলিং অ্টস ও অ্ন্তেযচ ি  রযরে। 

• প্রলতরব্েরি ব্িো হরযরে ড , প্রলতটি শহ রক 2030 সোরি  েরধ্য ‘সব্ো  

জন্য স্বোস্থুক  শহ ’ হওযো  কোেিো ক রত হরব্। 

• প্রলতরব্েরি 5 ব্ের   জন্য '500 স্বোস্থুক  শহ  কেচসূলর্' িোরে একটি 

ডকন্দ্রীয খোরত  প্রকরল্প ও সযপোল শ ক ো হরযরে। এ  অ্ধীরি  োজু এব্ং 

স্থোিীয সংস্থোগুলি ড ৌথেোরব্ িি  ও শহ  লিব্চোর্ি ক রব্। 
 

নির পগরকল্পনা গক: 

িি  পল কল্পিো হি শহ , িোিল ক এব্ং পল রব্রশ  সেলিত উন্নযরি  লেলত্ত। 

দুেচ োগ্যিরে, এখি এটি  থো থ েরিোর োি ডপরযরে। প্রর্লিত িি  পল কল্পিো ও 

শোসি কোঠোরেো জটিি,  ো প্রোযই অ্েষ্টতো এব্ং জব্োব্লেলহতো  অ্েোরব্  লেরক 

লিরয  োয। 
 

প্রধানমন্ত্রী নথরন্দ্র প্মাগদ প্লাকসভা গিকার ওম গর্ড়লার সথে 

স়ংসদ র্টগভ চালু করথলন 

প্রধোিেন্ত্রী ির ন্দ্র ডেোেী সহ উপ োেপলত এে ডেঙ্কোইযো িোইেয  এব্ং ডিোকসেো  

লেকো  ওে লব্ড়িো ডিোকসেো টিলে এব্ং  োজুসেো টিলে লেলিরয সংসে টিলে 

র্োিয কর ি। সংসে টিলে ডপ্রোেোলেং পোিচোরেন্ট এব্ং িণতোলন্ত্রক প্রলতিোিগুলি  

কো চকোল তো, পল কল্পিো এব্ং িীলতগুলি  শোসি এব্ং ব্োস্তব্োযি, েো রত  ইলতহোস 

ও সংসৃ্কলত এব্ং সোধো ণ েোিযরষ  স্বোরথচ  লব্ষযগুলি েশচ ক রব্। িতয ি র্ুোরিিটি 

ডেরশ  সংসেীয ব্যব্স্থোয আর কটি গুরুত্বপূণচ অ্ধ্যোয  যি কর রে। 
 

পাওয়ার ফাইন্যান্স কথপোথরশন ভারথতর প্রেম ইউথরা গগ্রন র্ন্ড 

জাগর কথরথে 

লব্দুুৎ খোরত  শীষচস্থোিীয NBFC, পোওযো  ফোইন্যোি করপচোর শি লিলেরেে 

(PFC) সফিেোরব্ তো  প্রথে ইউর ো লেি ব্ন্ড জোল  কর রে। 7 ব্ের   ইউর ো 

300 লেলিযি ব্রন্ড  েোে 1.841 শতোংশ  োখো হরযরে। এই ইউর ো লেি ব্ন্ড হি 

েো রত  ত ফ ডথরক জোল  ক ো প্রথে ইউর ো লেরিোলেরিরেে লেি ব্ন্ড ইসযু। 

এটি েো তীয NBFC কতৃচ ক জোল  ক ো প্রথে ইউর ো। 

এই খোরত িতয ি ডকোি প্রোইরেে লব্লিরযোি িো হওযো এব্ং তো  সোরথ তোপ লব্দুুৎ 

উৎপোেরি র্োরপ  কো রণ PFC তো  ঋণেোরি  ডপোেচ রফোলিওরত একটি 

উরিখর োগ্য পল ব্তচ ি িক্ষু ক রে। 
 

আইন ও হিচাে মন্ত্রণালয় “Ek Pahal” অ্হভযান শুরু করেরে 

কর্মল-আইদনর অধীদন গণ করমজ্দেিনদক উৎসামহত করার জ্ন্য আইন ও মবচার 

িন্ত্রণালদয়র অধীন মবচার মবভাগ "Ek Pahal" নািক একটি অমভযান শুরু 

কদরদে। 17 কসদেম্বর কিদক 2 রা অদক্টাবর েযৃে সারা কেদি "Ek Pahal" 

কযাদম্পইন চলদব। "Ek Pahal কযাদম্পইনটি 34 টি রাজ্য এবং ককন্দ্রিামসত 

অঞ্চদলর 33 টি কজ্লায় 50,000 টি গ্রাি েঞ্চাদয়দত 51,434 টি কিন সামভৃস 

কসন্টারদক কভার করদব। 
 

ভােরতে িথম পেশীয়ভারি হনহমমত কু্রজ লাইনাে চালু করেরে 

IRCTC 

ইমিয়ান করলওদয় কযার্ামরং অযাি রু্যমরজ্ি কদেৃাদরিন (IRCTC) কিসাসৃ 

ওয়ার্ারওদয়জ্ কলজ্ার রু্যমরজ্ি প্রাইদভর্ মলমিদর্ি বারা েমরচামলত কদিৃমলয়া 

কু্রদজ্র সাদি চুমক্ত স্বাক্ষর কদরদে। এর উদেশ্য হল ভারদতর প্রিি কেিীয়ভাদব 

মনমিৃত মবলাসবহুল কু্রদজ্র প্রচার ও মবেণন করা । এটি হল জ্নসাধারদণর জ্ন্য 

েযৃর্ন েমরদর্বার IRCTC-এর অধীদন আদরকটি অমবশ্বাস্য মবলাসবহুল ভ্রিণ 

অফার। 

কেিীয়ভাদব মনমিতৃ কু্রজ্টির িাধ্যদি যািীরা জ্নমপ্রয় ভারতীয় এবং আেজৃ্ামতক 

েযৃর্ন ককন্দ্র-দযিন কগায়া, মেউ, ককামচ, লাক্ষাবীে বীেেুঞ্জ এবং শ্রীলঙ্কা প্রভত মত 

স্থাদন কযদত োরদব । 
 

2050 সারলে মরে ভােত তৃতীয় িৃিিম আমোহনকােক পেশ 

িরত চরলরে  

UK এর আেজৃ্ামতক বামণজ্য মবভাদগর প্রকামিত প্রমতদবেদন বলা হদয়দে, 2050 

সাদলর িদধ্য ভারত মবদশ্বর তত তীয় বতহত্তি আিোমনকারক কেি হদত চদলদে । 

2050 সাদলর িদধ্য মবশ্বব্যােী আিোমনর 5.9 িতাংি কিয়াদরর সদে ভারত চীন 

ও যুক্তরাদষ্ট্রর ের তত তীয় বতহত্তি আিোমনকারক কেি হদব। 

বতৃিাদন ভারত সবদচদয় কবমি আিোমনকারক কেদির তামলকায় অিি স্থাদন 

রদয়দে, যার 2.8 িতাংি কিয়ার রদয়দে। কলাবাল কট্রি আউর্লুক মরদোরৃ্ 

অনুযায়ী, তামলকায় ভারদতর অবস্থান 2030 সাদলর িদধ্য 30.9 িতাংি কিয়াদরর 

সাদি চতুিৃ স্থাদন চদল যাদব। 
 

পকন্দ্রীয় মন্ত্রী  ীযূষ পগায়াল ন্যাশনাল হসঙ্গল উইরডা হসরেম চালু 

কেরলন 

ককন্দ্রীয় বামণজ্য ও মিল্প িন্ত্রী েীযূর্ কগায়াল মবমনদয়াগকারীদের জ্ন্য এবং ব্যবসার 

জ্ন্য ‘ন্যািনাল মসদেল উইদিা মসদস্টি (NSWS)’ চালু কদরদেন। NSWS 

একটি মসদেল উইদিা কোরৃ্াল যা মবমনদয়াগকারীদের বা উদযাক্তাদের জ্ন্য 

সরকাদরর কাে কিদক অনুদিােন এবং োেেি োওয়ার জ্ন্য ওয়ান স্টে িে 

মহদসদব কাজ্ করদব। এটি ভারদত মবমনদয়াগকারীদের, উদযাক্তাদের ব্যবসার 

প্রদয়াজ্নীয় অনুদিােন এবং করমজ্দেিদনর জ্ন্য সরকামর অমফসগুমলদত 

কেৌোদনা কিদক মবরত িাকদত সাহায্য করদব । 
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তাৎ যম: 

• নতুন এই ব্যবস্থার লক্ষয হল বাস্তুতদন্ত্রর স্বচ্ছতা, জ্বাবমেমহতা এবং 

প্রমতমক্রয়ািীলতা আনা। 

• বতৃিাদন, কোরৃ্ালটি 18 টি ককন্দ্রীয় মবভাদগ এবং 9 টি রাদজ্য অনুদিােন 

কেয়। বামক 14 টি ককন্দ্রীয় মবভাগ এবং োাঁ চটি রাজ্য 2021 সাদলর মিদসম্বদরর 

িদধ্য যুক্ত করা হদব। 

• কোরৃ্ালটি ইনদভস্ট ইমিয়ার সাদি মিদল মিল্প ও অভযেরীণ বামণদজ্যর 

উন্নয়ন মবভাগ (DPIIT) কযৌিভাদব ততমর কদরদে। 
 

িধানমন্ত্রী হিহজর্াল স্বাস্থয হমশন চালু কেরিন 

প্রধানিন্ত্রী নদরন্দ্র কিােী 27 কসদেম্বর জ্াতীয় মিমজ্র্াল কহলি মিিন (NDHM) 

-এর কেিব্যােী করাল-আউর্ কর্ার্ণা করদত চলদেন, যার নািকরণ করা হদয়দে 

প্রধানিন্ত্রী মিমজ্র্াল কহলি মিিন (PM-DHM)। এর অধীদন একটি অনন্য 

মিমজ্র্াল স্বাস্থয ID িানুর্দক কেওয়া হদব, যাদত ব্যমক্তর সিস্ত স্বাস্থয করকিৃ 

িাকদব। ID আধার এবং ব্যবহারকারীর কিাবাইল নম্বদরর িদতা মবিে মববরণ 

ব্যবহার কদর ততমর করা হদব । 
 

সেকাে ইহডয়া পিির্ পেজলুযশন পকাম্পাহন হলহমরর্ি (IDRCL) 

িহতষ্ঠা করেরে 

সরকার একটি সম্পে ব্যবস্থােনা ককাম্পামন (AMC) প্রমতষ্ঠা কদরদে, যার নাি 

ইমিয়া কিবর্ করদজ্ামলউিন ককাম্পামন মলমিদর্ি (IDRCL) । এর েমরদিামধত 

িূলধন 80.5 লক্ষ র্াকা এবং অনুদিামেত িূলধন 50 ককাটি র্াকা। IDRCL খারাে 

ঋণ েমরদিাধ করদত ন্যািনাল অযাদসর্ মরকনোকিন ককাম্পামন মলমিদর্দির 

(NARCL) সদে মিদল কাজ্ করদব । 

ব্যাংক অব বদরাো (BoB), োঞ্জাব ন্যািনাল ব্যাংক (PNB), ব্যাংক অফ ইমিয়া 

(BoI), ব্যাংক অফ িহারাষ্ট্র, SBI, ইউমনয়ন ব্যাংক অফ ইমিয়া, কযানারা ব্যাংক, 

ইমিয়ান ব্যাংক এবং IDBI ব্যাংক IDRCL এর কিয়ারদহাল্ডার। 
 

 

সুহিম পকার্ম  FASTER ব্যিস্থা চালু করেরে 

ভারদতর সুমপ্রি ককারৃ্ FASTER (Fast and Secured Transmission of 

Electronic Records) নাদি একটি ইদলকট্রমনক মসদস্টি চালু কদরদে। 

FASTER মসদস্টি ই-প্রিামণত কমে আোলত কিদক কারাগাদর স্থানােদরর জ্ন্য 

ব্যবহার করা হদব। প্রধান মবচারেমত এনমভ রািন, মবচারেমত নাদগশ্বর রাও এবং 

মবচারেমত সূযৃ কাদের মতন মবচারেমতর কবঞ্চ রাজ্য সরকার, ককন্দ্রিামসত অঞ্চল, 

কারাগার মবভাগ এবং সংমিি অন্যান্য কততৃ েক্ষদক ই-প্রিামণত কমে গ্রহদণর জ্ন্য 

কারাগার ব্যবস্থা ততরী করার মনদেৃি মেদয়দে। 
 

িেেী  হসং  ুেী 'Swachh Survekshan' -এে 7ম সংস্কেরণে 

উরভােন কেরলন 

ককন্দ্রীয় গতহ ও নগর উন্নয়ন িন্ত্রী হরেীে মসং েুরী 'Swachh Survekshan 2022' 

-এর 7ি সংিরদণর উদভােন কদরদেন। এটি িহরাঞ্চদল বামর্ৃক েমরচ্ছন্নতা 

জ্মরদের সপ্তি সংিরণ, যার অধীদন প্রিিবাদরর িদতা কজ্লা ranking চালু করা 

হদয়দে। প্রবীণ নাগমরক এবং তরুণদের কণ্ঠস্বরদকও অগ্রামধকার কেওয়া হদব। 

এই মিিনটির িাধ্যদি জ্নসাধারদণর স্যামনদর্িন েমরকাঠাদিা এবং েমরদর্বার িান 

উন্নয়দন নাগমরকদের সাদি ক্রিাগত জ্মেত িাকা হল িূল উদেশ্য । এই লক্ষয 

েূরদণ , 'সাবৃজ্নীন কিৌচালয় সাফাই জ্ন ভামগোরী উৎসব' সম্প্রোয় এবং োবমলক 

র্য়দলদর্র িান িূল্যায়ন এবং ভমবষ্যদত প্রমক্রয়ার উন্নমতর জ্ন্য নাগমরকদের 

িতািত গ্রহদণর উোয় সহজ্তর করা হদব। 
 

ভােত IAEA এে িহিোগত হনেীক্ষরকে োহয়ত্ব প রত চরলরে  

জ্ািৃামন এবং যুক্তরাজ্যদক েরামজ্ত করার ের 2022 কিদক 2027 সাল েযৃে েয় 

বেদরর জ্ন্য োরিাণমবক িমক্তর িামেেূণৃ ব্যবহারদক উৎসামহত করার জ্ন্য একটি 

িযৃাোেূণৃ প্রমতষ্ঠান ইন্টারন্যািনাল এর্মিক এনামজৃ্ এদজ্মের (IAEA) বমহরাগত 

মনরীক্ষক মহদসদব ভারত মনবৃামচত হদয়দে। ভারদতর কম্পদট্রালার এবং অমির্র 

কজ্নাদরল মজ্মস িুিুৃ IAEA এবং মবদেি িন্ত্রদকর (MEA) বমহরাগত মনরীক্ষক 

মহসাদব মনবৃামচত হদয়দেন। 

প্রিি েফায় কভাদর্র জ্ন্য জ্ািৃামন 36 কভার্, ভারত 30, যুক্তরাজ্য আর্, রামিয়া 

11, তুরি 9, মিির 20, মরোবমলক অফ ককামরয়া 2 এবং মফমলোইন 7 কভার্ 

কেদয়দে। মবতীয় রাউি ভারত ও জ্ািৃামনর িধ্যকার প্রমতদযামগতায় উদত্তমজ্ত 

হদয়মেল এবং ভারত ইউদরােীয় কেিদক েরামজ্ত করদত সক্ষি হদয়মেল। 
 

MCA পকাম্পাহন আইন কহমটিে পময়াে 1 িেে িাহ়িরয়রে 

কদেৃাদরর্ মবর্য়ক িন্ত্রনালয় (MCA) আবার ককাম্পামন আইন কমিটির কিয়াে 

এক বের বামেদয় 16 কসদেম্বর, 2022 েযৃে কদরদে। কদেৃাদরর্ মবর্য়ক 

সম্পােক রাদজ্ি ভািৃা কমিটির বতৃিান কচয়ারোরসন। কমিটি 2019 সাদল গঠিত 

হদয়মেল এবং এদত কিার্ 11 জ্ন সেস্য মেদলন। 

ন্যািনাল ককাম্পামন আইন ট্রাইবুযনাদলর (NCLT) কাযৃকামরতা উন্নত করদত, 

ককাম্পামন আইন এবং সীমিত োয়বিতা অংিীোমরত্ব আইদনর বাস্তবায়ন সংক্রাে 

মবর্দয় সুোমরি করার জ্ন্য এই কমিটি গঠন করা হদয়মেল। প্যাদনদলর কিয়াে 

2020 সাদলও বামেদয় 17 কসদেম্বর, 2021 েযৃে করা হদয়মেল । 
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পলাকসভাে হিকাে 'হনহধ 2.0' হস্কম চালু করেরেন 

কলাকসভার মিকার ওি মবেলা 2021 সাদলর মবশ্ব েযৃর্ন মেবস উেলদক্ষ েযৃর্ন 

িন্ত্রনালদয়র আদয়াজ্দন NIDHI 2.0 (ন্যািনাল ইমন্টদগ্রদর্ি িার্াদবস অফ 

হসমের্ামলটি ) মিদির উদবাধন কদরদেন। NIDHI 2.0 িার্াদবসটি আরও কবমি 

অেভৃুমক্তিূলক হদব ।এখাদন ককবল আবাসন ইউমনর্গুমলই নয়, ট্রাদভল এদজ্ন্ট, 

রু্যর অোদরর্র এবং অন্যান্যরাও এর িদধ্য অেভৃুক্ত িাকদব । 
 

NIDHI হস্কম সম্পরকম : 

• েযৃর্ন খাদতর মিমজ্র্ালাইদজ্িদনর সুমবধাদিৃ এবং আমতদিয়তা ও েযৃর্ন 

খাদত ব্যবসা করা সহজ্ করদত েযৃর্ন িন্ত্রণালয় NIDHI মিি চালু কদরদে। 
 

পকন্দ্রীয় মন্ত্রী হজরতন্দ্র হসং “অ্মৃত গ্রযাড চযারলঞ্জ পিাগ্রাম- जनCARE” 
চালু করেরেন 

আজ্ােী কা অিতত িদহাৎসদবর অংি মহসাদব, ককন্দ্রীয় িন্ত্রী িঃ মজ্দতন্দ্র মসং 

(দকন্দ্রীয় রাজ্য িন্ত্রী (স্বতন্ত্র োময়ত্ব) মবজ্ঞান ও প্রযুমক্ত) "जनCARE" নািক 

অিততগ্রযাি চযাদলঞ্জ কপ্রাগ্রাি চালু কদরদেন । এই গ্রযাি চযাদলদঞ্জর লক্ষয হল 75 

টি স্টারৃ্-আে এবং উদযাক্তাদের মচমিত করা, যারা ভারদতর স্বাস্থযদসবািূলক 

চযাদলঞ্জগুমলর জ্ন্য উভাবনী আইমিয়া এবং সিাধান মনদয় আসদব । 
 

হস্কমটি সম্পরকম : 

• এই চযাদলঞ্জটি বাদয়াদর্কদনালমজ্ ইিামে মরসাচৃ অযামসদস্টে কাউমেল 

(BIRAC), NASSCOM এবং NASSCOM ফাউদিিন কযৌিভাদব 

কেিব্যােী "মিসকভার - মিজ্াইন - কিল" কপ্রাগ্রাি মহদসদব চালু কদরদে। 

• "जनCARE" অিতত চযাদলঞ্জ কর্মলদিমিমসদন উভাবন, মিমজ্র্াল স্বাস্থয, মবগ 

কির্া সহ mHealth, এআই, ব্লকদচইন এবং অন্যান্য প্রযুমক্তর িদতা স্টারৃ্-

আেগুমলদক স্বীকত মত কেদব। 

• চযাদলঞ্জটি 31 মিদসম্বর, 2021 এ কির্ হদব। 
 

সামাহজক হিচাে ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয় এল্ডাে লাইন চালু করেরে 

সািামজ্ক ন্যায়মবচার ও ক্ষিতায়ন িন্ত্রণালয় 'এল্ডার লাইন' নাদি মসমনয়র 

নাগমরকদের জ্ন্য ভারদতর প্রিি প্যান-ইমিয়া কহল্পলাইন চালু কদরদে, যার 

কর্াল-মে নম্বর 14567। েযার্ফিৃটি মসমনয়র মসটিদজ্নদের সংদযাগ করদত এবং 

তাদের উদবগ কিয়ার করদত, তথ্য এবং মনদেৃমিকা কেদত সাহায্য করদব । 

এটি কেনিন ইসুয, আইমন সিস্যা এবং এিনমক অেব্যবহাদরর কক্ষদি বতিদের 

উিার করার মবর্দয় মবনািূদল্য তথ্য এবং মনদেৃিনা প্রোন করদব। র্ার্া ট্রাস্ট এবং 

NSE ফাউদিিন "এল্ডার লাইন" এর প্রযুমক্তগত অংিীোর। 
 

ভােতীয় পসনািাহিনী কলকাতায় ‘হিজয়া সাংসৃ্কহতক মরিাৎসি’ 

আরয়াজন কেরত চরলরে  

ভারতীয় কসনাবামহনী 26 কিদক 29 কসদেম্বর কলকাতায় "মবজ্য়া সংিত মত 

িদহাৎসব" আদয়াজ্ন করদব। 1971 সাদলর ভারত-োক যুদির সুবণজৃ্য়েী 

উেলদক্ষ এই িদহাৎসব োলন করা হদব। ইদভন্টটির উদবাধন করদবন ইস্টানৃ 

কিাদির কসনা কিািার কলফদর্ন্যান্ট কজ্নাদরল িদনাজ্ োদি। এই অনুষ্ঠান 

চলাকালীন চলমিি প্রেিৃনী, মিদয়র্ার নার্ক, সংগীতানুষ্ঠান এবং ব্যাি েমরদবিনা 

সহ মবমভন্ন সাংিত মতক অনুষ্ঠান েমরচামলত হদব। ভারত-োক যুদির সুবণজৃ্য়েী 

স্মরদণ স্বমণৃি মবজ্য় বর্ ৃউেযােদনর অংি মহদসদব এটি আদয়াজ্ন করা হদব। 
 

 

International News 
 

শ্রীলংকা ফুি ইমারজম হি অ্িস্থাে প াষণা করেরে 
শ্রীলঙ্কার কবসরকামর ব্যাংদকর তবদেমিক িুদ্রা ফুমরদয় যাওয়ার ফদল আিোমন 

অিৃায়ন করদত ব্যিৃ হওয়ায় খায সংকর্ আরও কবদে যাওয়ার েরুণ কেদি জ্রুমর 

অবস্থা কর্ার্ণা করা হদয়দে । রাষ্ট্রেমত কগার্াবায়া রাজ্াোকদস বদলদেন কয, মতমন 

মচমন, চাল এবং অন্যান্য প্রদয়াজ্নীয় খাবাদরর িজু্ে কিাকাদবলায় জ্রুমর 

মবমধমবধাদনর মনদেৃি মেদয়দেন। চলমত বের িামকৃন িলাদরর তুলনায় শ্রীলঙ্কার রুমে 

7.5% কদিদে। 

সরকার খায িজু্ে করার জ্ন্য জ্মরিানা বামেদয়দে, মকন্তু কদরানাভাইরাস জ্মনত 

িহািারীর জ্ন্য কেিটিদত যখন প্রমতমেন 200 এরও কবমি িানুদর্র িততুয হমচ্ছল 

তখন এই অবস্থার সাদি লোই করার জ্ন্য কেিটি এই র্ার্মতর সেুখীন হয় । 

িহািারীর কারদণ 2020 সাদল অিৃনীমত করকিৃ 6.6 িতাংি কদি মগদয়মেল এবং 

গত বেদরর িাচৃ িাদস সরকার ফদরন এেদচঞ্জ বাাঁ চাদনার জ্ন্য কেিীয় রান্নায় 

অেমরহাযৃ িিলা, কভাজ্য কতল এবং হলুে সহ যানবাহন এবং অন্যান্য মজ্মনস 

আিোমন মনমর্ি কদরমেল । 
 

হনউ পিরভল রমন্ট ব্যাংক সংযুক্ত আেি আহমেশা, িাংলারেশ 

এিং উরুগুরয়রক নতুন সেস্য হিরসরি অ্নুরমােন হেরয়রে 

সাংহাই মভমত্তক মনউ কিদভলেদিন্ট ব্যাংক (NDB) সংযুক্ত আরব আমিরিা, 

উরুগুদয় এবং বাংলাদেিদক তাদের নতুন সেস্য কেি মহদসদব অনুদিােন 

মেদয়দে। 2020 সাদল, NDB কবািৃ অফ গভনৃর তাদের সেস্যেে সম্প্রসারদণর 

জ্ন্য আদলাচনা শুরু কদর। ফলস্বরূে সংযুক্ত আরব আমিরিা, উরুগুদয় এবং 

বাংলাদেি NDB-র প্রিি নতুন সেস্য কেি মহদসদব গতহীত হদয়দে । 

NDB মিকস (িামজ্ল, রামিয়া, ভারত, চীন এবং েমক্ষণ আমেকা) কেিগুমলর 

সিন্বদয় 2015 সাদল প্রমতমষ্ঠত হদয়মেল। 
 

কানািাে শিে িানমাহি 5 পসরেম্বে পগৌেী লরেশ হেিস হিরসরি 

 ালন কেরত চরলরে 

কানািার িহর বানৃামব 5 কসদেম্বরদক "দগৌরী লদঙ্কি মেবস" মহসাদব োলদনর 

কর্ার্ণা কদরদে । বানৃামবর কিয়র িাইক হামলৃর কাযৃালয় কিদক জ্ামর করা কর্ার্ণায় 

বলা হদয়দে কয, কগৌরী লদঙ্কি একজ্ন সাহসী ভারতীয় সাংবামেক মেদলন মযমন 

সতয ও ন্যাদয়র েদক্ষ োাঁ মেদয়মেদলন, কুসংিাদরর মবরুদি চযাদলঞ্জ কদরমেদলন 

এবং েমরদ্র ও মনেীমেত িানুর্দের কসবায় তাাঁ র জ্ীবন উৎসগৃ কদরমেদলন।. 
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হকউিা হিরশ্বে িথম পেশ পযখারন িাচ্চারেে টিকা পেওয়া শুরু 

িরয়রে  

মবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা কততৃ ক স্বীকত ত নয় এিন র্দরায়া জ্াব ব্যবহার কদর মকউবা ককামভি 

-19 এর মবরুদি দুই বের বয়দসর কবমি বয়সী মিশুদের টিকা কেওয়ার জ্ন্য মবদশ্বর 

প্রিি কেি হদয় উদঠদে । 11.2 মিমলয়ন িানুদর্র এই কমিউমনস্ট বীেটির লক্ষয 

হল 2020 সাদলর িাচৃ কিদক বন্ধ িাকা কবমিরভাগ িুল েুনরায় কখালার আদগ 

কেদির সিস্ত মিশুদক টিকা কেওয়া। 

চীন, সংযুক্ত আরব আমিরিাহ এবং কভদনজু্দয়লার িদতা কেিগুমল কর্ার্ণা 

কদরদে কয তারা কোর্ মিশুদের টিকা কেওয়ার েমরকল্পনা করদে, মকন্তু মকউবা 

প্রিি এটি করদত চদলদে । 
 

এল সালভারিাে হির্করয়নরক জাতীয় মুদ্রা হিরসরি গ্রিণকােী 

িথম পেশ িরয় উরেরে 

এল সালভাদিার মবদশ্বর প্রিি কেি মহদসদব মবর্কদয়নদক আইমন কর্িার মহদসদব 

গ্রহণ কদরদে। এল সালভাদিার সরকার োমব কদরদে কয এই েেদক্ষে কেদির 

অদনক নাগমরকদক প্রিিবাদরর িদতা ব্যাঙ্ক েমরদর্বাগুমলদত অযাদেস প্রোন 

করদব । এিনমক, মক্রদোকাদরমেদত কলনদেদনর ফদল কেিটি প্রায় 400 মিমলয়ন 

িলার মফ বাাঁ চাদত োরদব, যা প্রবাসীদের বারা কেদি োঠাদনা অদিৃর উের ব্যাংক 

এবং আমিৃক প্রমতষ্ঠানগুমল আদরাে কদর | 
 

িাতাস পথরক কািমন ধােণকােী হিরশ্বে িৃিিম প্ল্যান্ট আইসল্যারড 

ততেী িরয়রে 

বাতাস কিদক কাবৃন িাই অোইি কবর করার জ্ন্য মিজ্াইন করা মবদশ্বর বতহত্তি 

েযাদন্টর কাযৃক্রি আইসল্যাদি শুরু হদয়দে । েযান্টটির নাি অরকা, যার অি ৃ

আইসল্যািীয় িদে 'িমক্ত'। এটি প্রমত বের 4,000 র্ন েযৃে CO2 বাতাস কিদক 

শুদর্ কনদব। 
 

প্ল্যান্টটি সম্পরকম : 

• বাযু় কিদক সরাসমর শুদর্ কনওয়া কাবৃন িাই অোইি 1000 মির্ার 

গভীরতায় ভূগদভৃ জ্িা হদব, কযখাদন এটি মিলায় েমরণত হদব। 

• এই প্রযুমক্ত জ্লবাযু় েমরবতৃদনর মবরুদি লোইদয় একটি প্রধান হামতয়ার 

হদয় উঠদত োদর। 
 

আগজজ আখনাউচ মরথকার নতুন প্রধানমন্ত্রী গনর্োগচত হথয়থেন 

আলজজ আখিোউর্রক ে রকো  িতয ি প্রধোিেন্ত্রী লহরসরব্ লিরযোি লেরযরেি 

ডেশটি   োজো ষি েহম্মে । 10 ডসরেম্ব , 2021 তোল রখ অ্িযলিত সংসে 

লিব্চোর্রি আখিোউরর্  ন্যোশিোি  োলি অ্ব্ ইলন্ডরপরন্ডন্টস (RNI) পোটিচ  395 টি 

আসরি  েরধ্য 102 ডপরযলেি। এই লিরযোরি  আরি, এই 60 ব্ে  ব্যসী ব্যলি 

2007 ডথরক 2021 প চন্ত কৃলষেন্ত্রী লেরিি। 

ব্যধব্োর   সংসে লিব্চোর্রি আখিোউরর্  ন্যোশিোি  োিী অ্ব্ ইলন্ডরপরন্ডন্টস (RNI) 

েি লব্জযী হওযো  প  এই ডঘোষণো আরস। ডপ্রো - লব্জরিস RNI পোিচোরেরন্ট  

395 টি আসরি  েরধ্য 102 টি আসি িোে ক রত ডপর রে, েেোর ে ইসিোলেক 

জোলেস অ্ুোন্ড ডেরেিপরেন্ট পোটিচ  (PJD) ডক ডেরে লেরযরে,  ো েোি 13 টি 

আসি লজরতরে। 
 

ইোন পকা-অ্ ারেশন অ্গমানাইরজশরনে নিম সেস্য িরয়রে  

সাংহাই ককাঅোদরিন অগৃানাইদজ্িদনর (SCO) এর েূণৃ সেস্য মহদসদব 

ইরানদক আনুষ্ঠামনকভাদব অেভৃুক্ত করা হদয়দে । তামজ্মকস্তাদনর দুিাদন্বদত 

SCO কনতাদের 21 তি িীর্ ৃ সদেলদন ইরানদক েূণৃ সেস্য মহদসদব স্বীকত মত 

কেওয়ার মসিাে কর্ার্ণা করা হয়। সাংহাই ককা-অোদরিন অগৃানাইদজ্িদনর 

(SCO) 21 তি িীর্ ৃসদেলদনর কিদর্, সংগঠদনর আর্টি প্রধান সেদস্যর কনতারা 

ইসলািী প্রজ্াতন্ত্র ইরাদনর সেস্যেেদক েূণৃ সেস্য হদত সেত হন । 
 

কানািাে িধানমন্ত্রী হিরসরি তৃতীয় পময়ারে জয়ী িরলন জাহেন 

টু্ররিা 

কানািার প্রধানিন্ত্রী জ্ামস্টন টু্রদিা কেদির প্রধানিন্ত্রী মনবৃাচদনর তত তীয় কিয়াদে 

জ্য়ী হদলন । 49 বের বয়সী জ্ামস্টন টু্রদিার মলবাদরল োটৃি মনবৃাচদন সংখ্যালরু্ 

আসন মজ্তদত কেদরমেল। জ্ামস্টন টু্রদিা 2015 সাল কিদক ক্ষিতায় 

এদসমেদলন। 
 

িারঙ্গহেরত হির্করয়রনে িহতষ্ঠাতা সারতাহশ নাকারমারর্াে মূহতম  

উরমাচন কো িরয়রে 

হাদেমর মবর্কদয়দনর প্রমতষ্ঠাতা সাদতামি নাকাদিাদর্ার িূমতৃ উদমাচন কদরদে। 

হাদেমরর রাজ্ধানী বুোদেদস্ট কিাদঞ্জর িূমতৃ উদমাচন করা হয়। মবর্কদয়ন 

মিমজ্র্াল িুদ্রার প্রমতষ্ঠাতার প্রমত শ্রিা জ্ানাদত সারা মবদশ্ব এই প্রিি এই ধরদনর 

িূমতৃ স্থােন করা হদয়দে । এটি বুোদেদস্টর িযামনউব নেীর কাদে একটি ব্যবসাময়ক 

োদকৃ মনমিৃত হদয়দে। 
 

WHO 2005 সারলে  ে িথমিারেে জন্য িাতারসে মানেণ্ড 

সংরশাধন করেরে 

মবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা (WHO) বাযু় িাদনর মনদেৃমিকা (AQG) -এ কদঠার সংদিাধন 

কর্ার্ণা কদরদে। WHO কততৃ ক 2005 সাদলর ের এটি মবশ্বব্যােী বাযু় িাদনর প্রিি 

সংদিাধন। নতুন মনদেৃমিকায় WHO ওদজ্ান, নাইদট্রাদজ্ন িাই অোইি, 

সালফার িাই অোইি, কাবৃন িদনাোইি এবং োটৃিকুদলর্ ম্যার্ার (PM) সহ 

প্রধান দূর্ণকারীর গ্রহণদযাগ্য এেদোজ্ার িািা কমিদয় মেদয়দে। 
 

নতুন হনরেম হশকা অ্নুযায়ী: 

• WHO PM 2.5 সহ কবি কদয়কটি দূর্ণকারীর গ্রহণদযাগ্য সীিা কমিদয়দে। 

এখন, PM 2.5 র্নত্ব 15µg/m³ এর মনদচ িাকদত হদব। 

• নতুন সীিা অনুযায়ী, গে বামর্ৃক PM 2.5 র্নত্ব প্রমত র্নমির্াদর 5 

িাইদক্রাগ্রাদির কবমি হওয়া উমচত নয়। 

• বাযু় দূর্ণ প্রমত বের কিেদক্ষ 7 মিমলয়ন িানুদর্র প্রাণ ককদে কনয় । 

সংদিামধত মনদেৃমিকা মবমভন্ন কেিগুমলদক জ্ীবাশ্ম জ্বালামন মনগৃিন হ্রাস 

করদত উৎসামহত করদব । 

• এই মনদেৃমিকাগুমল মবমভন্ন কেিগুমলর জ্ন্য আইনত বাধ্যতািূলক নয় বাযু় 

দূর্দণর িািা কদি কগদল িানুদর্র স্বাদস্থযর উন্নমত হদব। 
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ফুহমও হকহশো জা ারনে  েিতী িধানমন্ত্রী িরত চরলরেন  

জ্াোদনর প্রাক্তণ মবদেিিন্ত্রী ফুমিও মকমিো ক্ষিতাসীন েদলর কনতত দত্বর মনবৃাচদন 

জ্য়ী হদয়দেন । এই জ্দয়র ফদল মতমন কাযৃত মনমিত কদরদেন কয মতমনই কেদির 

েরবতী প্রধানিন্ত্রী হদত চদলদেন । মকমিো একটি জ্নমপ্রয় ভযাকমসন িন্ত্রী তাদরা 

কদনাদক েরামজ্ত করার জ্ন্য একটি রানঅদফ 257 কভার্ মজ্দতদেন । তাদরা 

কদনা এর আদগ কেদির প্রমতরক্ষা এবং মবদেিিন্ত্রীর েদে মনযুক্ত মেদলন। 
 

উিে পকাহেয়া অ্হি িাই ােসহনক পক্ষ ণাস্ত্র "Hwasong-8" এে 

 েীক্ষা করেরে 

উত্তর ককামরয়া সফলভাদব একটি নতুন হাইোরসমনক কক্ষেণাস্ত্র েরীক্ষা কদরদে 

যার নাি কেওয়া 'Hwasong-8', এরফদল কেদির আত্মরক্ষা করার ক্ষিতা বত মি 

োয়। এই কক্ষেণাস্ত্রটি মেল উত্তর ককামরয়ার োাঁ চ বেদরর সািমরক উন্নয়ন 

েমরকল্পনায় রাখা নতুন োাঁ চটি গুরুত্বেূণৃ নতুন অস্ত্র ব্যবস্থার িদধ্য একটি। এটি মেল 

এক িাদসর িদধ্য কেদির তত তীয় কক্ষেণাস্ত্র েরীক্ষা। এর আদগ উত্তর ককামরয়ায় 

একটি নতুন ধরদনর কু্রজ্ কক্ষেণাদস্ত্রর োিাোমি নতুন কট্রন-চামলত ব্যামলমস্টক 

মিসাইল মসদস্টদিরও েরীক্ষা কদরদে। 
 

পক্ষ ণাস্ত্রটি সম্পরকম : 

ব্যামলমস্টক অস্ত্র ব্যবস্থার তুলনায় হাইোরসমনক কক্ষেণাস্ত্রগুমল কি উিতায় 

উেদত োদর এবং প্রমতেদক্ষর বাধাদক অমতক্রি কদর িদের গমতর োাঁ চগুদণর 

কবমি গমত অজৃ্ন করদত োদর। 

 

State News 
 

পসানু সুে হেহি সেকারেে ‘রেশ পক পমন্টেস’ পিাগ্রারমে ব্র্যাড 

অ্যাম্বারসিে িরিন 
মেমির িুখ্যিন্ত্রী অরমবন্দ ককজ্মরওয়াল কর্ার্ণা কদরদেন কয বমলউি অমভদনতা 

কসানু সুে মেমি সরকাদরর ‘দেি কক কিন্টরস’ কপ্রাগ্রাদির িযাি অযাম্বাদসির 

হদবন। খুব তাোতামে মেমি সরকার এই কিৃসূমচ চালু করদব। এই কিৃসূমচর িদধ্য 

রদয়দে এক কিদক েিজ্ন সরকামর িুদলর মিক্ষািীদের "েত্তক" কনওয়া । এই 

মিক্ষািীদের তারাই েত্তক মনদত োরদবন যারা তাদের মনজ্ মনজ্ কেিায় সফল । 

মিক্ষািীদের কফাদন গাইি করার জ্ন্য কিন্টররা প্রমত সপ্তাদহ 10 মিমনর্ সিয় 

কেদবন । আগ্রহী নাগমরকরা এই উদযাদগর অংি মহদসদব িহদরর সরকামর িুদল 

েোদিানা করদেন এিন এক কিদক েিজ্ন মিশুদক েত্তক মনদত োদরন। 
 

মিাোষ্ট্র সেকাে মহিলারেে জন্য "Mission Vatsalya" চালু 

করেরে 
ককামভি -19 িহািারীর েরুন স্বািী হারাদনা িমহলাদের সাহায্য করার জ্ন্য িহারাষ্ট্র 

সরকার একটি মবদির্ মিিন "Mission Vatsalya" চালু কদরদে। Mission 

Vatsalya মিিদনর অধীদন কসইসব িমহলাদের একই োদের মনদচ কবি মকেু 

েমরদর্বা এবং 18 টি সুমবধা প্রোন করদব । এটি মবধবাদের জ্ন্য মিজ্াইন করা 

হদয়দে । গ্রািীণ এলাকা, েমরদ্র এবং বমঞ্চত স্থান কিদক আসা মবধবাদের উের 

মবদির্ নজ্র কেওয়া হদয়দে। এই মিিদনর অধীদন, সঞ্জয় গান্ধী মনরাধার কযাজ্না 

এবং র্রকুল কযাজ্নার িদতা প্রকল্প িমহলাদের জ্ন্য উেকত ত হদব। 
 

হস্কমটি সম্পরকম : 

• এই মিদির অধীদন 8,661 জ্ন িমহলা সঞ্জয় গান্ধী মনরধর অনুোন কযাজ্নার 

জ্ন্য, 405 জ্ন শ্রাবণবাল কসবা রাজ্য কেনিন মিদির জ্ন্য এবং 71 জ্ন 

ইমন্দরা গান্ধী জ্াতীয় বাধৃকয কেনিন মিদির জ্ন্য আদবেন কদরদেন। 

• ইমন্দরা গান্ধী জ্াতীয় মবধবা কেনিন প্রকদল্পর জ্ন্য 1,209 িমহলাদের কাে 

কিদক আদবেনেি গতহীত হদয়দে। 

• মিোরৃ্দিন্ট ইমন্দরা গান্ধী জ্াতীয় প্রমতবন্ধী কেনিন প্রকদল্পর জ্ন্য মতনটি 

আদবেন কেদয়দে। এখদনা েযৃে 10349 টি আদবেন িমহলাদের কাে কিদক 

প্রাপ্ত হদয়দে যারা িমহলা ও মিশু উন্নয়ন মবভাদগর সাদি কযাগাদযাগ 

কদরদে। 
 

গর্থশ্বর সথর্োচ্চ উচ্চতায় মুগভ গেথয়টার প্খালা হথয়থে লাদাথখ 
লব্রি  সরব্চোচ্চ লসরিেো হিটি সম্প্রলত িোেোরখ 11,562 ফয ে উচ্চতোয ডিহ এ  

পোিেোি এিোকোয উরবোধি ক ো হরযরে।এটি প্রথে ডেোব্োইি লেলজেোি েযলে 

লথরযেো ।এই ইিরফ্লরেব্ি লথরযেো টি -28 লেলে ডসিলসযোরস কোজ ক রত পোর । 

এই উরযোরি  িক্ষু হি েো রত  অ্লধকোংশ প্রতুন্ত অ্ঞ্চরি লসরিেো ডেখো  

অ্লেজ্ঞতো প্রেোি ক ো। আিোেী লেরি ডিহ ডত এই ধ রি  র্ো টি েযলে লথরযেো  

প্রলতলিত হরব্। 

পযিলব্চরব্র্িো: 

সম্প্রলত, েো তীয লব্েোি ব্োলহিী (IAF) িোেোরখ  অ্ুোেেোিে ল্যোলন্ডং েোউরন্ড 

লব্রি  অ্ন্যতে ডেোব্োইি এযো  ট্র্োলফক করন্ট্রোি (ATC) েোওযো  নতল  কর রে। 
 

FM হনমমলা সীতােমন হি ুোয় ‘My Pad, My Right' িকরেে 

উরবাধন করেরেন 
মিেুরায়, ককন্দ্রীয় অিৃিন্ত্রী মনিৃলা সীতারািন মনদজ্র সফদরর মবতীয় এবং অমেি 

মেদন কগািতী কজ্লার মকিা গ্রাদি নাবািৃ এবং নবফাউদিিদনর উদযাদগ শুরু 

হওয়া 'My Pad, My Right' নাদি একটি প্রকদল্পর উদবাধন কদরদেন। প্রকল্পটির 

লক্ষয হল গ্রািীণ িমহলাদের অনুোন, িজু্মর সহায়তা এবং িূলধন যন্ত্রোমতর 

িাধ্যদি জ্ীমবকা এবং কিেটু্রয়াল হাইমজ্ন প্রোন করা । 
 

পিকাে যুিকরেে সািায্য কেরত  াঞ্জাি সেকাে ‘রমো কাম পমো 

মান’ হস্কম চালু কেরত চরলরেন  
োঞ্জাব িমন্ত্রসভা একটি নতুন মিি অনুদিােন কদরদে যা রাদজ্যর কবকার যুবকদের 

তাদের েক্ষতা বত মি করদত এবং চাকমর োওয়ার সম্ভাবনা বামেদয় তুলদত সাহায্য 

করদব। রাজ্য সরকাদরর ‘দিরা কাি কিরা িান’ মিদির অধীদন তরুণদের 

মবনািূদল্য স্বল্পদিয়ােী েক্ষতা প্রমিক্ষণ কেওয়া হদব। 90 ককাটি র্াকা ব্যদয় 30,000 

জ্নদক প্রমিক্ষণ কেওয়ার লক্ষিািা মস্থর করা হদয়দে । 
 

হস্কমটি সম্পরকম : 

• এই প্রকল্পটির অধীদন প্রমিক্ষণ ককাসৃ শুরুর 12 িাস েযৃে প্রমত িাদস 2,500 

র্াকা কদর কিৃসংস্থান সহায়তা ভাতা প্রোন করা হদব, যা োঞ্জাব েক্ষতা 

উন্নয়ন মিিন প্রমিক্ষণ ককন্দ্রগুমলদত েমরচামলত হদব। 

• প্রমিক্ষণ চলাকালীন এবং সফলভাদব প্রমিক্ষণ কির্ করার ের কিৃসূমচ শুরুর 

তামরখ কিদক কেসদিদন্টর আদগর বং কেসদিদন্টর েরবতী 12 িাস  ভাতা 

প্রোন করা হদব। 
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SBI জমু্ম ও কাশ্মীরেে শ্রীনগরেে িাল পলরক একটি ভাসমান 

ATM খুরলরে 

কস্টর্ ব্যাঙ্ক অফ ইমিয়া (SBI) জ্েু ও কাশ্মীদরর শ্রীনগদরর িাল কলদক একটি 

হাউজ্দবাদর্র উের ভাসিান ATM খুদলদে, যাদত স্থানীয় িানুর্ এবং 

েযৃর্কদের সুমবধা হয় । ভাসিান এই ATM উদবাধন কদরন SBI কচয়ারম্যান 

েীদনি খাদর। এর আদগও SBI ককরালায় এই উদযাগ মনদয়মেল । SBI ঝংকার 

ইয়দর্ একটি ভাসিান ATM স্থােন কদরদে, যা ককরালা মিমেং অযাি ইনল্যাি 

কনমভদগিন কদেৃাদরিদনর (KSINC) িামলকানাধীন এনৃাকুলাি এবং ভায়দেইন 

অঞ্চদলর িদধ্য কাজ্ করদে । 
 

আসাম মহন্ত্রসভা ওোং জাতীয় উদ্যান পথরক োজীি গান্ধীে নাম 

মুরে পফলাে হসদ্ধান্ত হনরয়রে 

আসাি িমন্ত্রসভা ওরাং ন্যািনাল োকৃ কিদক প্রাক্তন প্রধানিন্ত্রী রাজ্ীব গান্ধীর নাি 

িুদে কফলার মসিাে মনদয়দে। কযদহতু ওরাং নািটি আমেবাসী এবং চা-উেজ্ামত 

সম্প্রোদয়র ভাবপ্রবণতার সাদি যুক্ত, তাই িমন্ত্রসভা রাজ্ীব গান্ধী ওরাং জ্াতীয় 

উযাদনর নাি েমরবতৃন কদর ওরাং জ্াতীয় উযান করার মসিাে মনদয়দে। 

িহ্মেুদির উত্তর তীদর অবমস্থত ওরাং জ্াতীয় উযান 78.80 বগৃ মকদলামির্ার 

এলাকা জু্দে মবস্তত ত রাদজ্যর প্রাচীনতি বনভূমি। এটিদক 1985 সাদল একটি 

বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নািকরণ করা হদয়মেল এবং 1999 সাদল একটি জ্াতীয় 

উযান মহসাদব কর্ার্ণা করা হয় । 
 

J&K LG মরনাজ হসনিা মহিলারেে জন্য ‘Saath’ উরদ্যারগে 

উরবাধন করেরেন 

জ্েু ও কাশ্মীদরর কলফদর্ন্যান্ট গভনৃর িদনাজ্ মসনহা স্বমনভৃর কগাষ্ঠী (SHG) 

িমহলাদের জ্ন্য 'সাি' নাদি একটি গ্রািীণ উদযাগ কিৃসূমচ চালু কদরদেন। এই 

কিৃসূমচর লক্ষয হল িমহলাদের জ্ীবনদক েমরবতৃন করা এবং তাদের সািামজ্ক ও 

আমিৃক মেক কিদক স্বাধীন ও িমক্তিালী করা, SGH -এর সদে যুক্ত িমহলাদের 

েরািিৃ কেওয়া এবং এই িমহলাদের বারা ততমর েণ্যগুমলর বাজ্াদরর সিন্বয় সাধন 

করা। 

জ্েু ও কাশ্মীদর ইমতিদধ্যই 48000 SHG রদয়দে । প্রায় চার লাখ নারী এই SHG 

গুমলর সাদি যুক্ত। J&K প্রিাসন আগািী বেদর আরও 11000 SHG ততমরর 

লক্ষয মনদয়দে। এটি এই িমহলাদের জ্ীবনদক বেদল কেদব এবং তাদের সািামজ্ক 

ও আমিৃক মেক কিদক স্বাধীন ও িমক্তিালী করদব। 
 

পিাগ্রারমে লক্ষয: 

Saath এর লক্ষয হল গ্রািীণ িমহলাদের িদধ্য যারা SHG এর সদে যুক্ত এবং যারা 

সাধারণ কাজ্ কদর তাদের জ্ীবনযািাদক উন্নত করা । তাদের কাদজ্ খুব কবমি 

লাভ কনই এবং িাদকৃটিং, প্যাদকমজ্ং এবং িযামিং সম্পদকৃ জ্ঞাদনর অভাব রদয়দে। 

এই উদযাদগর লক্ষয হল িমহলাদের এই ধরদনর েক্ষতায় মনেুণ করা এবং তাদের 

ব্যবসাগুমলদক উিতর অিৃার এন্টারপ্রাইজ্গুমলদত রূোের করা। 
 

লাোখ পনা পল ািম রক পের্ এহনম্যাল, কারলা  ার়িে পক্রনরক 

পের্ িািম  হিরসরি প াষণা করেরে 

ককন্দ্রিামসত অঞ্চল লাোখ কনা কলোিৃদক (প্যান্থার ইউমনকা) নতুন কস্টর্ 

এমনম্যাল এবং কাদলা র্াদের কক্রনদক (গ্রুস মনমক্রদকামলস) নতুন কস্টর্ বািৃ 

মহসাদব কর্ার্ণা কদরদে। এই মবর্দয় মবজ্ঞমপ্ত 2021 সাদলর 31 আগস্ট 

ককন্দ্রিামসত অঞ্চল লাোদখর কলফদর্ন্যান্ট গভনৃর শ্রী রাধা কত ষ্ণ িািুর প্রকাি 

কদরমেদলন। 
 

গুজোর্ হিরফি এক্সর া 2022 আরয়াজন কেরত চরলরে 

েরবতী মিদফে এেদো 2022 সাদল গুজ্রাদর্ আদয়ামজ্ত হদব। িুখ্যিন্ত্রী মবজ্য় 

রুোমন এটির কর্ার্ণা কদরদেন । এ ব্যাোদর মিদফে কপ্রািাকিন মবভাগ এবং 

গুজ্রার্ সরকাদরর িদধ্য MoU স্বাক্ষমরত হদয়দে। এই মববামর্ৃক অনুষ্ঠাদন প্রায় 

100 টি কেি অংিগ্রহণ করদব বদল আিা করা হদচ্ছ। 
 

হিরফি এক্সর া -2022 সম্পরকম : 

আগািী বের 10 কিদক 13 িাচৃ গান্ধীনগদর মিদফে এেদো -2022 অনুমষ্ঠত 

হদব। মিদফে এেদো 2022 -এর লক্ষয হল কিক ইন ইমিয়া কিদক কিক ফর য 

ওয়ালৃ্ড এর মেদক অগ্রসর হওয়া । মিদফে এেদো -2022 ভারতদক প্রমতরক্ষা 

উৎোেদনর ককন্দ্র মহসাদব গদে কতালার মেদক িদনামনদবি করদব। 
 

মিাোষ্ট্র সেকাে  ুরনরত োজীি গান্ধীে নারম হিজ্ঞান নগেী স্থা ন 

কেরত চরলরে  

িহারাষ্ট্র সরকার োিদের িদধ্য তবজ্ঞামনক দৃমিভমে গদে কতালার জ্ন্য এবং 

ভমবষ্যদত োি হওয়ার জ্ন্য তাদের প্রস্তুত করার উদেদশ্য েুদনর কাদে মেমম্প্র-

মচনচওয়াদি একটি মবশ্বিাদনর মবজ্ঞান িহর স্থােদনর মসিাে মনদয়দে। এটি 

'ভারতরত্ন রাজ্ীব গান্ধী সাদয়ে ইদনাদভিন মসটি' নাদি নািকরণ করা হদব এবং 

PCMC এলাকায় আর্ একর কিদেদে এক একর এলাকায় একটি মবজ্ঞান ককন্দ্র 

গদে কতালা হদব। PCMC এলাকায় সাদয়ে মসটি গদে তুলদত ককন্দ্র 191 ককাটি 

র্াকার সহায়তা মেদয়দে। 
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ভােরতে িথম িুগং সংেক্ষণ হেজাভম  তাহমলনা়ুিরত স্থা ন কো 

িরি  

তামিলনােু রাজ্য সরকার েলক উেসাগদরর উত্তর অংদি ভারদতর প্রিি িুগং 

সংরক্ষণাগার স্থােদনর কর্ার্ণা কদরদে । িুগং সাধারণত সিুদদ্রর গরু মহদসদব 

েমরমচত। ওয়াইল্ডলাইফ ইনমস্টটিউর্ অফ ইমিয়ার (WII) অনুিান অনুসাদর, 

বদনর িদধ্য ককবল 200-250 িুগং বামক রদয়দে, যার িদধ্য 150 টি তামিলনােুর 

েলক উেসাগদর এবং িান্নার উেসাগদর োওয়া যায়। 
 

হেজাভম টি সম্পরকম : 

• মরজ্াভৃটি েলক উেসাগদরর উত্তর অংদি আমেরািােমত্তনাি কিদক 

আিােট্টিনাি েযৃে মবস্তত ত হদব। মরজ্াভৃটি 500 বগৃ মকদলামির্াদররও কবমি 

এলাকা জু্দে িাকদব। 

• িুগং সািুমদ্রক গরু মহসাদব েমরমচত । ভারদত এটি মবেজ্জনক িািায় কনদি 

আসদে। 

• বন্যপ্রাণী ইনমস্টটিউর্ অফ ইমিয়া (WII) এর অনুিান অনুসাদর, বদনর িদধ্য 

ককবল 200-250 িুগং অবমিি রদয়দে, যার িদধ্য 150 টি তামিলনােুর 

েলক উেসাগর এবং িান্নার উেসাগদর োওয়া যায় । 
 

ভােরতে িথম িারয়া-হব্র্ক হভহিক হিহল্ডং IIT িায়দ্রািারে পখালা 

িরয়রে 

কত মর্-বজৃ্য কিদক তজ্ব-ইর্ মেদয় ততমর ভারদতর প্রিি মবমল্ডং IIT হায়দ্রাবাদে 

উদবাধন করা হদয়দে। এই নিুনা ভবনটি ধাতব কাঠাদিা বারা সিমিতৃ তজ্ব-ইর্ 

মেদয় ততরী করা হদয়দে । তাে কিাদত োেটি মেমভমস িীদর্র উের তজ্ব-ইর্ 

মেদয় ততমর করা হদয়দে । এটি কবাল্ড ইউমনক আইমিয়া মলি কিদভলেদিন্ট 

(BUILD) প্রকদল্পর অংি, যা উোোনটির িমক্ত এবং বহুিুখতা প্রেিৃন কদর। 
 

গুজরাট সরকার র্তন প্প্রম প্ াজনা চালু কথরথে 

গুজরাট সরকার ডঘোষণো কর রে, এটি অ্িোব্োলসক গুজ োটিরে  সরঙ্গ ড ৌথেোরব্ 

1,000 ডকোটি েোকো  জিকল্যোণেূিক প্রকল্প েহরণ  পল কল্পিো ক রে। প্রকল্পগুলি 

 োজু স কোর   'র্তন প্প্রম প্ াজনা’ এ  অ্ধীরি হরব্। পোব্লিক ও ডেে এ  

অ্ব্েোরি  েোধ্যরে েোেীণ উন্নযিরক ডকন্দ্র কর  গুজ োরে এই ড োজিো র্োিয ক ো 

হরযরে। 
 

এই প্রকথল্পর অধীথন: 

•  োজু স কো  লব্লেন্ন েোেীণ উন্নযি প্রকল্প এব্ং কো চিে েহণ ক রব্। 

•  োজু স কোর   40% অ্ব্েোি এব্ং সোধো ণ জিিরণ  60% অ্ব্েোরি  

েোধ্যরে এই প্রকল্পটি পল র্োলিত হরব্। 

• অ্িোব্োলসক গুজ োটি এব্ং NRI ডে ও অ্ব্েোি  োখো  জন্য  োজু স কো  

আেন্ত্রণ জোলিরযরে। 

• এই লস্করে  িক্ষু জোলত  প্রলত তোরে  েোিব্োসোরক জোলত  ডসব্োয 

পল ব্লতচ ত ক ো  সযর োি প্রেোি ক ো। এই প্রকরল্প  িক্ষু হি েোেোঞ্চিরক 

স্বলিেচ   কর  ডতোিো। েোরে  সোলব্চক উন্নযরি  ডক্ষরি এটি একটি গুরুত্বপূণচ 

পেরক্ষপ। 
 

র্তন প্প্রম প্ াজনার আওতাভুক্ত প্রকল্পগুগল গ্রাম-স্তথরর 

প্রকল্পগুগলথকও কভার করথর্ প্ মন: 

• স্কয রি স্মোেচ  িোস এব্ং িোইরব্র্ল  

• কলেউলিটি হি, প্রোথলেক স্বোস্থু ডকন্দ্র এব্ং অ্ঙ্গিওযোলড় 

• লসলসটিলে িজ েোল  ব্যব্স্থো, 

• জরি  পযিব্চুব্হো , লিষ্কোশি, পযলিষ্কোশি ব্যব্স্থো এব্ং পযকুর   ডসৌন্দ চোযি। 

• ব্োস েুোন্ড 

• ডসৌ  শলি র্োলিত লেে িোইে ইতুোলে 
 

মিাোরষ্ট্রে গ্রামীণ পযাগারযাগ সম্প্রসােরণে জন্য ADB 300 

হমহলয়ন িলাে পলারণে অ্নুরমােন করেরে 

ভারত সরকার এবং এমিয়ান কিদভলেদিন্ট ব্যাংক (ADB) িহারাষ্ট্র রাদজ্য 

গ্রািীণ সংদযাদগর উন্নমতর জ্ন্য অমতমরক্ত অিৃায়ন মহসাদব 300 মিমলয়ন িামকৃন 

িলার কলাণ স্বাক্ষর কদরদে। এটি আগস্ট 2019-এ ADB কততৃ ক অনুদিামেত 200 

মিমলয়ন িামকৃন িলাদরর অিৃায়দনর আদরা একটি সংদযাজ্ন । 
 

ADB ঝা়িখরণ্ড জরলে সেিোি িৃহদ্ধ কেরত 112 হমহলয়ন 

িলারেে পলাণ অ্নুরমােন করেরে 

এমিয়ান কিদভলেদিন্ট ব্যাংক (ADB) এবং ভারত সরকার ঝােখণ্ড রাদজ্যর 

চারটি িহদর উন্নত জ্ল সরবরাদহর েমরদর্বা প্রোদনর জ্ন্য 112 মিমলয়ন িামকৃন 

িলার কলাণ স্বাক্ষর কদরদে। এটি ঝােখদণ্ড ADB-র প্রিি প্রকল্প। 
 

োজস্থারনে জাতীয় মিাস়িরক ভােরতে িথম জরুহে অ্িতেণ সুহিধা িোন 

কো িরয়রে of Shaili Singh wins silver in lo 

ককন্দ্রীয় প্রমতরক্ষািন্ত্রী, রাজ্নাি মসং এবং ককন্দ্রীয় িহাসেক িন্ত্রী মনমতন গিকমর 

রাজ্স্থাদনর একটি জ্াতীয় িহাসেদক জ্রুমর অবতরণ সুমবধা প্রোন কদরন। এই 

জ্রুমর অবতরণ সুমবধাটি রাজ্স্থাদনর বারিাদরর ন্যািনাল হাইওদয় (NH) 925A 

এর সাত্তা-গান্ধব-এ মনমিৃত হদয়দে। IAF মবিাদনর জ্রুমর অবতরদণর জ্ন্য এই 

প্রিি জ্াতীয় সেক (NH-925) ব্যবহার করা হদব। ভারতিালা প্রকদল্পর আওতায় 

এই প্রকদল্পর ব্যয় হদব 765.52 ককাটি র্াকা। 
 

ভােরতে সিমিৃিৎ ওর ন এয়াে ফানমাহে উিোখরণ্ড পখালা িরয়রে 

উত্তরাখদণ্ডর রাণীদক্ষত-এ ভারদতর সবদচদয় বে ওদেন-এয়ার ফানৃামরর উদবাধন 

করা হদয়দে। নতুন এই ককন্দ্রটি 'ফানৃ প্রজ্ামত সংরক্ষদণর োিাোমি তাদের 

েমরদবিগত ভূমিকা সম্পদকৃ সদচতনতা সতমি এবং গদবর্ণাদক আরও উৎসামহত 

করার তবত উদেশ্য েূরণ করদব। ফানাৃমরদত মবেুল সংখ্যক ফানৃ প্রজ্ামতর বাসস্থান 

রদয়দে । 
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পকন্দ্রটি সম্পরকম : 

• ফানৃামরদত ফানৃ প্রজ্ামতর সবদচদয় বে সংগ্রহ রদয়দে, যা শুধুিাি 

জ্ওহরলাল কনদহরু ট্রমেকযাল কবার্ামনকযাল গাদিৃন এি মরসাচৃ ইনমস্টটিউর্ 

(TBGRI), মতরুবনেেুরদির েদর মবতীয় স্থাদন আদে । যাইদহাক, এটি 

প্রাকত মতক েমরদবদি কেদির প্রিি ওদেন-এয়ার ফামনৃ যা ককান েমল-হাউস/ 

কিি হাউদসর অধীদন নয়। 

• রানীদক্ষত ফানৃামরদত প্রায় 120 রকদির ফান ৃআদে, যা চার একর জ্মিদত 

1,800 মির্ার উিতায় মবস্তত ত। 
 

হিরজহ ে ভূর ন্দ্র প্যারর্ল গুজোরর্ে নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিরসরি 

মরনানীত িরলন  

মবদজ্মে মবধানসভার তবঠদক ভূদেন্দ্র প্যাদর্লদক গুজ্রাদর্র নতুন িুখ্যিন্ত্রী 

মহসাদব মনবৃামচত করা হদয়দে। মতমন আহদিোবাদের র্ার্দলামেয়া মবধানসভা 

আসদনর একজ্ন মবদজ্মে মবধায়ক। গুজ্রাদর্র িুখ্যিন্ত্রীর েে কিদক মবজ্য় 

রুোমনর েেতযাদগর ের এই মনযুমক্ত হদয়দে । 
 

ভূর ন্দ্র প্যারর্ল সম্পরকম : 

ভূদেন্দ্র প্যাদর্ল মসমভল ইমঞ্জমনয়ামরংদয় মিদোিা কদরদেন এবং মতমন সরোর ধাি 

ও ওয়ালৃ্ড উমিয়া ফাউদিিন সহ অন্যান্যদের িদধ্য োমতোর ট্রাস্ট এবং সংস্থায় 

অবস্থান কদরদেন। মতমন আহদিোবাে মিউমনমসপ্যাল কদেৃাদরিদন স্থায়ী কমিটির 

কচয়ারম্যান এবং আহদিোবাে আরবান কিদভলেদিন্ট অিমরটির (AUDA) 

কচয়ারম্যান মেদলন। 
 

ওগড়শায় নুয়াখাই জুহার ফসল উৎসর্ উদ াগপত হথয়থে  

পলিে ওলড়শো  কৃলষ উৎসব্, িযযোখোই জযহো , ধেীয উৎসোহ এব্ং ঐলতরহু  সোরথ 

উে োলপত হরযলেি। িরণশ র্তয থী উে োপরি  1 লেি প  এটি পোলিত হয। 

িযযোখোই হি পলিে ওলড়শো এব্ং েলক্ষণ েলত্তশিরড়  েোিযরষ ো এই ে সযরে  িতয ি 

ধোিরক স্বোিত জোিোরত উে োপি কর । িযযো েোরি িতয ি এব্ং খোই েোরি খোব্ো । 

সযত োং, িযযোখোই উৎসব্ কৃষকরে  বো ো িতয ি ফসি সংেহ ক ো  উৎসব্। 
 

PM-KUSUM এর অধীথন প্সৌর পাম্প স্থাপথন হগরয়ানা শীথষে 

রথয়থে 

ডকন্দ্রীয িতয ি ও পযিিচব্ীক ণর োগ্য জ্বোিোলি েন্ত্ররক  তথ্য অ্িয োযী, প্রধোি েন্ত্রী 

লকষোণ ঊ চো সয ক্ষো ইেোে উত্ত ণ েহোব্যোযরি  (লপএে-কুসযে) অ্ধীরি অ্ফ-লেে 

ডসৌ  পোম্প স্থোপরি  ডক্ষরি হল যোিো ডেরশ  অ্ন্যোন্য  োরজু  েরধ্য শীরষচ  রযরে। 

হল যোিো 2020-21 সোরি  জন্য 15,000 অ্িযরেোলেত পোরম্প  েরধ্য 14,418 টি 

পোম্প স্থোপি কর রে। হল যোিোরক এই ব্ের   জন্য 15,000 পোরম্প  িক্ষুেোিো 

ডেওযো হরযলেি,  ো  ডেোে খ র্ 520 ডকোটি েোকো। 
 

PM-KUSUM গিম সম্পথকে : 

• ডকন্দ্রীযেোরব্ েি  PM-KUSUM লস্কেটি 2019 সোরি 20 িক্ষ স্বতন্ত্র 

ডসৌ  পোম্প স্থোপরি  িক্ষু লিরয র্োিয ক ো হরযলেি। 

• এই লস্করে  আওতোয, কৃষকরে  পোরম্প  40 শতোংশ খ র্ ব্হি ক রত 

হরব্, ড খোরি ডকন্দ্র এব্ং  োজু স কো  ব্োলক 60 শতোংশ ডসৌ  পোরম্প  জন্য 

েতযচ লক ডেরব্  ো  ক্ষেতো 10 এইর্লপ প চন্ত। 

•  লেও, হল যোিো এব্ং অ্ন্যোন্য লকেয   োজু েতযচ লকরত অ্লতল ি েপ-আপ 

স ব্ োহ কর রে,  ো কৃষরক  অ্ংশরক 25 শতোংরশ ও কে কর রে। 
 

প্তথলোনায় “প্মগডগসন ফ্রম দা িাই “ উথযাি চালু হথয়থে  

লব্েোি পল ব্হি েন্ত্রী ডজুোলত োেলতযো লসলিযো ডতরিঙ্গোিোয "রেলেলসি ফ্রে য 

স্কোই" প্রকল্পটি র্োিয কর রেি। এই প্রকরল্প  িক্ষু হি ডরোি ব্যব্হো  কর  প্রতুন্ত 

অ্ঞ্চরি েুোকলসি এব্ং অ্ন্যোন্য প্ররযোজিীয পণ্য পল ব্হি ক ো। ডতরিঙ্গোিো  16 

টি লেি ডজোরি প ীক্ষোেূিক লেলত্তরত "রেলেলসি ফ্রে য স্কোই" ডিওযো হরব্ এব্ং 

পর  তরথ্য  লেলত্তরত জোতীয স্তর  ব্োড়োরিো হরব্। 
 

গিমর্ট সম্পথকে : 

• এই “ডেলেলসি ফ্রে য স্কোই” প্রকল্পটি 16 টি লেি ডজোরি ডিওযো হরব্। 

• লতি েোরস  তথ্য লব্রেষণ ক ো হরব্। 

• স্বোস্থু েন্ত্ররক  পোশোপোলশ আইটি েন্ত্রক,  োজু স কো  এব্ং ডকন্দ্র একসরঙ্গ 

তথ্য লব্রেষণ ক রব্ এব্ং পযর ো ডেরশ  জন্য একটি েরেি নতল  ক রব্। 
 

J&K প্লফথটন্যান্ট িভনের মথনাজ গসনহা ‘One Gram 

Panchayat-One DIGI-Pay Sakhi’ চালু করথলন 

জম্ময ও কোশ্মীর  ডিফরেন্যোন্ট িেিচ  েরিোজ লসিহো ‘One Gram Panchayat-

One DIGI-Pay Sakhi’ িোরে একটি িতয ি লেশি র্োিয কর রেি। জম্ময ও কোশ্মী  

এন্টো রপ্রলিউ লশপ ডেরেিপরেন্ট ইিলেটিউে, পোেপর  এই লেশিটি র্োিয ক ো 

হরযলেি। লতলি রূপর খো লেরযলেরিি ড  DIGI-Pay Sakhi ইউটি-  স্বলিেচ   

ডিোিী  (SHG) ইরকোলসরেরে  েরধ্য আলথচক অ্ন্তেযচ লি শুরু কর রে,  ো  ফরি 

প্রতুন্ত অ্ঞ্চরি অ্লধকত  স্বেতো  সোরথ অ্লত প্ররযোজিীয আলথচক অ্ুোরক্সস 

পরযন্ট নতল  হরযরে। 
 

লেশিটি সম্পরকচ : 

• প্রোথলেকেোরব্, ডকন্দ্রশোলসত অ্ঞ্চরি  2,000 প্রতুন্ত েোরে DIGI-Pay 

সযলব্ধো প্রেোি ক ো হরব্। প্রথে ধোরপ, জম্ময ও কোশ্মী  লব্েোি ডথরক স্বলিেচ   

ডিোিী  80 জি েলহিোরক DIGI-Pay Sakhi লহসোরব্ লিব্চোলর্ত ক ো 

হরযরে। 

• অ্িযিোরি, ডিফরেন্যোন্ট িেিচ  Jammu & Kashmir Rural 

Livelihoods Mission (JKRLM) এ  অ্ধীরি DIGI-Pay Sakhi ডে  

েরধ্য 80 টি Aadhaar Enabled Payment Systems (AEPs) লব্ত ণ 

কর ি। 

• লতলি স্থোযী কৃলষ ও প্রোলণসম্পে ব্যব্স্থোপিো লব্ষরয কৃলষ সলখ এব্ং পশু সখীরে  

জন্য সপ্তোহব্যোপী প্রলশক্ষণ কেচসূলর্  উরবোধি কর ি। 'িো ী শলি' (িো ী  

ক্ষেতোযি) এ  সোেোলজক ও অ্থচনিলতক স্বোধীিতোরক ড  ডকোরিো জোলত  

অ্েিলত  লেলত্ত লহরসরব্ আখ্যোলযত কর ি। 
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মহণ ুরেে সীোেখং হচহল এিং তারমংলং কমলা পলিু হজআই 

র্যাগ প রয়রে 

িমণেুদরর দুটি মবখ্যাত েণ্য কযিন হাদিই িমরচ, যা িমণেুদরর উকরুল কজ্লায় 

োওয়া যায় এবং এটি তার অনন্য স্বাদের জ্ন্য েমরমচত, এবং তাদিংলং ম্যািামরন 

কিলা কলবুদক মজ্ওগ্রামফকাল ইমিদকিন (GI) র্যাগ কেওয়া হদয়দে। এটি 

িমণেুদরর ইমতহাদসর একটি ঐমতহামসক িাইলদস্টান এবং এটি ভমবষ্যদত 

িমণেুদরর কত র্কদের আয় বতমি করদব। 
 

িারথই মহেচ সম্পরকম : 

হাদিই িমরচ একটি ভাল অযামন্ট-অমেদিন্ট মহদসদব কাজ্ কদর এবং এটি উি 

কযালমসয়াি ও মভর্ামিন মস এর িািা ধারণ কদর। এটির একটি অতযে উি 

আদিমরকান িাইস কট্রি অযাদসামসদয়িন (ASTA) এর রদের িান আদে, যা 

হল 164। িমরদচর উদত্তালনদযাগ্য রে সাধারণত ASTA িান ব্যবহার কদর প্রকাি 

করা হয়।  
 

তারমংলং ম্যাডাহেন অ্রেঞ্জ সম্পরকম : 

তাদিংলং ম্যািামরন কিলা রদের 232.76 গ্রাি ওজ্নযুক্ত বদো আকাদরর ফল 

। এটি একটি অনন্য মিমি এবং স্বাদে এটি র্ক । এটি উি রসযুক্ত (প্রায় 45 িতাংি) 

এবং অযাসকরমবক অযামসি (48.12 মিগ্রা/100 মিমল) সিতি। এই কিলা কলবুগুমল 

তাদিংলং োহাদে 1,800 কহক্টর মবস্তত ত এলাকায় জ্মায় । 

'Katley' হসহকরমে পের্ হফশ হিরসরি প াহষত িরয়রে মসমকি সরকার 

'Cooper Mahseer' কক, যা স্থানীয়ভাদব 'Katley' নাদি েমরমচত, এটিদক কস্টর্ 

মফি মহদসদব কর্ার্ণা কদরদে। Neolissochilus hexagonolepis কুোর 

িাহসীদরর তবজ্ঞামনক নাি। কযার্মল িাদের গুরুত্ব তুদল ধরার জ্ন্য এবং এর 

সংরক্ষণ ব্যবস্থায় কজ্ার মেদত এই মসিাে কনওয়া হদয়দে। িােটির উি বাজ্ার 

িূল্য রদয়দে এবং রাদজ্যর জ্নসাধারদণর কাদে এটি অতযে েেন্দনীয়। 

মসমকি সরকার রাদজ্যর জ্লািয়গুমলদক িাে ধরার কাযৃক্রদির জ্ন্য উমুক্ত 

কর্ার্ণা কদরদে। মসমকি িৎস্য মবমধ, 1990 এর অধীদন বতৃিান মবধান অনুসাদর 

জ্লািদয় িাে ধরার জ্ন্য আগ্রহী েতিক কজ্দল বা কজ্দল সিবায় সমিমত বা SHG-

র জ্ন্য লাইদসে জ্ামর করা হদব। েমিি মসমকদির কলগদিে এবং েূবৃ মসমকদির 

মেকচু এবং করারািাং। জ্লািয়গুদলা হল উত্তর মসমকদির চুংিাং, েমিি মসমকদির 

কলগদিে এবং েূবৃ মসমকদির মেকচু ও করারািাং। 
 

নাগাল্যারড ভােরতে 61 তম সফর্ওয়যাে পর্করনালহজ  াকম  

পসন্টাে পখালা িরয়রে 

নাগাল্যাদির প্রিি এবং ভারদতর 61 তি সফর্ওয়যার কর্কদনালমজ্ োকৃ অফ 

ইমিয়া (STPI) কসন্টার ককামহিায় উদবাধন করা হদয়দে। ককামহিায় STPI 

কসন্টাদরর উদবাধন এই অঞ্চদল ভমবষ্যৎ প্রজ্দমর জ্ন্য অদনক সুদযাগ সতমি করদব 

বদল অনুিান করা হদচ্ছ ।  
 

উিেিরেশ সেকাে ‘ইরলকট্রহনক  াকম ’ স্থা ন কেরত চরলরে  

কযাগী আমেতযনাদির কনতত ত্বাধীন উত্তরপ্রদেি সরকার ইদলকট্রমনে মিদল্পর 

উন্নমতসাধন করার জ্ন্য নদয়িার কাদে যিুনা এেদপ্রসওদয় ইিামেয়াল 

কিদভলেদিন্ট অিমরটি (YEIDA) এলাকায় একটি 'ইদলকট্রমনক োকৃ' গদে 

কতালার প্রস্তাব অনুদিােন কদরদে। কজ্য়ার মবিানবন্দদরর কাদে YEIDA এর 

250 একর এলাকায় োকৃটি গদে কতালার প্রস্তাব করা হদয়দে। 
 

 াকম টি সম্পরকম : 

• জ্াতীয় ও আেজৃ্ামতক ককাম্পামনগুদলা কিাবাইল কফান, টিমভ এবং অন্যান্য 

ইদলকট্রমনক মিভাইস ও আনুর্ামেক মজ্মনসেি এই োদকৃর ইউমনদর্ ততরী 

করদব । 

• নতুন ইদলকট্রমনক োকৃটি প্রায় 50,000 ককাটি র্াকার মবমনদয়াদগ মনমিতৃ 

হদব এবং হাজ্ার হাজ্ার স্থানীয় যুবকদের কিৃসংস্থান সতমি করদব। 
 

তাহমলনা়ুি এিং  ুদুরচহেে সমুদ্র তসকতগুহল 'নীল  তাকা' 

সাটিম হফরকশন প রয়রে 

ভারদতর আরও দুটি সিুদ্র তসকতদক "ব্লু ফ্ল্যাগ" সাটৃিমফদকিন কেওয়া হদয়দে, 

যা একটি আেজৃ্ামতক ইদকা-কলদভল র্যাগ । এরফদল কেদির এই ধরদনর সিুদ্র 

তসকদতর সংখ্যা 10 টি হদয়দে । এই বের সাটৃিমফদকিন োওয়া দুটি তসকত হল 

তামিলনােুর ককাভালাি এবং েুদুদচমরর ইদিন। 

ফাউদিিন ফর এনভায়রনদিন্ট এিুদকিন (FEE), কিনিাকৃ মিবরাজ্েুর-

গুজ্রার্, কর্ার্লা-মেউ, কাসারদকাি এবং েদুমবদ্রী-কণৃার্ক, কপ্পে-দকরালা, 

রুমিদকািা-অন্ধ্র-এর আর্টি িদনানীত সিুদ্র তসকদতর জ্ন্যও েুনরায় 

সাটৃিমফদকিন মেদয়দে।  
 

লাোখ সরকার "হিমালয়ান হফল্ম পফহেভাল 2021" এে িথম 

সংস্কেণ চালু কেরত চরলরে  

'য মহিালয়ান মফল্ম কফমস্টভাল -2021' (THFF) এর প্রিি সংিরণ লাোদখর 

কলদহ 24 কিদক 28 কসদেম্বর েযৃে অনুমষ্ঠত হদব। লাোদখর ককন্দ্রিামসত অঞ্চল 

প্রিাসন কততৃ ক চলমিি উৎসব অমধেপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার িন্ত্রণালয় এবং ভারত 

সরকাদরর সহদযামগতায় চলমিি উৎসদবর আদয়াজ্ন করা হদচ্ছ। 

লাোখ স্বায়ত্তিামসত োবৃতয উন্নয়ন েমরর্ে, কলহ -এর সহদযামগতায় চলমিি 

উৎসদবর আদয়াজ্ন করা হদচ্ছ। োাঁ চ মেনব্যােী চলমিি উৎসবটি ভারদতর 

স্বাধীনতার 75 বের েূমতৃ উেলদক্ষ ‘আজ্ােী কা অিতত িদহাৎসব’ উেযােদনর 

একটি অংি। 
 

আসারমে কামরূ  পজলাে োয়াগাাঁ ওরয় একটি চা  াকম  স্থা ন কো 

িরয়রে  

আসাি কািরূে কজ্লার োয়াগাাঁ ওদয় একটি চা োকৃ স্থােন করদে। এই চা বাগাদন 

একই োদের মনদচ িাকদব করল ও বন্দর সংদযাগ, কাদগৃা এবং গুোদির সুমবধা, 

প্রমক্রয়াকরণ সুমবধা কযিন চা গ্রাইমিং, কব্লমিং, প্যাদকমজ্ং এবং অন্যান্য ইউটিমলটি 

সামভৃস । 
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চা বাগান ককাম্পামনগুমল কসগুন ও আগর করােদণর জ্ন্য বাগাদনর জ্মি ব্যবহার 

কদর বা চা বাগান মবমক্র কদর । িন্ত্রী বদলন কয, চা বাগাদনর িামলকরা তাদের জ্মি 

মবমক্র করদত োরদব না কারণ মলজ্ কনওয়া জ্মিগুমল এখনও আসাি সরকাদরর 

িামলকানাধীন এবং েমরবদতৃ তাদের উভাবন এবং িযামিংদয়র মেদক িদনামনদবি 

করদত বলা হদয়দে । 
 

নাগাল্যারডে নাগ শসা GI র্যাগ প রয়রে  

নাগাল্যাদির " নাগ িসা" য মজ্ওগ্রামফকযাল ইনমিদকিনস অফ গুিস 

(দরমজ্দেিন অযাি কপ্রাদর্কিন) অযাক্ট, 1999 এর মবধাদনর অধীদন একটি কত মর্ 

েণ্য মহসাদব মজ্ওগ্রামফকযাল ইনমিদকিন (মজ্আই) র্যাগ কেদয়দে । িিা উত্তর -

েূবৃ অঞ্চদলর অন্যতি গুরুত্বেূণৃ ফসল। এই ফলটির এলাকামভমত্তক চাদর্ 

নাগাল্যাি েঞ্চি সদবৃাি স্থাদন রদয়দে এবং উৎোেদন তত তীয় স্থাদন রদয়দে। 
 

হিমাচল িরেরশ হিরশ্বে সরিমাচ্চ ইহভ চাহজম ং পেশরনে উরবাধন 

কো িরয়রে 

মহিাচল প্রদেদির লাদহৌল এবং মিমত কজ্লার কাজ্া গ্রাদি মবদশ্বর সদবৃাি 

তবদুযমতক গামের চামজৃ্ং কস্টিন উদবাধন করা হদয়দে। ইদলকট্রিক যানবাহন 

চামজৃ্ং কস্টিন 500 ফুর্ উিতায় স্থােন করা হদয়দে । এই উদযাদগর উদেশ্য 

হল যানবাহদনর দূর্ণ েরীক্ষা করা এবং এ অঞ্চদল একটি েমরষ্কার ও সবুজ্ 

েমরদবদির জ্ন্য তবদুযমতক যানবাহদনর প্রচার করা। ভারত তবদুযমতক যানবাহন 

(ইমভ) ইদকামসদস্টদি ভাল গমত অজৃ্ন করদে। 

কেদি ই-িুর্ার, ইদলকট্রিক মি-হুইলার, ই-মরকিা, ই-কারৃ্ এবং ই-বাইদকর িদতা 

ব্যার্ামর চামলত কোর্ তবদুযমতক যানবাহদনর ভাদলা চামহো রদয়দে। ভারদত ব্যার্ামর 

ইদলকট্রিক যান এবং জ্বালানী কসল যানবাহন প্রযুমক্ত উভয়ই এদক অেদরর 

েমরেূরক । 
 

 ূহণমঝ়ি 'গুলাি' অ্ন্ধ্রিরেশ ও ওহ়িশায় আ াত পিরনরে 

'রূ্মণৃঝে গুলাব' উত্তর-েমিি এবং সংলগ্ন েমিি-িধ্য বদোেসাগদর আর্াত 

হানার ের ভারদতর আবহাওয়া মবভাগ (IMD) ওমেিা এবং অন্ধ্রপ্রদেদির জ্ন্য 

'দরি অযালারৃ্' জ্ামর কদরদে। রূ্মণৃঝে গুলাদবর নািকরণ কদরদে োমকস্তান। 

"গুলাব" িেটি ইংদরমজ্দত Rose কক কবাঝায়। ল্যািফদলর সিয়, বাতাদসর 

গমতদবগ র্ন্টায় 90 মকদলামির্ার এবং 100 মকদলামির্ার হদত োদর। 

মবশ্ব আবহাওয়া সংস্থা/জ্ামতসংদর্র অিৃননমতক ও সািামজ্ক কমিিন ফর এমিয়া 

অযাি য প্যামসমফক (WMO/ESCAP) প্যাদনল অন ট্রমেকযাল সাইদলানস 

(PTC) বারা েমরচামলত সাইদলাদনর নাদির তামলকাদত গুলাব নািটি রদয়দে। 

এই প্যাদনদল 13 টি কেি রদয়দে যারা এই অঞ্চদল রূ্মণৃঝদের নাি মনবৃাচন কদর। 

এই কেিগুমল হল ভারত, বাংলাদেি, িায়ানিার, োমকস্তান, িালবীে, ওিান, 

শ্রীলঙ্কা, িাইল্যাি, ইরান, কাতার, কসৌমে আরব, সংযুক্ত আরব আমিরিাহী এবং 

ইদয়দিন । 
 

ভােত সেকাে অ্রুণাচল িরেরশ ‘ েশুোম কুড’ গর়ি পতালাে 

কাজ শুরু করেরে  

ভারত সরকার অরুণাচল প্রদেদির কলামহত নেীর মনম্ন প্রাদে িহ্মেুি িালভূমিদত 

একটি মহনু্দ তীিৃস্থান ‘Parshuram Kund’ এর উন্নয়দনর জ্ন্য কাজ্ শুরু 

কদরদে। েযৃর্ন িন্ত্রণালদয়র তীিযৃািা েুনরুজ্জীবন, আধ্যামত্মক, কহমরদর্জ্ 

অগদিনদর্িন ড্রাইভ (PRASHAD) মিদির আওতায় 37.88 ককাটি র্াকার 

প্রকল্পটি অনুদিামেত হদয়মেল। 
 

হস্কমটি সম্পরকম : 

'তীিৃযািা েুনরুজ্জীবন, আধ্যামত্মক, কহমরদর্জ্ অগদিনদর্িন ড্রাইভ 

(PRASHAD) জ্াতীয় মিিন 2014-15 সাদল ভারত সরকার বারা সমূ্পণৃ 

আমিৃক সহায়তায় চালু করা একটি ককন্দ্রীয় খাত প্রকল্প। 
 

পসাজাত পমরিহন্দ এিং জুহেমা োইস ওয়াইন হজআই র্যাগ 

প রয়রে 

আসাদির কহািদিি রাইস ওয়াইন জু্মেিা এবং রাজ্স্থাদনর কসাজ্াত কিদহমন্দ 

(দহনা) মজ্আই র্যাগ কেদয়দে। একটি মনমেৃি কভৌদগামলক উৎদসর সাদি সম্পমকৃত 

েণ্যগুমলদক একটি মজ্আই র্যাগ প্রোন করা হয়। একটি মজ্আই সাইন প্রোন 

শুধুিাি েদণ্যর উৎেমত্তস্থল সনাক্ত করদত সাহায্য কদর না বরং কেিীয় 

মবদির্দত্বর সতযতা এবং মবেণন মনমিত করদত সহায়তা কদর। 
 

জুহ়িমা সম্পরকম : 

জু্মেিা একটি স্থানীয় োনীয় যা ভাত মেদয় ততমর করা হয়, যা আসাদির মিিাসা 

সম্প্রোয় বারা ততমর করা হয়। এটির নাি 'জু্' িে কিদক এদসদে , যার অিৃ ওয়াইন 

এবং মেিার অিৃ 'মেিাসার অেগৃত'। মজ্আই র্যাগ োওয়ার জ্ন্য এটি উত্তর -েূদবৃর 

প্রিি ঐমতহযবাহী কচালাই। 
 

পসাজাত পমরিহন্দ সম্পরকম : 

কসাজ্াত কিদহমন্দ কসাজ্াদত জ্মাদনা কিদহমন্দ োতা কিদক উদ্ভূত 

প্রাকত মতকভাদব বত মির জ্ল ব্যবহার কদর চার্ করা হয়। 

 

Economy News 
 

মুহিজ CY2021 এে জন্য ভােরতে GDP এে িৃহদ্ধে  ূিমাভাস 

হেরয়রে 9.6% 

'দলাবাল ম্যাদক্রা আউর্লুক 2021-22' প্রমতদবেদনর আগস্ট আেদিদর্ িুমিজ্ 

ইনদভস্টরস সামভৃস কযাদলিার ইয়ার (CY) 2021 সাদলর জ্ন্য ভারদতর GDP 

বতমির েূবৃাভাস মেদয়দে 9.6 িতাংি । কযাদলিার বের 2022 এর জ্ন্য মজ্মিমে 

বতমির েূবৃাভাস মেদয়দে 7 িতাংি । ভারদত, ককামভদির মবতীয় কেউ এর জ্ন্য 

প্রদয়াগ করা মবমধমনদর্ধগুমল ধীদর ধীদর মিমিল হওয়ার ফদল অিনৃনমতক 

মক্রয়াকলাে বােদে এবং মবশ্বব্যােী অিৃনীমতগুমল ধীদর ধীদর েুনরায় চালু হওয়ায় 

GDP আদরা বত মি োদব বদল আিা করা হদচ্ছ । 
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আগে মারস GST সংগ্রি এে  হেমাণ 1.12 লক্ষ পকাটি র্াকা 

অ্হতক্রম করেরে  

GST রাজ্স্ব আগস্ট িাদসও 1 ট্রিমলয়ন র্াকার উদিৃ (1.12 ট্রিমলয়ন রুমে) চদল 

কগদে, যা আদগর বের সংগ্রদহর কচদয় 30 িতাংি কবমি। তদব আগদস্ট জ্দি 

িাকা অিৃ জু্লাই 2021-এ সংগতহীত 1.16 ট্রিমলয়ন র্াকা কিদক কি। ককন্দ্রীয় 

GST 20,522 ককাটি র্াকা, রাজ্য GST 26,605 ককাটি র্াকা, ইমন্টদগ্রদর্ি GST 

56,247 ককাটি র্াকা (আিোমনকত ত েণ্য 26,884 র্াকা) এবং কসস 8,646 ককাটি 

র্াকা (েণ্য আিোমনদত সংগতহীত 646 ককাটি র্াকা সহ)। 
 

আরগে মারসগুহলে GST সংগ্ররিে তাহলকা 

• জুলাই 2021: 1,16,393 ককাটি র্াকা 

• জুন 2021: 92,849 ককাটি র্াকা 

• পম 2021: 1,02,709 ককাটি র্াকা 

• এহিল 2021: 1.41 লক্ষ ককাটি (সবকৃাদলর সদবাৃি) 

• মাচম  2021: 1.24 লক্ষ ককাটি 

• পফব্রুয়াহে 2021: 1,13,143 ককাটি র্াকা 

• জানুয়াহে 2021: 1,19,847 ককাটি 
 

িথম পকায়ার্ম ারে ভােরতে অ্থমননহতক িৃহদ্ধ 20.1% িরয়রে  

এই অিৃবেদরর এমপ্রল-জু্ন ককায়ারৃ্াদর ভারদতর অিৃনীমত 20.1% বতমি কেদয়দে, 

যা গত বেদরর ঐ একই সিদয় 24.4% সংকুমচত হদয়মেল। প্রিি ককায়ারৃ্াদর কয 

ব্যােক বতমি কেখা কগদে তা ভারতদক মবশ্বজু্দে দ্রুত বধৃনিীল প্রধান অিৃনীমতদত 

েমরণত কদরদে। আদগর ককায়ারৃ্াদর, ভারদতর অিৃনীমত 1.6% বতমি কেদয়মেল। 

2020-21 অিৃবেদরর জ্ন্য, ভারদতর মজ্মিমে 7.3% সংকুমচত হদয়দে। 
 

মেগান েযানহল FY22 অ্থমিেরেে জন্য ভােরতে GDP িৃহদ্ধে 

অ্নুমান করেরে 10.5%  

আদিমরকা মভমত্তক ইনদভস্টদিন্ট ব্যাংক, িরগান স্টযানমল 2021-22 (FY2022) 

অিৃবেদরর জ্ন্য ভারদতর GDP বতমির েূবৃাভাস 10.5 িতাংি ধদর করদখদে। 

কসদেম্বর কিদক দুই বেদরর িদধ্য CAGR মভমত্তদত GDP বতমি ইমতবাচক হদব 

বদল আিা করা হদচ্ছ। জু্ন িাদস কির্ হওয়া ককায়ারৃ্াদর GDP 20.1 িতাংি 

বতমি কেদয়দে। দুই বেদরর CAGR মভমত্তদত প্রকত ত GDP QE জু্দন 4.7 িতাংি 

এবং QE িাদচৃ 2.3 িতাংি কদিমেল । 
 

S&P প্লার্াল প্রর্ট়ং FY22 এর জন্য ভারথতর গজগডগপ 9.50% 

অনুমান কথরথে 

S&P প্লার্াল প্রর্ট়ং েো রত  বৃ্লদ্ধ  পূব্চোেোস সংরশোধি কর রে এব্ং এখি 

আশো ক রে অ্থচিীলত 2021-22 (FY22) 9.5 % এব্ং 2022-23 (FY23) 7.0 

% বৃ্লদ্ধ পোরব্। েো রত  ব্লহ োিত অ্ব্স্থোি খযব্ই শলিশোিী এব্ং এটি েো রত  

সোব্চরেৌে ড টিং -এ  পরক্ষ ডব্শ সহোযক,  লেও আেোরে  আলথচক অ্ব্স্থোরি 

লব্রশষ অ্ব্িলত হরযরে। আসন্ন নিেোলসরক েো রত  শলিশোিী অ্থচনিলতক বৃ্লদ্ধ 

হরব্ ব্রি আশো ক ো হরে,  লেও খোযদ্ররব্য  েূল্যবৃ্লদ্ধ  কো রণ েূল্যস্ফীলত 

ব্োড়রত পোর । 
 

UNCTAD পূর্োভাস গদথয়থে প্  ভারতীয় অেেনীগত 2021 সাথল 

7.2% রৃ্গি পাথর্ 

The United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) 2021 সোরি েো রত  অ্থচনিলতক বৃ্লদ্ধ  হো  7.2 শতোংশ হরব্ 

ব্রি লস্থ  কর রে  ো র্ো  ব্ের   েরধ্য সরব্চোচ্চ উচ্চতোয ডপৌাঁেোরিো  অ্িযেোি 

 রযরে। এটি িত ব্ে  2020 সোরি 7 শতোংশ লেি। এই হোর  এরিোরি, র্ীরি  

পর  েো ত দ্রুততে িেব্ধচেোি অ্থচিীলত হরয উঠরব্,  ো  8.3 শতোংশ বৃ্লদ্ধ  

অ্িযেোি ক ো হরে। 
 

OECD FY22 পত ভােরতে GDP িৃহদ্ধে  ূিমানুমান কহমরয় 9.7% 

করেরে 

অগৃানাইদজ্িন ফর ইদকানমিক ককা-অোদরিন অযাি কিদভলেদিন্ট 

(OECD) চলমত অিৃবেদরর জ্ন্য ভারদতর GDP বতমির েূবৃানুিানদক সািান্য 

হ্রাস কদর 9.7%কদরদে, যা 20 কবমসস েদয়ন্ট (bps) হ্রাস কদরদে। FY23 -এর 

জ্ন্য, OECD ভারদতর GDP বতমি বত মির েূবৃানুিানদক 30 কবমসস েদয়ন্ট কমিদয় 

7.9% কদরদে। 
 

ADB FY22 এে জন্য ভােরতে GDP  ূিমাভাস কহমরয় 10% 

করেরে 

এমিয়ান কিদভলেদিন্ট ব্যাংক (ADB) চলমত অিৃবের, 2021-22 (FY22) -

এর জ্ন্য ভারদতর অিৃননমতক প্রবতমির েূবৃাভাসদক কমিদয় 10 িতাংি কদরদে। 

এর আদগ এটি 11 িতাংদি অনুিান করা হদয়মেল। ম্যামনলা-মভমত্তক বহুোমক্ষক 

তহমবল সংস্থা ADB 2022-23 (FY23) -এর জ্ন্য GDP প্রবতমি 7.5 িতাংি 

হওয়ার েূবৃাভাস মেদয়দে। 
 

ICRA 2022 অ্থমিেরেে জন্য ভােরতে GDP িৃহদ্ধে  ূিমানুমান 

করেরে 9.00%  

ICRA 2021-22 (FY22) অিৃবেদরর জ্ন্য ভারদতর কিার্ কেিীয় উৎোেন 

(GDP) বতমির হার েূবৃানুিান বত মি কদর 9 িতাংি কদরদে । আদগ এই হার মেল 

8.5%। এটি লক্ষ করা যায় কয, 2020-21 সাদল 7.3 িতাংদির সংদকাচদনর েদর, 

2021-22 সাদল উিতর বতমির সংখ্যা আিা করা হদয়মেল। 

কদরানার তত তীয় কেউ এর আিঙ্কা কদর GDP বতমির হার 9 % করা হদয়দে । 

ICRA হল গুরগাাঁ ও মভমত্তক কক্রমির্ করটিং এদজ্মে, যা িুমিজ্ কদেৃাদরিদনর 

িামলকানাধীন। 
 

মুরকশ আম্বাহন হুরুন ইহডয়া ধনী তাহলকা 2021-এে শীরষম 

আরেন  

মরলাদয়ে ইিামেদজ্র কচয়ারম্যান িুদকি আম্বামন র্ানা েিি বের IIFL ওদয়লি 

হুরুন ইমিয়া ধনীদের তামলকায় িীদর্ৃ রদয়দেন। 2021 সাদল, তার কিার্ সম্পে 

মেল 7,18,000 ককাটি র্াকা । এমেদক, আোমন গ্রুদের কচয়ারম্যান কগৌতি আোমন 

5,05,900 ককাটি র্াকার সম্পে মনদয় মবতীয় স্থাদন রদয়দেন। 2,36,600 ককাটি 

র্াকার সম্পে মনদয় তামলকায় তত তীয় স্থাদন রদয়দে মিব নাোর এবং এইচমসএল 

প্রযুমক্তর েমরবার। 
 

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


Monthly Current Affairs PDF in Bengali | September 2021 
 

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

 

হুরুন ইহডয়া ধনী তাহলকা 2021 সম্পরকম : 

হুরুন ইমিয়া ধনী তামলকা 2021 অনুযায়ী 15 কসদেম্বর, 2021 েযৃে 1000 

ককাটি র্াকা বা তার কবমি সম্পে সহ কেদির সবদচদয় ধনী ব্যমক্তদের নাি কেওয়া 

হদয়দে । হুরুন ইমিয়া ধনী তামলকা 2021 অনুযায়ী 119 টি িহদরর 1,007 জ্ন 

ব্যমক্তর কিার্ সম্পে রদয়দে 1,000 ককাটি র্াকা । এই মরদোরৃ্ অনুযায়ী, ভারদত 

কিার্ 237 জ্ন মবমলয়দনয়ার রদয়দে, যা গত বেদরর তুলনায় 58 জ্ন কবমি। 
 

শীষম 10 এে মরে অ্ন্যান্য ধনী ভােতীয়ো িরলন: 

• এসমে মহনু্দজ্া ও েমরবার তামলকায় চতুি ৃস্থান কিদক দুই েে মনদচ কনদি 

এদসদে। 

• এলএন মিত্তল এবং েমরবার আর্ স্থান কবদে েঞ্চি স্থাদন অবস্থান কদরদে । 

• মসরাি ইনমস্টটিউর্ অফ ইমিয়ার সাইরাস এস েুদনায়ািা র্ষ্ঠ স্থান অমধকার 

কদরদেন। 

• এমভমনউ সুোরিাদরৃ্র রাধামকিান োিামন সপ্তি স্থান ধদর করদখদেন। 

• মবদনাে িামেলাল আোমন এবং েমরবার অিি স্থাদন উদঠ এদসদে । 

• কুিার িেলি মবেলা এবং আমেতয মবেলা গ্রুদের েমরবার নবি স্থান অমধকার 

কদর আদে । 

• তামলকার েিি স্থানটি লাউি মসমকউমরটি ককাম্পামনর কজ্িদিলার জ্য় 

কচৌধুরী অমধকার কদর আদে । 

 

Rankings & Reports 
 

নীহত আরয়াগ NER পজলা SDG ইনরিক্স হের ার্ম  িকাশ করেরে 

NITI Aayog এবং উত্তর -েূবৃ অঞ্চদলর উন্নয়ন িন্ত্রণালয় UNDP-র সহায়তায় 

উত্তর -েূবৃ অঞ্চদলর কজ্লা SDG ইনদিে মরদোরৃ্ এবং িযািদবািৃ 2021-22 

চালু কদরদে। ইনদিেটি নীমত আদয়াদগর SDG ইমিয়া ইনদিদের উের মভমত্ত 

কদর ততরী হদয়দে । 

মরদোরৃ্ অনুসাদর, মসমকদির েূবৃ মসমকি কজ্লার উত্তর-েূবৃ অঞ্চল (NER) SDG 

সূচক 2021-22 এর িীদর্ৃ রদয়দে এবং নাগাল্যাদির মকফায়ার কজ্লা 103 টি 

কজ্লার িদধ্য সবৃদির্ স্থান কেদয়দে। কগািমত, উত্তর মিেুরা মবতীয় এবং েমিি 

মিেুরা তত তীয় স্থান কেদয়দে । 
 

NER পজলা SDG সূচক হক? 

এই সূচকটি সাদস্টদনবল কিদভলেদিন্ট লক্ষযিািায় অরুণাচল প্রদেি, আসাি, 

িমণেুর, কির্ালয়, মিদজ্ারাি, নাগাল্যাি, মসমকি এবং মিেুরা-এই আর্টি রাদজ্যর 

োরফরদিে এর মভমত্তদত এই কজ্লাগুমলদক স্থান প্রোন কদর । NER কজ্লা 

SDG সূচকটি উত্তর -েূবৃ অঞ্চদলর উের দৃমি মনবি কদর। 
 

োরিাব্যাে 2021 পলািাল পিইহে শীষম 20 হের ারর্ম  আমুল 18 নম্বে 

স্থারন েরয়রে 

আিুল, গুজ্রার্ ককা -অোদরটিভ মিল্ক িাদকৃটিং কফিাদরিন (GCMMF) 

রাদবাব্যাদঙ্কর 2021 সাদলর কলাবাল র্ে 20 কিইমর ককাম্পামনর তামলকায় দুই স্থান 

মনদচ কনদি 18 তি স্থাদন রদয়দে। আিুল 2020 সাদল 16 তি স্থাদন মেল। আিুল 

বামর্ৃক 5.3 মবমলয়ন িলার আয় কদরদে। 

ফরামস মভমত্তক দুগ্ধ ককাম্পামন ল্যাকর্ামলস 23 মবমলয়ন িামকৃন িলাদরর র্ানওৃভার 

সহ মবদশ্বর বতহত্তি দুগ্ধ ককাম্পামন মহসাদব িীদর্ৃ রদয়দে। এটি সুইজ্ারল্যাি মভমত্তক 

কলাবাল মবদহিি কনসদলদক স্থানচুযত কদরদে, যা কদয়ক েিক ধদর তামলকায় 

আমধেতয মবস্তার করমেল । 
 

'প্ল্াহেক চুহক্ত' চালু কো িথম এহশয়ান পেশ িরয়রে ভােত 

ভারত এমিয়ার প্রিি কেি মহদসদব োমস্টক চুমক্ত চালু কদরদে । োমস্টদকর জ্ন্য 

একটি সাকৃুলার মসদস্টদির প্রচাদরর উদেদশ্য চালু করা এটি একটি নতুন েযার্ফিৃ। 

ইমিয়ান োমস্টক চুমক্ত েযার্ফি ৃ 03রা কসদেম্বর, 2021-এ ভারদত মিটিি 

হাইকমিিনার আদলকজ্ািার এমলস চালু কদরমেদলন| 
 

'ইহডয়া প্ল্াহেক চুহক্ত' সম্পরকম  : 

• 'ইমিয়া োমস্টক প্যাক্ট' েযার্ফিৃটি হল ওয়ালৃ্ড-ওয়াইি ফাি ফর 

কনচার-ইমিয়া (WWF ইমিয়া) এবং কনদফিাদরিন অফ ইমিয়ান ইিামে 

(CII) -এর কযৌি প্রদচিা । এর িাধ্যদি এিন একটি মবশ্ব ততমরর েমরকল্পনা করা 

হদয়দে কযখাদন োমস্টদকর িূল্য আদে এবং এটি যাদত েমরদবি দূমর্ত না কদর । 

• চুমক্তটির িাধ্যদি 2030 সাদলর িদধ্য োমস্টদকর জ্ন্য একটি সাকৃুলার 

অিৃনীমত গোর লক্ষয মনধৃারণ করা হদয়দে । 

• উদযাগটি UK মরসাচৃ অযাি ইদনাদভিন (UKRI) এবং WRAP মভমত্তক 

একটি মবশ্বব্যােী NGO বারা সিমিতৃ এবং ভারদত মিটিি হাইকমিিন বারা 

অনুদিােন প্রাপ্ত । 
 

ইউহনভাহসমটি অ্ফ অ্ক্সরফািম  র্াইমস ওয়াল্ডম  ইউহনভাহসমটি 

র্যাহেং 2022-এে শীরষম েরয়রে  

য র্াইিস হায়ার এিুদকিন (THE) ওয়ালৃ্ড ইউমনভামসৃটি র্যামঙ্কং 2022 কর্ার্ণা 

করা হদয়দে। অেদফািৃ মবশ্বমবযালয় তামলকার িীদর্ৃ রদয়দে, তারেদর যিাক্রদি 

কযামলদফামনৃয়া ইনমস্টটিউর্ অফ কর্কদনালমজ্ এবং হাভৃািৃ মবশ্বমবযালয় মবতীয় 

এবং তত তীয় স্থাদন রদয়দে। ইমিয়ান ইনমস্টটিউর্ অফ সাদয়ে (IISc), কবোলুরু, 

301-350 েমজ্িদনর িদধ্য আদে । প্রসেত, এটি িীর্ ৃ350 র্যামঙ্কংদয়র একিাি 

মবশ্বমবযালয়। 

য র্াইিস হায়ার এিুদকিন ওয়ালৃ্ড ইউমনভামসৃটি র্যামঙ্কং 2022 এর িদধ্য রদয়দে 

99 টি কেি ও অঞ্চদলর করকিৃ 1,662 টি মবশ্বমবযালয়। 13 টি কিৃক্ষিতা সূচদকর 

উের মভমত্ত কদর র্যামঙ্কংটি করা হদয়দে।  
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হতনটি ভােতীয় হশক্ষা িহতষ্ঠান শীষম 400 টি হশক্ষা িহতষ্ঠারনে 

তাহলকায় স্থান প রয়রে: 

• IISc ব্যাোদলার-301-350 িযাদকর্  

• ইমিয়ান ইনমস্টটিউর্ অফ কর্কদনালমজ্ (IIT) করাোর-351-400 িযাদকর্। 

• IIT ইদন্দার-401-500 িযাদকর্ । 
 

হিরশ্বে শীষম  াাঁ চটি হিশ্বহিদ্যালয়: 

• অেদফািৃ মবশ্বমবযালয়, UK 

• কযামলদফামনৃয়া ইনমস্টটিউর্ অফ কর্কদনালমজ্, িামকৃন যুক্তরাষ্ট্র 

• হাভৃািৃ মবশ্বমবযালয়, িামকৃন যুক্তরাষ্ট্র 

• স্টযানদফািৃ মবশ্বমবযালয়, িামকৃন যুক্তরাষ্ট্র 

• ককিমিজ্ মবশ্বমবযালয়, UK 
 

ভােত হিরশ্বে তৃতীয় িৃিিম ইউহনকনম ইরকা-হসরেম িরয় উরেরে 

হুরুন মরসাচৃ ইনমস্টটিউর্ হুরুন ইমিয়া মফউচার ইউমনকনৃ তামলকা 2021 প্রকাি 

কদরদে । কসখাদন বলা হদয়দে কয, ভারত মবদশ্বর তত তীয় বতহত্তি 

ইউমনকনৃ/স্টারৃ্আে ইদকামসদস্টি। প্রিি স্থাদন রদয়দে িামকৃন যুক্তরাষ্ট্র এবং 

মবতীয় স্থাদন রদয়দে চীন । তামলকা অনুযায়ী ভারদতর 51 টি ইউমনকনৃ রদয়দে। 

িামকৃন যুক্তরাদষ্ট্র 396 এবং চীদন 277 ইউমনকনৃ রদয়দে। 

মজ্মলংদগা 310 িামকৃন িলার অিৃায়দনর সাদি ভারদতর িীর্ৃ ইউমনকনৃ রামঙ্কং-এ 

িীদর্ৃ রদয়দে । মজ্মলংদগার সের েপ্তর মসোেুদর। একটি িহদর ইউমনকনৃ সের 

েদপ্তর সংখ্যার মনমরদখ কবোলুরু হল ভারদতর িীর্ৃ িহর। কবোলুরুদত 31 টি এবং 

িুম্বাইদয় 12 টি ইউমনকনৃ রদয়দে । 
 

2020-21-এর MeitY গডগজটাল প্পথমন্ট প্িারকাথডে  শীথষে 

রথয়থে ব্া়ংক অফ র্থরাদা 

ব্া়ংক অফ র্থরাদা ডঘোষণো কর রে ড , ইথলকট্রগনক্স অযান্ড ইনফরথমশন 

প্টকথনালগজ (MeitY) েন্ত্রণোিয কতৃচ ক 2021 সোরি  ডফব্রুযো ী এব্ং েোর্চ  

েোরস  জন্য জোল  ক ো ডস্কো কোরেচ  86% নম্বর সহ #1 স্থোি ডপরযরে। 

ডস্কো কোেচ টি 44 টি ব্যোঙ্ক (পোব্লিক ডসট  ব্যোংক, প্রোইরেে ব্যোংক, ফর ি ব্যোংক, 

ডপরেন্ট ব্যোংক, স্মি ফোইন্যোি ব্যোংক) এ  লেলজেোি ব্যব্সো  লব্লেন্ন প্যো োলেেোর   

ওপ  লেলত্ত কর  নত ী। িত ব্ে  একই সেরয, MeitY BOB ডক "অ্ুোেোর জ 

" ড ে লেরযলেি,  ো এখি "েোি" লহসোরব্ উন্নীত হরযরে। 
 

এই সামগগ্রক প্রর্ট়ংর্ট একাগধক কারথণর ওপর গভগত্ত কথর 

প্দওয়া হথয়থে প্ খাথন ব্াঙ্ক অযাভাথরজ এর ওপর প্িার 

কথরথে। এই কারণগুগলর কথয়কর্ট হল: 

• লেলজেোি ডপরেন্ট ট্র্োিজোকশি অ্জচ রি  ডক্ষরি অ্সোধো ণ উন্নলত (137 

ডকোটি েোকো  129% লেলজেোি ট্র্োিজোকশি এ  িক্ষুেোিো) 

• UPI- এ  ডেকলিকুোি লেিোইরি  িড়% 2019-20-ডত 0.59% ডথরক 

করে 2020-21-ডত 0.29% হরযরে। 

• সব্ ব্ড় ব্যোংরক  েরধ্য করে  োওযো অ্িযপোত 2 য সব্চলিম্ন। 

• আধো  সক্ষে ডপরেন্ট লসরেে অ্ুোলটরেশরি  ডেকলিকুোি অ্ব্িলত  

িড়% 2019-20-ডত 0.39% ডথরক করে 2020-21 এ 0.12% হরযরে । 
 

IIT মাদ্রাজ NIRF ইহডয়া র্যাহেং 2021-এে সামহগ্রক হিভারগ 

শীষমস্থান ধরে পেরখরে 

ককন্দ্রীয় মিক্ষািন্ত্রী ধদিৃন্দ্র প্রধান মভমিও কনফাদরদের িাধ্যদি 09 কসদেম্বর, 

2021 -এ NIRF ইমিয়া র্যামঙ্কং 2021 প্রকাি কদরদেন। NIRF ইমিয়া র্যামঙ্কং 

2021 হল বামর্ৃক তামলকার র্ষ্ঠ সংিরণ, যা প্রমতদযামগতািূলক কশ্রষ্ঠত্ব বতমির 

লদক্ষয উদেশ্যিূলক িানেদণ্ডর মভমত্তদত কেদির উিতর মিক্ষাপ্রমতষ্ঠানগুমলদক 

স্থান কেয়। সািমগ্রকভাদব মবজ্য়ী: ইমিয়ান ইনমস্টটিউর্ অফ কর্কদনালমজ্ (IIT) 

িাদ্রাজ্ সািমগ্রক মবভাদগ িীর্ৃস্থান ধদর করদখদে। 
 

হিজয়ীরেে তাহলকা: 

• সািমগ্রকভাদব: ইমিয়ান ইনমস্টটিউর্ অফ কর্কদনালমজ্ িাদ্রাজ্ (IIT 

িাদ্রাজ্) 

• মবশ্বমবযালয়: ইমিয়ান ইনমস্টটিউর্ অফ সাদয়ে, (IISc) কবোলুরু 

• ম্যাদনজ্দিন্ট : ইমিয়ান ইনমস্টটিউর্ অফ ম্যাদনজ্দিন্ট (আইআইএি) 

আহদিোবাে 

• কদলজ্: মিরািা হাউস, মেমি 

• ফাদিৃমস: জ্ামিয়া হািেেৃ, নয়ামেমি 

• মচমকৎসা: অল ইমিয়া ইনমস্টটিউর্ অফ কিমিদকল সাদয়দেস (AIIMS) 

মেমি 

• ইমঞ্জমনয়ামরং: ইমিয়ান ইনমস্টটিউর্ অফ কর্কদনালমজ্ (আইআইটি), িাদ্রাজ্ 

• স্থােতয: ইমিয়ান ইনমস্টটিউর্ অব কর্কদনালমজ্, রুরমক 

• কিন্টাল: িমণোল কিন্টাল সাদয়ে কদলজ্, উিুমে 

• আইন: ন্যািনাল ল িুল অফ ইমিয়া ইউমনভামসৃটি (এনএলএসইউআই), 

কবোলুরু 

• গদবর্ণা প্রমতষ্ঠান: ইমিয়ান ইনমস্টটিউর্ অফ সাদয়ে, (IISc) কবোলুরু 
 

TIME-এর 100 প্রভার্শালী ব্গক্তথদর তাগলকায় প্রধানমন্ত্রী 

প্মাদী, মমতা র্থন্দযাপাধ্যায় অন্তভুে ক্ত রথয়থেন 

েোইে ম্যোিোলজি তো  ‘The 100 Most Influential People of 2021’ প্রকোশ 

কর রে। েোইে ম্যোিোলজরি প্রধোিেন্ত্রী ির ন্দ্র ডেোেী, পলিেব্রঙ্গ  েযখ্যেন্ত্রী েেতো 

ব্রন্দুোপোধ্যোয এব্ং লস োে ইিলেটিউে অ্ফ ইলন্ডযো  প্রধোি লিব্চোহী কেচকতচ ো আেো  

পযিোওযোিোরক 2021 সোরি  লব্রি  100 প্রেোব্শোিী ব্যলি  েরধ্য অ্ন্তেযচ ি ক ো 

হরযরে। তোলিকোটি েযটি লব্েোরি লব্েি - আইকি, অ্েদূত, েোইেোিস, লশল্পী, 

ডিতো এব্ং উদ্ভোব্ক। 
 

একটি নব্লিক তোলিকো  ো  েরধ্য  রযরে: 

• েোলকচ ি ডপ্রলসরেন্ট ডজো ব্োইরেি, 

• েোলকচ ি েোইস ডপ্রলসরেন্ট কেিো হুোল স, 

• র্ীরি  ডপ্রলসরেন্ট লশ লজিলপং, 

• সোরসরক্স  লেউক এব্ং েোরর্স লপ্রি হুোল  এব্ং ডেঘোি , 

• প্রোিি েোলকচ ি ডপ্রলসরেন্ট ডেোিোল্ড ট্র্োম্প এব্ং 

• তোলিব্োরি  সহ-প্রলতিোতো ডেোিো আব্দুি িলি ব্ড়েো । 
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তোলিকোয  রযরে ডেলিস ডখরিোযোড় িোওলে ওসোকো,  োলশযো  লব্র োধী কেী 

আরিলক্স িোেোিলি, সঙ্গীত আইকি লব্র্েলি লেযোসচ, এলশযোি প্যোলসলফক পলিলস 

অ্ুোন্ড প্ল্ুোলিং কোউলিরি  লিব্চোহী পল র্োিক েঞ্জযশো লপ কুিকোলিচ, অ্ুোপরি  লসইও 

টিে কুক, অ্লেরিতো ডকে উইিরিে এব্ং লব্ি ব্োলণজু সংস্থো ডিতৃত্ব ডেওযো প্রথে 

আলফ্রকোি এব্ং প্রথে েলহিো িরিোলজ ওকিরজো-ইওযোিো এ  িোে। 
 

পলািাল ইরনারভশন ইনরিক্স 2021 এ ভােত 46 তম স্থারন অ্িস্থান 

করেরে  

ওয়ালৃ্ড ইদন্টদলকচুয়াল প্রোটৃি অগৃানাইদজ্িন (WIPO) কততৃ ক প্রকামিত কলাবাল 

ইদনাদভিন ইনদিে 2021 এ ভারত 46 তি স্থাদন রদয়দে। গত বেদরর স্থান 

কিদক ভারত দুই ধাে এমগদয়দে। মনম্ন িধ্য আদয়র কশ্রণীভুক্ত কগাষ্ঠীর অধীদন, 

মভদয়তনাদির েদর ভারত মবতীয় স্থাদন রদয়দে। কলাবাল ইদনাদভিন ইনদিে 

2021 132 টি কেদির ইদনাদভিদনর ইদকামসদস্টি োরফরম্যাে কযােচার কদর 

এবং সাম্প্রমতক তবমশ্বক ইদনাদভিদনর প্রবণতাগুমল ট্রযাক কদর। 
 

পলািাল ইরনারভশন ইনরিক্স 2021 র্যাহেংরয় শীষম 5 টি পেশ: 

 

Rank পেশ Score 

1 তম সুইজ্ারল্যাি 65.5 

2 তি সুইদিন 63.1 

3 তি িামকৃন যুক্তরাষ্ট্র 61.3 

4 তি যুক্তরাজ্য 59.8 

5 তি েমক্ষণ ককামরয়া 59.3 

46 তম ভারত 36.4 

 

FSSAI তৃতীয় োজয খাদ্য হনো িা সূচক 2021 িকাহশত িরয়রে 

ককন্দ্রীয় স্বাস্থয ও েমরবার কল্যাণ িন্ত্রী, িনসুখ িান্দামবয়া খায মনরােত্তার োাঁ চটি 

প্যারামির্ার জু্দে রাদজ্যর কিৃক্ষিতা েমরিাদের জ্ন্য ভারদতর খায মনরােত্তা ও 

িান কততৃ েদক্ষর (FSSAI) তত তীয় রাজ্য খায মনরােত্তা সূচক (SFSI) প্রকাি 

কদরদেন। মতমন 2020-21 সাদলর ranking এর মভমত্তদত নয়টি িীর্ৃস্থানীয় 

রাজ্য/দকন্দ্রিামসত অঞ্চলদক তাদের অসাধারণ োরফরম্যাদের জ্ন্য সোমনত 

কদরদেন। 
 

সূচরক নয়টি শীষমস্থানীয় োজয/রকন্দ্রশাহসত অ্ঞ্চরলে তাহলকা 

এখারন পেওয়া িল: 

 

ি়ি োজয: 

• গুজ্রার্ 

• ককরালা 

• তামিলনােু 
 

পোর্ োজয: 

• কগায়া 

• কির্ালয় 

• িমণেুর 
 

UT এে মরে: 

• জ্েু ও কাশ্মীর, 

• আন্দািান ও মনদকাবর বীেেুঞ্জ 

• নতুন মেমি 

 

Business News 
 

RuPay #FollowPaymentDistancing কযারম্পইন চালু করেরে 

RuPay গ্রাহকদের িদধ্য কযাগাদযাগমবহীন কেদিদন্টর প্রচার ও গ্রাহকদের িদধ্য 

উৎসাহ বতমি করদত - #FollowPaymentDistancing নাদি একটি 

প্রচারামভযান চালু কদরদে। ককামভি -19 এর কারদণ গ্রাহকরা স্বাস্থযকর অভযাস, 

স্ব-যদত্নর রুটিন এবং সািামজ্ক দূরত্ব অনুসরণ কদর মনরােে িাকার জ্ন্য কবি 

কদয়কটি মনয়ি এবং ব্যবস্থা অনুসরণ করদেন। RuPay এর 

#FollowPaymentDistancing কযাদম্পইন কভাক্তাদের 'payment 

distancing' শুরু করদত এবং RuPay কন্টাক্টদলস কাদিৃর িাধ্যদি কন্টাক্টদলস 

মিমজ্র্াল কেদিদন্ট সুযইচ করদত উৎসামহত কদর, যা মনরােে এবং সিয় সাদেক্ষ। 
 

PayU হিলরিস্করক 4.7 হিহলয়ন িলারেে হিহনমরয় অ্হধগ্রিণ 

করেরে  

কনোরল্যািস-মভমত্তক কপ্রাসাস NV ভারতীয় মিমজ্র্াল কেদিন্ট প্রোনকারী 

মবলদিিদক অমধগ্রহণ কদরদে এবং এটিদক তাদের মনজ্স্ব মফনদর্ক েমরদর্বা 

ব্যবসা PayU- এর সাদি যুক্ত করার কর্ার্ণা কদরদে । চুমক্তর েমরিাণ $ 4.7 

মবমলয়ন। এই অমধগ্রহণ PayU এবং মবলদিদির সমেমলত সত্তাদক মবশ্বব্যােী এবং 

ভারদত কিার্ কেদিন্ট ভমলউি (TPV) বারা িীর্ৃস্থানীয় অনলাইন কেদিন্ট 

প্রোনকারী মহসাদব েমরণত করদব। 
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চুহক্ত সম্পরকম : 

• কলনদেনটি কমম্পটিিন কমিিন অফ ইমিয়া (CCI) এর অনুদিােদনর 

সাদেদক্ষ।. 

• এই অমধগ্রহণ ভারদত Prosus এর মবমনদয়াগ 10 মবমলয়ন িলাদর মনদয় যাদব, 

যা এখন েযৃে ইমিয়ান কর্ক ইদকামসদস্টদির জ্ন্য 6 মবমলয়ন িলার 

মবমনদয়াগ কদরদে। 

• Prosus NV হল মবশ্বব্যােী কভাক্তা ইন্টারদনর্ গ্রুে এবং মবদশ্বর বতহত্তি 

প্রযুমক্ত মবমনদয়াগকারীদের িদধ্য একটি। 
 

PoS ব্যিসাে জন্য অ্যাহক্সস ব্যাংক BharatPe এে সারথ চুহক্ত 

করেরে 

অযামেস ব্যাংক BharatPe এর েদয়ন্ট অফ কসল (PoS) ব্যবসার জ্ন্য BharatPe 

-এর সাদি োরৃ্নারমিে কদরদে। োরৃ্নারমিদের অধীদন, অযামেস ব্যাংক 

BharatSwipe এর অমধগ্রহণকারী ব্যাংক হদব এবং BharatPe এর সাদি যুক্ত 

ব্যবসায়ীদের জ্ন্য কক্রমির্ ও কিমবর্ কািৃ প্রোন করদব। এই োরৃ্নারমিে 

BharatPe কক ভারদত িাদচৃন্ট অজৃ্দনর ব্যবসাদক প্রসামরত করদত সাহায্য 

করদব। 

BharatPe- এর PoS কিমিন BharatSwipe- এর 16 টি িহদর 100,000 টি 

ইনস্টল করা কবস রদয়দে, যা প্রমত িাদস প্রায় 1,400 ককাটি র্াকা প্রদসস কদর। 

BharatPe FY21 এর কিদর্র মেদক PoS র্ামিৃনাদল 2 মবমলয়ন িামকৃন িলাদরর 

বামর্ৃক কলনদেদনর িূল্য অমতক্রি কদরদে। FY22 এর িদধ্য ককাম্পামন 6 মবমলয়ন 

িলাদরর ট্রানসাকিান প্রদসসি ভযালু (TPV) মনধাৃরণ কদরদে। 
 

HDFC লাইফ 6,687 পকাটি র্াকায় এক্সাইি লাইফ ইিুযরেি 

ক্রয় কেরত চরলরে  

HDFC লাইফ 6,887 ককাটি র্াকায় স্টক এবং নগে চুমক্তদত এোইি লাইফ 

ইেুযদরে ককাম্পামনদত 100 িতাংি কিয়ার ককনার কর্ার্ণা কদরদে । ফদল, 

এোইি লাইফ এইচমিএফমস লাইদফর সাদি যুক্ত হদত চদলদে । ব্যার্ামর মনিৃাতা 

এোইি ইিামেদজ্র সমূ্পণৃ িামলকানাধীন সহায়ক প্রমতষ্ঠান হল এোইি লাইফ। 

এই অমধগ্রহণ জ্ীবন বীিার কক্ষদি একটি বতহত্তি অমধগ্রহণ মহসাদব মচমিত হদব। 
 

PhonePe হিহজর্াল প রমন্ট ইন্টারেহিভ হজওরিহশয়াল 

প্ল্যার্ফমম "Pulse platform" চালু করেরে 

PhonePe মিমজ্র্াল কেদিন্ট ইন্টাদরমক্টভ মজ্ওদিমিয়াল েযার্ফিৃ 'PhonePe 

Pulse' নাদি একটি েযার্ফিৃ চালু কদরদে। Pulse হল ভারদতর প্রিি মিমজ্র্াল 

কেদিদন্টর কির্া ইনসাইর্ এবং কট্রি সহ ইন্টাদরমক্টভ েযার্ফিৃ । েযার্ফিৃটি 

ভারদতর ইন্টাদরমক্টভ ম্যাদে গ্রাহকদের বারা 2000 ককাটিরও কবমি মিমজ্র্াল 

কলনদেন প্রেিৃন কদর । PhonePe গত োাঁ চ বেদর মিমজ্র্াল কেদিদন্টর 

মববতৃদনর উের একটি গভীর গদবর্ণা Pulse মরদোরৃ্ও চালু কদরদে।  
 

LIC পখালা িাজাে অ্হধগ্রিরণে মােরম ব্যাে অ্ফ ইহডয়াে 3.9% 

পেক ক্রয় করেরে  

ভারতীয় জ্ীবন বীিা কদেৃাদরিন (LIC) কখালা বাজ্ার অমধগ্রহদণর িাধ্যদি ব্যাঙ্ক 

অফ ইমিয়ার 3.9 িতাংি (15,90,07,791 কিয়ার) ক্রয় কদরদে । এই 

অমধগ্রহদণর আদগ, LIC ব্যাঙ্ক অফ ইমিয়ায় প্রায় 3.17 িতাংি কিয়ার েখল 

কদরমেল। এই অমধগ্রহদণর েদর, LIC -র এখন 7.05 িতাংি কিয়ার েখল 

কদরদে , যা ব্যাঙ্ক অফ ইমিয়ার 28,92,87,324 কিয়াদরর সিান। এই তথ্য ব্যাঙ্ক 

অফ ইমিয়া SEBI কক কিয়ার কদরদে। 
 

MSMEপ্ক প্িগডট সাথপাটে  প্রদাথনর জন্য HDFC ব্াঙ্ক NSIC 

এর সাথে  ার্ম নােহশ  কথরথে 

েোইরিো, স্মি ও লেলেযোে এন্টো প্রোইস (MSME) ডসটর  ঋণ সহোযতো প্রেোরি  

জন্য HDFC ব্া়ংক ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাগেস কথপোথরশথনর (NSIC) সরঙ্গ 

একটি সেরঝোতো স্মো ক (MoU) স্বোক্ষ  কর রে। HDFC ব্যোংরক  শোখোগুলি 

MSME প্রকল্পগুলিরক গুরুত্বপূণচ লশল্প খোরত সহোযতো ক রব্। এ  অ্ধীরি, ডেরশ  

বৃ্হত্তে ডব্স কোল  খোরত  ব্যোংকও MSME ডক তোরে  প্রলতর োলিতোেূিকতো 

ব্োড়োরত লব্রশষেোরব্ পল কলল্পত লস্করে  একটি ডসে প্রেোি ক রব্। 
 

ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাগেস কথপোথরশন সম্পথকে : 

ন্যোশিোি স্মি ইন্ডোলেজ করপচোর শি (NSIC) হি েোইরিো, স্মল অযান্ড 

গমগডয়াম এন্টারপ্রাইজস (MSME) েন্ত্ররক  অ্ধীরি একটি ISO 9001: 

2015 সোটিচ ফোইে েো ত স কোর   এন্টো প্রোইজ। 
 

HDFC ব্যাে পকা-ব্র্যারডি পক্রহির্ কািম  চালু কেরত Paytm -

এে সরঙ্গ চুহক্ত করেরে 

HDFC ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের মভসা েযার্ফদিৃ ককা-িযাদিি কক্রমির্ কািৃ প্রোদনর 

জ্ন্য িীর্ৃস্থানীয় কেদিন্ট ককাম্পামন Paytm-এর সাদি োরৃ্নারমিদের কর্ার্ণা 

কদরদে । HDFC ব্যাংক-দেটিএি ককা-িযাদিি কক্রমির্ কািৃগুমল উৎসদবর 

িরসুদি অিৃাৎ অদক্টাবদর চালু হদব । কক্রমির্ কাদিৃর উি কভাক্তার চামহো, সিান 

িামসক মকমস্ত (EMIs), এবং বাই নাউ কে কলর্ার (BNPL) মবকল্প ও সমূ্পণৃ সুযর্ 

েণ্য 2021 সাদলর মিদসম্বদরর িদধ্য চালু করা হদব। 
 

NPCI 'অ্ন-দ্য-রগা' প রমন্ট সহলউশরনে জন্য YES ব্যারেে 

সারথ চুহক্ত করেরে 

ন্যািনাল কেদিন্টস কদেৃাদরিন অফ ইমিয়া (NPCI) কবসরকামর খাদতর 

ঋণোতা ইদয়স ব্যাংদকর সাদি োরৃ্নারমিে কদর ন্যািনাল কেদিন্টস কদেৃাদরিন 

অফ ইমিয়ার (NPCI) প্রিি ধরদনর 'RuPay On-the-Go' কন্টাক্টদলস 

কেদিন্ট সমলউিন চালু কদরদে । 'RuPay On-the-Go' কন্টাক্টদলস কেদিন্ট 

সমলউিন হল িূলত একটি েমরধানদযাগ্য কেদিন্ট সমলউিন, যা গ্রাহকদের 

প্রমতমেন েমরধান করা মজ্মনসেি কিদক কোর্ এবং বে িূদল্যর কলনদেন করদত 

সক্ষি করদব । 
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এরফদল মফমজ্কযাল কািৃ বহন করার প্রদয়াজ্নীয়তা দূর হদব এবং গ্রাহকরা খুচরা 

মবক্রয় ককন্দ্রগুমলদত RuPay কন্টাক্টদলস-সক্ষি PoS- এ এটি ব্যবহার করদত 

োরদবন এবং মেদনর প্রদয়াজ্ন োোই 5,000 র্াকা েযৃে েমরদিাধ করদত 

োরদবন। সিাধানটি একটি সহজ্ ‘Tap, pay, go’ েিমতর উের মভমত্ত কদর 

ততরী । এটি মফনদর্ক ইনোোকচার োরৃ্নার মনওক্রযাি এবং ম্যানুফযাকচামরং 

োরৃ্নার কিিাসাইদয়র সহদযামগতায় চালু করা হদয়দে। 

 

Agreement News: 
 

এয়াে-লঞ্চ কো হিমারনে জন্য ভােত ও মাহকম ন যুক্তোষ্ট্র িকে 

চুহক্ত স্বাক্ষে করেরে 

প্রমতরক্ষা িন্ত্রণালয়, ভারত সরকার এবং িামকৃন প্রমতরক্ষা মবভাগ এয়ার-লঞ্চি 

আনম্যানি এয়ামরয়াল কভমহদকল (ALUAV) এর জ্ন্য একটি প্রকল্প চুমক্ত (PA) 

স্বাক্ষর কদরদে। জ্দয়ন্ট ওয়ামকৃং গ্রুে এয়ার মসদস্টি এর মিদফে কর্কদনালমজ্ 

অযাি কট্রি ইমনমিদয়টিভ (DTTI) এর অধীদন এই চুমক্ত স্বাক্ষমরত হদয়দে। 
 

চুহক্তটি সম্পরকম : 

• এর অধীদন দুটি কেি একটি ALUAV কপ্রাদর্ার্াইে সহ-মবকাদির জ্ন্য 

মসদস্টিগুমলর নকিা, উন্নয়ন, প্রেিৃন, েরীক্ষা এবং িূল্যায়দনর মেদক কাজ্ 

করদব। 
 

ইসথরার সথে আনুষ্ঠাগনকভাথর্ প্জাট র্াাঁ ধথত িাইরুট 

এয়াথরাথিস প্রেম প্িসথটক োটে আপ হথয় উথেথে  

হোযে োব্োে-লেলত্তক েহোকোশ প্র যলি েোেচ আপ, স্কোইরুে এযোর োরেস প্রথে 

ডব্স কোল  ডকোম্পোলি লহরসরব্ েো তীয ডেস ল সোর্চ  অ্িচোিোইরজশরি  (ইসর ো) 

সরঙ্গ আিযিোলিকেোরব্ র্য লি কর রে। এই ডফ্রেওযোকচ  MoU ডকোম্পোলিটিরক 

ইসর ো  লব্লেন্ন ডকরন্দ্র একোলধক প ীক্ষো এব্ং অ্ুোরক্সস সযলব্ধো েহরণ  অ্িযেলত 

ডেরব্ এব্ং তোরে  ডেস িঞ্চ  োিব্োহি লসরেে এব্ং সোব্ -লসরেে প ীক্ষো এব্ং 

ড োগ্যতো  জন্য ইসর ো  প্র যলিিত েক্ষতো অ্জচ ি ক রব্। 

র্য লিরত স্বোক্ষ  কর রেি ইসর ো  নব্জ্ঞোলিক সলর্ব্ আ  অ্ন্তব্চতী ইি-রেস 

কলেটি  ডর্যো ম্যোি আ  উেোেরহি ি এব্ং স্কোইরুে এযোর োরেরস  প্রধোি 

লিব্চোহী পব্ি র্ন্দিো। 
 

িাইরুট অযাথরাথিস সম্পথকে : 

• ইসর ো  প্রোিি লব্জ্ঞোিীরে  বো ো প্রলতলিত স্কোইরুে েহোকোরশ ডেোে উপেহ 

ব্হি ক ো  জন্য লব্িে লসল রজ   রকে নতল  ক রে। 

• েোেচ আপ ইলতেরধ্য কোিোে -5 িোরে তো  কঠিি প্রপোিশি  রকে ইলঞ্জি 

প ীক্ষো কর রে,  ো  ব্ড় সংস্ক ণটি তো   রকেগুলিরক শলি ডেরব্। 

• স্কোইরুে এযোর োরেস েহোকোরশ ডেোে উপেহ ব্হি ক ো  জন্য লব্িে 

লসল রজ   রকে নতল  ক রে। এই লসল রজ  প্রথে িঞ্চ  োি লব্িে -1, 

2022 সোরি িঞ্চ হওযো  কথো। 
 

ISRO, CBSE এে সরঙ্গ হনহত আরয়াগ  ার্ম নােহশ  করে সু্কল 

হশক্ষাথীরেে জন্য ‘রিস চযারলঞ্জ’ চালু করেরে 

ISRO এবং CBSE -র সহদযামগতায় নীমত আদয়াদগর অর্ল ইদনাদভিন 

মিিদনর অধীদন ভারত জু্দে িুল মিক্ষািীদের জ্ন্য ‘দিস চযাদলঞ্জ’ চালু করা 

হদয়দে । এই চযাদলঞ্জটি সারা কেদির সিস্ত িুদলর োি, েরািিৃোতা এবং 

মিক্ষকদের জ্ন্য মিজ্াইন করা হদয়দে, যারা শুধুিাি অর্ল টিঙ্কামরং ল্যাবগুমলর 

(ATL) সাদি যুক্ত নয় বরং সিস্ত ATL মবহীন িুদলরও জ্ন্য। 

এই চযাদলদঞ্জর উদেশ্য হল িুদলর তরুণ মিক্ষািীদের িদধ্য ইদনাদভিনদক 

উৎসাহ প্রোন করা এবং তাদের কিস কসক্টদর এিন মকেু ততমর করদত সক্ষি 

করা যা তাদের শুধুিাি কিস সম্পদকৃ জ্ানদত সাহায্য করদব না বরং এিন মকেু 

ততমর করদত সক্ষি করদব যা কিস কপ্রাগ্রাি মনদজ্ ব্যবহার করদত োরদব । 
 

NPCI হলকুযইি গ্ৰুর ে সারথ UPI QR- হভহিক প রমন্ট গ্রিরণে 

জন্য  ার্ম নােহশ  করেরে  

NPCI ইন্টারন্যািনাল কেদিন্টস মলমিদর্ি (NIPL) Pte মলকুইি গ্রুে 

মলমিদর্দির (মলকুইি গ্রুে) সাদি উত্তর এমিয়া এবং েমক্ষণ-েূবৃ এমিয়ার 10 টি 

বাজ্াদর UPI QR- মভমত্তক কেদিন্ট গ্রহণদযাগ্যতা সক্ষি করদত োরৃ্নারমিে 

কদরদে । এই োরৃ্নারমিে BHIM অযাে ব্যবহারকারীদের 2022 সাদলর শুরু 

কিদক মসোেুর, িালদয়মিয়া, িাইল্যাি, মফমলোইন, মভদয়তনাি, কদম্বামিয়া, 

হংকং, তাইওয়ান, েমক্ষণ ককামরয়া এবং জ্াোদনর 10 টি বাজ্াদর UPI QR- 

মভমত্তক অি ৃপ্রোন করদত সাহায্য করদব। 

মলকুইি গ্রুদের সাদি এই ককৌিলগত োরৃ্নারমিে মবশ্বব্যােী বাজ্াদর আিাদের 

িমক্তিালী এবং জ্নমপ্রয় কেদিন্ট সিাধান গ্রহদণর মেদক কনওয়া একটি দুেৃাে 

েেদক্ষে। এটি UPI QR-মভমত্তক কেদিন্ট গ্রহণ এবং এমিয়ান বাজ্াদর কিল-আে 

সক্ষি করদব। 
 

হজ এন্টােরর্ইনরমন্ট এিং পসাহন হ কচাসম একীভূত িওয়াে 

চুহক্তরত স্বাক্ষে করেরে 

ZEE এন্টারদর্ইনদিন্ট এন্টারপ্রাইজ্ মলমিদর্দির (ZEEL) েমরচালনা ের্ৃে 

সবৃসেমতক্রদি সমন মেকচাস ৃ কনর্ওয়াকৃস ইমিয়া (SPNI) ককাম্পামনর সাদি 

একীভূত হওয়ার অনুদিােন মেদয়দে। একীভূতকরদণর অংি মহসাদব, SPNI -এর 

কিয়ারদহাল্ডাররা SPNI -কত প্রবতমি িূলধনও কযাগ করদব, যা তাদের একীভূত 

সত্তায় সংখ্যাগমরষ্ঠ কস্টকদহাল্ডার বানাদব। একীভূত সত্তাদক ভারতীয় স্টক 

এেদচদঞ্জ তামলকাভুক্ত করা হদব। 
 

চুহক্তটি সম্পরকম : 

• কযৌি ককাম্পামনদত মজ্ এন্টারদর্ইনদিদন্টর 47.07 িতাংি কিয়ার িাকদব, 

আর সমন ইমিয়ার 52.93 িতাংি কিয়ার িাকদব। 

• একীভূত হওয়ার েদর, সমন ইমিয়া একীভূত সংস্থায় অমধকাংি েমরচালক 

মনদয়াদগর অমধকার োদব। 

• মজ্ এন্টারদর্ইনদিদন্টর CEO েুমন কগাদয়ঙ্কা 5 বেদরর জ্ন্য একীভূত সত্তার 

MD এবং CEO হদবন। 
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Appointment News 
 

মনসুখ মান্দাহিয়া Stop TB  ার্ম নােহশ  পিারিম ে পচয়ােম্যান 

হিসারি হনযুক্ত িরলন  

ককন্দ্রীয় স্বাস্থয ও েমরবার কল্যাণ িন্ত্রী িনসুখ িান্দামবয়া Stop TB োরৃ্নারমিে 

কবাদিৃর কচয়ারোরসদনর োময়ত্ব গ্রহণ করদলন । মতমন ককন্দ্রীয় স্বাস্থয ও েমরবার 

কল্যাণ িন্ত্রী, িঃ হর্ৃবধৃদনর স্থাদন এই েদের োময়ত্ব গ্রহণ কদরন । ভারত 2025 

সাদলর িদধ্য এবং জ্ামতসংর্ 2030 সাদলর িদধ্য TB কির্ করার লক্ষয মনধৃারণ 

কদরদে । 

য স্টে টিমব োরৃ্নারমিে হল জ্ামতসংদর্র আদয়ামজ্ত একটি োরৃ্নারমিে 

কিৃসূচী, যার লক্ষয হল কযৌিভাদব TB-র মবরুদি লোই করা। স্টে টিমব 

োরৃ্নারমিে ইনকামিং কবাদিৃর ভাইস-দচয়ারম্যান অমস্টন আমরনদজ্ 

ওমবফুনাদকও স্বাগত জ্ামনদয়দে। মতমন 2022 সাদলর 1 জ্ানুয়ামর কিদক মতন 

বেদরর জ্ন্য কবাদিৃর ভাইস-দচয়ারম্যান মহদসদব োময়ত্ব গ্রহণ করদবন। 
 

HSBC এহশয়াে স্বাধীন  হেচালক হিরসরি হনযুক্ত িরলন েজনীশ 

কুমাে 

কস্টর্ ব্যাঙ্ক অব ইমিয়ার (SBI) প্রাক্তন কচয়ারম্যান রজ্নীি কুিারদক হংকং এবং 

সাংহাই ব্যাংমকং কদেৃাদরিদনর (HSBC) এমিয়া সত্তার স্বাধীন েমরচালক মহদসদব 

20 আগস্ট, 2021 তামরদখ মনযুক্ত করা হদয়দে। মতমন ককাম্পামনর অমির্ কমিটি 

এবং মরি কমিটির সেস্য মহদসদবও মনযুক্ত হদয়দেন। 

রজ্নীি কুিার SBI কত 40 বেদরর কযামরয়াদরর ের 2020 সাদলর অদক্টাবদর 

SBI কচয়ারম্যান েে কিদক অবসর গ্রহণ কদরন। তার আেজৃ্ামতক কিয়াদে SBI 

এর UK এবং Canada অোদরিদনর সিয়কাল অেভৃুক্ত মেল। রজ্নীি কুিার 

বতৃিাদন ইমিয়ার লাইর্হাউস কমিউমনটিজ্ ফাউদিিদনর একজ্ন েমরচালক, 

লারদসন অযাি র্াদিা ইনদফাদর্দকর স্বতন্ত্র েমরচালক, মসোেুদর বামরং প্রাইদভর্ 

ইকুযইটি এমিয়া মেটিই -এর মসমনয়র উেদেিা এবং িুম্বাইদয় ককার্াক 

ইনদভস্টদিন্ট অযািভাইজ্াসৃ মলমিদর্দির একজ্ন উেদেিা| 
 

লাোখ হভহিক েরজম  আংচুকরক IAU-ে সম্মানীয় সেস্য হিরসরি 

হনযুক্ত কো িরয়রে  

লাোখ অঞ্চদলর হযানদল ইমিয়ান ইনমস্টটিউর্ অফ অযাদোমফমজ্ে (IIA) -এর 

ভারতীয় কজ্যামতমবৃজ্ঞান েযৃদবক্ষণ মবভাদগর একজ্ন ইমঞ্জমনয়ার েদজৃ্ আংচুকদক 

আেজৃ্ামতক কজ্যামতমবৃজ্ঞান ইউমনয়দনর (আইএইউ) সোমনত সেস্য মহদসদব 

মনযুক্ত করা হদয়দে। অেচুক প্রিি এবং একিাি ভারতীয় মযমন িযৃাোেূণৃ সংস্থায় 

স্থান কেদয়দেন। 

আংচুকদক 'লাোখ অঞ্চদল কজ্যামতমবজৃ্ঞাদনর প্রচাদরর জ্ন্য মনবৃামচত করা হদয়দে। 

মতমন মবশ্বব্যােী আরও েিজ্ন সোমনত সেদস্যর সাদি কযাগ কেদবন ।  
 

Adidas 'Stay in Play' কযারম্পইরনে জন্য হমোিাই চানুরক েরল 

হনযুক্ত করেরে  

Adidas কর্ামকও অমলমম্পদকর করৌপ্যেেক জ্য়ী িীরাবাই চানুদক 'Stay in Play' 

কযাদম্পইদনর েণ্য উভাবদনর জ্ন্য মনযুক্ত কদরদে । 

এই ধরদনর উভাবন ক্রীোয় নারীদের উৎসামহত ও সিিৃন করার জ্ন্য 

অযামিিাদসর অেীকার প্রেিৃন কদর। অযামিিাস কেদখদে কয মকদিারী কিদয়রা 

কখলাধুলা কিদক উদবগজ্নক ভাদব বাে েেদে, যার অন্যতি প্রধান কারণ হল 

মেমরয়ি মলদকদজ্র ভয়। 
 

তাহমলনা়ুিে গভনমে িনওয়াহেলাল  ুরোহিত  াঞ্জাি, চণ্ডীগর়িে 

অ্হতহেক্ত োহয়ত্ব প রলন  

তামিলনােুর রাজ্যোল বনওয়ামরলাল েুদরামহতদক োঞ্জাব এবং ককন্দ্রিামসত 

অঞ্চল চণ্ডীগদের অমতমরক্ত োময়ত্ব কেওয়া হল । এর আদগ, মভমে মসং বেদনার 

মেদলন োঞ্জাদবর গভনৃর এবং চণ্ডীগদের প্রিাসক। রাষ্ট্রেমত েঞ্জাদবর গভনৃর 

মহদসদব োময়ত্ব োলদনর োিাোমি বনওয়ামরলাল েুদরামধতদক চণ্ডীগদের 

প্রিাসক মহদসদবও মনদয়াগ কদরদেন। ঐমতহযগতভাদব, োঞ্জাদবর গভনৃর 

চণ্ডীগদের প্রিাসক মহদসদব কাজ্ কদরদেন। 
 

IRS অ্হফসাে পজ হি মিা াি CBDT -ে পচয়ােম্যান হনযুক্ত 

িরলন 

IRS অমফসার কজ্ মব িহাোিদক কসন্ট্রাল কবািৃ অব িাইদরক্ট র্যাদেদসর 

কচয়ারম্যান মহদসদব মনদয়াগ করা হদয়দে । তার মনদয়াগ আজ্ িমন্ত্রসভার মনদয়াগ 

কমিটি (ACC) অনুদিােন কদরদে। মতমন ইমতিদধ্যই CBDT এর ভারপ্রাপ্ত 

কচয়ারম্যান মহদসদব োময়ত্ব োলন কদরদেন। 

1985-ব্যাদচর IRS অমফসার, িহাোিদক এই বেদরর কি িাদস PC কিামির 

কিয়াে কির্ হওয়ার ের CBDT এর কচয়ারম্যান মহদসদব অমতমরক্ত োময়ত্ব কেওয়া 

হদয়মেল। এর আদগ, িহাোি অন্ধ্রপ্রদেি এবং কতদলোনা অঞ্চদলর মপ্রমেোল 

মচফ কমিিনার মহদসদব োময়ত্ব োলন কদরমেদলন। 
 

 েজ কুমাে হসং BSF-এে নতুন DG হিরসরি োহয়ত্ব গ্রিণ 

কেরলন 

রাজ্স্থান কযািাদরর 1988 ব্যাদচর IPS অমফসার েঙ্কজ্ কুিার মসংহ বিৃার 

মসমকউমরটি কফাদসৃর (BSF) নতুন মিদরক্টর কজ্নাদরল (DG) মহদসদব োময়ত্ব 

গ্রহণ কদরদেন। এর আদগ মতমন মেমিদত BSF সের েফতদর মবদির্ DG মহদসদব 

োময়ত্ব োলন করমেদলন। 58 বের বয়সী েঙ্কজ্ মসং IPS অমফসার এবং ইদন্দা-

মতব্বত সীিাে েুমলদির মিদরক্টর কজ্নাদরল (DG) এসএস কেিওয়াদলর স্থাদন 

এই েদে মনযুক্ত হন । এসএস কেিওয়াল 2021 সাদলর জু্লাই কিদক BSF 

মিমজ্র েদের োময়ত্ব োলন করমেদলন। 

এোো, তামিলনােু কযািাদরর 1988 ব্যাদচর IPS অমফসার সঞ্জয় অদরারা ইদন্দা-

মতব্বত বিৃার েুমলদির (ITBP) নতুন মিমজ্ মহদসদব োময়ত্ব গ্রহণ কদরদেন। 
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PPK োমাচাযুমলু োজযসভাে পসরক্রর্াহে পজনারেল হিসারি হনযুক্ত 

িরলন 

রাজ্যসভার কচয়ারম্যান এি কভঙ্কাইয়া নাইিু 2018 সাল কিদক রাজ্যসভার 

কসদক্রর্ামর কজ্নাদরল মহদসদব মনযুক্ত মেদলন । মতমন কেি েীেক ভািৃার স্থাদন এই 

েদে মনযুক্ত হন । রাজ্যসভার প্রায় 70 বেদরর সমচবালদয়র েে কিদক িীর্ৃ েদে 

উদঠ আসা প্রিি ব্যমক্ত হদলন রািাচাযৃুলু। 
 

িাাঃ PPK োমাচাযুম লু সম্পরকম : 

রিাচাযৃুলু এক বের কলাকসভার সমচবালদয়র োময়ত্ব োলন করার ের 1983 সাদল 

রাজ্যসভা সমচবালদয় কযাগ কেন। রিাচাযৃুলু অন্ধ্রপ্রদেি আইনসভার মবদির্ সমচব 

মহদসদব োময়ত্ব োলন কদরমেদলন। রািাচাযৃুলুর োলৃাদিদন্টর কাজ্কদিৃর মবমভন্ন 

মেক েমরচালনা করার প্রায় 40 বেদরর অমভজ্ঞতা রদয়দে। 
 

ভহতম কা শুক্লা ইহঞ্জহনয়াসম ইহডয়া হলহমরর্রিে িথম মহিলা CMD 

িরয়রেন 

ভমতৃকা শুলা োবমলক কসক্টর এন্টারপ্রাইজ্ ইমঞ্জমনয়াসৃ ইমিয়া মলমিদর্দির প্রিি 

িমহলা কচয়ারোরসন এবং ম্যাদনমজ্ং মিদরক্টর মহদসদব োময়ত্ব গ্রহণ করদলন । 

মতমন তজ্ব জ্বালামন, বজৃ্য কিদক জ্বালামন এবং হাইদড্রাদজ্ন িমক্ত সহ ককাম্পামনর 

উভাবনী িমক্ত কিৃসূমচর কনতত ত্ব কেন। 
 

ভহতম কা শুক্লা সম্পরকম : 

ইমিয়ান ইনমস্টটিউর্ অফ কর্কদনালমজ্, কানেুর কিদক ককমিকযাল 

ইমঞ্জমনয়ামরংদয় নাতক সমূ্পণৃ করা শুলা 1988 সাদল EIL-এ কযাগোন কদরন 

এবং তার কাদে েমরদিাধন, গ্যাস প্রমক্রয়াকরণ, কেদট্রাদকমিকযালস এবং সাদরর 

কিদেেগুমলর নকিা, ইমঞ্জমরয়ামরং এবং বাস্তবায়দনর মবস্তত ত েরািদিৃর অমভজ্ঞতা 

রদয়দে । 
 

সাইোস  ঞ্চা এহশয়ান পস্কায়াশ পফিারেশরনে নতুন সি-

সভা হত হিসারি হনযুক্ত িরলন 

SRFI-এর 41 তি বামর্ৃক সাধারণ সভায় Squash Rackets Federation of 

India (SRFI)-র িহাসমচব সাইরাস েঞ্চা সবৃসেমতক্রদি এমিয়ান কিায়াি 

কফিাদরিদনর (ASF) সহ-সভােমত মনবৃামচত হদয়দেন। কদ্রাণাচাযৃ েুরিারপ্রাপ্ত 

সাইরাস েঞ্চা চার বেদরর কিয়াদের জ্ন্য মনবৃামচত হদয়দেন। 

হংকংদয়র কিমভি িুই মবতীয় কিয়াদের জ্ন্য ASF-এর সভােমত মহদসদব মবনা 

প্রমতবমিতায় মনবাৃমচত হদয়দেন। সাইরাস েঞ্চা োোও কুদয়দতর ফদয়জ্ 

আেুিাহ এস আল-িুতাইমর এবং ককামরয়ার তাই-সুক মহ ASF-এর ভাইস-

কপ্রমসদিন্ট মহদসদব মনবৃামচত হদয়দেন। 
 

ইকুইর্াস ব্যাংক োণী োম াল এিং সৃ্মহত মান্ধনারক ব্র্যাড 

অ্যাম্বারসিে হিরসরি হনরয়াগ করেরে 

ইকুইর্াস স্মল ফাইন্যাে ব্যাংক (ESFB) ভারতীয় িমহলা হমক কখদলায়াে রানী 

রািোল এবং মক্রদকর্ার স্মতমত িান্ধানাদক ককাম্পামনর িযাি অযাম্বাদসির মহদসদব 

মনদয়াগ কদরদে । 2021 সাদলর 5 কসদেম্বর ESFB -র 5 তি বামর্কৃীদত এই 

কর্ার্ণাটি করা হদয়দে । 

রাণী রািোল জ্াতীয় হমক েদল কখলা সবদচদয় কি বয়সী কখদলায়াে এবং স্মতমত 

িান্ধনা ভারতীয় মক্রদকর্ কবািৃ (BCCI) বারা কসরা িমহলা আেজৃ্ামতক মক্রদকর্ার 

মহসাদব স্বীকত ত হদয়দেন | 
 

ইউনাইরর্ি ইহডয়া ইিুযরেরিে CMD হিরসরি হনযুক্ত িরলন 

S.L. হি াঠি 

ককন্দ্রীয় সরকার ইউনাইদর্ি ইমিয়া ইেুযদরে ককাম্পামন মলমিদর্দির 

কচয়ারম্যান-কাি-ম্যাদনমজ্ং মিদরক্টর মহদসদব S.L. মিোঠীদক মনবাৃমচত কদরদে। 

মতমন বতৃিাদন য মনউ ইমিয়া অযাসুদরে ককাম্পামন মলমিদর্দির কজ্নাদরল 

ম্যাদনজ্ার এবং মিদরক্টর েদে কিৃরত আদেন । মতমন োময়ত্ব গ্রহদণর তামরখ কিদক 

এবং অবসর গ্রহদণর তামরখ েযৃে ইউনাইদর্ি ইমিয়ার মসএিমি মহদসদব মনযুক্ত 

হন। 
 

িষম ভূর ন্দ্র িাঙ্গাহে EXIM ব্যাংরকে নতুন MD হিরসরি হনযুক্ত 

িরয়রেন  

সরকার রপ্তামন-আিোমন ব্যাংক অব ইমিয়ার (EXIM ব্যাংক) নতুন ম্যাদনমজ্ং 

মিদরক্টর (MD) মহদসদব হর্ ৃ ভূদেন্দ্র বাোমরদক মনদয়াগ কদরদে । এর আদগ 

বাোমর EXIM ব্যাংদক কিেুটি ম্যাদনমজ্ং মিদরক্টর েদে মনযুক্ত মেদলন। মতমন মতন 

বেদরর জ্ন্য বা সরকাদরর েরবতী মনদেৃি না কেওয়া েযৃে মনযুক্ত হদয়দেন । মতমন 

বতৃিান MD কিমভি রাসকুইনহাদরর স্থাদন মনযুক্ত হদত চদলদেন, মযমন 2014 

সাদলর 20 জু্লাই তামরদখ োাঁ চ বেদরর জ্ন্য মনযুক্ত হদয়মেদলন। 
 

জাপাথনর প্রধানমন্ত্রীর পদ প্েথক পদতযাি করথর্ন ইথয়াগশগহথদ 

সুিা 

জোপোরি  প্রধোিেন্ত্রী ইথয়াগশগহথদ সুিা িণেোধ্যরে  সরঙ্গ কথো ব্িো  প  লতলি 

জোপোরি  ডেোলকওরত তো  স কোল  ব্োসেব্রি পোটিচ  লিেো লশপ ড স ডথরক সর  

 োওযো  লসদ্ধোন্ত লিরযরেি । 

অ্সযস্থতো  কথো উরিখ কর  িত ডসরেম্বর  গশনথজা আথর্ পেতুোি ক ো  প  

সুিা েোলযত্বেো  েহণ কর ি। এই ব্ে  সোধো ণ লিব্চোর্রি  আরি ডেশটি 

COVID-19 সংিেরণ  সব্রর্রয খো োপ সেরয  েধ্য লেরয ডিরে ফরি তো  

সেথচরি  ড টিং 30% এ  লিরর্ ডিরে এরসরে। 

সযিো লসদ্ধোন্ত লিরযরেি ড  ডসরেম্বর   লিব্চোর্রি গলর্াথরল প্ডথমাথির্টক 

পার্টে র (LDP) হরয লতলি অ্ংশেহণ ক রব্ি িো এব্ং এ  অ্থচ হি েিটি িতয ি 

একজি ডিতোরক লিব্চোর্ি ক রব্, ল লি প্রধোিেন্ত্রী হরব্ি। 
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অ্ন্ধ্রিরেশ সেকাে িাক্তন SBI পচয়াে ােসন েজনীশ কুমােরক 

অ্থমননহতক উ রেষ্টা হিরসরি হনরয়াগ করেরে 

অন্ধ্রপ্রদেি সরকার রজ্নীি কুিারদক রাদজ্যর অিৃননমতক উেদেিা মহদসদব 

মনদয়াগ কদরদে। প্রাক্তন SBI কচয়ারম্যান রজ্নীি কুিার িমন্ত্রসভা েদে দুই 

বেদরর জ্ন্য মনযুক্ত হদলন । রজ্নীি কুিার 2020 সাদলর অদক্টাবদর SBI এর 

কচয়ারম্যাদনর েে কিদক অবসর মনদয়মেদলন, মতমন বতৃিাদন হংকং এবং সাংহাই 

ব্যাংমকং কদেৃাদরিদনর একজ্ন স্বাধীন নন-এদেমকউটিভ কচয়ারম্যান । মতমন 

1980 সাদল SBI -এ প্রদবিনামর অমফসার (P.O.) মহদসদব কযাগোন কদরন। 
 

উত্তরাখথণ্ডর রাজযপাল প্র্গর্ রানী প্মৌ ে  পদতযাি কথরথেন 

উত্তরাখথণ্ডর িেিচ  প্র্গর্ রানী প্মৌ ে  ব্যলিিত কো ণ ডেলখরয তো  ডেযোে ডশষ 

হওযো  প্রোয দুই ব্ে  আরি, 2021 সোরি  08 ডসরেম্ব  তো  পে ডথরক 

পেতুোি কর রেি। 64 ব্ে  ব্যসী ডব্লব্  োিী ডেৌ চরক 2018 সোরি  আিরে 

কৃষ্ণ কান্ত পাথলর স্থোরি তোরক উত্ত োখরে  িেিচ  লহরসরব্ লিরযোি ক ো 

হরযলেি । উত্ত োখরে  িেিচ  হওযো  আরি, লতলি 1995 ডথরক 2000 প চন্ত 

উত্ত প্ররেরশ  আেো  ডেয  লহসোরব্ েোলযত্ব পোিি কর লেরিি। 
 

র্ার্া AIA লাইফ নীেজ পচা ়িারক ব্র্যাড অ্যাম্বারসিে হিরসরি 

হনযুক্ত করেরে 

র্ার্া AIA লাইফ ইেুযদরে ভারতীয় ক্রীোমবে এবং অমলমম্পক স্বণৃেেকপ্রাপ্ত 

নীরজ্ কচােোর সাদি ককাম্পামনর িযাি অযাম্বাদসির মহসাদব বহু বেদরর জ্ন্য 

োরৃ্নারমিে কদরদে । সাম্প্রমতক কর্ামকও অমলমম্পদক তার ঐমতহামসক জ্দয়র 

ের র্ার্া AIA লাইফ ইেুযদরে তার সাদি োরৃ্নারমিে করার মসিাে কনয় । 
 

উিোখণ্ড,  াঞ্জাি, তাহমলনা়ুিরত নতুন গভনমে হনযুক্ত িরলন  

রাষ্ট্রেমত রাি নাি ককামবন্দ কলফদর্ন্যান্ট কজ্নাদরল গুরমিত মসংদক উত্তরাখদণ্ডর 

গভনৃর েদে মনদয়াগ কদরদেন । রাষ্ট্রেমত ভবদনর এক মববতমত অনুসাদর, রাষ্ট্রেমত 

রাি নাি ককামবন্দ কিৌদযৃর েেতযাগ েি গ্রহণ কদরন এবং মসংদক রাদজ্যর গভনৃর 

মহসাদব মনযুক্ত কদরন। 
 

গভনমেরেে িেলীে তাহলকা: 

• উত্তরাখণ্ড, োঞ্জাব, তামিলনােুদত নতুন গভনৃর মনযুক্ত হদলন । 

• বতৃিাদন নাগাল্যাদির গভনৃর আর এন রমব তামিলনােুর গভনৃর হদলন  

• আসাদির গভনরৃ অধ্যােক জ্গেীি িুমখদক নাগাল্যাদির গভনৃদরর োময়ত্ব 

োলদনর জ্ন্য মনযুক্ত করা হদয়দে 
 

হনেরল  হসং োই ন্যাশনাল ফাটিম লাইজাসম হলহমরর্রিে নতুন 

CMD হনযুক্ত িরলন  

ন্যািনাল ফাটৃিলাইজ্াসৃ মলমিদর্দির (NFL) মনদলৃে মসংহ রায়দক ককাম্পামনর 

কচয়ারম্যান ও ব্যবস্থােনা েমরচালক মহদসদব মনদয়াগ করা হদয়দে। একটি 

করগুদলর্মর ফাইমলংদয়, NFL জ্ামনদয় কয েমরচালক (দর্কমনকযাল) মনদলেৃ মসংহ 

রায়দক তার োময়ত্ব গ্রহদণর তামরখ কিদক ককাম্পামনর কবাদিৃ কচয়ারম্যান ও 

ব্যবস্থােনা েমরচালক মহদসদব মনদয়াগ করা হদয়দে। 
 

IDFC ফােম  ব্যাংরকে MD ও CEO হিরসরি হভ তিদ্যনাথনরক 

 ুনাঃ-হনরয়ারগে অ্নুরমােন হেরয়রে RBI  

IDFC ফাসৃ্ট ব্যাংদকর ম্যাদনমজ্ং মিদরক্টর ও মচফ এদেমকউটিভ অমফসার (‘MD 

ও CEO’) মহদসদব মভ তবযনািনদক েুনঃ -মনদয়াদগর জ্ন্য ভারতীয় মরজ্াভৃ ব্যাঙ্ক 

(RBI) অনুদিােন মেদয়দে। তবযনািনদক আরও মতন বেদরর জ্ন্য মনযুক্ত করা 

হদয়দে, যা 19 মিদসম্বর, 2021 কিদক কাযৃকর করা হদব। IDFC ব্যাংক এবং 

কযামের্াল ফাদসৃ্টর একীভূত হওয়ার ের মতমন 2018 সাদলর মিদসম্বর িাদস 

IDFC ফাসৃ্ট ব্যাংদকর MD ও :CEO মহদসদব োময়ত্ব গ্রহণ কদরন| 
 

Yahoo হজম ল্যানরজানরক পকাম্পাহনে নতুন CEO হিরসরি 

হনরয়াগ করেরে  

ওদয়ব েমরদর্বা প্রোনকারী Yahoo ককাম্পামনর নতুন মচফ এদেমকউটিভ 

অমফসার (CEO) মহদসদব মজ্ি ল্যানদজ্ানদক মনদয়াগ কদরদে । মতমন বতৃিাদন 

কিটিং অযাে Tinder এর মচফ এদেমকউটিভ অমফসার (CEO) মহদসদব োময়ত্ব 

োলন করমেদলন। মজ্ি ল্যানদজ্ান গুরু কগৌরপ্পদনর স্থাদন Yahoo-র CEO েদে 

মনযুক্ত হদবন। Tinder এর জ্ন্য করদনর্ নাইবাগৃ নতুন CEO মহসাদব মনযুক্ত 

হদয়দেন। 
 

হিজয় পগারয়ল গান্ধী সৃ্মহত ও েশমন সহমহতে ভাইস পচয়ােম্যান 

হিরসরি মরনানীত িরলন  

প্রাক্তন ককন্দ্রীয় িন্ত্রী মবজ্য় কগাদয়লদক গান্ধী স্মতমত ও েিৃন সমিমতর (GSDS) 

ভাইস-দচয়ারম্যান মহদসদব মনদয়াগ করা হদয়দে। এটি জ্ামতর জ্নক িহাত্মা গান্ধীর 

িততুয স্থান। গান্ধী স্মতমত ও েিৃন সমিমত (GSDS) 1984 সাদলর কসদেম্বদর একটি 

স্বায়ত্তিামসত সংস্থা মহসাদব গঠিত হদয়মেল। এটি গঠনিূলক েরািিৃ এবং সংিত মত 

িন্ত্রণালদয়র আমিৃক সহায়তার কাজ্ করদে। এটি নয়ামেমিদত অবমস্থত। 

ভারদতর প্রধানিন্ত্রী গান্ধী স্মতমত ও েিৃন সমিমতর (GSDS) কচয়ারম্যান। সমিমতর 

উদেশ্য হল মবমভন্ন সািামজ্ক-মিক্ষা ও সাংিত মতক কিৃসূমচর িাধ্যদি িহাত্মা গান্ধীর 

জ্ীবন, মিিন এবং মচোদক প্রচার করা। 
 

এহশয়া অ্হলহম্পক কাউহিরলে ভােিাপ্ত সভা হত হনযুক্ত িরলন 

োজা েণধীে হসং 

ভারদতর রাজ্া রণধীর মসং অমলমম্পক কাউমেল অফ এমিয়ার ভারপ্রাপ্ত সভােমতর 

োময়ত্ব গ্রহণ করদলন, কারণ কিখ আহিে আল-ফাহাে আল-সাবাহ সুইস 

জ্ামলয়ামতর মবচাদর কোর্ী সাব্যস্ত হদয়দেন । োাঁ চবাদরর অমলমম্পক শুযর্ার এবং 

1978 সাদল এমিয়ান কগিদসর স্বণৃেেক মবজ্য়ী মসংদক সোনসূচক আজ্ীবন 

ভাইস কপ্রমসদিন্ট মহদসদব মনদয়াগ করা হদয়মেল । 
 

 িন পগারয়ো In-SPACe এে পচয়ােম্যান হিসারি হনযুক্ত িরলন  

িামহন্দ্রা অযাি িামহন্দ্রার প্রাক্তন ব্যবস্থােনা েমরচালক েবন কুিার কগাদয়ঙ্কাদক 

ইমিয়ান ন্যািনাল কিস প্রদিািন অিরাইদজ্িন কসন্টাদরর (In-SPACe) 

কচয়ারোসৃন মহদসদব মনদয়াগ করা হদয়দে। M&M -এ তার R&D -এর 

সিয়কাদল মতমন িমেৃও SUV এর উন্নয়দন কনতত ত্ব মেদয়মেদলন। IN-SPACe 

ভারত সরকাদরর িহাকাি মবভাদগর অধীদন একটি স্বাধীন কনািাল এদজ্মে 

মহদসদব কাজ্ কদর। 
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Adobe িহতভা মিা ািরক ভােরতে MD এিং VP হিসারি 

হনরয়াগ করেরে 

িামকৃন কর্ক জ্ায়ান্ট Adobe প্রমতভা িহাোিদক Adobe ইমিয়ার ভাইস 

কপ্রমসদিন্ট এবং ম্যাদনমজ্ং মিদরক্টর মহদসদব মনদয়াদগর কর্ার্ণা কদরদে । এই 

ভূমিকায়, প্রমতভা িহাোি অযাদিাব এেদেমরদয়ে লাউি, অযাদিাব মক্রদয়টিভ 

লাউি এবং অযাদিাব িকুদিন্ট লাউদির অযাদিাব ইমিয়া ব্যবসার কনতত ত্ব 

কেদবন । এমিয়া প্যামসমফদকর (APAC) অযাদিাদবর কপ্রমসদিন্ট সাইিন কর্র্দক 

মতমন মরদোরৃ্ করদবন। 
 

CAG হজহস মুমুম ASOSAI এে পচয়ােম্যান হনিমাহচত িরয়রেন 

ভারদতর কদন্ট্রালার অযাি অমির্র কজ্নাদরল (CAG), মজ্ মস িুিু ৃ2024 কিদক 

2027 সাল েযৃে মতন বেদরর জ্ন্য এমিয়ান অগৃানাইদজ্িন অফ সুমপ্রি অমির্ 

ইনমস্টটিউিনস (ASOSAI) -এর সিাদবদির কচয়ারম্যান মনবৃামচত হদলন । িুিু ৃ

ASOSAI এর 56 তি েমরচালনা কবািৃ বারা মনবাৃমচত হন এবং এর জ্ন্য 

অনুদিােনটি সম্পদকৃ ASOSAI এর 15 তি সিাদবি বারা এটি জ্ানাদনা 

হদয়মেল। ভারত 2024 সাদল ASOSAI এর 16 তি অমধদবিন আদয়াজ্ন 

করদব। 
 

হিচাে হত পিণুরগা াল NCLAT-এে ভােিাপ্ত পচয়াে ােসন 

হিরসরি হনযুক্ত িরয়রেন 

মবচারেমত এি কভনুদগাোলদক ন্যািনাল ককাম্পামন আইন আমেদলর্ ট্রাইবুযনাল 

(NCLAT) এর নতুন ভারপ্রাপ্ত কচয়ারোরসন মহদসদব মনযুক্ত করা হদয়দে । স্থায়ী 

কচয়ারোরসন মবচারেমত এস কজ্ এর অবসর কনওয়ার ের র্ানা তত তীয়বাদরর িদতা 

একজ্ন ভারপ্রাপ্ত কচয়ারোরসন NCLAT-এর কনতত দত্ব রদয়দেন।  

মবচারেমত বংিী লাল ভার্ 15 িাচৃ 2020 কিদক প্রিি ভারপ্রাপ্ত কচয়ারোরসন 

মেদলন, তারেদর 19 এমপ্রল, 2021 কিদক মবচারেমত এ আই এস মচিা এবং 

েরবতীকাদল 11 কসদেম্বর, 2021 কিদক মবচারেমত এি কভনুদগাোল এই েদের 

োময়ত্ব সািলাদবন | 
 

প্রাক্তন সুগপ্রম প্কাটে  এর গর্চারপগত ইনু্দ মালথহাত্রা DDCA 

অম্বাডসম্যান গহথসথর্ গন ুক্ত হথয়থেন 

সযলপ্রে ডকোরেচ   প্রোিি লব্র্ো পলত, লব্র্ো পলত (অ্ব্স প্রোপ্ত) ইন্দয  েোিরহোিো ডক 

এক ব্ের   জন্য Delhi and Districts Cricket Association (DDCA) এ  

িতয ি অ্ম্বোেসম্যোি কোে এলথক্স অ্লফসো  লহরসরব্ লিরযোি ক ো হরযরে। ড োহোি 

ডজেলি  ডিতৃরত্ব DDCA এ  ডজিোর ি ব্লে, 65 ব্ে  ব্যসী লব্র্ো পলত 

(অ্ব্স প্রোপ্ত) েোিরহোিো  লিরযোরি  লব্ষরয লসদ্ধোন্ত লিরযলেরিি। 

2007 সোরি, েোিরহোিোরক সযলপ্রে ডকোেচ  লসলিয  অ্ুোেরেোরকে েরিোিীত 

কর লেরিি এব্ং লতলি লতি েশরক  ব্যব্ধোরি সরব্চোচ্চ আেোিত কতৃচ ক েরিোিীত 

লবতীয েলহিো হরযলেরিি। তোরক লকেয  লব্ষরয সযলপ্রে ডকোরেচ   লব্লেন্ন ডব্ঞ্চ বো ো 

অ্ুোলেকোস লকউল  লহরসরব্ লিরযোি ক ো হরযরে। সযলপ্রে ডকোরেচ  30 ব্ে  আইিী 

প োেশচেোতো লহরসরব্ েোলযত্ব পোিি ক ো  প  তোরক সব্চসম্মলতিরে সযলপ্রে 

ডকোরেচ   লব্র্ো ক লহরসরব্ লিরযোরি  জন্য সযপোল শ ক ো হয। 
 

আলকা নাহঙ্গয়া অ্রোো NSIC-এে CMD হিরসরি হনযুক্ত িরলন  

আলকা নামেয়া অদরারা ন্যািনাল স্মল ইিামেজ্ কদেৃাদরিন মলমিদর্দির 

(CMD) কচয়ারম্যান কাি ম্যাদনমজ্ং মিদরক্টর (CMD) মহদসদব মনযুক্ত হদয়দেন। 

14 কসদেম্বর, 2021 তামরদখ মতমন এই েেটির োময়ত্ব গ্রহণ কদরদেন। মতমন কু্ষদ্র, 

কোর্ ও িাঝামর মিল্প িন্ত্রণালদয়র একজ্ন যুগ্ম সমচব। 
 

ন্যাশনাল স্মল ইডাহিজ কর মারেশন হলহমরর্ি সম্পরকম : 

ন্যািনাল স্মল ইিামেজ্ কদেৃাদরিন মলমিদর্ি (NSIC) 1955 সাদল প্রমতমষ্ঠত 

একটি মিমন রত্ন ককাম্পামন। এটি ভারদতর িাইদক্রা, স্মল অযাি মিমিয়াি 

এন্টারপ্রাইজ্ িন্ত্রদকর অধীদন েদে এবং MSME িন্ত্রণালদয়র মবমভন্ন মিদির 

কনািাল এদজ্মে মহদসদব কাজ্ কদর। 
 

 াঞ্জারিে  েিতী মুখ্যমন্ত্রী চরলরেন চেণহজৎ হসং চন্নী 

কযাদেন অিমরন্দর মসং িুখ্যিন্ত্রী েে কিদক েেতযাগ করার ের কামরগমর মিক্ষা 

িন্ত্রী চরণমজ্ৎ মসং চন্নীদক োঞ্জাদবর নতুন িুখ্যিন্ত্রী মহদসদব মনবৃামচত করা হদয়দে 

। মতমন োঞ্জাব কংদগ্রস কলমজ্সদলটিভ োটৃির (CLP) কনতা মহসাদব মনবৃামচত 

হদয়দেন। মতমন হদলন চািদকৌর সাদহব মবধানসভা ককদন্দ্রর মবধায়ক। মতমন 

োঞ্জাদবর প্রিি েমলত িুখ্যিন্ত্রী হদত চদলদেন । 

কযাদেন অিমরন্দর মসং এবং োঞ্জাব প্রদেি কংদগ্রস কমিটির (PPCC) প্রধান 

নভদজ্যাত মসং মসধুর িদধ্য কদয়ক িাদসর বদির েদর িমনবার োঞ্জাদবর িুখ্যিন্ত্রী 

েে কিদক মতমন েেতযাগ কদরমেদলন। 
 

হফরনা প রমন্টস ব্যাংক  েজ হি াঠীরক ব্র্যাড অ্যাম্বারসিে 

হিরসরি হনরয়াগ করেরে 

মফদনা কেদিন্টস ব্যাংক (FPBL) ভারতীয় অমভদনতা েঙ্কজ্ মিোঠীদক 

ককাম্পামনর প্রিি িযাি অযাম্বাদসির মহদসদব দুই বেদরর জ্ন্য মনদয়াগ কদরদে। 

েঙ্কজ্ মিোঠি মফদনা কেদিন্টস ব্যাংদকর মবমভন্ন োর্ফিৃ জু্দে মবমভন্ন েণ্য ও 

েমরদর্বার প্রচাদরর জ্ন্য িাদকৃটিং কযাদম্পইদনর িুখ হদবন। 

শুরুদত অমভদনতা মফদনা ব্যাংদকর 'Fikar Not' কযাদম্পদনর প্রিি প্রচাদরর িুখ 

হদবন।  
 

পফসিুক ইহডয়া োজীি আগেওয়ালরক  ািহলক  হলহসে িধান 

হিরসরি হনরয়াগ করেরে 

কফসবুক ইমিয়া প্রাক্তন আইএএস অমফসার রাজ্ীব আগরওয়ালদক োবমলক 

েমলমসর েমরচালক মহদসদব মনদয়াগ কদরদে । মতমন আাঁমখ োদসর স্থাদন এই েদে 

মনযুক্ত হন । আাঁমখ োস গত বের অদক্টাবদর ককাম্পামন তযাগ কদরমেদলন। কেদি 

িানেন্থী কনতাদের মবরুদি মবদবর্িূলক িেব্য করার জ্ন্য মতমন মবতদকৃর সেুখীন 

হদয়মেদলন । রাজ্ীব আগরওয়াল তার নতুন ভূমিকায় ভারদত কফসবুদকর জ্ন্য 

গুরুত্বেূণৃ নীমত মনধৃারণ করদবন এবং ভারদত এই ককাম্পামনর কনতত ত্ব কেদবন । 

এরিদধ্য ব্যবহারকারীর মনরােত্তা, তথ্য সুরক্ষা, কগােনীয়তা, অেভৃুমক্ত এবং 

ইন্টারদনর্ েমরচালনা প্রভত মত অেভৃুক্ত িাকদব । 
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জাহতসংর ে িধান তকলাস সতযাথীরক SDG অ্যািরভারকর্ 

হিরসরি হনরয়াগ কো িল  

কনাদবল িামে মবজ্য়ী তকলাি সতযািীদক জ্ামতসংদর্র িহাসমচব আদোমনও 

গুদতদরস জ্ামতসংদর্র 76 তি সাধারণ অমধদবিদন সাদস্টদনবল কিদভলেদিন্ট 

কগালদসর (এসমিমজ্) অযািদভাদকর্ মহদসদব মনযুক্ত কদরদে । আদোমনও 

গুদতদরস তকলাি সতযািী, STEM কিী ভযাদলমন্টনা িুদনাজ্ রাবানাল, 

িাইদক্রাসফদর্র কপ্রমসদিন্ট িযাি মস্মি এবং কক-েে সুোরস্টার ব্লযাকমেন্কদক 

নতুন SDG অযািদভাদকর্ মহসাদব মনদয়াগ কদরদেন । এর ফদল, জ্ামতসংদর্র 

এখন কিার্ 16 টি SDG অযািদভাদকর্ হদয়দে । 
 

SDG অ্যািরভারকর্ সম্পরকম : 

• SDG অযািদভাদকর্রা তাদের প্রভাব মবস্তারকারী কক্ষিগুমল ব্যবহার কদর 

নতুন মনবৃাচনী এলাকায় কেৌাঁোদনার জ্ন্য কাজ্ কদর এবং িানুদর্র জ্ন্য 

সাদস্টদনবল কিদভলেদিন্ট লক্ষযিািার প্রমতশ্রুমতও রক্ষা কদর। 

• জ্ামতসংর্ বদলদে কয জ্লবাযু় ব্যবস্থা, মিমজ্র্াল মবভাজ্ন, মলে সিতা এবং 

মিশুদের অমধকাদরর উন্নমতসাধন করা হল নতুন SDG বারা মনদয়াগ করা 

অযািদভাদকর্দের প্রধান মবর্য়। 
 

ভােত সেকাে নাগা শাহন্ত আরলাচনাে জন্য করথা কথক হিরসরি 

আেএন েহিে  েতযাগ ি গ্রিণ করেরে 

নাগা িামে আদলাচনার জ্ন্য কদিােকিক মহদসদব আরএন রমবর েেতযাগ গ্রহণ 

কদরদে ভারত সরকার। নাগা িামে চুমক্ত স্বাক্ষদরর জ্ন্য আরএন রমব কবি কদয়ক 

বের ধদর প্রধান মবদদ্রাহী কগাষ্ঠীর সদে আদলাচনা কদরদেন । সম্প্রমত, আর এন 

রমব তামিলনােুর গভনৃর মহদসদব মনযুক্ত হদয়দেন। অক্ষয় মিশ্রদক নতুন িামে 

আদলাচনার কদিােকিক মহদসদব মনদয়াগ করা হদত োদর। মতমন বতৃিাদন 

কগাদয়ন্দা বুযদরাদত োময়ত্ব োলন করদেন। 
 

ইসরোে িাক্তন িধান পক কস্তুহেেঙ্গন হশক্ষা মন্ত্রণালরয়ে 

প্যারনরলে িধান হিসারি হনযুক্ত িরলন  

ককন্দ্রীয় মিক্ষা িন্ত্রক িুদলর োিোিীদের, মিক্ষকদের এবং প্রাপ্তবয়িদের মিক্ষার 

জ্ন্য নতুন োঠযক্রি ততমরর জ্ন্য 12 সেদস্যর একটি কমিটি গঠন কদরদে। জ্াতীয় 

মিক্ষানীমত -2020 (NEP-2020) -এর খসো কমিটির সভােমত কক 

কস্তুমররােদনর কনতত দত্ব চারটি জ্াতীয় মিক্ষাক্রি কাঠাদিা (NCFs) ততমরর 

োময়ত্বপ্রাপ্ত এই প্যাদনল। 
 

হিরনাে আগেওয়াল ASDC এে সভা হত হিসারি হনযুক্ত 

িরয়রেন 

অদর্াদিাটিভ মিল কিদভলেদিন্ট কাউমেল (ASDC) অদর্াদিাবাইল মিদল্পর 

মবদনাে আগরওয়ালদক ককাম্পামনর সভােমত মহদসদব মনযুক্ত কদরদে । বতৃিাদন 

VE কিামিৃয়াল কভমহদকলস মলমিদর্দি (মভইমসমভ) কিরৃত আগরওয়াল 

ব্যবস্থােনা েমরচালক এবং প্রধান মনবৃাহী মনকুঞ্জ সংমর্র স্থাদন এই েে মনযুক্ত হন ।  

ASDC এক েিক আদগ স্থামেত হদয়মেল এবং ককন্দ্রীয় মিল্প ও জ্াতীয় েক্ষতা 

উন্নয়ন কদেৃাদরিন (NSDC) সহ িীর্ৃ মিল্প সমিমত - SIAM, ACMA এবং 

FADA বারা প্রচামরত হয়। এটি অদর্া মিদল্পর একটি কসক্টর মিলস কাউমেল, যার 

লক্ষয কেিদক স্বয়ংসমূ্পণ ৃ কদর কতালা এবং স্বয়ংচামলত মিদল্পর প্রমতদযামগতা 

বজ্ায় রাখা। 
 

সুনীল কার্াহেয়া ISA এে পচয়ােম্যান হনিমাহচত িরলন  

ইমিয়ান কসাসাইটি অফ অযািভারর্াইজ্াসৃ (ISA) এর নতুন মনবৃামচত মনবৃাহী 

েমরর্ে সুনীল কার্ামরয়া, প্রধান মনবৃাহী কিকৃতৃা, ভারত এবং সাকৃ, কগােদরজ্ 

কনমজ্উিার কপ্রািাক্টস মলমিদর্িদক ISA-র কচয়ারম্যান মহসাদব মনবৃামচত 

কদরদে। সুনীল কার্ামরয়া গত োাঁ চ বেদর ইমিয়ান কসাসাইটি অফ 

অযািভারর্াইজ্াসৃ এর কনতত ত্ব মেদয়দেন । 
 

NSDL  দ্মজা চুডুরুরক MD ও CEO হিসারি হনরয়াগ করেরে 

েদ্মজ্া চুনু্দরুদক ন্যািনাল মসমকউমরটিজ্ মিদোমজ্র্মরজ্ (NSDL) এর ব্যবস্থােনা 

েমরচালক এবং প্রধান মনবৃাহী কিৃকতৃা (MD ও CEO) মহদসদব মনদয়াগ করা 

হদয়দে। মতমন মজ্মভ নাদগশ্বর রাও এর স্থাদন NSDL এর MD ও CEO মহসাদব 

মনযুক্ত হদয়দেন। ভারদত ন্যািনাল মসমকউমরটিজ্ মিদোমজ্র্মরজ্ মলমিদর্ি 

(NSDL) এবং কসন্ট্রাল মসমকউমরটিজ্ মিদোমজ্র্মরজ্ মলমিদর্ি (CDSL) নাদি 

দুটি আিানত রদয়দে। উভয় আিানতই আিাদের আমিৃক মসমকউমরটিদজ্র োময়ত্ব 

সািলায় । 
 

 দ্মজা চুডুরু সম্পরকম : 

েদ্মজ্া চুনু্দরু অন্ধ্র মবশ্বমবযালয় কিদক বামণজ্য মবভাদগ কোস্ট গ্রাজু্দয়র্ কদরদেন 

। ব্যাংমকং কিাদিদন তার প্রায় 37 বেদরর অমভজ্ঞতা রদয়দে। মতমন কসদেম্বর 

2018 কিদক আগস্ট 2021 েযৃে ভারতীয় ব্যাংদকর MD ও CEO মহদসদব কাজ্ 

কদরদেন । তার কস্টকদহাল্ডার ম্যাদনজ্দিন্ট, মিমজ্র্াল ট্রােফরদিিন, 

করগুদলর্মর অযাদফয়াসৃ, আেজৃ্ামতক অমভজ্ঞতা এবং ড্রাইমভং ইদনাদভিদন 

ব্যােক অমভজ্ঞতা রদয়দে । 
 

পকহভনরকয়াে CMD CK েঙ্গনাথন নতুন AIMA সভা হত 

হিরসরি মরনানীত িরয়রেন  

ককমভনদকয়ার প্রাইদভর্ মলমিদর্দির কচয়ারম্যান ও ব্যবস্থােনা েমরচালক মস কক 

রেনািনদক এক বেদরর জ্ন্য অল ইমিয়া ম্যাদনজ্দিন্ট অযাদসামসদয়িদনর 

(AIMA) সভােমত েদে মনযুক্ত করা হদয়দে । মতমন 2022 সাদলর কসদেম্বর 

িাস অবমধ এই েদের োময়দত্ব িাকদবন । মতমন হর্ ৃেমত মসংহামনয়ার স্থাদন এই 

েদে মনযুক্ত হন । 
 

AIMA সম্পরকম : 

AIMA ভারদত ব্যবস্থােনা কেিার জ্াতীয় িীর্ৃ সংস্থা। এটি ভারদত ব্যবস্থােনা 

কেিাদক আরও এমগদয় মনদয় কযদত মিল্প, সরকার, মিক্ষামবে এবং মিক্ষািীদের 

সাদি র্মনষ্ঠভাদব কাজ্ কদর। 
 

পিস ট্রাে অ্ি ইহডয়াে পচয়ােম্যান হিরসরি  ুনহনমিমাহচত িরলন 

অ্হভক সেকাে 

কেদির সবদচদয় বে মপ্রমিয়ার মনউজ্ এদজ্মে কপ্রস ট্রাস্ট অব ইমিয়ার (মেটিআই) 

কচয়ারম্যান েদে অমভক সরকার েুনমনৃবৃামচত হদলন । অমভক সরকার মবমচি 

একজ্ন িানুর্, মযমন বই, খাবার, ওয়াইন এবং মিল্পদক তার প্রধান ভালবাসার িদধ্য 

গণনা কদরন । মতমন 10 বের ধদর রদয়ল কলকাতা গল্ফ লাদবর (RCGC) 

কযাদেন মেদলন। দুই বেদরর কিয়াদের জ্ন্য সরকাদরর েুনমনৃবৃাচনদক PTI-এর 

েমরচালনা ের্ৃে এই তবঠদকর অনুদিােন মেদয়দে । 
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পলফরর্ন্যান্ট পজনারেল গুেিীে াল হসং NCC-ে DG হিরসরি 

োহয়ত্ব গ্রিণ কেরলন  

কলফদর্ন্যান্ট কজ্নাদরল গুরবীরোল মসং জ্াতীয় কযাদির্ ককাদরর (NCC) 34 

তি িহােমরচালক মহদসদব োময়ত্ব গ্রহণ কদরদেন। মতমন কলফদর্ন্যান্ট কজ্নাদরল 

তরুণ কুিার আইদচর স্থাদন এই েদে মনযুক্ত হন । মতমন 1987 সাদল প্যারাচুর্ 

করমজ্দিদন্ট কমিিন লাভ কদরমেদলন। 

মতমন ন্যািনাল মিদফে একাদিমি, খেকওয়াসলা, ইমিয়ান মিমলর্ামর একাদিমি, 

কেরাদুন এবং NCC-র একজ্ন প্রাক্তন োি । মতমন ওদয়মলংর্দনর মিদফে 

সামভৃদসস স্টাফ কদলজ্ এবং নয়া মেমির ন্যািনাল মিদফে কদলজ্ ককাদস ৃঅংি 

মনদয়মেদলন। কলফদর্ন্যান্ট কজ্নাদরল গুরবীরোল মসং নাগাল্যাি এবং মসয়াদচন 

মহিবাদহর জ্মেমবদরাধী েমরদবদি ককাম্পামন কিািার মেদলন। 
 

পেিব্র্ত মুরখা াোয় অ্হির্ িুযরো অ্ফ সাকুম রলশরনে িধান 

হিসারি হনিমাহচত িরয়রেন  

ইউনাইদর্ি ব্রুয়ামরদজ্র প্রধান মবেণন কিৃকতৃা কেবিত িুদখাোধ্যায় 

সবৃসেমতক্রদি 2021-2022 সাদলর জ্ন্য অমির্ বুযদরা অফ সাকৃুদলিদনর 

(ABC) কচয়ারম্যান েদে মনবাৃমচত হন। কেবিত িুদখাোধ্যাদয়র 27 বেদররও 

কবমি অমভজ্ঞতা রদয়দে । মতমন মকংমফিার, হাইদনদকন এবং আিদস্টদলর িদতা 

িযাদির েমরচালনার োময়ত্ব োলন করমেদলন ।  
 

অ্হির্ িুযরো অ্ফ সাকুম রলশন সম্পরকম : 

ABC একটি অলাভজ্নক প্রচলন-মনরীক্ষা সংস্থা। এটি ভারদত সংবােেি এবং 

ম্যাগামজ্ন সহ প্রধান প্রকািনার প্রচলনদক প্রতযময়ত কদর এবং মনরীক্ষা কদর। 
 

গিম ন ব্র্াউন পলািাল পিলথ ফাইন্যাহিং এে জন্য WHO এে 

োষ্ট্রদূত হনযুক্ত িরয়রেন  

WHO ইউনাইদর্ি মকংিদির প্রাক্তন প্রধানিন্ত্রী গিৃন িাউন কলাবাল কহলি 

ফাইন্যামেংদয়র জ্ন্য WHO-র অযাম্বাদসির মহসাদব মনযুক্ত হদয়দেন। 2009 

সাদলর লিন G20 িীর্ ৃসদেলদন তার কনতত দত্বর িাধ্যদি মবতীয় িন্দা করাধ করার 

জ্ন্য তাদক ব্যােকভাদব কত মতত্ব কেওয়া হয়। মতমন ঋণ, উন্নমত এবং চাকমরর 

েুনরুিাদরর জ্ন্য অমতমরক্ত 1.1 ট্রিমলয়ন িলার কজ্াগাদের জ্ন্য মবশ্ব কনতাদের 

একমিত কদরদেন । 

 

Science & Technology 
 

আকম টিক অ্নুসন্ধানকােী ম্যাহথউ পিনসরনে নামানুসারে চন্দ্র 

ক্রযার্াে নামকেণ কো িরয়রে  

ইন্টারন্যািনাল অযাদোনমিকযাল ইউমনয়ন চাাঁ দের েমক্ষণ কিরুদত অবমস্থত একটি 

গদতৃর নাি মেদয়দে আকৃটিক এেদোরার ম্যামিউ কহনসদনর নািানুসাদর । 

কহনসদনর নাদি গদতৃর নািটি রাখার প্রস্তাব মেদয়মেদলন জ্িৃান কির্জ্দফল্ডার | 
 

আরর্ম হমস পিাগ্রাম সম্পরকম : 

আদরৃ্মিস কপ্রাগ্রািটি নাসা বারা চালু করা হদয়মেল যার লক্ষয মেল কহনসন ক্রযার্াদর 

চন্দ্র অমভযািীদের েরবতী কের্ অবতরণ করা।  
 

Banking News 
 

KYC হনয়ম লঙ্ঘরনে জন্য RBI অ্যাহক্সস ব্যারেে উ ে 25 লাখ 

র্াকা জহেমানা আরো  করেরে 

মরজ্াভৃ ব্যাঙ্ক অফ ইমিয়া (RBI) 01 কসদেম্বর, 2021 তামরদখ আেনার 

গ্রাহকদক জ্ানুন (KYC) িানেদণ্ডর মকেু মবধান লঙ্ঘদনর জ্ন্য অযামেস ব্যাদঙ্কর 

উের 25 লক্ষ র্াকার আমিৃক জ্মরিানা আদরাে কদরদে। ব্যাংদকর গ্রাহক 

অযাকাউদন্ট কেখা কগদে কয ব্যাংক KYC মনয়ি কিদন চলদত ব্যিৃ হদয়দে। 

ফলস্বরূে, ব্যাংমকং মনয়ন্ত্রক কনাটিি জ্ামর কদর জ্ামনদয় কেয় কয, অযামেস ব্যাংক 

RBI এর -KYC মনদেৃিনা, 2016 কিদন চদলমন। 
 

RBI UCO ব্যাংরকে ঋণ িোরনে সীমািদ্ধতা সহেরয় হেরয়রে  

ভারতীয় মরজ্াভৃ ব্যাঙ্ক আমিৃক ও কক্রমির্ কপ্রাফাইদলর উন্নমতর মবর্দয় প্রম্পর্ 

কাদরমক্টভ অযাকিন (PCA) কাঠাদিা কিদক োবমলক কসক্টর ঋণ প্রোনকারী 

UCO ব্যাংকদক সরাদনার মসিাে মনদয়দে । এই মসিােটি ব্যাংকদক আদরা কবমি 

ঋণ প্রোন করদত সক্ষি করদব । উি কনর্-োরফমিৃং সম্পে (NPAs) এবং 

সম্পদের কনমতবাচক মরর্ানৃ (RoAs) এর কারদণ কলকাতা-মভমত্তক এই ঋণ-

প্রোনকারীদক 2017 সাদলর কি িাদস PCA এর অধীদন রাখা হদয়মেল । UCO 

ব্যাঙ্ক কিদক কবমরদয় যাওয়ার ের, দুটি ব্যাংক - ইমিয়ান ওভারমসজ্ ব্যাংক এবং 

কসন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইমিয়া - PCA এর অধীদন রদয়দে।  
 

কণোটক ব্াঙ্ক POS গডভাইস 'WisePOSGo' চালু কথরথে 

কণোটক ব্া়ংক তো  েোরর্চ ন্ট েোহকরে  ব্যব্সোলযক ডপরেন্ট প্রলিযোক রণ  জন্য 

একটি অ্ি-ইি-ওযোি পরযন্ট অ্ফ ডসিস (POS) সযইলপং ডেলশি 

'WisePOSGo' র্োিয কর রে। Mswipe প্টকথনালগজস প্রাইথভট 

গলগমথটথডর সহর োলিতোয ডব্স কোল  খোরত  ঋণেোতো এই POS লেেোইসটি 

র্োিয কর রে।' WisePOSGo ' এ  প্রব্তচ ি ডেরশ লেলজেোি ডপরেন্ট 

ইিফ্রেোকর্ো  ব্োড়োরিো এব্ং কুোশরিস ইরকোিলে প্রর্োর   লেরক আর কটি 

পেরক্ষপ। 
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"WisePOSGo" সম্পথকে : 

• WisePOSGo হি একটি কম্পুোট, িোইেওরযে এব্ং ব্যব্হো কো ী-ব্োিব্ 

েয ি,  ো ব্যোরঙ্ক  MSME েোহকরে  লিলেচ ষ্ট খ র্-রকলন্দ্রক প্ররযোজিীযতো  

কথো েোথোয ড রখ লেজোইি ক ো হরযরে। 

• ডপরেন্ট প্ররসস ক ো েোড়োও, ব্যব্সোযী ো WisePOSGo সযইলপং ডেলশি 

ব্যব্হো  কর  কি ক রত পো রব্ি 

• লেেোইসটি একটি অ্ি-ইি-ওযোি ডসোযোইলপং ডেলশি,  ো কন্টোটরিস 

ডপরেন্ট, ডেোব্োইি ডফোি, লকউআ  ডকোে, ডপ ব্োই লিংক, ম্যোিেোইপ এব্ং 

ব্ো রকোে স্কুোিোর   েরতো উন্নত নব্লশষ্টু লেরয সলিত। 

• 'WisePOSGo' এ  েোধ্যরে ডিিরেি প্রলিযোক রণ  সহজতো ব্যোংরক  

খযর্ ো এব্ং MSME েোহকরে  তোরে  ডেোিোরে  সযলব্ধোজিক এব্ং 

িেিীয ডকিোকোেো প্রেোি কর  তোরে  ব্যব্সো বৃ্লদ্ধ ক রত সোহোয্য ক রব্। 
 

ব্যাংক অ্ি িরোো 'bob World' নারম হিহজর্াল প্ল্যার্ফমম চালু 

করেরে 

ব্যাংক অব বদরাো 'bob World' নািক মিমজ্র্াল ব্যাংমকং েযার্ফিৃ চালু করার 

কর্ার্ণা মেদয়দে। েযার্ফিৃটির লক্ষয হল একই োদের মনদচ সকল ব্যাংমকং কসবা 

প্রোন করা। েযার্ফিৃটির োইলর্ কর্স্ট 23 আগস্ট, 2021 তামরদখ শুরু হয় । 220 

টিরও কবমি েমরদর্বা একটি অযাদে রূোেমরত করা হদব । 
 

LIC-ে IPO  হেচালনাে জন্য সেকাে 10 টি মারচম ন্ট ব্যাংকাে 

হনরয়াগ করেরে  

ভারত সরকার জ্ীবন বীিা কদেৃাদরিন (LIC) এর ইমনমিয়াল োবমলক অফামরং 

েমরচালনার জ্ন্য 10 টি িাদচৃন্ট ব্যাংকার মনদয়াগ কদরদে। LIC-র IPO 2022 

সাদলর জ্ানুয়ামর-িাচৃ ককায়ারৃ্াদর চালু হওয়ার সম্ভাবনা রদয়দে। IPO-র কক্ষদি 

িাদচৃন্ট ব্যাংকারদের ভূমিকা হল ইসুয ম্যাদনজ্দিন্ট, প্রচারিূলক কাযৃক্রি, কক্রমির্ 

মসমিদকিন, প্রকল্প েরািিৃ এবং কোরৃ্দফামলও ব্যবস্থােনা ইতযামে। 
 

এই মারচম ন্ট ব্যাংকােরেে নাম িল: 

• কগাল্ডম্যান স্যাচ (ইমিয়া ) মসমকউমরটিজ্ 

• মসটিগ্রুে কলাবাল িাদকৃর্স ইমিয়া 

• কনািুরা মফনামেয়াল অযািভাইসামর এবং মসমকউমরটিজ্ ইমিয়া 

• SBI কযামের্াল িাদকৃর্ 

• JM মফনামেয়াল  

• Axis কযামের্াল  

• BofA মসমকউমরটিজ্ 

• কজ্মে িরগান ইমিয়া  

• ICICI মসমকউমরটিজ্ 

• ককার্ক িামহন্দ্রা কযামের্াল ককাম্পামন মলমিদর্ি। 
 

প টিএম প রমন্টস ব্যাংক FASTag- হভহিক পমরট্রা  াহকম ং 

সুহিধা চালু করেরে 

কেটিএি কেদিন্টস ব্যাংক মলমিদর্ি (PPBL) মেমি কিদট্রা করল কদেৃাদরিদনর 

(DMRC) সাদি োরৃ্নারমিদের িাধ্যদি কাশ্মীর কগর্ কিদট্রা কস্টিদন ভারদতর 

প্রিি FASTag- মভমত্তক কিদট্রা োমকৃং সুমবধা চালু কদরদে। তবধ FASTag 

মস্টকারযুক্ত গামের জ্ন্য সিস্ত FASTag- মভমত্তক কলনদেদনর প্রমক্রয়াকরদণর 

কাজ্টি Paytm কেদিন্টস ব্যাংদকর িাধ্যদি সম্পন্ন হদব , এরফদল কাউন্টাদর 

নগে অিৃ প্রোদনর ঝাদিলা দূর হদব । 
 

DBS ব্যাে SWIFT এে সারথ চুহক্ত করে হেরয়ল-র্াইম ক্রস-

িিম াে প রমন্ট ট্রযাহকং চালু কেরত চরলরে  

DBS ব্যাংক সুইফর্ কলাবাল কেদিন্টস ইদনাদভিন (GPI) এর সাদি 

োরৃ্নারমিদের িাধ্যদি ক্রস বিৃার কেদিদন্টর জ্ন্য মরদয়ল-র্াইি অনলাইন 

ট্রযামকং চালু কদরদে। ব্যাংদকর কদেৃাদরর্ অনলাইন ব্যাংমকং েযার্ফিৃ ‘DBS 

IDEAL’ ব্যবহার কদর এই কসবা কনওয়া কযদত োদর। DBS হল ভারত এবং 

এমিয়া-প্যামসমফদকর প্রিি ব্যাঙ্ক যা কদেৃাদরর্ লাদয়ন্টদের ককান অমতমরক্ত খরচ 

োোই এই েমরদর্বা প্রোন করদত চদলদে । 
 

 হেরষিা সম্পরকম : 

• DBS ব্যাংদকর এই নতুন ইনবাউি ট্রযামকং েমরদর্বার িাধ্যদি কদেৃাদরর্ 

গ্রাহকদের কেখদত োদব কয কখন একটি কেদিন্ট আসদব এবং কখন এটি 

সুমবধাদভাগীদের কাদে কেৌাঁোদব, যার ফদল অোদরিনাল খরচ এবং 

অেক্ষতা হ্রাস োদব। 

• এই উদযাগটি ভারত, মসোেুর, হংকং, চীন, তাইওয়ান, ইদন্দাদনমিয়া এবং 

মভদয়তনাদির প্রায় 4,000 জ্ন কদেৃাদরর্ এবং কু্ষদ্র ব্যবসাময়ক গ্রাহকদের 

উেকত ত করদব বদল আিা করা হদচ্ছ। 
 

RBI ঋণোতারেে ARC এে কারে জাহলয়াহত পলাণ হিহক্রে 

অ্নুমহত হেরয়রে  

ভারতীয় মরজ্াভৃ ব্যাঙ্ক ঋণোতাদের/ব্যাঙ্কগুমলদক এই ঋণোতাদের বারা প্রতারণা 

মহসাদব কশ্রণীবি করা ঋণগুমল সম্পে েুনগৃঠন সংস্থাগুমলদত (ARCs) হস্তােদরর 

অনুিমত মেদয়দে। জ্ামলয়ামত ঋণসহ 60 মেদনরও কবমি সিয় ধদর NPA মহসাদব 

কশ্রণীবি ঋণগুমল ARC কত স্থানাের করার অনুিমত কেওয়া হয়। FY19 কিদক 

FY21 এর িদধ্য ব্যাঙ্কগুমল কিার্ 3.95-লক্ষ ককাটি র্াকার জ্ামলয়ামতর মরদোরৃ্ 

কদরদে । 
 

এখারন হিহভন্ন আহথমক িেরেে জন্য ব্যাে বাো জাহলয়াহত 

হিসারি প াহষত ঋরণে  হেসংখ্যান েরয়রে: 

• 2020-21 (FY21) এর জ্ন্য: 1.37 ট্রিমলয়ন র্াকার কলাণ জ্ামলয়ামত মহসাদব 

কর্ার্ণা করা হদয়মেল 

• 2019-20 (FY20) এর জ্ন্য: 1.81 ট্রিমলয়ন র্াকার কলাণ জ্ামলয়ামত মহসাদব 

কর্ার্ণা করা হদয়মেল 

• 2018-19 (FY19) এর জ্ন্য: 64,539 ককাটি র্াকার কলাণ জ্ামলয়ামত 

মহসাদব কর্ার্ণা করা হদয়মেল 
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RBI হসহকউহের্াইরজশন পনার্ ইসুয কোে জন্য সিমহনম্ন টিহকরর্ে 

আকাে হনধমােণ করে পে 

ভারতীয় মরজ্াভৃ ব্যাঙ্ক স্টযািািৃ সম্পদের মসমকউমরর্াইদজ্িন সংক্রাে মনদেৃমিকা 

জ্ামর কদরদে। মনদেৃমিকা অনুযায়ী, মসমকউমরর্াইদজ্িন কনার্ ইসুয করার জ্ন্য 

সবৃমনম্ন টিমকদর্র আকার হদব 1 ককাটি র্াকা।  
 

RBI িম্পর্ কারেহিভ অ্যাকশন পেমওয়াকম  পথরক ইহডয়ান 

ওভােহসজ ব্যাংকরক সহেরয় হেরয়রে 

ভারতীয় মরজ্াভৃ ব্যাঙ্ক ইমিয়ান ওভারমসজ্ ব্যাংদকর (IOB) উের কিদক প্রম্পর্ 

কাদরমক্টভ অযাকিন (PCA) মবমধমনদর্ধ অেসারদণর কর্ার্ণা কদরদে । এই 

মসিােটি ব্যাংকদক ঋণ কেওয়ার কক্ষদি মবদির্ কদর কদেৃাদরিনগুমলদক এবং 

কনর্ওয়াকৃ বত মির কক্ষদি মনধৃামরত মনয়ি সাদেদক্ষ আদরা স্বাধীনতা কেদব । IOB 

2015 সাদল PCA এর অধীদন রাখা হদয়মেল। 

ইমিয়ান ওভারমসজ্ ব্যাংক একটি মলমখত প্রমতশ্রুমত মেদয়দে কয এটি সবৃমনম্ন 

মনয়ন্ত্রক িূলধন, কনর্ NPA এবং মলভাদরজ্ অনুোদতর মনয়ি কিদন চলদব এবং 

RBI কক কাঠাদিাগত এবং েিমতগত উন্নমত সম্পদকৃ অবমহত করদব, যা ব্যাঙ্কদক 

এই প্রমতশ্রুমত েূরদণ অব্যাহত রাখদত সাহায্য করদব । 
 

RBI পকন্দ্রীয় সেকারেে জন্য 50,000 পকাটি র্াকাে WMA 

হলহমর্ হনধমােণ করেরে 

ভারতীয় মরজ্াভৃ ব্যাঙ্ক 2021-22 অিৃবেদরর মবতীয়াদধৃর অিৃাৎ অদক্টাবর 2021 

কিদক িাচৃ 2022 এর জ্ন্য Ways and Means Advances (WMA) এর সীিা 

মনধৃারণ কদরদে। এই সীিাটি হল 50,000 ককাটি র্াকা । মরজ্াভৃ ব্যাঙ্ক বতৃিান 

েমরমস্থমতদত ভারত সরকাদরর সদে আদলাচনা কদর সীিা সংদিাধন করার 

নিনীয়তা বজ্ায় রাখদব । 
 

WMA/ওভােড্রারেে সুরেে িাে িরি: 

• WMA এর জ্ন্য: করদো করর্ 

• ওভারড্রাদের জ্ন্য: করদো করদর্র উের দুই িতাংি  
 

 

Science & Technology 
 

IIT মাদ্রাজ অ্নলাইন প্ল্যার্ফমম ‘E-Source’ প াষণা করেরে 

ইমিয়ান ইনমস্টটিউর্ অফ কর্কদনালমজ্ (IIT) িাদ্রাজ্ ই-বজৃ্য (ইদলকট্রমনক 

বজৃ্য) সিস্যা কিাকাদবলায় একটি উভাবনী মিমজ্র্াল িদিল ততমরদত কাজ্ 

করদে। মিমজ্র্াল েযার্ফিৃটির নাি 'e-Source', । এটি একটি বজৃ্য েযার্ফিৃ 

মহসাদব কাজ্ করদব । এোো এটি বজৃ্য তবদুযমতক এবং ইদলকট্রমনক যন্ত্রোমত 

(WEEE) এর একটি অনলাইন িাদকৃর্দেস মহদসদব কাজ্ করদব। 
 

IIT পো াে হিরশ্বে িথম 'উহভে হভহিক' স্মার্ম  এয়াে-

হ উহেফায়াে ততহে করেরে 

ইমিয়ান ইনমস্টটিউর্ অফ কর্কদনালমজ্ (IIT), করাোর, কানেুর এবং মেমি 

মবশ্বমবযালদয়র ম্যাদনজ্দিন্ট স্টামিজ্ অধ্যােকিণ্ডলী কযৌিভাদব "Ubreathe 

Life" নাদি একটি জ্ীবে উমভে মভমত্তক বাযু় েমরদিাধক চালু কদরদে। এই বাযু় 

েমরদিাধক হাসোতাল, িুল, অমফস এবং বামের িদতা অভযেরীণ স্থানগুমলদত 

বাযু় েমরদিাধন প্রমক্রয়াদক বামেদয় তুলদব। এটি মবদশ্বর প্রিি, অতযাধুমনক 'স্মারৃ্ 

বাদয়া-মফল্টার' যা শ্বাসদক সদতজ্ করদত োদর। 
 

Ubreathe Life সম্পরকম : 

• Ubreathe Life প্রযুমক্ত বাযু় েমরদিাধক প্রাকত মতক োতাযুক্ত উমভদের 

িাধ্যদি কাজ্ কদর। র্দরর বাযু় োতার সংিদিৃ আদস এবং িাটি-িূল অঞ্চদল 

যায় কযখাদন সবৃামধক দূর্ণকারী শুি হয়। 

• এটি IIT করাোর ইনমকউদবদর্ি স্টারৃ্আে, আরবান এয়ার ল্যাবদরর্মর বারা 

মবকমিত হদয়দে। বাযু় মবশুিকরদণর জ্ন্য েরীমক্ষত মনমেৃি উমভেগুমলর িদধ্য 

রদয়দে মেস মলমল, কনক উমভে, িাইিার উমভে ইতযামে এবং সবই 

অভযেরীণ-বাযু় েমরদিাধদন ভাল ফলাফল কেয় । 

• মেউমরফায়ারটি কাযৃকরভাদব কণা এবং তজ্ব দূর্ক অেসারণ কদর 

অভযেরীণ বাযু়র গুণিান উন্নত কদর । 

 

চীন সফলভারি নতুন  ৃহথিী  যমরিক্ষণকােী স্যারর্লাইর্ 

"Gaofen-5 02" লঞ্চ করেরে 

চীন উত্তর চীদনর িানমস প্রদেদির তাইযু়য়ান স্যাদর্লাইর্ উৎদক্ষেণ ককন্দ্র কিদক 

Gaofen-5 02 স্যাদর্লাইর্ সফলভাদব িহাকাদি োঠিদয়দে। Gaofen-5 02 

স্যাদর্লাইর্টি চীদনর গাওদফন আি-ৃঅবজ্ারদভিন স্যাদর্লাইর্ মসমরদজ্র 24 তি 

সংিরণ, যা েমরদবি সুরক্ষা প্রদচিা েযৃদবক্ষণ এবং প্রাকত মতক সম্পদের নজ্রোমর 

বাোদনার জ্ন্য োঠাদনা হদয়দে । 
 

কক্ষপথে প্রেম অল-টুযগরে িু উৎথক্ষপণ কথরথে SpaceX 

SpaceX এ  একটি িোইেলেে অ্িযসোর , Inspiration4 এ  িয , সমূ্পণচরূরপ 

প চেকরে  বো ো র্োলিত প্রথে কক্ষপরথ  ফ্লোইে, এখি আিযিোলিকেোরব্ কক্ষপরথ 

 রযরে। SpaceX  রকে িোসো  ডকরিলে ডেস ডসন্টো  ডথরক উৎরক্ষপণ ক ো 

হয।  োিী ো এখি 350 েোইি উচ্চতোয কক্ষপরথ তোরে  13 ফয ে র্ওড়ো িয  রোিি 

কুোপসযরি লতি লেি কোেোরব্ি। 

িয রত 38 ব্ে  ব্যসী লব্লিওলিযো  জোর ে আইজোকম্যোি অ্ন্তেযচ ি, ল লি 

ব্যলিিতেোরব্ এই ভ্রেরণ  অ্থচোযি কর লেরিি; ডহইলি আরসচিোক্স, 29, নশশরব্ 

কুোিো  ডথরক ডব্াঁরর্ ডফ ো এব্ং ব্তচ েোি ডসন্ট জযে লর্লকত্সক সহকো ী; লসযোি 

প্রট , 51, একজি েূতোলিক এব্ং লপএইর্লে ক ো কলেউলিটি করিজ লশক্ষক; 

এব্ং লিস ডসেরব্র্োলস্ক, 42 ব্ে  ব্যসী িকলহে েোটিচ রি  কেচর্ো ী এব্ং আজীব্ি 

েহোকোশ েি ল লি একটি অ্িিোইি  োরফরি  েোধ্যরে তো  আসি েোলব্ 

কর লেরিি। 
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আইআইর্ট প্র্াথম্ব ভাষা অনুর্াদক 'প্রকল্প উড়ান ' চালু কথরথে 

ইলন্ডযোি ইিলেটিউে অ্ব্ ডেকরিোিলজ (আইআইটি) ডব্োরম্ব লশক্ষোয েোষো  ব্োধো 

েোেো  জন্য ‘প্রকল্প উড়োি’ র্োিয কর রে।এটি একটি েোষো অ্িযব্োেক।প্রকল্প উড়োি 

, একটি এন্ড-েয -এন্ড ইরকোলসরেে ,  ো নব্জ্ঞোলিক ও প্র যলিিত লব্ষযব্স্তুরক 

ইংর লজ ডথরক লহলন্দ এব্ং অ্ন্যোন্য সেস্ত েো তীয েোষোয অ্িযব্োে ক রত পোর । 

প্রকল্প উড়োি সম্পরকচ : 

প্রকল্প উযোি একটি এআই-লেলত্তক অ্িযব্োে সফ্টওযুো  ইরকোলসরেে ব্যব্হো  কর  

ইলঞ্জলিযোল ং পোঠুপযস্তক এব্ং লশক্ষণ সোেেী এব্ং উচ্চলশক্ষো  সেস্ত েূি 

শোখোগুলিরক পেন্দসই েোষোয অ্িযব্োে কর । 
 

ইনথফাগসস গডগজটাল কমাসে প্ল্যাটফমে ইকুইনক্স চালু কথরথে 

প ব্তী প্রজরম  লেলজেোি পল রষব্োলে এব্ং প োেরশচ  একটি নব্লিক 

ডিতো,ইিরফোলসস, B2B এব্ং B2C ডিতোরে  জন্য হোইপো -রসিরেরন্টে, 

ব্যলিিতকৃত সব্চজিীি ব্োলণজু অ্লেজ্ঞতো প্রেোি ক রত ইিরফোলসস ইকুইিক্স 

র্োিয কর রে। প্ল্ুোেফেচটি েলব্ষ্যরত  জন্য প্রস্তুত আলকচ রেকর্ো  

এন্টো প্রোইজগুলিরক অ্িন্য েোইরিোসোলেচ রসস এব্ং প্রোক-লিলেচত অ্লেজ্ঞতোগুলি 

ডব্রে ডিওযো  জন্য অ্েূতপূব্চ িেিীযতো স ব্ োহ কর   ো একটি লেলজেোি  োিো 

নতল  কর  ব্ো েোি করযক সপ্তোরহ  েরধ্য এটি র্োিয কর  তোরে  লেলজেোি 

ব্োলণজুরক উন্নত কর । 

ইিরফোলসস ইকুইিক্স সম্পরকচ : 

ইিরফোলসস ইকুইিক্স ব্যব্সোরক তোরে  র্ো টি অ্ফোর   েোধ্যরে েোরকচ টিং, 

েোরর্চ ন্ডোইলজং, ই-কেোসচ, ডেো  অ্পোর শি, সোপ্ল্োই ডর্ইি এব্ং কোেেো  সোলেচ স 

জয রড় তোরে  লেলজেোি ব্োলণজুরক রূপোন্ত  ক রত সোহোয্য কর : ইিরফোলসস 

ইকুইিক্স েোইরিোসোলেচ রসস, ইিরফোলসস ইকুইিক্স কেোসচ, ইিরফোলসস ইকুইিক্স 

এক্সরপল রযি এব্ং ইিরফোলসস ইকুইিক্স েোরকচ টিং। 
 

অ্যা রলে সি-িহতষ্ঠাতা হেভ ওজহনয়াক পিস োর্ম -আ  

িাইরভর্ে চালু করেরেন 

অযােদলর সহ-মনিৃাতা মস্টভ উজ্মনয়াক 'প্রাইদভর্র কিস' নাদি একটি নতুন 

িহাকাি স্টারৃ্-আে চালু কদরদেন, যা মবমলয়মনয়ার এলন িাি, কজ্ফ কবদজ্াস 

এবং মরচািৃ িযানসদনর আমধেদতযর কক্ষদি সম্ভাব্য প্রমতদযামগতা এদনদে।  

তবমশ্বক িহাকাি অিৃনীমত কর্সলা এবং অযািাজ্দনর িদতা অদনক িীর্ ৃ

ককাম্পামনদক আকত ি কদরদে । এদত গদবর্ণা, উন্নয়ন, িহাকাি েযৃর্ন এবং 

িহাকাদির ব্যবহার প্রভত মত কাযৃক্রি জ্মেত। ব্যাংক অফ আদিমরকা ভমবষ্যবাণী 

কদর কয, িহাকাি অিৃনীমত 2030 সাদলর িদধ্য আকাদর মতনগুদণরও কবমি হদব, 

যার বাজ্ার িূল্য হদব 1.4 ট্রিমলয়ন িলার। 
 

Summits & Conference 
 

ইতাহলরত মহিলারেে ক্ষমতায়রনে হিষরয় G20 মন্ত্রী  যমারয়ে 

সরম্মলন অ্নুহষ্ঠত িল  

ইতামলর সাো িাদগৃমরতা মলগুদর িমহলাদের ক্ষিতায়দনর মবর্দয় প্রিি G20 িন্ত্রী 

েযৃাদয়র সদেলন অনুমষ্ঠত হয়। এটি মিশ্র ফিৃযাদর্ অনুমষ্ঠত হদয়মেল অিৃাৎ িানুর্ 

িারীমরকভাদব উেমস্থত মেল এবং মভমিও কনফাদরদের িাধ্যদিও অংিগ্রহণ 

কদরমেল। ককন্দ্রীয় িমহলা ও মিশু উন্নয়ন িন্ত্রী শ্রীিমত স্মতমত ইরামন ভারদতর েক্ষ 

কিদক সভায় মনদজ্র বক্তব্য রাদখন। ককন্দ্রীয় িন্ত্রী োরিমরক সহদযামগতার 

িাধ্যদি মলে ও নারীদকমন্দ্রক সিস্যা সিাধাদন ভারদতর প্রমতশ্রুমতর েুনবৃযক্ত 

কদরন 
 

G20 সরম্মলন সম্পরকম : 

িমহলাদের ক্ষিতায়দনর মবর্দয় G20 সদেলনটি STEM, আমিৃক ও মিমজ্র্াল 

সাক্ষরতা প্রভত মত কক্ষদি নারী ও কিদয়দের সিতা ও উন্নয়দনর লক্ষযদক এমগদয় 

মনদয় যাওয়ার উদেদশ্য গঠিত । 
 

ভােত BIMSTEC পেশগুহলে কৃহষ হিরশষজ্ঞরেে অ্ষ্টম 

তিেরকে আরয়াজন করেরে 

ভারত মভমিও কনফাদরদের িাধ্যদি বদোেসাগদরর িামল্ট-দসক্টরাল কর্কমনকযাল 

অযাি ইদকানমিক ককা-অোদরিদনর (BIMSTEC) জ্ন্য কত মর্ মবদির্জ্ঞদের 

অিি তবঠক আদয়াজ্ন কদরদে । সভায় সভােমতত্ব কদরন কত মর্ গদবর্ণা ও মিক্ষা 

মবভাদগর সমচব এবং ICAR-এর িহােমরচালক িাঃ মিদলাচন িহাোি । 

BIMSTEC েমক্ষণ এমিয়ার োাঁ চটি (বাংলাদেি, ভুর্ান, ভারত, কনোল, শ্রীলঙ্কা) 

এবং িায়ানিার এবং িাইল্যাি সাতটি সেস্য কেি মনদয় গঠিত | এই সাক্ষাদতর 

সিয় কচয়ারম্যান জ্ামতসংদর্র খায ব্যবস্থা িীর্ৃ সদেলন 2021 এবং মবশ্বব্যােী 

কত মর্ ও খায ব্যবস্থায় কয রূোেমরত মেকগুমল র্র্দে তা তুদল ধদরন।  
 

হিমসরর্ক সম্পরকম  

BIMSTEC 1997 সাদল এইসব অঞ্চদল োরিমরক বামণজ্য, সংদযাগ এবং 

সাংিত মতক উন্নয়দনর লদক্ষয প্রমতমষ্ঠত হদয়মেল । এর আদগ েয়টি কসক্টর কযিন, 

প্রযুমক্ত, বামণজ্য, িমক্ত, েমরবহন, িৎস্য, এবং েযৃর্দন এটি অেভৃুক্ত মেল। 

কসক্টরগুমল েদর 14 টি এলাকায় প্রসামরত করা হদয়দে। 
 

িধানমন্ত্রী পমােী ভাচুম য়াহল 6ষ্ঠ ইোনম ইরকানহমক পফাোম 2021 

এ হনরজে িকৃ্ততা হেরলন 

রামিয়ার ভ্লামেদভাস্টদক আদয়ামজ্ত 6ষ্ঠ ইস্টানৃ ইদকানমিক কফারাদির (EEF) 

অমধদবিদন প্রধানিন্ত্রী নদরন্দ্র কিােী মনদজ্র বক্তব্য রাখদলন । কেদট্রামলয়াি ও 

প্রাকত মতক গ্যাস িন্ত্রী হরেীে মসং েুরীর কনতত দত্ব একটি ভারতীয় প্রমতমনমধ েল এবং 

িীর্ৃস্থানীয় ভারতীয় কতল ও গ্যাস ককাম্পামন রামিয়ায় ইস্টানৃ ইদকানমিক 

কফারাদির (EEF) িীর্ ৃসদেলদন অংিগ্রহণ কদরদে । 

EEF-োোও, কেদট্রামলয়াি িন্ত্রী জ্বালামন খাদত মবোমক্ষক জ্বালামন সহদযামগতা 

েযৃাদলাচনার জ্ন্য রামিয়ার জ্বালামন িন্ত্রী মনদকালাই শুলমগনদভর সাদি তবঠক 

করদবন। 
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ভােত আন্তজম াহতক জলিাযু় সরম্মলন 2020-21-এে আরয়াজন 

কেরত চরলরে 

মলন এনামজৃ্দত উত্তরদণর জ্ন্য একটি সংলাে ততমর করদত আেজৃ্ামতক জ্লবাযু় 

সদেলন (ICS) 2020-21 এর অংি মহদসদব ভারত একটি িূল সদেলদনর 

আদয়াজ্ন করদত চদলদে । মবশ্বব্যােী নীমতমনধৃারক, মনয়ন্ত্রক, মিল্প কনতা, মবদির্জ্ঞ 

এবং মবজ্ঞানীরা জ্লবাযু় সদেলদনর অংি হদত চদলদেন। 

CSIR-এর েমরচালক, ন্যািনাল ককমিকযাল ল্যাবদরর্মর, িা আিীর্ কলদল 

জ্লবাযু় েমরবতৃদনর ভমবষ্যৎ প্রিিদনর ককৌিলগুমলর জ্ন্য সদেলদনর গুরুত্ব 

তুদল ধদরন । প্রচমলত জ্বালামনর উের মনভৃরতার কারদণ এই ককৌিলগুমল গ্রহণ 

করা প্রদয়াজ্ন বদল মতমন উদিখ কদরন । 
 

FSDC এে 24তম সভায় সভা হতত্ব কেরলন অ্থমমন্ত্রী হনমমলা 

সীতাোমন 

ককন্দ্রীয় অি ৃ ও কদেৃাদরর্ মবর্য়ক িন্ত্রী শ্রীিমত মনিৃলা সীতারািন আমিৃক 

মস্থমতিীলতা ও উন্নয়ন েমরর্দের (FSDC) 24তি সভায় সভােমতত্ব করদলন । 

অিৃিন্ত্রী হদলন FSDC এর কচয়ারোরসন। উদিখ্য কয, FSDC সাব-কমিটির 

সভােমতত্ব কদরন RBI এর গভনরৃ, । 
 

আহথমক হস্থহতশীলতা ও উন্নয়ন  হেষে (FSDC ) সম্বরন্ধ: 

• আমিৃক মস্থমতিীলতা ও উন্নয়ন েমরর্ে (FSDC) হল আমিকৃ মস্থমতিীলতা 

বজ্ায় রাখা, ইন্টার -করগুদলর্মর সিন্বয় বাোদনা এবং আমিৃক খাদতর 

উন্নয়নদক উৎসামহত করার প্রমক্রয়াদক িমক্তিালী ও প্রামতষ্ঠামনকীকরদণর 

জ্ন্য ভারত সরকার কততৃ ক প্রমতমষ্ঠত িীর্ৃ স্তদরর একটি কফারাি। 
 

ভারত 2023 সাথল G-20 শীষে সথেলন আথয়াজন করথর্ 

ভারত 2022 সোরি  1 লেরসম্ব  ডথরক G20 -এর প্প্রগসথডন্ট পরে অ্লধলিত 

থোকরব্ এব্ং 2023 সাথল প্রথেব্ো  G20 ডিতোরে  শীষচ সরম্মিি আহ্বোি ক রব্। 

ডকন্দ্রীয ব্োলণজু ও লশল্প েন্ত্রী পী ূষ প্িায়ালথক 2023 (18 তম স়ংিরণ) -এ 

G20 এ  জন্য েো রত  ডশ পো লহরসরব্ লিরযোি ক ো হরযরে। ডশ পো একজি 

লেরপ্ল্োম্যোে ল লি একটি শীষচ সরম্মিরি  আরি প্রস্তুলতেূিক কোজ কর ি। G20 

সরম্মিরি  2021 সংস্ক ণ ইতাগলর প্রাথম অ্িযলিত হরব্। 2022 G20 সরম্মিি 

ইথন্দাথনগশয়ার র্াগলথত অ্িযলিত হরব্। 
 

িধানমন্ত্রী নরেন্দ্র পমােী 13 তম হব্র্কস শীষম সরম্মলরনে সভা হতত্ব 

কেরলন 

ভারদতর প্রধানিন্ত্রী নদরন্দ্র কিােী মভমিও কনফাদরদের িাধ্যদি 13 তি মিকস 

সদেলদনর সভােমতত্ব করদলন । ভারদতর কনতত ত্বাধীন িীর্ৃ সদেলদনর মিি মেল 

"BRICS@15: Intra-BRICS Cooperation for Continuity, 

Consolidation and Consensus". প্রধানিন্ত্রী কিােী ‘মবল্ড-ব্যাক 

মরমসমলদয়ন্টমল, ইদনাদভটিভমল, কক্রমিবমল অযাি সাসদর্ইদনবমল’ এর নীমতিালার 

অধীদন মিকস সহদযামগতা বত মির আহ্বান জ্ানান। 

‘নয়ামেমি কর্ার্ণােি’ গ্রহদণর িাধ্যদি িীর্ৃ সদেলনটির সিামপ্ত র্দর্ । এই মনদয় 

তত তীয়বার ভারত মিকস িীর্ৃ সদেলদনর আদয়াজ্ন কদর। এর আদগ 2012 এবং 

2016 সাদল ভারত মিকস -এর কপ্রমসদিন্ট েদে অমধমষ্ঠত মেল। এোোও, 

মবতীয়বাদরর িদতা প্রধানিন্ত্রী কিােী মিকস িীর্ৃ সদেলদন সভােমতত্ব কদরদেন। 

মতমন এর আদগ 2016 সাদল কগায়ায় িীর্ৃ সদেলদন সভােমতত্ব কদরমেদলন।  
 

এো়িা, 2021 সারল হব্র্করসে সভা হত হিরসরি ভােত এই 

িেরেে হব্র্কস সরম্মলরনে জন্য চােটি অ্গ্রাহধকাে পক্ষি তুরল 

ধরেরে, পযগুরলা হেল: 
• বহুোমক্ষক ব্যবস্থার সংিার, 

• সন্ত্রাস েিদন সহদযামগতা, 

• সাদস্টদনবল উন্নয়ন লক্ষযিািা (SDG) অজৃ্দন মিমজ্র্াল এবং প্রযুমক্তগত 

সরঞ্জাি ব্যবহার করা, 

• িানুদর্ িানুদর্ মবমনিয় বতমি | 
 

ভােত-অ্রিহলয়াে উরবাধনী 2+2 মন্ত্রী  যমারয়ে করথা কথন 

সংগঠিত িল  

ভারত এবং অদেমলয়ার িদধ্য নয়ামেমির হায়দ্রাবাে হাউদস তাদের প্রিি 2+2 

িন্ত্রী েযৃাদয়র কদিােকিন সংগঠিত হল । এই আদলাচনার িূল মবর্য়বস্তু মেল 

চীদনর ক্রিবধৃিান সািমরক দৃঢ়তার িদধ্য ভারত-প্রিাে িহাসাগদর ভারত এবং 

অদেমলয়ার িদধ্য সািমগ্রক প্রমতরক্ষা ও ককৌিলগত সহদযামগতা আরও বামেদয় 

কতালা । 

উদবাধনী ‘রু্-োস-রু্’ আদলাচনায় ভারতীয় প্রমতমনমধ েদলর কনতত ত্ব মেদয়মেদলন 

যিাক্রদি মবদেিিন্ত্রী এস জ্য়িঙ্কর এবং প্রমতরক্ষািন্ত্রী রাজ্নাি মসং তাদের 

অদেমলয়ান প্রমতেক্ষ কিমরস কেইন এবং মের্ার িুর্ন । িামকৃন যুক্তরাষ্ট্র এবং 

জ্াোন সহ খুব কি কেদির সাদিই ভারদতর একটি 2-2 িমন্ত্রসভা েযৃাদয়র তবঠক 

হদয়দে । 
 

ভােত এিং মাহকম ন যুক্তোষ্ট্র ক্লাইরমর্ অ্যাকশন ও ফাইন্যাি 

পমাহিলাইহজঙ িায়লগ চালু করেরে 

ভারত এবং িামকৃন যুক্তরাষ্ট্র (USA) "লাইদির্ অযাকিন এবং ফাইন্যাে 

কিামবলাইদজ্িন িায়ালগ (CAFMD)" শুরু কদরদে। এটি জ্লবাযু় এবং 

েমরদবদির উের ভারত-িামকৃন মবোমক্ষক সহদযামগতা আদরা কজ্ারোর করদব। 

ককন্দ্রীয় েমরদবি, বন ও জ্লবাযু় িন্ত্রী ভূদেন্দ্র যােব এবং িামকৃন যুক্তরাদষ্ট্রর 

কিশ্যাল কপ্রমসদিমেয়াল এনভয় ফর লাইদির্ (SPEC) জ্ন ককমর নয়ামেমিদত 

মবোমক্ষক এই িায়লগ শুরু কদরদেন । 
 

পিায়াইর্ িাউরস িধানমন্ত্রী নরেন্দ্র পমােী পকায়াি সরম্মলরন পযাগ 

পেরিন 

প্রধানিন্ত্রী নদরন্দ্র কিােী 2021 সাদলর 24 কসদেম্বর ওয়ামিংর্ন মিমসদত 

কহায়াইর্ হাউদস প্রিি ব্যমক্তগতভাদব QUAD (চারদেিীয় মনরােত্তা সংলাে) 

কনতাদের সদেলদন কযাগ কেদবন। । ককায়াি েিগুমলর িদধ্য আদে ভারত, 

জ্াোন, িামকৃন যুক্তরাষ্ট্র এবং অদেমলয়া । প্রধানিন্ত্রী কিােী 2021 সাদলর 25 

কসদেম্বর মনউইয়দকৃ জ্ামতসংদর্র সাধারণ েমরর্দে (UNGA) মনদজ্র বক্তত তা 

কেদবন। 
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শীষম সরম্মলনটি সম্পরকম : 

• কপ্রমসদিন্ট কজ্া বাইদিন োময়ত্ব গ্রহদণর ের কিদক প্রধানিন্ত্রী কিােীর এটি 

প্রিি িামকৃন যুক্তরাষ্ট্র সফর এবং বাইদিন োময়ত্ব গ্রহদণর ের এই প্রিি দুই 

কনতার িদধ্য প্রিি ব্যমক্তগত তবঠক হদব। 

• অন্য দুই কনতা অদেমলয়ার প্রধানিন্ত্রী ির্ িমরসন এবং জ্াোদনর প্রধানিন্ত্রী 

ইদয়ামিমহদে সুগাও সদেলদন কযাগ কেদবন। 

• এর আদগ, ককায়াি কনতাদের প্রিি িীর্ৃ সদেলন 2021 সাদলর িাচৃ িাদস 

ভাচৃুয়াল ফিৃযাদর্ অনুমষ্ঠত হদয়মেল |. 

• ককায়াি সামিদর্র লক্ষয হল এই চারটি কেদির িদধ্য সম্পকৃ আরও গভীর 

করা এবং ককামভি -19 কিাকাদবলা, জ্লবাযু় সংকর্ কিাকাদবলা, উেীয়িান 

প্রযুমক্ত এবং সাইবার কিদস োরৃ্নারমিে এবং ইদন্দা-প্রিাে িহাসাগরদক 

আরও উন্নত করা । 
 

ভােত -আহেকা িহতেক্ষা িায়লগ িেরে দুিাে িহতটি DefExpo 

পত অ্নুহষ্ঠত িরি 

ভারত সরকার মব-বামর্ৃক DefExpo সািমরক প্রেিৃনীর োিাোমি ভারত-

আমেকা প্রমতরক্ষা সংলােদক মনয়মিত অনুষ্ঠান মহদসদব োলন করার প্রস্তাব 

মেদয়দে । প্রিি ভারত-আমেকা প্রমতরক্ষা িন্ত্রী সদেলন (IADMC) 2020 

সাদলর কফব্রুয়ামরদত লখনউদয়র DefExpo কত অনুমষ্ঠত হদয়মেল। 

এর েদর, মবতীয় ভারত -আমেকা প্রমতরক্ষা িায়লগ DefExpo োিাোমি 

অনুমষ্ঠত হদব, যা 2022 সাদলর িাচৃ িাদস গুজ্রাদর্র গান্ধীনগদর অনুমষ্ঠত হওয়ার 

কিা মেল। মবতীয় ভারত আমেকা প্রমতরক্ষা সংলাদের মিি হল ‘India – 

Africa: Adopting Strategy for Synergizing and Strengthening 

Defence and Security Cooperation.' 
 

ভারত নথভম্বথর প্রেম বর্গশ্বক প্র্ৌি সথেলন আথয়াজন করথর্ 

লব্হোর   িোিন্দোয, িব্ িোিন্দো েহোলব্হো  কুোম্পোরস, েো ত 19 এব্ং 20 িরেম্ব  

2021-এ প্রথে নব্লিক ডব্ৌদ্ধ সরম্মিি আরযোজি ক রব্। ইলন্ডযোি কোউলিি ফ  

কোির্ো োি ল রিশিস (আইলসলসআ ) কতৃচ ক আরযোলজত একোরেলেক সরম্মিিটি 

একটি ব্োলষচক অ্িযিোরি পল ণত হরব্।েো রত(রতরিঙ্গোিো, সো িোথ, গ্যোংেক এব্ং 

ধেচশোিো) এব্ং লব্রেরশ (জোপোি, েলক্ষণ ডকোল যো, থোইল্যোন্ড এব্ং করম্বোলেযো) 

র্ো টি আঞ্চলিক সরম্মিি অ্িযলিত হরব্।এই আঞ্চলিক সরম্মিিগুরিো  ল রপোেচ  

উরবোধিী নব্লিক ডব্ৌদ্ধ সরম্মিরি উপস্থোপি ক ো হরব্। 
 

সরম্মিি সম্পরকচ : 

• এই নব্লিক ডব্ৌদ্ধ সরম্মিরি  েূি িক্ষু হি ডব্ৌদ্ধ লিযোকিোপ, ড েি 

একোরেলেক, সোংসৃ্কলতক, ডসলেিো  এব্ং ব্যদ্ধ পূলণচেো, ডেসোরক  েরতো 

উৎসরব্ ভ্রেণ কর ি এেি ব্যলিরে  উৎসোহ লেরয েো তরক ডব্ৌদ্ধধরেচ  

ডকন্দ্রলব্ন্দয  ব্োিোরিো। 

• কেচসূলর্  অ্ংশ লহরসরব্, ডব্ৌদ্ধ অ্ধ্যযরি  প্রর্োর   জন্য একটি পয স্কো ,  ো 

প্রধোিেন্ত্রী ির ন্দ্র ডেোেী 21 িরেম্ব  িযোলেলিরত উপস্থোপি ক রব্ি,  ো  

জন্য িিে 20,000 েিো  (আিযেোলিক 14.7 িক্ষ েোকো) একটি ফিক এব্ং 

একটি ডিোল্ড ডপ্ল্রেে ডেরেি থোকরব্। 
 

িধানমন্ত্রী নরেন্দ্র পমােী 21তম SCO সভায় ভাচুম য়াহল হনরজে 

িক্তব্য োরখন 

সাংহাই ককাঅোদরিন অগৃানাইদজ্িন (SCO) কাউমেল অব কহিস অফ 

কস্টদর্র 21 তি সভা হাইমিি ফরম্যাদর্ 17 কসদেম্বর, 2021 তামরদখ 

তামজ্মকস্তাদনর দুিাদন্বদত অনুমষ্ঠত হদয়মেল। তামজ্মকস্তাদনর কপ্রমসদিন্ট 

ইিািামল রাহিদনর সভােমতদত্ব তবঠকটি অনুমষ্ঠত হয়। এটি মেল হাইমিি 

ফরম্যাদর্ অনুমষ্ঠত প্রিি SCO সদেলন এবং চতুিৃ িীর্ৃ সদেলন কযখাদন ভারত 

SCO-র েূণৃাে সেস্য মহদসদব অংিগ্রহণ কদরমেল। 

ভারতীয় প্রমতমনমধ েদলর কনতত ত্ব কেন প্রধানিন্ত্রী নদরন্দ্র কিামে, মযমন মভমিও 

মলদঙ্কর িাধ্যদি তবঠদক অংি কনন এবং দুিাদন্বদত ভারদতর প্রমতমনমধত্ব কদরন 

মবদেিিন্ত্রী িঃ এস জ্য়িঙ্কর। প্রধানিন্ত্রী কিামে আফগামনস্তাদনর বতৃিান েমরমস্থমত 

সম্পদকৃ মবশ্বব্যােী আদলাচনায় জ্ামতসংদর্র "দকন্দ্রীয় ভূমিকা" এর প্রমত ভারদতর 

সিিৃন প্রকাি কদরদেন। 
 

হমটিং-এ : 

• কনতারা গত দুই েিক ধদর সংগঠদনর কাযৃক্রি েযৃাদলাচনা কদরন এবং 

ভমবষ্যদতর সহদযামগতার সম্ভাবনা মনদয় আদলাচনা কদরন। 

• SCO সদেলদনর েদর SCO এবং কাদলমক্টভ মসমকউমরটি ট্রিটি 

অগৃানাইদজ্িন (CSTO) এর িদধ্য আফগামনস্তান সম্পদকৃ একটি আউর্মরচ 

কসিন অনুমষ্ঠত হয়। 

• 2021 সাদল, SCO এর 20 তি বামর্কৃী উেযােন করা হদয়দে । 
 

িধানমন্ত্রী পমােী হতন হেরনে মাহকম ন সফরে েওনা িরয়রেন 

প্রধানিন্ত্রী নদরন্দ্র কিােী মতন মেদনর িামকৃন সফদর কগদেন। তার সদে জ্াতীয় 

মনরােত্তা উেদেিা অমজ্ত কোভাল এবং হর্ৃবধৃন মশ্রংলা সহ মসমনয়র কিৃকতৃাদের 

সিন্বদয় একটি উি েযৃাদয়র প্রমতমনমধ েল রদয়দে। ককামভি -19 িহািারীর 

প্রাদুভৃাদবর ের প্রমতদবিী কেিগুমল োো প্রধানিন্ত্রী কিােীর এটি প্রিি মবদেি 

সফর। 
 

পিায়াইর্ িাউরস িধানমন্ত্রী পমােী, পজা িাইরিরনে সাক্ষাৎ: 

• বাইদিন 24 কসদেম্বর কহায়াইর্ হাউদস প্রধানিন্ত্রী কিােীদক স্বাগত 

জ্ানাদবন। 

• 20 জ্ানুয়ামর িামকৃন কপ্রমসদিন্ট মহদসদব বাইদিন োময়ত্ব কনওয়ার ের দুই 

কনতার িদধ্য এটি প্রিি ব্যমক্তগত সাক্ষাৎ হদত যাদচ্ছ। 

• প্রধানিন্ত্রী কিােী এবং রাষ্ট্রেমত বাইদিন উগ্রবাে করাধ এবং সন্ত্রাসবাে 

কিাকাদবলার উোয় মনদয় আদলাচনা করদবন বদল আিা করা হদচ্ছ। তারা 

অন্যান্য কেদির িদধ্যও প্রমতরক্ষা, বামণমজ্যক সম্পকৃ, মনরােত্তা সহদযামগতা 

িমক্তিালী করার উোয় মনদয়ও আদলাচনা করদব বদল আিা করা হদচ্ছ। 

• প্রধানিন্ত্রী কিােী এবং বাইদিন আফগামনস্তাদনর সাম্প্রমতক উন্নয়দনর ের 

বতৃিান আঞ্চমলক মনরােত্তা েমরমস্থমত মনদয়ও আদলাচনা করদবন। 
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িধানমন্ত্রী পমােী জাহতসংর ে সাধােণ  হেষরে হনরজে িকৃ্ততা 

পেরিন: 

• প্রধানিন্ত্রী কিােী 25 কসদেম্বর মনউইয়দকৃ জ্ামতসংদর্র সাধারণ েমরর্দের 

(UNGA) 76 তি অমধদবিদনর উি েযৃাদয়র মিদবদর্ মনদজ্র বক্তব্য 

রাখদবন। 
 

হব াহক্ষক তিেক: 

• প্রধানিন্ত্রীর এই সফদর আিাদের র্মনষ্ঠ বনু্ধ কেি জ্াোন এবং অদেমলয়ার 

সাদি মবেক্ষীয় তবঠক হদব, কযখাদন মতমন িামকৃন কপ্রমসদিন্ট কজ্া বাইদিন 

এবং ভাইস কপ্রমসদিন্ট কিলা হযামরস সহ কবি কদয়কজ্দনর সাদি 

মবোমক্ষক তবঠক করদবন। 
 

ভােত সেকাে িথম ভােত-UK কনসুযলাে সংলার ে আরয়াজন 

করেরে  

ভাচৃুয়াল মিমিয়াদি ভারত সরকার প্রিি ভারত-যুক্তরাজ্য কনসুযলার িায়ালদগর 

আদয়াজ্ন কদরদে। েররাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র যুগ্ম সমচব কেদবি উত্তি ভারতীয় 

প্রমতমনমধেদলর কনতত ত্ব কেন এবং যুক্তরাদজ্যর প্রমতমনমধেদলর কনতত ত্ব কেন 

কজ্মনফার অযািারসন। ভারত-যুক্তরাজ্য 2030 করািম্যাদের অংি মহদসদব 

িানুদর্র িদধ্য কযাগাদযাগ আরও কজ্ারোর করার উোয় মনদয় উভয় েক্ষ 

আদলাচনা কদরদে। 
 

চতুথম ইরন্দা-মাহকম ন স্বাস্থয িায়লগ নয়াহেহিরত অ্নুহষ্ঠত িরয়রে 

ককন্দ্রীয় স্বাস্থয ও েমরবার কল্যাণ প্রমতিন্ত্রী িাঃ ভারতী প্রবীণ োওয়ার মেমিদত 

অনুমষ্ঠত চতুিৃ ইদন্দা-ইউএস স্বাস্থয িায়লদগ ভারতীয় প্রমতমনমধ েদলর কনতত ত্ব 

মেদয়দেন। এই িায়লদগর জ্ন্য িামকৃন প্রমতমনমধ েদলর কনতত ত্ব কেন ইউএস 

মিোরৃ্দিন্ট অব কহলি অযাি মহউম্যান সামভৃদসস (HHS) -এর কলাবাল 

অযাদফয়াদসৃর েমরচালক মিদসস লদয়স কেস।  
 

িায়লগ সম্পরকম : 

• দুই কেদির িদধ্য স্বাস্থয খাদত চলিান একামধক সহদযামগতা মনদয় আদলাচনা 

করার জ্ন্য দুই মেদনর এই িায়লগদক একটি েযার্ফিৃ মহদসদব ব্যবহার করা 

হদব। 

• এই রাউদি আদলাচনার জ্ন্য েমরকমল্পত মবর্য়গুমল হল িহািারী সংক্রাে 

গদবর্ণা, ভযাকমসন উন্নয়ন, এক স্বাস্থয, জু্দনাটিক এবং কভক্টর-বামহত করাগ, 

স্বাস্থয ব্যবস্থা এবং স্বাস্থয নীমত ইতযামে । 

• ভারদতর স্বাস্থয ও েমরবার কল্যাণ িন্ত্রণালয় এবং িামকৃন যুক্তরাদষ্ট্রর স্বাস্থয ও 

িানব কসবা মবভাদগর িদধ্য স্বাস্থয কসক্টদরর কক্ষদি স্বাস্থয সুরক্ষা এবং 

মনরােত্তার িদতা মবর্য়গুমলর উের একটি MoU চূোে করা হদয়দে । 
 

িধানমন্ত্রী পমােী হনউইয়রকম  76তম UNGA -পত িকৃ্ততা হেরলন  

ভারদতর প্রধানিন্ত্রী নদরন্দ্র কিােী মনউইয়দকৃ জ্ামতসংদর্র সাধারণ েমরর্দের 

(UNGA) 76তি অমধদবিদন বক্তত তা মেদলন । মতমনই প্রিি মবশ্বদনতা মযমন 

জ্ামতসংদর্র সাধারণ অমধদবিদন সন্ধযা 6.30র্ায় বক্তত তা মেদত চদলদেন । এর 

আদগ, প্রধানিন্ত্রী কিােী 2019 সাদল জ্ামতসংদর্র সাধারণ েমরর্দে বক্তত তা 

মেদয়মেদলন। 

2021 সাদল জ্ামতসংদর্র সাধারণ েমরর্দের অমধদবিদনর মিি মেল 'building 

resilience through hope – to recover from Covid-19, rebuild 

sustainably, respond to the needs of the planet, respect the rights 

of people, and revitalise the United Nations.' 
 

িধানমন্ত্রী পমােী 38 তম িগহত সভায় সভা হতত্ব কেরলন  

ককন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকাদরর একামধক প্রকল্প, অমভদযাগ ও কিৃসূমচ েযৃাদলাচনা 

করদত প্রধানিন্ত্রী নদরন্দ্র কিােী 38 তি প্রগমত সভায় সভােমতত্ব করদলন । 

PRAGATI িাদন 'Pro-Active Governance and Timely 

Implementation'। তবঠদক, প্রায় 50,000 ককাটি র্াকা খরচ কদর আর্টি প্রকল্প 

েযৃাদলাচনার জ্ন্য কনওয়া হদয়মেল। এর আদগ 37 টি প্রগমত সভায় 14.39 লক্ষ 

ককাটি র্াকা েযৃাদলাচনা করা হদয়মেল । 
 

PRAGATI সম্পরকম : 

PRAGATI হল একটি উিাকাঙ্ক্ষী বহুিুখী েযার্ফিৃ, যা প্রধানিন্ত্রী কিােী একটি 

ইন্টাদরমক্টভ েযার্ফিৃ মহসাদব িাচৃ 2015 সাদল চালু কদরমেদলন । এর লক্ষয মেল 

সাধারণ িানুদর্র অমভদযাদগর কিাকাদবলা করা এবং একই সাদি ভারত সরকাদরর 

গুরুত্বেূণৃ কিৃসূচী এবং প্রকল্পগুমল েযৃদবক্ষণ ও েযৃাদলাচনা করা । 
 

অ্হমত শাি িথম 'জাতীয় সমিায় সরম্মলরন' িকৃ্ততা হেরলন  

ককন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রিন্ত্রী এবং সহদযামগতা িন্ত্রী, অমিত িাহ নয়া মেমির ইমন্দরা গান্ধী 

ইদিার কস্টমিয়াদি প্রিি জ্াতীয় সিবায় সদেলদনর (দসহকামরতা সদেলন) 

উদবাধন করদলন এবং মনদজ্র বক্তব্য রাখদলন । মতমন সিবায় খাদতর উন্নয়দন 

সরকাদরর দৃমি ও করািম্যাদের রূেদরখা মেদয়মেদলন । 
 

সরম্মলন সম্পরকম : 

• এই সদেলনটি মেল ভারদতর প্রিি সিবায় সদেলন, যা মবশ্বব্যােী ভারতীয় 

সিবায়গুমলদক ত্বরামন্বত ও িমক্তিালী করার একটি েযার্ফিৃ মহসাদব কাজ্ 

কদর। 

• IFFCO, National Cooperative Federation of India, Amul, 

Sahakar Bharti, NAFED, KRIBHCO এবং সকল সিবায় মিদল 

কযৌিভাদব সদেলনটি আদয়াজ্ন কদরদে । 

• একটি স্বমনভৃর ভারদতর স্বপ্ন বাস্তবায়দন অবোন রাখদত মবমভন্ন রাজ্য এবং 

কেি জু্দে মবমভন্ন সিবায় খাদতর 2,100 এরও কবমি প্রমতমনমধ সদেলদন 

অংি মনদয়মেদলন। 
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Awards & Honours 
 

হনউরোসারজম ন িসন্ত হমশ্র সম্মানীয় AANS  ুেস্কাে প রয়রেন 

ওমেিার বংদিাদ্ভূত মনউদরাসাজৃ্ন িাঃ বসে কুিার মিশ্রদক সোনীয় আদিমরকান 

অযাদসামসদয়িন অফ মনউদরালমজ্কাল সাজৃ্নদের ‘ইন্টারন্যািনাল লাইফর্াইি 

অযামচভদিন্ট অযাওয়ািৃ ইন মনউদরাসাজৃ্ামর’ েুরিাদর ভূমর্ত করা হদয়দে। মতমন 

হদলন প্রিি ভারতীয় মচমকৎসক মযমন AANS সোন কেদয়দেন যা কফ্ল্ামরিার 

অরল্যাদিাদত অনুমষ্ঠত AANS বামর্কৃ তবজ্ঞামনক সভা 2021 এর সিয় ভাচৃুয়াল 

অনুষ্ঠাদন তাদক প্রোন করা হদয়মেল। মতমন মেদলন মবদশ্বর প্রিি সাজৃ্ন মযমন 

কমম্পউর্ার-মনদেৃমিত অযামনউমরজ্ি সাজৃ্ামর কদরমেদলন। 
 

িাাঃ িসন্ত কুমাে হমশ্র সম্পরকম : 

• মিশ্র VIMSAR, বুেলা কিদক MBBS সম্পন্ন কদরদেন। মতমন 1980 সাদল 

মেমি মবশ্বমবযালয় কিদক িাস্টার অফ সাজৃ্ামর এবং 1983 সাদল AIIMS 

নয়ামেমি কিদক MCh মনউদরাসাজৃ্ামর সমূ্পণৃ কদরন। 

• মতমন 2018 সাদল 'Eminent Medical Person' (ভারদতর সদবৃাি 

মচমকৎসা েুরিার) মবভাদগ সবদচদয় িযৃাোেূণৃ িক্টর মবমস রায় জ্াতীয় 

েুরিার কজ্দতন । 
 

োমন ম্যাগরসরস  ুেস্কাে 2021 এে হিজয়ীরেে নাম প াষণা কো 

িরয়রে  

রািন ম্যাগদসদস েুরিার 2021 এর েুরিার প্রাপ্তদের নাি কর্ার্ণা করা হদয়দে । 

ম্যামনলার রািন ম্যাগদসদস কসন্টাদর 28 নদভম্বর অনুষ্ঠাদনর সিয় মবজ্য়ীদের 

আনুষ্ঠামনকভাদব ম্যাগদসদস েুরিার প্রোন করা হদব। েুরিারপ্রাপ্তদের িদধ্য 

রদয়দেন বাংলাদেদির িাঃ মফরদেৌসী কােরী, োমকস্তাদনর িুহােে আিজ্াে 

সামকব, মফমলোইদনর িৎস্য ও েমরদবিমবে রবাদতৃা ব্যালন, আদিমরকান নাগমরক 

মস্টদভন িুেী এবং অনুসন্ধানী সাংবামেকতার জ্ন্য ইদন্দাদনমিয়ান ওয়াচিক। 
 

োমন ম্যাগরসরস  ুেস্কাে 2021 এে  ুেস্কােিাপ্তরেে তাহলকা: 

• মুিাম্মে আমজাে সাহকি: একজ্ন স্বপ্নদ্রিা মযমন লক্ষ লক্ষ েমরবারদক 

কসবাপ্রোন করার জ্ন্য িাইদক্রামফনাে ইনমস্টটিউিন প্রমতষ্ঠা কদরদেন । 

• হফেরেৌসী কােেী: একজ্ন বাংলাদেিী মবজ্ঞানী মযমন লক্ষ লক্ষ িানুদর্র 

জ্ীবন বাাঁ চাদনা ভযাকমসন আমবষ্কাদর সহায়ক ভূমিকা োলন কদরদেন। 

• হেরভন মুনহস: একজ্ন িানবতাবােী, মযমন েমক্ষণ -েূব ৃএমিয়ার বাস্তুচুযত 

িরণািীদের তাদের জ্ীবন েুনমনৃিৃাদণ সাহায্য করদেন। 

• ওয়াচিক: একটি কপ্রািাকিন হাউস, যা ইদন্দাদনমিয়ায় কি মরদোরৃ্ করা 

মবর্য়গুমল তুদল ধরার জ্ন্য প্রািাণ্যমচি মনিৃাণ এবং মবকল্প েযার্ফদিৃর সিন্বয় 

প্রোন কদর। 

• েিারতম া ব্যালন: েমক্ষণ মফমলোইদনর একজ্ন িৎস্যজ্ীবী মযমন একটি 

সম্প্রোদয়র িানুর্দক তাদের সিতি জ্লজ্ সম্পে এবং তাদের জ্ীমবকার 

প্রািমিক উৎস েুনরুিাদর কনতত ত্ব মেদয়মেদলন । 
 

োমন ম্যাগরসরস  ুেস্কাে সম্পরকম : 

রািন ম্যাগদসদস েুরিার এমিয়ার সদবৃাি সোন এবং এটি এই অঞ্চদলর কনাদবল 

েুরিাদরর সিতুল্য মহদসদব মবদবমচত। েুরিারটি তত তীয় মফমলোইদনর রাষ্ট্রেমতর 

নািানুসাদর কেওয়া হদয়দে এবং প্রমত বের এমিয়ার এিন ব্যমক্ত বা সংস্থাদক এটি 

কেওয়া হয় যারা মনঃস্বািৃ ভাদব কসবা প্রোন কদরন । 
 

আরলজারন্দ্রা হিরতা 2021 সারলে িািম  ফরর্াগ্রাফাে অ্ফ দ্যা 

ইয়াে িরয়রেন 

কিমেকান ফদর্াগ্রাফার আদলজ্াদন্দ্রা মপ্রদতা বািৃ ফদর্াগ্রাফার অফ য ইয়ার 

(BPOTY) 2021-এর মবজ্য়ী মহদসদব মবদবমচত হদয়দেন। মতমন িামকৃন যুক্তরাষ্ট্র 

এবং কিমেদকার িাদঝ কাাঁ র্াতাদরর কবোজ্াদলর সীিানা প্রাচীদরর মেদক তামকদয় 

কগ্রর্ার করািরানাদরর েমব কতালার জ্ন্য এই েুরিারটি মজ্দতদেন ।  

েমবটিদক 'ব্লকি' নাি কেওয়া হদয়দে। এই েমবটিটি কতালার জ্ন্য মতমন 5,000 

োউি আমিৃক েুরিার োন । মতমন 73 টি কেি কিদক 22,000 এমন্ট্রর িদধ্য কিদক 

মনবৃামচত হদয়দেন। 
 

োষ্ট্র হত োমনাথ পকাহিন্দ হশক্ষকরেে জন্য জাতীয়  ুেস্কাে 2021 

িোন কেরলন 

রাষ্ট্রেমত রাি নাি ককামবন্দ 5 কসদেম্বর জ্াতীয় মিক্ষক েুরিার 2021 প্রোন 

করদলন । রাষ্ট্রেমত রািনাি ককামবন্দ 44 জ্ন কসরা মিক্ষকদক তাদের অসাধারণ 

অবোদনর জ্ন্য েুরিত ত কদরন। এই েুরিারটি তাদের কেওয়া হয় যারা 

মিক্ষািীদের মিক্ষার িান উন্নত কদর এবং তাদের জ্ীবনদক সিতি কদর। এ বের 

মিক্ষা িন্ত্রণালয় 44 জ্ন মিক্ষদকর নাি প্রকাি কদরদে, যাদেরদক জ্াতীয় মিক্ষক 

েুরিার কেওয়া হদয়দে । কিার্ 44 জ্ন েুরিারপ্রাপ্ত মিক্ষকদের িদধ্য 9 জ্ন 

হদলন নারী। 

বতৃিান ককামভি -19 েমরমস্থমতর কারদণ রাষ্ট্রেমত রািনাি ককামবন্দ ভাচৃুয়ামল 

মিক্ষকদের উদেদশ্য ভার্ণ কেন । এক মিক্ষািীর জ্ীবদন মিক্ষদকর ভূমিকা ও 

গুরুত্ব তুদল ধরার সিয় রাষ্ট্রেমত রািনাি ককামবন্দ েুরিার প্রাপ্ত সকল মিক্ষকদের 

প্রমত কত তজ্ঞতা প্রকাি কদরন। েমত্তিগদের একলব্য িদিল করমসদিমেয়াল িুল 

(EMRS) -এর প্রদিাে কুিার শুলদকও এই েুরিার কেওয়া হদয়মেল। আমেবাসী 

মবর্য়ক িন্ত্রণালদয়র অধীদন প্রমতমষ্ঠত EMRS এর এটি েরের মবতীয় েুরিার। 
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নগমতা প্িাখথলথক 7 তম ইয়াগমন হাজাগরকা ওম্যান অর্ 

সার্েযান্স পুরিাথর সোগনত করা হথয়থে  

ডিখক নগমতা প্িাখথল সপ্তে ইয়াগমন হাজাগরকা ওম্যান অর্ সার্েযান্স 

অযাওয়াথডে র প্রোপক লহরসরব্ লিব্চোলর্ত হরযরেি। সম্প্রলত একটি েোর্যচ যোি 

অ্িযিোরি  েোধ্যরে তোরক এই সম্মোি প্রেোি ক ো হরযরে। লতলি জযপয  সোলহতু 

উৎসরব্  সহ-প্রলতিোতো এব্ং সহ-পল র্োিক। ডিোখরি লহেোিযোি ইরকোস এব্ং 

সোলহতু ও লশল্পকিো  কুেোও উৎসরব্ও ডেন্ট  লহরসরব্ লেরিি। 
 

পুরিারর্ট সম্পথকে : 

2015 সোি ডথরক েলহিো ডপশোেো  ো সলম্মলিতেোরব্ এই পয স্কোর   আরযোজি 

কর  আসরে। এই ব্োলষচক পয স্কো টি  েোধ্যরে ইয়াগমন হাজাগরকাথক সম্মোলিত 

ক ো হরযরে। লতলি উত্ত  -পূব্চ েো রত  প্রথে েলহিো ল লি DANIPS- এ  জন্য 

লিব্চোলর্ত হরযরেি, একটি ডফেোর ি পযলিশ সোলেচ স  ো লেলি এব্ং ডকন্দ্রশোলসত 

অ্ঞ্চিরক 1977 সোরি পল র্োিিো কর লেি। 
 

রথমশ নারায়ণথক AFAA হল অফ প্ফথম অগভগষক্ত করা হথর্ 

েো তীয লব্জ্ঞোপি ডেোরযি রথমশ নারায়ণ ডক AdAsia 2021 -এ এগশয়ান 

প্ফডাথরশন অফ অযাডভারটাইগজ়ং অযাথসাগসথয়শন (AFAA) হি অ্ফ 

ডফরে অ্লেলষি ক ো হরব্। AFAA হি অ্ফ ডফে ডস ো  ডস োগুলিরক স্বীকৃলত 

লেরত প্রস্তুত।এটি তোরে  জন্য  ো ো লব্জ্ঞোপরি  একটি প্রজমরক সংজ্ঞোলযত 

কর রেি। 

 রেশ এএএআই িোইফেোইে অ্ুোলর্েরেন্ট অ্ুোওযোেচ , ইন্টো ন্যোশিোি 

অ্ুোেেো েোইলজং অ্ুোরসোলসরযশি ডলোব্োি র্ুোলম্পযি অ্ুোওযোেচ , পোব্লিক 

ল রিশিস ডসোসোইটি অ্ফ ইলন্ডযো ডেশোি অ্ুোওযোেচ , অ্ুোরসোলসরযশি অ্ব্ 

লব্জরিস কলেউলিরকে স অ্ফ ইলন্ডযো িোইফেোইে অ্ুোলর্েরেন্ট অ্ুোওযোেচ  এব্ং 

IAA এ  হি অ্ফ ডফে অ্ফ েো ইলন্ডযো র্ুোেোর  সম্মোলিত হরযরেি। 
 

ভারতীয় জীর্গর্জ্ঞানী বশথলন্দ্র গস়ংহ কচ্ছপ স়ংরক্ষথণর জন্য 

প্লার্াল অযাওয়াডে  গজথতথেন 

েো তীয জীব্লব্জ্ঞোিী বশথলন্দ্র গস়ংহ লতিটি র্ ে লব্পন্নপ্রোয কেপ সং ক্ষণ 

প্রজোলতরক লব্িযলপ্ত  বো প্রোন্ত ডথরক লফল রয আিো  জন্য প্র্হলার কচ্ছপ 

স়ংরক্ষণ পুরিাথর েূলষত হরযরেি। টাটে ল সারভাইভাল অযালাথয়ন্স 

(TSA)/ ওয়াইল্ডলাইফ কনজারথভশন প্সাসাইর্ট (WCS) ইগন্ডয়া কচ্ছপ 

কমেসূগচথত ডিতৃত্ব ডেওযো  জন্য নশরিন্দ্র লসংহরক িোেক ণ ক ো হরযলেি। 
 

পুরিারর্ট সম্পথকে : 

• কেপ সং ক্ষরণ  সোরথ জলড়ত ডব্শ করযকটি নব্লিক সংস্থো ড েি টাটে ল 

সারভাইভাল অযালাথয়ন্স, IUCN/SSC টরটথয়স এন্ড প্ফ্রশওয়াটার 

টাটে ল প্িশাগলে গ্রুপ, টাটে ল ক়ংসারথভগন্স , এন্ড টাটে ল 

ক়ংসারথভসন ফান্ড এই পয স্কো  প্রেোি কর রে।  

• আন্তজচ োলতক কেপ সং ক্ষণ ও জীব্লব্জ্ঞোরি অ্সোেোন্য কৃলতত্ব, অ্ব্েোি এব্ং 

ডিতৃরত্ব  ডেিত্বরক স্বীকৃলত ডেওযো  জন্য ডব্হিো  কেপ সং ক্ষণ পয স্কো  

2006 সোরি প্রলতলিত হরযলেি। 
 

ভারতীয় প্নৌর্াগহনীর এগভথয়শন শাখাথক ম োদাপূণে প্প্রগসথডন্টস 

কালার পুরিাথর সোগনত করা হথয়থে 

ডিোযো  পোলঞ্জরে  কোরে INS হোিসো ঘোাঁ টিরত আরযোলজত আিযিোলিক 

কুর্কোওযোরজ  োেপলত রামনাে প্কাগর্ন্দ ভারতীয় প্নৌর্াগহনীর এগভথয়শন 

শাখাথক ম োদাপূণে প্প্রগসথডন্টস কালার পয স্কো  প্রেোি কর রেি। অ্িযিোরি 

েো তীয ডিৌব্োলহিী  োেপলতরক িোেচ  অ্ব্ অ্িো  প্রেোি কর রে। ডেরশ  প্রলত 

অ্সোেোন্য অ্ব্েোরি  স্বীকৃলতস্বরূপ একটি সোেল ক ইউলিেরক প্রেত্ত সরব্চোচ্চ সম্মোি 

হি এই ডপ্রলসরেন্টস কোিো । 

েো তীয সশস্ত্র ব্োলহিী  েরধ্য েো তীয ডিৌব্োলহিী প্রথে  োরক 1951 সাথলর 27 

প্শ প্ম তৎকোিীি েো রত   োেপলত ড: রাথজন্দ্র প্রসাদ প্রথে ডপ্রলসরেন্টস 

কোিো  পয স্কোর  েূলষত কর লেি। প ব্তীকোরি ডিৌব্োলহিীরত ডপ্রলসরেন্টস কোিো  

প্রোপকরে  েরধ্য  রযরে সোউেোিচ ডিেোি কেোন্ড, ইেোিচ ডিেোি কেোন্ড, 

ওরযেোিচ ডিেোি কেোন্ড, ইেোিচ লফ্লে, ওরযেোিচ লফ্লে, সোব্রেল ি আেচ, 

আইএিএস লশব্োলজ এব্ং ইলন্ডযোি ডিেোি একোরেলে। 
 

হিহচ পগারল্ডন েক ওয়াকম শ  পিে এনাহজম  এহফহসরয়ন্ট ইউহনর্ 

 ুেস্কাে প রয়রে  

কগাদল্ডন রক করলওদয় ওয়াকৃিে (GOC) মতরুমচরােিী মবমভন্ন িমক্ত সংরক্ষণ 

ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর জ্ন্য কনদফিাদরিন অফ ইমিয়ান ইিামে (CII) 

কিদক িমক্ত ব্যবস্থােনায় কশ্রষ্ঠদত্বর জ্ন্য 22 তি জ্াতীয় েুরিার কেদয়দে। GOC 

ওয়াকৃিে হল ভারতীয় করদলর একিাি কিৃিালা যা এই বের েুরিার কেদয়দে। 
 

সুসানা ক্লাকম  হফকশন 2021 এে জন্য  ুেস্কাে হজরতরেন 

কলখক সুসানা লাকৃ তার উেন্যাস 'Piranesi' এর জ্ন্য মফকিন 2021 এর নারী 

েুরিার মজ্দতদেন। উেন্যামসক এবং বুকার-মবজ্য়ী বানৃািৃাইন এভামরদস্টা এ বের 

িমহলা েুরিার মবচারক প্যাদনদলর সভােমতত্ব কদরন। ইংদরজ্ কলমখকা 'সুসানা 

লাকৃ তার প্রিি উেন্যাস কজ্ানািন কেঞ্জ এবং মিস্টার নদরদলর জ্ন্য 

মবদির্ভাদব েমরমচত। 
 

ICRISAT "আহেকা ফুি িাইজ 2021" িোন করেরে 

হায়দ্রাবাে-মভমত্তক আেজৃ্ামতক িস্য গদবর্ণা ইনমস্টটিউর্ ফর য কসমি-এমরি 

ট্রমেকস (ICRISAT) সাব-সাহারান আমেকায় খায মনরােত্তার উন্নমতর জ্ন্য 

2021 সাদলর আমেকা খায েুরিাদর ভূমর্ত হদয়দে। গ্রীষ্মিিলীয় কলজু্ি 

প্রদজ্ক্ট 266 টি জ্াদতর উন্নত িাক এবং অধৃ মিমলয়ন র্ন বীজ্ ততমর কদরদে, যার 

িদধ্য রদয়দে কলবু, কোলা, ির্র, মিি, মচনাবাোি এবং সয়ামবন।  
 

ভানুমতী হ ওয়ালা জাতীয় পলারেি নাইটিরঙ্গল  ুেস্কাে 2021 

প রয়রেন  

গুজ্রাদর্র স্যার সায়ামজ্রাও কজ্নাদরল হাসোতাল কিদক কফ্ল্াদরে নাইটিদেল 

েুরিারটি ভানুিতী মর্ওয়ালাদক নািক একজ্ন নাসৃদক কেওয়া হদব। মতমন 

ককামভি -19 েমজ্টিভ গভৃবতী িমহলাদের প্রসদবর োিাোমি মিশুদের যদত্নর 

োময়ত্ব মনদয়মেদলন। মতমন গাইদনাদকালমজ্ মবভাগ এবং কেমিয়াট্রিক ওয়াদিৃও 

কাজ্ কদরদেন। 2019 সাদল, যখন হাসোতাদলর ওয়ািৃগুমল বন্যার কারদণ 

জ্লাবি মেল তখন মতমন গাইদনাদকালমজ্ মবভাগ এবং কেমিয়াট্রিক ওয়াদিৃ তার 

োময়ত্ব োলন কদরমেদলন । 
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সু াে 30 এে িহতষ্ঠাতা আনন্দ কুমােরক স্বামী ব্র্হ্মানন্দ  ুেস্কাে 

2021 িোন কো িরয়রে 

গমণতমবে আনন্দ কুিারদক তার 'সুোর 30' উদযাদগর জ্ন্য 2021 সাদল স্বািী 

িহ্মানন্দ েুরিার কেওয়া হয়, কযখাদন আইআইটি প্রদবমিকা েরীক্ষার জ্ন্য সুমবধা 

বমঞ্চত মিক্ষািীদের প্রস্তুত করা হয় । মতমন উত্তরপ্রদেদির হামিরেুর কজ্লার রি 

এলাকায় একটি অনুষ্ঠাদন হমরবাদরর গুরুকুলা কাংমর মিদিি মবশ্বমবযালদয়র 

অধ্যােক রূে মকদিার িাস্ত্রীর কাে কিদক এই েুরিার গ্রহণ কদরন। 

েুরিার মহদসদব নগে 10,000 র্াকা, একটি কিাঞ্জ কিদিল, স্বািী িহ্মানদন্দর 

কিাঞ্জ িূমতৃ এবং যারা প্রমত বের মিক্ষা খাদত বা গরুর কল্যাদণ মবদির্ কাজ্ কদরন 

তাদের একটি সাটৃিমফদকর্ও প্রোন করা হয়। 
 

'সু াে 30' হক? 

'সুোর 30' হল কুিাদরর োর্না মভমত্তক রািানুজ্ন িুল অফ ম্যািদিটিদের একটি 

ককামচং কপ্রাগ্রাি। এটি সিাদজ্র অিনৃনমতকভাদব মেমেদয় েো িানুর্দের িদধ্য 

কিদক 30 জ্ন কিধাবী োিদের কখাাঁ জ্ কদর এবং তাদের িযৃাোেূণৃ ইমিয়ান 

ইনমস্টটিউর্ অব কর্কদনালমজ্দত (IIT) ভমতৃ হওয়ার জ্ন্য প্রস্তুত কদর । 
 

হশক্ষায় নতুনরত্বে জন্য ইউরনরস্কা সাক্ষেতা  ুেস্কাে NIOS পক 

িোন কো িরয়রে  

মিক্ষা িন্ত্রণালয় েমরচামলত ন্যািনাল ইনমস্টটিউর্ অফ ওদেন িুমলং (NIOS) 

বারা মিক্ষাব্যবস্থায় উভাবনী েিমতর জ্ন্য ইউদনদিার কাে কিদক আেজৃ্ামতক 

স্বীকত মত লাভ কদরদে। প্রমতবন্ধী ব্যমক্তদের মিমক্ষত করার জ্ন্য এই স্বীকত মতটি প্রোন 

করা হদয়দে ।  
 

73 তম Emmy  ুেস্কাে 2021 প াষণা কো িরয়রে 

73 তি প্রাইির্াইি Emmy অযাওয়ািৃস অনুষ্ঠান 19 কসদেম্বর, 2021, তামরদখ 

কযামলদফামনৃয়ার লস এদঞ্জদলদস অনুমষ্ঠত হয় । 1 জু্ন, 2020 কিদক 31 কি, 

2021 েযৃে সিয়কাদলর জ্ন্য এই েুরিারটি কসরা U.S. প্রাইি র্াইি কর্মলমভিন 

কপ্রাগ্রািারদের সোমনত করা হয় । কর্মলমভিন একাদিমির 73 তি সংিরণটি 

CBS-এ কসমড্রক য এন্টারদর্ইনার কহাস্ট করদে। 
 

এখারন 2021 Emmy অ্যাওয়ারিম ে হিজয়ীো: 

• Outstanding Drama Series: The Crown 

• Outstanding Comedy Series: Ted Lasso 

• Outstanding Variety Talk Show: Last Week Tonight with 

John Oliver 

• Outstanding Limited Series: The Queen’s Gambit 

• Outstanding Actor–Comedy: Jason Sudeikis (Ted Lasso) 

• Outstanding Actor–Drama: Josh O’Connor 

• Outstanding Actor–Limited Series or Movie: Ewan 

McGregor (Halston) 

• Outstanding Actress–Comedy: Jean Smart (Hacks) 

• Outstanding Actress–Drama: Olivia Colman (The Crown) 

• Outstanding Actress–Limited Series or Movie: Kate 

Winslet (Mare of Easttown) 

• Outstanding Supporting Actor–Comedy: Brett Goldstein 

(Ted Lasso) 

• Outstanding Supporting Actor–Drama: Tobias Menzies 

(The Crown) 

• Outstanding Supporting Actor–Limited Series or Movie: 

Evan Peters (Mare of Easttown) 

• Outstanding Supporting Actress–Comedy: Hannah 

Waddingham (Ted Lasso) 

• Outstanding Supporting Actress–Drama: Gillian 

Anderson (The Crown) 

• Outstanding Supporting Actress–Limited Series or 

Movie: Julianne Nicholson (Mare of Easttown) 

• Outstanding Director–Comedy: Lucia Aniello (Hacks) 

• Outstanding Director–Drama: Jessica Hobbs (The Crown) 

• Outstanding Director–Limited Series, Movie or Dramatic 

Special: Scott Frank (The Queen’s Gambit) 

• Outstanding Writing–Comedy: Lucia Aniello, Paul W 

Downs and Jen Statsky (Hacks) 

• Outstanding Writing–Drama: Peter Morgan (The Crown) 

• Outstanding Writing–Limited Series, Movie Or Dramatic 

Special: Michaela Coel (I May Destroy You) 

 

এসহভ সেস্বতী ন্যাশনাল পলারেি নাইটিরঙ্গল  ুেস্কাে 2020 

প রয়রেন 

মিমলর্ামর নামসৃং সামভৃদসর মিদরক্টর কজ্নাদরল মিদগমিয়ার এসমভ সরস্বতী 

ন্যািনাল কফ্ল্াদরে নাইটিদেল অযাওয়ািৃ 2020-এ ভূমর্ত হদয়দেন। একজ্ন নাসৃ 

বারা সদবৃাি জ্াতীয় সোন হল ন্যািনাল কফ্ল্াদরে নাইটিদেল অযাওয়ািৃ । নাসৃ 

প্রিাসক মহদসদব অবোদনর জ্ন্য মিদগমিয়ার সরস্বতীদক একটি ভাচৃুয়াল অনুষ্ঠাদন 

রাষ্ট্রেমত রািনাি ককামবন্দ এই েুরিার প্রোন কদরন। 
 

এসহভ সেস্বতী সম্পরকম : 

• মিদগমিয়ার সরস্বতী অন্ধ্রপ্রদেদির মচতু্তর কজ্লার বামসন্দা এবং মতমন 1983 

সাদলর 28 মিদসম্বর MNS -এ কযাগোন কদরন। মতমন সাদে মতন েিদকরও 

কবমি সিয় ধদর MNS-এ কাজ্ কদরদেন, মবদির্ কদর কেমরওোদরটিভ 

নামসৃংদয়। 

• একজ্ন মবখ্যাত অোদরিন মিদয়র্ার নাস ৃ মহদসদব মতমন 3,000 জ্দনরও 

কবমি জ্ীবন রক্ষাকারী এবং জ্রুরী সাজৃ্ামরদত সহায়তা কদরদেন । মতমন তার 

কিৃজ্ীবদন মনদজ্র এলাকার িানুর্দের, অোদরিন রুি নামসৃং প্রমিক্ষণািী 

এবং সহায়ক কিীদের প্রমিক্ষণ মেদয়দেন। 
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িাংলারেরশে িধানমন্ত্রী পশখ িাহসনা SDG িরগ্রস অ্যাওয়ািম  

প রয়রেন 

জ্ামতসংদর্র িনসরপ্রাপ্ত সাসদর্ইদনবল কিদভলেদিন্ট সমলউিন কনর্ওয়াকৃ 

(SDSN) কততৃ ক সাদস্টদনবল কিদভলেদিন্ট লক্ষযিািা (SDGs) অজৃ্দন 

বাংলাদেদির ধারাবামহক অগ্রগমতর জ্ন্য প্রধানিন্ত্রী কিখ হামসনাদক SDG 

কপ্রাদগ্রস েুরিাদর ভূমর্ত করা হদয়দে। প্রধানিন্ত্রী কিখ হামসনা বতৃিাদন 

জ্ামতসংদর্র সাধারণ েমরর্দের (UNGA) 76 তি অমধদবিদন কযাগ মেদত 

িামকৃন যুক্তরাষ্ট্র সফর করদেন।= 
 

SDSN সম্পরকম : 

জ্ামতসংদর্র িনসরপ্রাপ্ত SDSN 2012 সাদল প্রমতমষ্ঠত হদয়মেল। 

কিদভলেদিন্ট অিৃনীমতমবে কজ্ফমর স্যাদচর কনতত দত্ব, SDSN সাদস্টদনবল 

কিদভলেদিদন্টর জ্ন্য ব্যবহামরক সিাধান প্রচাদরর উদেদশ্য মবশ্বব্যােী তবজ্ঞামনক 

ও প্রযুমক্তগত েক্ষতা সংহত করার কচিা কদর।  
 

িাংলারেশী ফাইরুজ ফাইজা হিথাে 2021 পচঞ্জরমকাে অ্যাওয়ািম  

প রয়রেন 

মবল এবং কিমলিা কগর্স ফাউদিিন কততৃ ক সুস্বাস্থয ও কল্যাণ প্রচাদরর কাদজ্র 

জ্ন্য বাংলাদেদির ফাইদরাজ্ ফাইজ্াহ মবিারদক 2021 কচঞ্জদিকার অযাওয়াদিৃর 

জ্ন্য মনবৃামচত করা হদয়দে। েুরিারটি এিন একজ্ন ব্যমক্তদক প্রোন করা হয় মযমন 

ব্যমক্তগত অমভজ্ঞতা ব্যবহার কদর েমরবতৃদন অনুপ্রামণত কদরদেন। 
 

ফুমজাইল লারম্বা-কুকা পলািাল পগালহক াে অ্যাওয়ািম  2021 

প রয়রেন  

মবল অযাি কিমলিা কগর্স ফাউদিিন তার বামর্ৃক কগালমকোর অমভযাদনর অংি 

মহদসদব ‘দলাবাল কগাল অযাওয়ািৃস’ 2021 এর কর্ার্ণা কদরদে। কগালমকোর 

একটি ফাউদিিন কযাদম্পইন যা সাদস্টদনবল কিদভলেদিন্ট লক্ষযিািা (নবমশ্বক 

লক্ষয) অজৃ্দনর জ্ন্য প্রমতমষ্ঠত একটি কযাদম্পইন।  
 

হনম্নহলহখত হিভারগ এই  ুেস্কাে পেওয়া িরয়হেল: 

 

2021 পলািাল পগালহক াে  ুেস্কাে: 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, জ্ামতসংদর্র প্রাক্তন আিার-দসদক্রর্ামর-

কজ্নাদরল এবং UN উইদিদনর এদেমকউটিভ মিদরক্টর । মতমন মলে সিতার জ্ন্য 

লোই করার জ্ন্য সোমনত হদয়দেন । এই েুরিার এিন একজ্ন কনতাদক স্বীকত মত 

কেয় মযমন মবশ্বব্যােী সাদস্টদনবল কিদভলেদিদন্টর লক্ষযিািা (SDGs) অজৃ্দনর 

মেদক অগ্রগমত সাধন কদরদেন। 
 

2021 পিারগ্রস অ্যাওয়ািম : 

কলমম্বয়া কিদক কজ্মনফার কলোস, মযমন েমরষ্কার জ্ল এবং স্যামনদর্িদনর 

অযাদেদসর উন্নমতর জ্ন্য কাজ্ কদরদেন । কলোস হদলন র্াদয়রা গ্রার্ার সহ-

প্রমতষ্ঠাতা এবং এদেমকউটিভ মিদরক্টর । 
 

2021 কযারম্পইন  ুেস্কাে: 

মলদবমরয়ার সত্তা কিমরফ তার মলে সিতা প্রচার কাদজ্র জ্ন্য এই েুরিারটি োন । 

কিমরফ হদলন অযাকিন ফর জ্ামস্টস অযাি মহউম্যান রাইর্স (একটি যুব 

কনতত ত্বাধীন NGO যা লাইদবমরয়ায় ন্যায়মবচাদরর প্রদবিামধকার এবং নারী ও 

কিদয়দের প্রমত িদনাদযাগ মেদয় িানবামধকাদরর প্রমত সোন মনমিত কদর) এর 

প্রমতষ্ঠাতা এবং মনবৃাহী েমরচালক । 
 

75 জন হেব্যাঞ্জন পক হুনােিাজ  ুেস্কারে ভূহষত িরলন 

ন্যািনাল ইনমস্টটিউর্ অফ রুরাল কিদভলেদিন্ট অযাি েঞ্চাদয়মত রাজ্, 

হায়দ্রাবাে গ্রািীণ উন্নয়ন িন্ত্রদকর েতষ্ঠদোর্কতায় 15 টি রাদজ্যর 75 জ্ন প্রমতবন্ধী 

প্রািীদের হুনারবাজ্ েুরিাদর ভূমর্ত কদরদে । েমিত েীনেয়াল উোধ্যাদয়র 

জ্মবামর্ৃকী এবং আজ্ােী কা অিতত িদহাৎসদবর অংি মহদসদব অদেযােয় মেবস 

উেলদক্ষ েুরিার প্রোন অনুষ্ঠাদনর আদয়াজ্ন করা হদয়মেল। 
 

Asiamoney 2021 Poll: HDFC Bank ভােরতে সিরচরয় 

অ্সামান্য পকাম্পাহন 

Asiamoney 2021 কোল অনুযায়ী, HDFC ব্যাঙ্ক ভারদতর তামলকাভুক্ত 

ককাম্পানীর িদধ্য সবদচদয় কবমি কভার্ কেদয়দে, যার ফদল ব্যাঙ্কটি ভারদত 

‘ওভারঅল কিাস্ট আউর্স্টযামিং ককাম্পামন’-র েুরিার কেদয়দে । 2018 সাদল 

জ্নিত কোল শুরু হওয়ার ের কিদক র্ানা চতুি ৃবের ব্যাঙ্কদক 'ভারদতর সবৃামধক 

অসািান্য ককাম্পামন - ব্যাংমকং কসক্টর' মহদসদব মনবৃামচত করা হদয়দে। কোলটির 

লক্ষয কেি এবং কসক্টর বারা সবজৃ্নীনভাদব তামলকাভুক্ত ককাম্পামনগুমলদক 

মচমিত করা এবং স্বীকত মত কেওয়া। 
 

2021 শাহন্ত স্বরূ  ভার্নগে হিজয়ীরেে নাম প াষণা কো িরয়রে 

মবজ্ঞান ও প্রযুমক্ত 2021 এর জ্ন্য িামে স্বরূে ভার্নগর েুরিার 80তি প্রমতষ্ঠা 

মেবদস মবজ্ঞান ও মিল্প গদবর্ণা েমরর্দের (CSIR) জ্ন্য কর্ার্ণা করা হদয়মেল।  

প্রমতবের জ্ীবমবজ্ঞান, রসায়ন, গমণত, েোিৃমবজ্ঞান, মচমকৎসা, ইমঞ্জমনয়ামরং এবং 

েতমিবী, বাযু়িণ্ডল, িহাসাগর এবং গ্রহমবজ্ঞাদন অবোদনর জ্ন্য CSIR 45 বেদরর 

কি বয়সী মবজ্ঞানীদের এই েুরিার প্রোন কদর। েুরিাদরর িদধ্য রদয়দে নগে োাঁ চ 

লাখ র্াকা েুরিার। 

অনুষ্ঠান চলাকালীন উেরাষ্ট্রেমত এি কভঙ্কাইয়া নাইিু CSIR -কক েুনরায় উভাবন 

করার েরািিৃ মেদয়মেদলন । 
 

এখারন 11 জন হিজ্ঞানী  ুেস্কারেে তাহলকা েরয়রে: 

 

জীিন হিজ্ঞান হিভাগ: 

• Dr Amit Singh, department of microbiology and cell biology, 

Indian Institute of Science, Bengaluru. 

• Dr Arun Kumar Shukla, department of biological sciences 

and bioengineering, Indian Institute of Technology Kanpur. 
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োসায়হনক হিজ্ঞান হিভাগ: 

• Two researchers from the Jawaharlal Nehru Centre for 

Advanced Scientific Research, Bengaluru, Dr Kanishka 

Biswas from the International Centre of Materials Science 

and Dr T Govindaraju, from the Bio-organic Chemistry 

Laboratory, announced as recipients. 
 

 ৃহথিী, িায়ুমণ্ডল, মিাসাগে এিং গ্রি হিজ্ঞান হিভাগ: 

• Dr Binoy Kumar Saikia from Coal and Energy Research 

Group, CSIR North East Institute of Science and Technology, 

Jorhat, was named recipient. 
 

ইহঞ্জহনয়াহেং হিজ্ঞান হিভাগ: 

• Dr Debdeep Mukhopadhyay, Department of Computer 

Science and Engineering, Indian Institute of Technology 

Kharagpur, received the award under the engineering sciences 

category. 
 

গহণত হিজ্ঞান হিভাগ: 

• Dr Anish Ghosh, school of mathematics, Tata Institute of 

Fundamental Research, Mumbai. 

• Dr Saket Saurabh, The Institute of Mathematical Sciences, 

Chennai, were announced winners. 
 

হচহকৎসা হিজ্ঞান: 

• Dr Jeemon Panniyammakal, Achutha Menon Centre for 

Health Science Studies, Sree Chitra Tirunal Institute for 

Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram. 

• Dr Rohit Srivastava, department of biosciences and 

bioengineering, Indian Institute of Technology Bombay. 
 

পভৌত হিজ্ঞান: 

• Dr Kanak Saha, from Pune’s Inter-University Centre for 

Astronomy and Astrophysics, received the award for physical 

sciences. 
 

শাহন্ত স্বরূ  ভার্নগে  ুেস্কাে সম্পরকম : 

েুরিারটি এিন একজ্ন ব্যমক্তদক প্রোন করা হয়, মযমন CSIR-এর িদত, িানমবক 

জ্ঞান এবং অগ্রগমতদত গুরুত্বেূণৃ এবং অসািান্য অবোন করদখদেন । 
 

ইরয়রমরনে মানহিক সংগেন ন্যানরসন শেণাথী  ুেস্কাে 2021 

হজরতরে 

ইদয়দিদনর একটি িানমবক সংগঠনদক 2021 UNHCR নানদসন িরণািী 

েুরিাদরর মবজ্য়ী কর্ার্ণা করা হদয়দে। আমিন জু্বরান কততৃ ক 2017 সাদল 

প্রমতমষ্ঠত "মজ্ল আলদবনা অযাদসামসদয়িন ফর মহউম্যামনর্ামরয়ান 

কিদভলেদিন্ট" নাদি সংগঠনটি কেদির সংর্াদতর কারদণ বাস্তুচুযত হাজ্ার 

হাজ্ার ইদয়দিনীদের সহায়তা ও জ্ীবন রক্ষার জ্ন্য এই সোনজ্নক েুরিাদর 

ভূমর্ত হদয়দে । 
 

Important Dates 
 

জাতীয় ক্রী়িা হেিস: 29 আগে 

প্রমত বের 29 কি আগস্ট ভারদত জ্াতীয় ক্রীো মেবস মহদসদব োলন করা হয়। 

ভারদতর হমক েদলর তারকা কিজ্র ধ্যান চাাঁ দের জ্মবামর্ৃকীদত প্রিি জ্াতীয় 

ক্রীো মেবস উেযামেত হয় 2012 সাদলর 29 কি আগস্ট তামরদখ। এই মেনটি 

মবমভন্ন কখলাধুলার মিি চালু করার োিাোমি িানুদর্র জ্ীবদন কখলাধুলার গুরুত্ব 

সম্পদকৃ সদচতনতা েোদনার উদেদশ্য মবমভন্ন ক্রীো ইদভন্ট এবং কসমিনাদরর 

আদয়াজ্ন করার জ্ন্য একটি েযার্ফিৃ মহসাদব ব্যবহৃত হয়। 
 

জাতীয় ক্রী়িা হেিরসে ইহতিাস : 

জ্াতীয় ক্রীো মেবস ভারদতর মকেু অংদি রাষ্ট্রীয় কখলা মেবস নাদিও েমরমচত । 

1979 সাদল ভারতীয় িাক মবভাগ কিজ্র ধ্যানচাাঁ েদক তাাঁ র িততুযর ের শ্রিা জ্ানায় 

এবং মেমির জ্াতীয় কস্টমিয়াদির নাি বেল কদর 'দিজ্র ধ্যানচাাঁ ে কস্টমিয়াি' রাখা 

হয় । 2012 সাদল কর্ার্ণা করা হদয়মেল কয, সারা বেদরর িদধ্য একটি মেন অবশ্যই 

জ্াতীয় ক্রীো মেবস মহদসদব োলন করা উমচত যাদত ক্রীোর গুরুত্ব সম্পদকৃ 

িানুদর্র িদন সদচতনতা বতমি োয় এবং িানুদর্র িদধ্য মবমভন্ন কখলাধুলার বাতৃা 

প্রচার করা যায়। এর জ্ন্য কিজ্র ধ্যান চাাঁ দের জ্মবামর্কৃীদক শ্রিা জ্ানাদনা হয় 

এবং ভারদত 29 আগস্টদক জ্াতীয় ক্রীো মেবস মহদসদব কর্ার্ণা করা হয়। 
 

আন্তজম াহতক সাক্ষেতা হেিস: 08 পসরেম্বে 

প্রমত বের 8দসদেম্বর মবশ্বব্যােী আেজৃ্ামতক সাক্ষরতা মেবস োমলত হয়। মেনটি 

ব্যমক্ত, সম্প্রোয় এবং সিাদজ্র জ্ন্য সাক্ষরতার গুরুত্ব এবং আরও মিমক্ষত 

সিাদজ্র প্রমত তীি প্রদচিার প্রদয়াজ্নীয়তা সম্পদকৃ সদচতনতা েোয় । 55 তি 

আেজৃ্ামতক সাক্ষরতা মেবদসর মিি হদচ্ছ 'Literacy for a human-centred 

recovery: Narrowing the digital divide'। 
 

আন্তজম াহতক সাক্ষেতা হেিরসে ইহতিাস: 

1966 সাদল ইউদনদিা কততৃ ক 8ই কসদেম্বরদক আেজৃ্ামতক সাক্ষরতা মেবস 

মহদসদব কর্ার্ণা করা হয়, যাদত আেজৃ্ামতক সম্প্রোদয়র ব্যমক্ত ও সিাদজ্র জ্ন্য 

সাক্ষরতার গুরুত্ব এবং আদরা মিমক্ষত সিাদজ্র প্রদয়াজ্নীয়তার কিা িদন কমরদয় 

কেয়। এই মেনটি প্রিি 1967 সাদল উেযামেত হদয়মেল। 
 

হিশ্ব আত্মিতযা িহতরোধ হেিস: 10 পসরেম্বে 

ইন্টারন্যািনাল অযাদসামসদয়িন ফর সুইসাইি মপ্রদভনিন (IASP) প্রমত বের 10 

কসদেম্বর মবশ্ব আত্মহতযা প্রমতদরাধ মেবস (WSPD) মহসাদব োলন কদর। এই 

মেনটি োলদনর উদেশ্য হল আত্মহতযার মবরুদি মবশ্বব্যােী সদচতনতা বত মি করা । 

2021 সাদলর মবশ্ব আত্মহতযা প্রমতদরাধ মেবদসর মিি হল "Creating hope 

through action"। 
 

হিশ্ব আত্মিতযা িহতরোধ হেিরসে ইহতিাস: 

ইন্টারন্যািনাল অযাদসামসদয়িন ফর সুইসাইি মপ্রদভনিন (IASP) 2003 সাল 

কিদক ওয়ালৃ্ড কহলি অগৃানাইদজ্িন (WHO) এবং ওয়ালৃ্ড কফিাদরিন ফর 

কিন্টাল কহলি (WFMH) এর সাদি সহদযামগতা কদর মবশ্ব আত্মহতযা প্রমতদরাধ 

মেবস আদয়াজ্ন কদর চদলদে । 
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হিমালয় হেিস 2021: 09 পসরেম্বে 

ন্যাউলা ফাউদিিদনর সহদযামগতায় ন্যািনাল মিিন ফর মলন গো 2021 সাদলর 

কসদেম্বর িাদস মহিালয় মেবদসর আদয়াজ্ন কদর। এ বেদরর মিি হল 

'Contribution of Himalayas and our responsibilities'। অনুষ্ঠানটি 

আজ্ােী কা অিতত িদহাৎসদবর চলিান উেযােদনর অংি মেল। 

মহিালয় মেবস প্রমত বের 9 কসদেম্বর উত্তরাখণ্ড রাদজ্য োমলত হয়। এটি 

মহিালদয়র ইদকা-মসদস্টি এবং অঞ্চলটির সংরক্ষদণর উদেদশ্য োমলত হয়। 

2015 সাদল তৎকালীন িুখ্যিন্ত্রী মেনটিদক আনুষ্ঠামনকভাদব মহিালয় মেবস মহদসদব 

কর্ার্ণা কদরমেদলন। 
 

14 প্সথেম্বর গহগন্দ গদর্স পাগলত হয়  

েো রত  স কোল  েোষো লহসোরব্ লহলন্দ  জিলপ্রযতোরক লর্লহ্নত ক ো  জন্য প্রলতব্ে  

14 ডসরেম্ব  লহলন্দ লেব্স ব্ো লহলন্দ ডে পোিি ক ো হয। েো তীয সংলব্ধোরি  343 

অ্িযরেরে  অ্ধীরি েোষোটি িৃহীত হরযলেি। 1953 সোরি  14 ডসরেম্ব  প্রথে 

লহলন্দ লেব্স পোলিত হয। 
 

লহলন্দ লেব্রস  ইলতহোস: 

• প ব্তীরত,পলেত জওহ িোি ডিরহরু এই লেিটিরক ডেরশ লহলন্দ লেব্স 

লহরসরব্ পোিরি  ডঘোষণো কর লেরিি। 

• েো রত  22 টি তফলসলি েোষো  রযরে,  ো  েরধ্য দুটি আিযিোলিকেোরব্ 

েো রত  ডকন্দ্রীয স কো  স্তর  ব্যব্হৃত হয: লহলন্দ এব্ং ইংর লজ। 

• লহলন্দ লব্রি  র্তয থচ সব্চোলধক কথ্য েোষো। 

• 14 ডসরেম্ব  লহলন্দ লেব্স পোলিত হয কো ণ, 1949 সোরি  এই লেরি, 

েো রত  িণপল ষে েো ত প্রজোতরন্ত্র  স কো ী েোষো লহসোরব্ ডেব্িি ী 

লিলপরত লিলখত লহলন্দ েহণ কর লেি। 
 

আন্তজম াহতক গণতন্ত্র হেিস: 15 পসরেম্বে 

প্রমত বের 15 কসদেম্বর মবশ্বব্যােী আেজৃ্ামতক গণতন্ত্র মেবস মহসাদব োমলত হয়। 

2007 সাদল জ্ামতসংদর্র সাধারণ েমরর্দে গতহীত একটি প্রস্তাদবর িাধ্যদি এটি 

প্রমতমষ্ঠত হদয়মেল । 

2021 সাদলর আেজৃ্ামতক গণতন্ত্র মেবদসর মিি হল "Strengthening 

democratic resilience in the face of future crises"। 
 

জাতীয় ইহঞ্জহনয়াে হেিস: 15 পসরেম্বে 

ভারদত ইমঞ্জমনয়াসৃ কি প্রমত বের 15 কসদেম্বর োমলত হয়। কেদির উন্নয়দন 

ইমঞ্জমনয়ারদের অবোনদক স্বীকত মত মেদত মেনটি োমলত হয়। মেনটি ভারদতর 

ইমঞ্জমনয়ামরং অগ্ররদূত স্যার কিাক্ষগুণ্ডি মবদশ্বশ্বরায়ার জ্মমেন, (মযমন স্যার এিমভ 

নাদি েমরমচত মেদলন )। 95৫৫ সাদল ভারদতর মনিৃাদণ তাাঁ র অসািান্য অবোদনর 

জ্ন্য তাাঁ দক ‘ভারতরত্ন’ েুরিাদরও ভূমর্ত করা হয়। মতমন মিটিি নাইর্হুিও 

কেদয়মেদলন এবং 1912 কিদক 1918েযৃে িাইসুদরর কেওয়ান মহদসদব োময়ত্ব 

োলন কদরমেদলন। 
 

আন্তজম াহতক সমান পিতন হেিস: 18 পসরেম্বে 

আেজৃ্ামতক সিান কবতন মেবস প্রমত প্রমত 18 কসদেম্বর োমলত হয়। মেবসটির 

উদবাধনী সংিরণ 2020 সাদল োলন করা হয়। মেনটির লক্ষয হল সিান স্তদরর 

কাদজ্র জ্ন্য সিান কবতন মনমিত করা এবং নারী ও কিদয়দের প্রমত সকল প্রকার 

তবর্ম্য দূর করা । 
 

হেনটিে ইহতিাস: 

জ্ামতসংদর্র সাধারণ েমরর্ে 15 নদভম্বর 2019 সাদল ঠিক কদর কয, প্রমতবের 

18 ই কসদেম্বর তামরদখ আেজৃ্ামতক সিান কবতন মেবস মহদসদব োলন করা 

হদব। 
 

আন্তজম াহতক লাল  াডা হেিস 2021 

লাল োণ্ডা সংরক্ষদণর মবর্দয় জ্নসদচতনতা ও সিিৃন বাোদত প্রমত বের 

কসদেম্বদরর তত তীয় িমনবার আেজৃ্ামতক লাল োিা মেবস (IRPD) মহসাদব 

োমলত হয়। 2021 সাদল, IRPD োলন করা হদচ্ছ 18 কসদেম্বর তামরদখ । মেনটি 

করি োিা কনর্ওয়াকৃ বারা 2010 সাদল চালু করা হদয়মেল । প্রিি আেজৃ্ামতক 

লাল োিা মেবস 2010 সাদলর 18 কসদেম্বর তামরদখ োমলত হদয়মেল | 
 

লাল  াডা সম্পরকম : 

লাল োিার দুটি স্বতন্ত্র প্রজ্ামত আদে, যার িদধ্য একটি হল Ailurus fulgens, 

যা সাধারণত মহিালয়ান করি োিা নাদি েমরমচত এবং Ailurus fulgens 

styani যা সাধারণত চাইমনজ্ করি োিা নাদি েমরমচত, এগুমল কবমিরভাগই েূবৃ 

মহিালয় অঞ্চল এবং েমক্ষণ -েমিি চীদন োওয়া যায়। বংিগতভাদব লাল 

োিাগুমল কামনৃদভারার অেগৃত । তদব কবমিরভাগই বাাঁ দির কাি, িািরুি 

ইতযামে খায় এবং এরা োমখ, মিি ও কোকািাকেও খায়। এই লাল োিাদের গে 

আয়ু 23 বের এবং িমহলা োিারা 12 বের বয়দসর ের প্রজ্নন বন্ধ কদর কেয় | 
 

আন্তজম াহতক শাহন্ত হেিস: 21 পসরেম্বে 

প্রমত বের 21 কসদেম্বর মবশ্বব্যােী আেজৃ্ামতক িামে মেবস মহসাদব োলন করা 

হয়। জ্ামতসংদর্র সাধারণ েমরর্ে 24 র্ণ্টা অমহংসা ও যুিমবরমত োলদনর িধ্য 

মেদয় িামের আেিৃদক িমক্তিালী করার জ্ন্য এই মেনটি কর্ার্ণা কদরদে। 

আেজৃ্ামতক িামে মেবদসর জ্ন্য 2021 সাদলর -এর মিিটি হল "Recovering 

Better for an Equitable and Sustainable World।" অনলাইদন এবং 

অফলাইদন র্তণার মবরুদি রুদখ োাঁ োদনার িধ্য মেদয় এবং িহািারী কিাকাদবলায় 

সহানুভূমত, েয়া এবং আিা েোদনার িধ্য মেদয় মেনটি োলদনর জ্ন্য আহ্বান 

জ্ানাদনা হদয়দে । 
 

হিশ্ব আলরজইমাে হেিস: 21 পশ পসরেম্বে 

মবশ্ব আলদজ্ইিার মেবস মবশ্বব্যােী প্রমত বের 21 কসদেম্বর োলন করা হয়। 

আলদজ্ইিার করাগ এবং এর সাদি সম্পমকৃত স্মতমতভ্রি সম্পদকৃ সদচতনতা বত মির 

লদক্ষয মেনটি োলন করা হয় । 10 তি বামর্কৃী উেযােদনর জ্ন্য 21 কসদেম্বর 

1994 সাদল এমিনবাদগৃ ADI-এর বামর্কৃ সদেলদনর উদবাধদন মবশ্ব 

আলদজ্ইিার মেবস চালু করা হদয়মেল। 

মবশ্ব আলদজ্ইিার মেবস 2021 এর মিি হল "Know Dementia, Know 

Alzheimer’s"।. 
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আলরজইমাে পোগ সম্পরকম : 

আলদজ্ইিার একটি প্রগমতিীল করাগ, কযখাদন মিদিনমিয়ার লক্ষণগুমল কদয়ক 

বের ধদর ধীদর ধীদর খারাে হদত িাদক। প্রািমিক েযৃাদয়, স্মতমতিমক্ত হ্রাস হয়, 

মকন্তু আলদজ্ইিার -এর কির্ েযৃাদয়, ব্যমক্তরা কদিােকিদনর এবং েরবতীকাদল 

সাো কেওয়ার ক্ষিতা হামরদয় কফদল। এই করাগটি একটি অবক্ষয়কারী িমস্তদষ্কর 

করাগ যা স্মতমতিমক্ত হ্রাস কদর এবং িিভাদব মচো করা কঠিন বা প্রায় অসম্ভব 

কদর কতাদল। 
 

22 পসরেম্বে হিশ্ব গণ্ডাে হেিস  ালন কো িয় 

মবশ্ব গিার মেবস মবশ্বব্যােী প্রমত বের 22 কসদেম্বর োমলত হয়। এই মেনটি মবমভন্ন 

সংস্থা, এনমজ্ও, মচমেয়াখানা এবং জ্নসাধারদণর সেস্যদের তাদের মনজ্স্ব উোদয় 

গণ্ডার মেবস উেযােন করার সুদযাগ প্রোন কদর। এই মেনটি গণ্ডাদরর োাঁ চটি 

মবযিান প্রজ্ামতর সুরক্ষার প্রদয়াজ্নীয়তা সম্পদকৃ সদচতনতা বত মির জ্ন্য 

উেযামেত হয়, কযগুমল হল: কাদলা গণ্ডার, সাো গণ্ডার, বতহত্তর এক-মিংযুক্ত 

গণ্ডার, সুিািান গণ্ডার এবং জ্াভান গণ্ডার। 
 

হিশ্ব গণ্ডাে হেিরসে ইহতিাস: 

2010 সাদল মবশ্ব বন্যপ্রাণী তহমবল-েমক্ষণ আমেকা বারা প্রিি মবশ্ব গণ্ডার মেবস 

কর্ার্ণা করা হয় এবং 2011 সাল কিদক আেজৃ্ামতকভাদব মেনটি োলন করা 

হদচ্ছ | 
 

25 পসরেম্বে অ্রন্তযােয় হেিস হিসারি  াহলত িল  

ভারদত েমিত েীনেয়াল উোধ্যাদয়র জ্মবামর্ৃকী উেলদক্ষ প্রমত বের 25 

কসদেম্বর অদেযােয় মেবস মহসাদব োলন করা হয়। অদেযােয় এর অিৃ হল 

"েমরদ্রতি েমরদ্রদের উন্নমত সাধন করা" বা "দির্ ব্যমক্তর উত্থান"। কিােী সরকার 

25 কসদেম্বর, 2014 তামরদখ মেনটি োলদনর কর্ার্ণা কদর এবং 2015 সাল 

কিদক আনুষ্ঠামনকভাদব এই মেনটি উেযামেত হয়। 
 

হিশ্ব  যমর্ন হেিস: 27 পসরেম্বে 

মবশ্ব েযৃর্ন মেবস প্রমত বের 27দি কসদেম্বর মবশ্বব্যােী োমলত হয়। এই মেবদসর 

উদেশ্য হল আেজৃ্ামতক সম্প্রোদয়র িদধ্য েযৃর্দনর ভূমিকা সম্পদকৃ সদচতনতা 

বত মি করা এবং এটি মবশ্বব্যােী সািামজ্ক, সাংিত মতক, রাজ্ননমতক এবং অিনৃনমতক 

িূল্যদবাধদক কীভাদব প্রভামবত কদর তা প্রেিৃন করা। চলিান িহািারীর সিদয় 

েযৃর্ন খাত সম্পদকৃ সদচতনতা বাোদনা অমত গুরুত্বেূণৃ কারণ গত বের 

িহািারীটির ফদল মবশ্বব্যােী 90% কহমরদর্জ্ সাইর্ বন্ধ হদয় মগদয়মেল এবং গ্রািীণ 

সম্প্রোদয়র িদধ্য অদনক তরুণ নাগমরক কবকার হদয় মগদয়মেল । 

মবশ্ব েযৃর্ন মেবস 2021 -এর মিি হল "Tourism for Inclusive Growth"।  
 

হেনটিে ইহতিাস: 

1980 সাল কিদক, মবশ্ব েযৃর্ন মেবস সারা মবদশ্ব প্রমত বের 27 কসদেম্বর োমলত 

হয়।  
 

হিশ্ব  হেরিশ স্বাস্থয হেিস: 26 পসরেম্বে 

প্রমত বের 26 কসদেম্বদর ইন্টারন্যািনাল কফিাদরিন অফ এনভায়রনদিন্টাল 

কহলি (IFEH) মবশ্বব্যােী েমরদবি স্বাস্থয মেবস মহসাদব োলদনর কর্ার্ণা কদর । 

মবশ্বব্যােী েমরদবিগত স্বাদস্থযর গুরুত্বেূণৃ কাদজ্ আদলাকোত করার জ্ন্য এই 

মেবসটি োমলত হয়। বতৃিান েমরমস্থমতদত মেনটি খুবই গুরুত্বেূণৃ কারণ মবদশ্বর 

কবমিরভাগ অংিই চলিান কদরানাভাইরাস জ্মনত িহািারীর েমরমস্থমত কিদক 

েুনরুিাদরর কাজ্ কদর চদলদে।  

2021 মবশ্ব েমরদবি স্বাস্থয মেবদসর মিি : Prioritizing Environmental 

Health for healthier communities in the global recovery. 

 

হিশ্ব জলাতে হেিস: 28 পসরেম্বে 

প্রমত বের 17 কসদেম্বর মবশ্ব জ্লাতঙ্ক মেবস মহসাদব োমলত হয় । এই মেনটি 

োলদনর উদেশ্য হল িানুর্ এবং প্রাণীর উের জ্লাতঙ্ক করাদগর প্রভাব সম্পদকৃ 

সদচতনতা বত মি করা, মকভাদব করাগ প্রমতদরাধ করা যায় এবং জ্লাতঙ্ক মনয়ন্ত্রদণর 

প্রদচিা গ্রহণ করা যায় কস মবর্দয় তথ্য ও েরািিৃ প্রোন করা । এটি 2021 মবশ্ব 

জ্লাতঙ্ক মেবদসর 15 তি সংিরণ। 

2021 সাদলর মবশ্ব জ্লাতঙ্ক মেবদসর মিি হল 'Rabies: Facts, not Fear'। 

মেনটি ফরামস রসায়নমবে এবং িাইদক্রাবাদয়ালমজ্স্ট লুই োস্তুদরর িততুযবামর্ৃকী 

উেলদক্ষ োমলত হয় । 
 

29 পসরেম্বে হিশ্ব হৃেয় হেিস হিসারি  াহলত িল  

হৃেরোগ এিং সংহিষ্ট স্বাস্থয সমস্যাে  হেসরেে িহত মানুরষে দৃহষ্ট 

আকষমণ কোে জন্য িহতিেে 29 পসরেম্বে হিশ্ব িার্ম  হেিস  াহলত িয়। 

এই হেনটি হৃেরোগ ও পিাক সি কাহিম ওভাসকুলাে হিহজজ (হসহভহি) 

সম্পরকম  সরচতনতা সৃহষ্ট কোে জন্য িহতিেে  াহলত িয় এিং এই হেনটি 

িহতরোধমূলক ও হনয়ন্ত্রণ ব্যিস্থা তুরল ধরে। হৃেরোগ এিং পিাক সি 

কাহিম ওভাসকুলাে পোগ সম্পরকম  সরচতনতা িৃহদ্ধে জন্য ওয়াল্ডম  িার্ম  

পফিারেশন এই হেনটি চালু করেরে। 

এ িেে হিশ্ব িার্ম  হেিরসে হথম িল "Use Heart to Connect"। 
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হেনটিে ইহতিাস: 

1999 সাদল ওয়ালৃ্ড হারৃ্ কফিাদরিন (WHF) মবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার (WHO) 

সহদযামগতায় মবশ্ব স্বাস্থয মেবসটি প্রমতমষ্ঠত কদরমেল । বামর্ৃক এই অনুষ্ঠাদনর 

ধারণাটি WHF- এর সভােমত অযান্টমন কবইস কে লুনা চালু কদরমেদলন। িূলত, 

কসদেম্বদরর কির্ রমববার মবশ্ব হারৃ্ মেবস োলন করা হদয়মেল । প্রিি উেযােনটি 

2000 সাদলর 24 কসদেম্বর হদয়মেল। 
 

আন্তজম াহতক কহফ হেিস: 01 অ্রিািে 

প্রমতবের, 1 অদক্টাবর কমফর ব্যবহাদরর উেযােন এবং প্রচাদরর জ্ন্য আেজৃ্ামতক 

কমফ মেবস মহসাদব োমলত হয় । অদনদকই আদেন যারা মবশ্বাস কদরন কয কমফ 

তাদের স্বাদস্থযর উের খারাে প্রভাব কফলদত োদর, তাই এই মেদন এই োনীদয়র 

মবমভন্ন উেকামরতা সম্পদকৃ িানুর্দক অবগত করা হয়। আেজৃ্ামতক কমফ মেবদস, 

কমফ মিদল্পর সাদি যুক্ত ব্যমক্তদের কদঠার েমরশ্রি এবং প্রদচিাদক স্বীকত ত কেওয়া 

হয় । 
 

হেনটিে ইহতিাস: 

2015 সাদল প্রিিবাদরর জ্ন্য আেজৃ্ামতক কমফ মেবস োমলত হয়। আেজৃ্ামতক 

কমফ সংস্থা (ICO) 2014 সাদল মেনটি সিস্ত কমফ কপ্রিীদের জ্ন্য উৎসগৃ করার 

মসিাে মনদয়মেল, মকন্তু প্রিি আনুষ্ঠামনক কমফ মেবস 2015 সাদল মিলাদন চালু 

হদয়মেল। মবমভন্ন কেি মবমভন্ন তামরদখ তাদের মনজ্স্ব জ্াতীয় কমফ মেবস উেযােন 

কদর। 1997 সাদল, ICO প্রিিবাদরর জ্ন্য চীদন আেজৃ্ামতক কমফ মেবস 

উেযােন কদরমেল এবং েদর 2009 সাদল তাইওয়াদন মেনটি উেযামেত হয় । 

কনোল 2005 সাদলর 17 নদভম্বর প্রিি আেজৃ্ামতক কমফ মেবস োলন কদরমেল। 

 

Sports News 
 

প্যারাগলগম্পক 2020: অর্গন প্লখারা শুর্ট়ংথয় প্সানা গজতথলন 
R-2 েলহিোরে  10 লেেো  এযো   োইরফি েুোলন্ডং SH1 ইরেরন্ট প্যো োলিলম্পরক্স 

স্বণচপেক লজরত প্রথে েো তীয েলহিো লহরসরব্ ইলতহোস  র্িো কর রেি শুেো  

অ্ব্িী ডিখো ো। জযপযর   19 ব্ে  ব্যসী, ল লি 2012 সোরি একটি িোলড় দুঘচেিোয 

ডেরুেরে আঘোত ডপরযলেরিি, লব্ি ড কেচ -সেোি ডেোে 249.6 কর  ডশষ 

কর রেি,  ো একটি িতয ি প্যো োলিলম্পক ড কেচ ও। 

অ্ব্িী ডকব্ি র্তয থচ েো তীয িীড়োলব্ে ল লি সোাঁ তোরু েয লিকোন্ত ডপেকো  (1972), 

জুোরেলিি ডরোযো  ডেরব্ন্দ্র ঝোঝোল যো (2004 এব্ং 2016) এব্ং হোই জোম্পো  

েোল যোপ্পোি থোঙ্গোরেিয (2016) এ  পর  প্যো োলিলম্পরক্স ডসোিো লজরতরেি। 
 

প্যারাগলগম্পক 2020: প্টগর্ল প্টগনথস প্রৌপ্য পদক গজথতথেন 

ভাগর্নাথর্ন প্যাথটল 

ডেলব্ি ডেলিরস, েো তীয প্যোেিো  েোলব্িোরব্ি প্যোরেি ডেোলকও 2020 

প্যো োলিলম্পক ডিেরস েলহিোরে  একক ইরেরন্ট ড ৌপ্য পেক লজরত ইলতহোস সৃলষ্ট 

কর রেি। ফোইিোরি লব্রি  এক িম্ব  ডখরিোযোড় র্ীরি  ঝোউ ইং-এ  কোরে 

েোলব্িো ডহর   োি, এ প  তোরক ড ৌপ্য পেরক সন্তুষ্ট থোকরত হয। ডেোলকও 

প্যো োলিলম্পক 2020 ডিেরস এটি েো রত  প্রথে পেক। 

2016 ডত ল ও অ্লিলম্পরক শেপযরে ড ৌপ্য জযী েীপো েোলিরক  প  প্যোরেিই 

লবতীয েো তীয েলহিো ল লি প্যো োলিলম্পরক পেক লজরতরেি। 
 

এস গপ প্সেুরামন 2021 র্াথসেথলানা ওথপন দার্া টুনোথমন্ট 

গজথতথেন  

েোব্োয েো তীয েুোন্ডেোেো  এসলপ ডসথয োেি 2021 ব্োরসচরিোিো ওরপি েোব্ো 

েয িচোরেন্ট লশর োপো লজরতরেি, িয  োউরন্ড অ্প োলজত ডথরকরেি, েযটি ম্যোর্ 

লজরতরেি এব্ং লতিটি র কর রেি। ডর্ন্নোই ব্ংরশোদ্ভূত ডসথয োেি িব্ে ও ডশষ 

 োউরন্ড  প   োলশযো  েুোলিি ইউফো  সরঙ্গ ডস্কো  লহরসরব্ 7.5 পরযন্ট সংেহ 

কর লেরিি। েো তীয ডখরিোযোড় একটি েোি েোই-রব্র্ক ডস্কোর   লেলত্তরত লব্জযী 

লহসোরব্ ডঘোলষত হি। েো রত  কোলতচ রকযোি েয োলি তৃতীয স্থোি অ্লধকো  কর রেি। 
 

ভােতীয় হক্ররকর্াে েুয়ার্ম  হিহন অ্িসরেে প াষণা করেরেন 

ভারতীয় অলরাউিার মক্রদকর্ার, সু্টয়ারৃ্ মবমন 2021 সাদলর 30 আগস্ট সব 

ধরদনর মক্রদকর্ কিদক অবসদরর কর্ার্ণা কদরদেন । মতমন েয়টি কর্স্ট, 14 টি 

ওয়ানদি এবং মতনটি টি-দর্াদয়মন্টদত টিি ইমিয়ার হদয় প্রমতমনমধত্ব কদরমেদলন । 

মতমন কিার্ 459 রান কদরদেন এবং 24 টি উইদকর্ও কেদয়দেন । সু্টয়ারৃ্ মবমন 

ভারদতর প্রাক্তন মনবৃাচক রজ্ার মবমনর কেদল, মযমন 1983 মবশ্বকাে জ্য়ী েদলর 

সেস্য মেদলন। 

ইমিয়ান মপ্রমিয়ার মলদগ মতমন রাজ্স্থান রয়যালদসর হদয় কখদলদেন। ওয়ানদি 

ফরম্যাদর্ কসরা কবামলং েমরসংখ্যাদনর করকিৃ রদয়দে মবমনর। মতমন বাংলাদেদির 

মবরুদি িাি 4.4 ওভাদর 4 রাদন 6 উইদকর্ মনদয় একটি অসাধারণ কিল কদরন। 
 

প্যারাগলগম্পক 2020: প্দথভন্দ্র ঝাঝগরয়া জযাভগলন প্রাথত প্রৌপ্য পদক 

গজথতথেন  

চলিান কর্ামকও প্যারামলমম্পক 2020-এ, ভারদতর সবৃদশ্রষ্ঠ প্যারামলমম্পয়ান, 

কেদবন্দ্র ঝাজ্ামরয়া 30 আগস্ট, 2021-এ েুরুর্দের জ্যাদভমলন কিা F46 ফাইনাল 

ইদভদন্ট করৌপ্য েেক মজ্দতদেন । 

ঐ একই ইদভদন্ট সুন্দর মসং গুজৃ্ার 64.01 মির্াদরর কসরা মনদক্ষে কদর কিাঞ্জ 

েেক মজ্দতদেন । এর সাদি, প্যারামলমম্পক 2020 কগিদস ভারদতর কিার্ েেক 

সংখ্যা সাতটিদত কেৌাঁদেদে। 
 

প্যাোহলহম্পক 2020: পযারগশ কােুহনয়া হিস্কাস পরারত পেৌপ্য 

হজরতরেন 

ভারদতর মিিাস কিায়ার কযাদগি কাঠুমনয়া েুরুর্দের মিিাস কিা F56 ফাইনাল 

ইদভদন্ট চলিান কর্ামকও প্যারামলমম্পদক করৌপ্য েেক মজ্দতদেন। কযাদগি 44.38 

মির্ার মনদক্ষে কদর মবতীয় স্থান অমধকার কদরদেন। িামজ্দলর বাটিস্টা িস 

সাদোস 45.59 মির্ার মনদক্ষে কদর প্যারামলমম্পদক করকিৃ গদে কসানা 

মজ্দতদেন। মকউবা কিদক এল মেয়াজ্ আলোনা কিাঞ্জ মজ্দতদেন। 
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প্যাোহলহম্পক 2020: জযাভহলন পরায়াে সুহমত এহন্টল ভােরতে 

িরয় পসানা হজতরলন 

ভারদতর সুমিত এমন্টল কর্ামকও প্যারামলমম্পদকর েুরুর্দের জ্যাদভমলন কিা F64 

ফাইনাল ইদভদন্ট স্বণৃেেক মজ্দতদেন এবং মতমন 68.55 মির্াদরর নতুন মবশ্ব 

করকিৃ স্থােন কদরদেন। 23 বের বয়সী সুমিত হমরয়ানার কসামনোদর্র বামসন্দা। 

অদেমলয়ার িাইদকল বুমরয়ান করৌপ্য েেক (66.29 মি) মজ্দতদেন, আর শ্রীলঙ্কার 

দুলান ককামিিুওয়াকু্ক কিাঞ্জ েেক মজ্দতদেন। 

চলিান কর্ামকও কগিদস এটি ভারদতর জ্ন্য মবতীয় স্বণৃেেক এবং এখন ভারদতর 

কিার্ েেকসংখ্যা 7-এ কেৌাঁদেদে। এর আদগ, মিিাস কিাদত F56 ফাইনাদল 

মবদনাে কুিাদরর জ্য় করা কিাঞ্জ েেকদক প্যাদনল বারা অনুেযুক্ত কর্ার্ণা করা 

হদয়মেল । 
 

পিল পেইন সি ধেরনে হক্ররকর্ পথরক অ্িসরেে প াষণা কেরলন  

েমক্ষণ আমেকার মক্রদকর্ার কিল কস্টইন 20 বেদরর েীর্ৃ মক্রদকর্ যািা কির্ কদর 

2021 সাদলর 31 আগস্ট তামরদখ সব ধরদনর মক্রদকর্ কিদক অবসদরর কর্ার্ণা 

করদলন । 38 বের বয়সী এই কপ্রাটিয়াস (েমক্ষণ আমেকা জ্াতীয় মক্রদকর্ েল) 

কেসার সবৃদির্ েমক্ষণ আমেকার হদয় 2020 সাদলর কফব্রুয়ামরদত অদেমলয়ার 

মবরুদি কখদলন। 

2004 সাদল আেজৃ্ামতক মক্রদকদর্ অমভদর্দকর ের কিদক মতমন 93 টি কর্স্ট, 

125 টি ওয়ানদি এবং 47 টি T20 ম্যাচ কখদলন। িানহামত এই কেসার দ্রুততি 

400 টি কর্স্ট উইদকদর্ কনওয়ার করকিৃ কদরন । মতমন েীর্ৃতি ফরম্যাদর্ 439 টি 

উইদকর্, ওয়ানদিদত 196 টি উইদকর্ এবং টি-দর্াদয়মন্ট মক্রদকদর্ 64 টি 

উইদকর্ কনন । 
 

প্যাোহলহম্পক 2020: মাহেয়াপ্পান থাঙ্গারভলু  ুরুষরেে িাই 

জারম্প পেৌপ্য হজরতরেন 

কর্ামকও প্যারামলমম্পদে েুরুর্দের হাই জ্াদম্প (T63) করৌপ্য েেক মজ্দতদেন 

ভারদতর িামরয়াপ্পান িাোদভলু। মতমন করৌপ্য কজ্তার জ্ন্য 1.86 মির্ার সীিা 

অমতক্রি কদরদেন। ঐ একই ইদভদন্ট, িরে কুিার 1.83 মি সীিা অমতক্রি কদর 

কিাঞ্জ েেক মজ্দতদেন । যুক্তরাদষ্ট্রর স্যাি কগ্রও 1.88 মির্ার সীিা অমতক্রি কদর 

স্বণৃেেক মজ্দতদেন। দুটি নতুন েেদকর সাদি কর্ামকও প্যারামলমম্পদক ভারদতর 

েেদকর সংখ্যা এখন 10 -এ কেৌাঁদেদে। 
 

প্যাোহলহম্পক 2020: হসংোজ আধনা 10 হমর্াে এয়াে হ স্তল 

ইরভরন্ট পব্র্াঞ্জ  েক হজরতরেন  

চলিান কর্ামকও প্যারামলমম্পক 2020 -এ, ভারতীয় শুর্ার মসংরাজ্ আোনা 31 

আগস্ট, 2021 তামরদখ P1 েুরুর্দের 10 মির্ার এয়ার মেস্তল SH1 ফাইনাদল 

কিাঞ্জ েেক মজ্দতদেন। আোনা কিার্ 216.8 েদয়ন্ট কিার কদর তত তীয় স্থাদন 

কির্ কদর । মিদফমিং চযামম্পয়ন চাও ইয়াং (237.9 - প্যারামলমম্পক করকিৃ) এবং 

হুয়াং মজ্ং (237.5) যিাক্রদি স্বণৃ ও করৌপ্য েেক মজ্দত চীন ফাইনাদল আমধেতয 

মবস্তার কদর। 
 

পর্াহকও প্যাোহলহম্পক: অ্িনী পলখাো িথম ভােতীয় মহিলা হযহন 

দুটি  েক হজতরলন 

অবনী কলখারা িমহলাদের 50 মির্ার রাইদফদলর SH1 ইদভদন্ট 445.9 কিার 

কদর কিাঞ্জ েেক মজ্দত প্যারামলমম্পদক দুটি েেক কজ্তা প্রিি ভারতীয় িমহলা 

হদলন । কলখারা 10 মির্ার এয়ার রাইদফল স্টযামিং SH1 ইদভদন্টও কসানা 

মজ্দতমেদলন। 

এই প্যারামলমম্পদক ভারদতর েেদকর সংখ্যা এখন 12। এখদনা অবমধ ভারত দুটি 

স্বণৃ, েয়টি করৌপ্য এবং চারটি কিাঞ্জ েেক মজ্দতদে। প্যারা কগিদসর একক 

সংিরদণ এটি ভারদতর কসরা েেক তামলকা। ভারত মরও 2016 কত চারটি এবং 

1984 প্যারামলমম্পদক চারটি েেক মজ্দতমেল। 
 

পর্াহকও প্যাোহলহম্পক 2020: ভােত পেকিম  19 টি  েক হনরয় 24 

তম স্থারন পশষ করেরে  

কর্ামকও প্যারামলমম্পক 2020 কত ভারত তাদের কযাদম্পইন কির্ কদর 19 টি 

েেক মনদয়, যা সবৃকাদলর সদবৃাি । এর িদধ্য োাঁ চটি স্বণৃ, আর্টি করৌপ্য এবং েয়টি 

কিাঞ্জ রদয়দে। প্যারামলমম্পক কগিদসর একটি সংিরদণ এটি ভারদতর কসরা েেক 

তামলকা। কিার্ 162 টি কেদির িদধ্য কিার্ েেক তামলকায় ভারত 24 তি স্থাদন 

রদয়দে। 
 

ভােতীয়  তাকা িিনকােী: 

• জ্দভমলন কিায়ার কর্ক চাাঁ ে কর্ামকও প্যারামলমম্পদকর উদবাধনী অনুষ্ঠাদন 

েতাকা বহনকারী মেদলন। 

• শুযর্ার অবনী কলখারা সিামপ্ত অনুষ্ঠাদন ভারদতর েতাকা বহনকারী মেদলন | 
 

প্যাোহলহম্পক 2020 পত ভােত: 

• ভারত কর্ামকও প্যারামলমম্পদক 9 টি ক্রীোয় 54 জ্দনর প্যারা-ক্রীোমবদের 

সবৃবতহৎ েল োঠিদয়মেল । 

• এর আদগ, প্যারামলমম্পক প্রিি চালু হওয়ার ের কিদক ভারত 2016 মরও 

প্যারামলমম্পক েযৃে কিার্ 12 টি প্যারামলমম্পক েেক মজ্দতমেল। 

• প্যারামলমম্পে 2020 এর ভারতীয় মিি সং "Kar de kamaal tu"। গানটির 

সুরকার ও গায়ক হদলন লখনউদয়র একজ্ন মেব্যাং মক্রদকর্ কখদলায়াে 

সঞ্জীব মসং। 
 

পর্াহকও প্যাোহলহম্পক 2020-এে ভােতীয়  েকিাপ্তরেে তাহলকা: 

 

পসানা 

• অযািদলটিে: সুমিত অযামন্টল (েুরুর্দের জ্যাভমলন কিা) 

• ব্যািমিন্টন: প্রদিাে ভগত (েুরুর্দের মসদেলস) 

• ব্যািমিন্টন: কত ষ্ণ নগর (েুরুর্দের একক) 

• শুটিং: িণীি নারওয়াল (মিেি 50 মি মেস্তল) 

• শুটিং: অবনী কলখারা (িমহলাদের10 মির্ার এয়ার রাইদফল স্টযামিং) 
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পেৌপ্য  

• অযািদলটিে: কযাদগি কাঠুমনয়া (েুরুর্দের মিিাস কিা) 

• অযািদলটিে: মনর্াে কুিার (েুরুর্দের হাই জ্াম্প) 

• অযািদলটিে: িামরয়াপ্পান িাোদভলু (েুরুর্দের হাই জ্াম্প) 

• অযািদলটিে: প্রবীণ কুিার (েুরুর্দের হাই জ্াম্প) 

• অযািদলটিে: কেদবন্দ্র ঝাজ্ামরয়া (েুরুর্দের জ্যাভমলন কিা) 

• ব্যািমিন্টন: সুহাস ইয়ামতরাজ্ (েুরুর্দের মসদেলস) 

• শুটিং: মসংরাজ্ আধনা (মিশ্র 50 মি মেস্তল) 

• কর্মবল কর্মনস: ভামবনা প্যাদর্ল (িমহলা মসদেলস) 
 

পব্র্াঞ্জ 

• তীরন্দামজ্: হরমবন্দর মসং (েুরুর্দের ব্যমক্তগত মরকাভৃ ) 

• অযািদলটিে: িরে কুিার (েুরুর্দের হাই জ্াম্প) 

• অযািদলটিে: সুন্দর মসং গুজৃ্ার (েুরুর্দের জ্যাভমলন কিা) 

• ব্যািমিন্টন: িদনাজ্ সরকার (েুরুর্ মসদেলস) 

• শুটিং: মসংরাজ্ আধনা (েুরুর্দের 10 মির্ার এয়ার মেস্তল) 

• শুটিং: অবনী কলখারা (িমহলাদের 50 মির্ার রাইদফল 3 েমজ্িন) 
 

পর্াহকও প্যাোহলহম্পকস পথরক গুরুত্ব ূণম তথ্য : 

• কর্ামকও প্যারামলমম্পকস মেল 16 তি গ্রীষ্মকালীন প্যারামলমম্পক কগিস, যা 

জ্াোদনর কর্ামকওদত 24 আগস্ট কিদক 05 কসদেম্বর, 2021 েযৃে 

অনুমষ্ঠত হদয়মেল। 

• কর্ামকও প্যারামলমম্পদক প্রিিবাদরর িদতা ব্যািমিন্টন এবং তায়দকায়াদন্দা 

অেভৃুক্ত করা হদয়মেল। 

• চীন কর্ামকও প্যারামলমম্পক কগিদস চূোে েেক তামলকায় িীদর্ৃ কির্ কদর 

। চীন কিার্ 207 টি েেক মজ্দতদে (96 স্বণৃ, 60 করৌপ্য এবং 51 কিাঞ্জ) UK 

(124) মবতীয় এবং অবস্থাদন আদিমরকা যুক্তরাষ্ট্র (104) তত তীয় স্থাদন কির্ 

কদর। 

• র্ানা েঞ্চিবাদরর িদতা চীন প্যারামলমম্পক কগিদস স্বণৃেেক এবং সািমগ্রক 

েেক তামলকায় আমধেতয মবস্তার কদরদে। 

• সিামপ্ত অনুষ্ঠাদনর মিদরানাি মেল 'Harmonious Cacophony' এবং এদত 

িারীমরক সক্ষি অমভদনতারা এবং প্রমতবন্ধীরা উভয়ই জ্মেত মেদলন। মিি 

মেল 'world inspired by the Paralympics, one where differences 

shine' । 
 

ম্যাক্স ভােম ার ন 2021 সারলে িাচ গ্রযাড হিক্স হজরতরেন 

ম্যাে ভাসৃ্টাদেন (দরি বুল-দনোরল্যািস) ফিুৃলা ওয়ান িাচ গ্রযাি মপ্রে 2021 

মজ্তদলন । লুইস হযামিল্টন (িামসৃমিজ্-দগ্রর্ মিদর্ন) মবতীয় এবং ভাদল্টমর বর্াস 

(িাদসৃমিজ্-মফনল্যাি) তত তীয় হদয়দেন। করি বুল চালক ম্যাে ভাসৃ্টাদেন 

িরসুদির সপ্তি জ্য় এবং কযামরয়াদরর 17 তি জ্য় োন। 
 

প্যোহলহম্পক 2020: তীেন্দাজ িেহিন্দে হসং  ুরুষরেে ব্যহক্তগত 

হেকাভম  পব্র্াঞ্জ হজরতরেন 

প্যারামলমম্পক 2020-দত, ভারদতর তারকা তীরন্দাজ্ হরমবন্দর মসং েুরুর্দের 

ব্যমক্তগত মরকাভৃ ওদেদন কিাঞ্জ েেক মজ্দতদেন। 31 বের বয়সী হরমবন্দর মসং 

প্যারামলমম্পদে েেক জ্য়ী ভারদতর প্রিি তীরন্দাজ্ হদয়দেন। এই জ্দয়র সদে, 

কর্ামকওদত চলিান প্যারামলমম্পক কগিদস ভারদতর েেক সংখ্যা 13 [2G, 6S, 

5B] কত কেৌাঁদেদে। 

হরমবন্দর েমক্ষণ ককামরয়ার মকি মিন সু-দক -6-5 কিাদর হামরদয় কর্ামকও 2020-

কত ভারদতর তত তীয় েেক মজ্দতদেন, যার ফলস্বরূে ভারদতর েেক সংখ্যা 13 

কত কেৌাঁদেদে। এর আদগ, িামকৃন যুক্তরাদষ্ট্রর (USA) ককমভন ম্যািার 

কসমিফাইনাদল হরমবন্দরদক 6-4 ব্যবধাদন েরামজ্ত কদর। 
 

পর্াহকও প্যাোহলহম্পক: মণীশ নােওয়াল 50 হমর্াে হমক্সি হ স্তরল 

পসানা হজতরলন 

আসাকা শুটিং করদঞ্জ P4 - মিেি 50 মির্ার মেস্তল SH1 ফাইনাদল ভারতীয় 

শুযর্ার িণীি নারওয়াল এবং মসংরাজ্ আধনা যিাক্রদি স্বণৃ ও করৌপ্য েেক অজৃ্ন 

কদরন। 19 বের বয়সী িণীি নারওয়াল প্যারামলমম্পদক করকিৃ সতমি কদরন । মতমন 

218.2 েদয়ন্ট অজৃ্ন কদর কসানা কজ্দতন এবং মসংরাজ্ 216.7 েদয়ন্ট মনদয় 

কর্ামকও প্যারামলমম্পদকর মবতীয় েেক মজ্দতমেদলন। রামিয়ান প্যারামলমম্পক 

কমিটির (RPC) কসদগৃই িামলদিভ কিাঞ্জ েেক মজ্দতদেন। 

এই প্যারামলমম্পদক ভারদতর েেদকর সংখ্যা এখন 15 । ভারত এখনও অবমধ 

মতনটি স্বণ,ৃ সাতটি করৌপ্য এবং োাঁ চটি কিাঞ্জ েেক মজ্দতদে। প্যারা কগিদসর একক 

সংিরদণ এটি ভারদতর কসরা তামলকা। ভারত মরও 2016 প্যারামলমম্পদক চারটি 

এবং 1984 প্যারামলমম্পদক চারটি েেক মজ্দতমেল। 
 

কলকাতায় শুরু িল িুোড কার ে 130 তম সংস্কেণ 

কলকাতার মবদবকানন্দ যুবভারতী মক্ররেদন িুরাি কাদের 130 তি সংিরণটি 

শুরু হদয়দে। েমিিবদের িুখ্যিন্ত্রী িিতা বদন্দযাোধ্যায় বদল ির্ কিদর 

রু্নৃাদিদন্টর উদবাধন কদরন। এমিয়ার প্রাচীনতি লাব ফুর্বল রু্নৃাদিদন্টর এই 

সংিরদণ 16 টি েল অংিগ্রহণ করদব এবং দুটি লাব ইস্টদবেল এবং কিাহনবাগান 

অংি মনদচ্ছ না। 3 রা অদক্টাবর ফাইনাল ম্যাচ অনুমষ্ঠত হদব । 
 

িুোড কা  সম্পরকম : 

িুরাি কাে একটি িযৃাোেূণৃ ফুর্বল রু্নৃাদিন্ট। এটি প্রিি মহিাচল প্রদেদির 

োগিাইদত 1888 সাদল অনুমষ্ঠত হদয়মেল। এই রু্নৃাদিদন্টর নাি রাখা হদয়দে 

িটৃিিার িুরাদির নাদি। মতমন মেদলন ভারদতর তৎকালীন মবদেি সমচব। 
 

িাক্তন অ্রিহলয়ান প সাে শন পর্র্  ুদুরচহেে পিাহলং পকাচ 

হনযুক্ত িরয়রেন 

অদেমলয়ার প্রাক্তন কেসার িন কর্র্দক েিুদচমর মক্রদকর্ েদলর কবামলং ককাচ 

মহদসদব মনযুক্ত করা হদয়দে, েুদুদচমর মক্রদকর্ অযাদসামসদয়িদনর তরফ কিদক 

এটি জ্ানাদনা হদয়দে । কর্র্ একটি ককামচং েদল কযাগ কেন যার প্রধান ককাচ হদলন 

মেিাে ইয়াগমনক এবং ম্যাদনজ্ার, কমিিমনং ককাচ হদলন কলদেন্দ্র ঝা । প্রাক্তন 

এই অদেমলয়ান কখদলায়াে সম্প্রমত োাঁ চ িাদসর জ্ন্য আফগামনস্তান েদলর 

কবামলং ককাচ মনযুক্ত হদয়মেদলন। 
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শন পর্র্ সম্পরকম : 

িন কর্র্ অদেমলয়ার হদয় মতনটি কর্স্ট, 35 ওয়ানদি এবং 21 টি T20 

আেজৃ্ামতক কখদলমেদলন । মতমন আইমেএদল রাজ্স্থান রয়যালদসর হদয়ও 

কখলমেদলন । 2007 সাদল ওদয়স্ট ইমিদজ্ অদেমলয়ার মবশ্বকাে জ্দয় 

উদিখদযাগ্য ভূমিকা করদখমেদলন এই কেসার এবং েুদরা রূ্নৃাদিদন্ট মতমন 23 টি 

উইদকর্ মনদয়মেদলন । 
 

কলকাতায় শুরু িল িুোড কার ে 130 তম সংস্কেণ 

কলকাতার মবদবকানন্দ যুবভারতী মক্ররেদন িুরাি কাদের 130 তি সংিরণটি 

শুরু হদয়দে। েমিিবদের িুখ্যিন্ত্রী িিতা বদন্দযাোধ্যায় বদল ির্ কিদর 

রু্নৃাদিদন্টর উদবাধন কদরন। এমিয়ার প্রাচীনতি লাব ফুর্বল রু্নৃাদিদন্টর এই 

সংিরদণ 16 টি েল অংিগ্রহণ করদব এবং দুটি লাব ইস্টদবেল এবং কিাহনবাগান 

অংি মনদচ্ছ না। 3 রা অদক্টাবর ফাইনাল ম্যাচ অনুমষ্ঠত হদব । 
 

িুোড কা  সম্পরকম : 

িুরাি কাে একটি িযৃাোেূণৃ ফুর্বল রু্নৃাদিন্ট। এটি প্রিি মহিাচল প্রদেদির 

োগিাইদত 1888 সাদল অনুমষ্ঠত হদয়মেল। এই রু্নৃাদিদন্টর নাি রাখা হদয়দে 

িটৃিিার িুরাদির নাদি। মতমন মেদলন ভারদতর তৎকালীন মবদেি সমচব। 
 

সিরচরয় পিহশ পগাল কোে জন্য পোনারল্ডারক হগহনস ওয়াল্ডম  

পেকিম রসে স্বীকৃহত পেওয়া িল  

েতৃুমগজ্ অমধনায়ক মক্রমস্টয়াদনা করানাদল্ডা েুরুর্দের আেজৃ্ামতক ফুর্বদল 

সবদচদয় কবমি কগাদলর মবশ্ব করকিৃটি কভদে মেদয়দেন। মবশ্বকাদের বাোইেদবৃ 

আয়ারল্যাদির মবেদক্ষ দুটি কগাল কদর ইরাদনর োইকার আমল োইদয়র 

েীর্ৃমেদনর 109 টি আেজৃ্ামতক কগাদলর করকিৃদক োমেদয় কগদলন করানাদল্ডা । 

36 বের বয়সী করানাদল্ডা এখন 111 টি কগাল সহ সবৃকাদলর সবৃামধক আেজৃ্ামতক 

কগাদলর মগদনস মবশ্ব করকদিৃর অমধকারী । মগদনস ওয়ালৃ্ড বুক অফ করকিৃ 

মক্রমস্টয়াদনা করানালদোদক েুরুর্দের আেজৃ্ামতক ফুর্বদল সবদচদয় কবমি কগাল 

করার জ্ন্য স্বীকত মত মেদয়দেন । 
 

US Open 2021 পশরষ হিজয়ীরেে সমূ্পণম তাহলকা 

US Open 2021 এর েুরুর্দের মসেলস মবভাদগ, িযামনল কিেদভদেভ 

মনউইয়দকৃর আিৃার অযাি কস্টমিয়াদি ফাইনাদল কনাভাক কজ্াদকামভচদক 6-4, 

6-4, 6-4 কিাদর কের্ কসদর্ েরামজ্ত কদর তার প্রিি গ্রযাি েযাি ট্রমফ মজ্দত 

মনদলন । িমহলা মবভাদগ, কগ্রর্ মিদর্দনর কর্মনস কখদলায়াে এিা রািুকানু কানািার 

কললা অযামন ফানৃাদন্দজ্দক েরামজ্ত কদর US Open 2021 িমহলাদের মসদেলস 

ফাইনাল মিদরাো মজ্তদলন । 

2021 ইউএস ওদেদনর কিার্ েুরিাদরর অিৃ 57.5 মিমলয়ন িামকৃন িলার, যা 

2019 সাদলর 57.2 মিমলয়ন িামকৃন িলাদরর কচদয় মকেুর্া কবমি।  
 

এখারন হিহভন্ন হিভারগ হিজয়ীরেে সমূ্পণম তাহলকা পেওয়া িরয়রে : 

 

S. 

No. 

পশ্রণী হিজয়ী োনাে আ  

1. 

েুরুর্দের 

মসদেলস 

এিা রািুকানু কনাভাক কজ্াদকামভচ 

2. 

িমহলাদের 

মসদেলস 

রাি/স্যামলসবামর 

কললা অযামন 

ফানৃাদন্দজ্ 

3. 

েুরুর্দের 

িাবলস 

কস্টাসুর/ঝাং 

কজ্মি িাদর/ব্রুদনা 

কসায়াদরস 

4. 

িমহলাদের 

িাবলস 

ক্রাউমজ্ক/স্যামলসবামর ককাদকা গফ/ ম্যাকনমল 

5. 

মিেি 

িাবলস 

এিা রািুকানু 

মজ্উমলয়ানা 

ওলদিাস/িাদসৃদলা 

আদরভাদলা 

 

িযাহনরয়ল হেকারিম া ইতালীয় গ্রযাড হিক্স 2021 হজরতরেন 

িযামনদয়ল মরমসয়াদিৃা (ম্যাকলাদরন, অদেমলয়ান-ইতামলয়ান) ইতামলর অদর্াদড্রাদিা 

নামজ্ওনাদল কিানজ্া ট্রযাদক অনুমষ্ঠত ফিৃুলা ওয়ান ইতামলয়ান গ্রযাি মপ্রে 2021 

মিদরাো মজ্দতদেন। মবগত 9 বেদর এটি ম্যাকলাদরদনর প্রিি জ্য়। ল্যাদিা নমরস 

মবতীয় এবং ভাদল্টমর কবার্াস তত তীয় হদয়দেন। লুইস হযামিল্টন এবং ম্যাে ভাসৃ্টাদেন 

সংর্দরৃ্র কারদণ ইতালীয় গ্রযাি মপ্রে 2021 কিদক বাে চদল যান । 
 

IOC পিইহজং অ্হলহম্পক পথরক উিে পকাহেয়ারক স্থহগত করেরে 

ককামভি -19 িহািারীর কিা উদিখ কদর কর্ামকও কগিদস েল োঠাদত অস্বীকার 

করার িামস্ত মহদসদব 10 কসদেম্বর আেজৃ্ামতক অমলমম্পক কমিটি (IOC) 2022 

সাদলর কবমজ্ং িীতকালীন অমলমম্পক কিদক উত্তর ককামরয়াদক আনুষ্ঠামনকভাদব 

স্থমগত কদরদে ।| 

IOC-র সভােমত র্িাস ব্যাচ বদলদেন, উত্তর ককামরয়ার জ্াতীয় অমলমম্পক সংস্থা 

এখন আদগর অমলমম্পদকর অিৃ বাদজ্য়াপ্ত করদত চদলদে | 
 

টি -রর্ারয়হন্ট হিশ্বকার ে জন্য ভােতীয় েরলে  োমশমোতা 

হিসারি হনযুক্ত িরলন এমএস পধাহন 

মবমসমসআই কর্ার্ণা কদরদে কয প্রাক্তন ভারতীয় অমধনায়ক এিএস কধামন আসন্ন 

টি -দর্াদয়মন্ট রু্নৃাদিদন্ট ভারতীয় েদলর কিন্টদরর োময়ত্ব সািলাদবন । রু্নাৃদিন্টটি 

অদক্টাবর এবং নদভম্বদর সংযুক্ত আরব আমিরিাহ এবং ওিাদন অনুমষ্ঠত হদব। 

মতমন 15 আগস্ট, 2020 তামরদখ আেজৃ্ামতক সীমিত ওভাদরর মক্রদকর্ কিদক 

অবসদরর কর্ার্ণা কদরমেদলন ।  

কধামন সবৃদির্ 2019 সাদলর আইমসমস মবশ্বকাে কসমিফাইনাদল মনউমজ্ল্যাদির 

মবেদক্ষ ভারদতর হদয় কখদলমেদলন। কধামন, মযমন কচন্নাই সুোর মকংদসর কনতত ত্ব 

মেদচ্ছন, মতমন মতনবাদরর আইমেএল মবজ্য়ী অমধনায়ক এবং আইমসমসর মতনটি 

প্রধান ট্রমফ-মবশ্ব টি 20, চযামম্পয়ে ট্রমফ এবং মবশ্বকাে মজ্দতদেন । 
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পজা রুর্, আইমাে হেচািম সন আগে মারসে জন্য আইহসহস 

পপ্ল্য়াসম অ্ফ দ্য মান্থ হনিমাহচত িরয়রেন 

ইংল্যাদির কর্স্ট অমধনায়ক কজ্া রুর্ এবং আয়ারল্যাদির আইিার মরচািৃসনদক 

2021 সাদলর আগস্ট িাদসর আইমসমস কেয়াসৃ অব য িাদন্থর মবজ্য়ী মহদসদব 

মনবৃামচত করা হদয়দে। আইমসমস ওয়ালৃ্ড কর্স্ট চযামম্পয়নমিে (WTC) এর েরবতী 

সংিরদণর অংি মহদসদব ভারদতর মবেদক্ষ কর্স্ট মসমরদজ্ ধারাবামহক 

োরফরম্যাদের জ্ন্য রুর্দক আগস্ট িাদসর জ্ন্য কসরা আইমসমসর েুরুর্ 

কখদলায়াে মনবৃামচত করা হদয়দে । 

িমহলাদের মক্রদকদর্, আয়ারল্যাদির আইিার মরচািৃসন আগদস্ট িাদসও 

অসাধারণ োরফরিাে কদরন এবং 2021 সাদলর আগস্ট িাদসর আইমসমসর কসরা 

িমহলা কখদলায়াে মনবৃামচত হন। 
 

লাহসথ মাহলঙ্গা সি ধেরনে হক্ররকর্ পথরক অ্িসরেে প াষণা 

করেরেন 

লামসি িামলো 295 ম্যাদচর ের টি -দর্াদয়মন্ট মক্রদকর্ কিদক অবসদরর কর্ার্ণা 

করদলন, কযখাদন মতমন 390 টি উইদকর্ মনদয়দেন । 2011 সাদল কর্স্ট এবং 

2019 সাদল ওয়ানদি কিদক মতমন আদগই অবসর মনদয়মেদলন। িুম্বাই ইমিয়াে 

কিদক মরমলজ্ হওয়ার ের কিদক চলমত বেদরর জ্ানুয়ামরদত েযাঞ্চাইমজ্ মক্রদকর্ 

কিদকও মতমন অবসদরর কর্ার্ণাও কদর মেদয়মেদলন । 

িামলো প্রিি কবালার মযমন 100 টি T20 উইদকর্ কেদয়মেদলন। সদবৃাি উইদকর্ 

মিকারীদের তামলকায় মতমন কিায়াইন িাদভা, ইিরান তামহর এবং সুনীল নামরদনর 

েদর চতুি ৃস্থাদন অবস্থান কদরদেন । 
 

আন্তজম াহতক হক্ররকর্ পথরক অ্িসরেে প াষণা কেরলন 

হজম্বারিারয়ে পব্র্ডন পর্লে 

মজ্ম্বাদবাদয়র প্রাক্তন অমধনায়ক ও উইদকর্রক্ষক ব্যার্সম্যান কিিন কর্লর 

আেজৃ্ামতক মক্রদকর্ কিদক অবসদরর কর্ার্ণা করদেন । আয়ারল্যাদির মবেদক্ষ 

2021 সাদলর 13 কসদেম্বর তত তীয় ফাইনাল ওয়ানদি ম্যাচ কখলার সিয় মতমন 

এই কর্ার্ণা কদরন । 34 বের বয়সী এই ব্যার্সম্যান 2004 সাদল শ্রীলঙ্কার মবেদক্ষ 

মজ্ম্বাদবাদয়র হদয় ওয়ানদিদত অমভদর্ক কদরমেদলন। মতমন তার 17 বেদরর 

ওয়ানদি কযামরয়াদর 204 টি ওয়ানদি ম্যাচ কখদল 6677 রান কদরদেন। 
 

জাতীয়  যমারয় 1500 হমর্াে পেৌর়ি নতুন পেকিম  গ়িরলন িেহমলন 

পকৌে পিইি  

োঞ্জাদবর হরমিলন ককৌর বদয়ে কিদয়দের 1500 মির্ার কেৌদে 4:05.39 সিদয় 

করসটি সমূ্পণৃ কদর কতদলোনার হানািকিার জ্ওহরলাল কনহরু কস্টমিয়াদি 60 

তি জ্াতীয় ওদেন অযািদলটিে চযামম্পয়নমিদে কসানা মজ্দত একটি নতুন জ্াতীয় 

করকিৃ সতমি কদরদেন। এই কত মতদত্বর সাদি, 23 বের বয়সী ক্রীোমবে হরমিলন 

ককৌর 2002 সাদলর সুমনতা রানীর 19 সাদলর েুরদনা করকিৃটি কভদে মেদয়দেন । 
 

ভােরতে োজা ঋহত্বক 70 তম গ্রযাডমাোে িরলন  

ELO করটিং 2500-েদয়ন্ট অমতক্রি করার ের ভারদতর আর রাজ্া ঋমত্বক োবা 

গ্রযািিাস্টার হদলন । হাদেমরর বুোদেদস্ট কভজ্ারদকেদজ্া গ্রযািিাস্টার োবা 

রু্নৃাদিদন্ট 17 বের বয়সী রাজ্া ঋমত্বক এই GM মিদরাো অজৃ্ন কদরন । এরফদল 

মতমন কেি কিদক 70 তি গ্রযািিাস্টার হন । ওয়ারাোদলর বামসন্দা ঋমত্বক 

খ্যামতিান ককাচ N.V.S রিা রাজু্ এর অধীদন RACE োবা একাদিমিদত উন্নত 

প্রমিক্ষণ মনদচ্ছন। 
 

 েজ আেভাহন 2021 এহশয়ান নুকাে চযাহম্পয়নহশ  হজরতরেন 

ভারদতর েঙ্কজ্ আেভামন আমির সারদখািদক হামরদয় এমিয়ান নুকার 

চযামম্পয়নমিে 2021 মজ্দতদেন। মতমন র্ানা মবতীয়বাদরর জ্ন্য মতমন এই 

মিদরাোটি মজ্দতদেন । মতমন 2019 সাদল অনুমষ্ঠত হওয়া সবৃদির্ এমিয়ান নুকার 

চযামম্পয়নমিদে জ্য়ী হদয়মেদলন । ইয়ামসন িাদচৃন্ট (1989, 2001), অদলাক 

কুিার (2004), আমেতয কিহতা (2012) হদলন অন্যান্য ভারতীয় যারা 

চযামম্পয়নমিে মজ্দতমেদলন। 
 

ভােরতে হজএম হি. গরকশ নেওরয় োিা ওর ন 2021 হজরতরেন 

ভারদতর মি গদকি নরওদয় োবা ওদেন 2021 িাস্টাসৃ মবভাদগ জ্য়ী হদয় এই 

িাদসর র্ানা মবতীয় রু্নৃাদিন্ট মজ্তদলন । গদকি অেরামজ্ত 8.5/10 কিার কদরন 

এবং েূণৃ েদয়ন্ট সংগ্রহ কদর রু্নৃাদিন্টটি কজ্দতন । ইমনয়ান 8.5/10 েদয়ন্ট মনদয় 

মবতীয় স্থান অজৃ্ন কদরন এবং িীর্ৃস্থানীয় মেমিমিজ্ কলাস ৃ (জ্ািৃামন) এবং 

ভযাদলমন্টন ড্রাগদনভ (অমেয়া) এর কিদক অধৃ েদয়ন্ট এমগদয় রু্নৃাদিন্টটি কির্ 

কদরন । 
 

পোিায়  েজ আেিাহন তাে 24 তম হিশ্ব হশরো া হজরতরেন 

ফাইনাদল োমকস্তাদনর বাবর িসীদহর মবরুদি মজ্দত IBSF 6 করি নুকার 

মবশ্বকাদে জ্য়ী হদয় তারকা ভারতীয় মকউইস্ট েঙ্কজ্ আেভামন তার 24 তি মবশ্ব 

মিদরাো অজৃ্ন কদরদেন। গত সপ্তাদহর 11তি এমিয়ান মিদরাো জ্য়ী আিবাণী 

উদবাধনী কেদি 42-13 এর মলি মেদয় ফাইনাল শুরু কদরমেদলন। 
 

পিহজং শীতকালীন অ্হলহম্পক 2022 এে আনুষ্ঠাহনক পলাগান 

িকাশ কো িল  

চীদনর রাজ্ধানী যাদুর্দরর একটি অনুষ্ঠাদনর সিয় কবমজ্ং 2022 িীতকালীন 

অমলমম্পদকর আনুষ্ঠামনক কোগান প্রকাি করা হল, এটি হল "Together for a 

Shared Future" । একটি েীর্ৃ প্রমক্রয়ার েদর 79 টি মভন্ন মভন্ন প্রস্তাব অেভৃুক্ত 

করা হয়। 

4-20 কফব্রুয়ামর েযৃে কগিসগুমল অনুমষ্ঠত হদব । কবমজ্ং গ্রীষ্ম এবং িীতকালীন 

উভয় অমলমম্পদকর আদয়াজ্ক মহসাদব প্রিি িহর হদত চদলদে। 
 

ওহ়িশা  ুরুষরেে িহক জুহনয়ে হিশ্বকা  আরয়াজন কেরত চরলরে  

24 নদভম্বর কিদক মিদসম্বর 5 েযৃে ওমেিার কমলে কস্টমিয়াদি েুরুর্দের হমক 

জু্মনয়র মবশ্বকাে আদয়াজ্ন করা হদব | েট্টনায়ক এই অনুষ্ঠাদনর কলাদগা এবং 

ট্রমফ উদমাচন কদরন। লখনউ কত 2016 সাদল এই রু্নৃাদিদন্টর কির্ সংিরণ 

আদয়াজ্ন করা হদয়মেল, কসখাদন ভারত এই সোনটি অজৃ্ন কদরমেল। 
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লুইস িযাহমল্টন 2021 োহশয়ান গ্রযাড হিক্স হজতরলন  

লুইস হযামিল্টন (িামসৃমিজ্-দগ্রর্ মিদর্ন), F1 রামিয়ান গ্রযাি মপ্রে 2021 

মজ্তদলন । এটি তার 100 তি গ্রযাি মপ্রে জ্য়। এটি হযামিল্টদনর এই কিৌসুদির 

েঞ্চি জ্য় এবং জু্লাইদয় মিটিি গ্রযাি মপ্রদের ের এটি তার প্রিি জ্য়। ম্যাে 

ভাসৃ্টাদেন (দরি বুল-দনোরল্যািস) মবতীয় এবং কাদলৃাস সাইনজ্ জু্মনয়র 

(দফরামর-দিন) রামিয়ান গ্রযাি মপ্রে 2021-এ তত তীয় স্থান অমধকার কদরন। 
 

ভােত 2021 তীেন্দাহজ হিশ্ব চযাহম্পয়নহশর  হতনটি পেৌপ্য  েক 

হজরতরে  

টিি ইমিয়ার তীরন্দাজ্রা যুক্তরাদষ্ট্রর সাউি িাদকার্া, ইয়াঙ্কর্দন অনুমষ্ঠত 2021 

সাদলর ওয়ালৃ্ড আচৃামর চযামম্পয়নমিদে মতনটি করৌপ্য েেক মজ্দতদে ।  

মবজ্য়ওয়াোর কভনি কজ্যামত সুদরখা প্রিি ভারতীয় িমহলা মযমন তীরন্দাজ্ 

মহদসদব মবশ্ব চযামম্পয়নমিদে মতনটি করৌপ্য েেক মজ্দতমেদলন। 25 বের বয়সী 

কভনি কজ্যামত সুদরখা মতনটি মবভাদগর প্রমতটিদত েেক কজ্তা প্রিি কখদলায়ার 

। 
 

সাহনয়া হমজম া ও ঝাং শুয়াই অ্িাভা ওর ন WTA িািলস 

হশরো া হজতরলন 

কচক প্রজ্াতদন্ত্রর অোভা ওদেদন িমহলাদের িাবলদসর ফাইনাদল ভারদতর 

সামনয়া মিজৃ্া এবং তার চীনা সেী ঝাং শুয়াই িমহলা িাবলদসর মিদরাো 

মজ্দতদেন। মবতীয় বাোইকত ত ইদন্দা-চীনা জু্টি আদিমরকার ককর্মলন মক্রমিয়ান 

এবং মনউমজ্ল্যাদির ইমরন রাউর্মলদফর তত তীয় বাোই জু্টিদক এক র্ণ্টা চার 

মিমনদর্ 6-3 6-2 কিাদর েরামজ্ত কদর। 

গত িাদস িামকৃন যুক্তরাদষ্ট্র WTA 250 মলভল্যাি ইদভদন্ট রানাসৃআে হওয়ার 

ের এটি সামনয়ার মবতীয় ফাইনাল মেল। 
 

পর্াহকও অ্হলহম্পক  েকিাপ্ত রুহ ন্দে  াল হসং িহক পথরক 

অ্িসে প াষণা করেরেন 

অমলমম্পদকর কিাঞ্জ েেকজ্য়ী ভারতীয় হমক কখদলায়াে, রূমেন্দর োল মসং তরুণ 

ও প্রমতভাবান কখদলায়ােদের েি ততমর করার জ্ন্য আেজৃ্ামতক হমক কিদক 

অবসদরর কর্ার্ণা কদরদেন । 30 বের বয়সী রূমেন্দর োল মসং তার 13 বেদরর 

হমক কযামরয়াদর 223 ম্যাদচ ভারতীয় হমক েদলর প্রমতমনমধত্ব কদরমেদলন। মতমন 

জু্লাই -আগস্ট 2021-এ অনুমষ্ঠত 2020 গ্রীষ্মকালীন কর্ামকও অমলমম্পদক কিাঞ্জ 

েেক জ্য়ী ভারতীয় হমক েদলর সেস্য মেদলন । 
 

প শাোে িক্সাে ম্যাহন প্যাকুইয়াও িহক্সং পথরক অ্িসরেে প াষণা 

করেরেন 

26 বের এবং 72 টি কেিাোর লোইদয়র েদর প্রাক্তন মবশ্ব চযামম্পয়ন ম্যামন 

প্যাকুইয়াও কেিাোর বমেং কিদক অবসদরর কর্ার্ণা কদরদেন । 1995 সাদল 16 

বের বয়দস মতমন কেিাগতভাদব মনদজ্র কযামরয়ার শুরু কদরন। মতমন প্রিি বোর 

মহদসদব োাঁ চটি মভন্ন ওজ্দনর লাদস চযামম্পয়নমিে মজ্দতমেদলন । এোো মতমন 

চারটি মভন্ন েিদক মবশ্ব চযামম্পয়নমিে কজ্তা একিাি বোর। 
 

ভােতীয় মহিলা েল তারেে িথম পগালা ী িরলে পর্ে পখরলরে 

30 কসদেম্বর অদেমলয়ার কুইেল্যািদনর কারারারা ওভাদল ভারত ও 

অদেমলয়ার িমহলা েদলর িদধ্য প্রিি কগালােী বদলর মেন ও রাদতর কর্স্ট ম্যাচ 

অনুমষ্ঠত হদচ্ছ । BCCI এবং মক্রদকর্ অদেমলয়া েূণৃ মসমরদজ্ একটি কর্স্ট 

কখলদত চায় । এই ম্যাচটিদত ভারতীয় েদলর কনতত ত্ব মেদচ্ছন মিতামল রাজ্। 

িমহলাদের অযাদিদজ্র সিয় অদেমলয়া মসিমনদত 2017 সাদল ইংল্যাদির 

মবরুদি প্রিি কগালােী বদলর কর্স্ট ম্যাচ কখদলমেল। দুই েল সবৃদির্ 2006 সাদল 

অযামিদলদি একটি কর্স্ট কখদলমেল কযখাদন জ্য়ী হদয়মেল । 
 

ইংল্যারডে হক্ররকর্াে মঈন আলী পর্ে পথরক অ্িসরেে প াষণা 

করেরেন  

ইংল্যাড হক্ররকর্ অ্লোউডাে মঈন আলী পর্ে ম্যাচ কযাহেয়াে পথরক 

অ্িসরেে প াষণা কেরলন । 34 িেে িয়সী মঈন আহল 2014 সারল পর্ে 

হক্ররকরর্ অ্হভরষক করেহেরলন এিং 64 টি পর্ে ম্যারচ ইংল্যারডে িরয় 

িহতহনহধত্ব করেহেরলন। হতহন  াাঁ চিাে  াাঁ চটি উইরকর্ সি 195 টি পর্ে 

উইরকর্ পনন এিং হতহন হনরজে পর্ে কযাহেয়ারে  াাঁ চটি পর্ে পসঞু্চহেও 

করেন। মঈন আহল অ্িশ্য ইংল্যারডে িরয় সীহমত ওভারেে হক্ররকর্ পখলা 

চাহলরয় যারিন। 
 

মাোেকািম  োিা চযাহম্পয়ন ম্যাগনাস কালমরসনরক পলািাল 

আম্বাসািে হিরসরি হনরয়াগ করেরে 

ফাইন্যামেয়াল সামভৃস ককাম্পামন, িাস্টারকািৃ ইনকদেৃাদরদর্ি সবৃকাদলর 

সদবৃাি করটিং প্রাপ্ত োবা কখদলায়াে ম্যাগনাস কালৃদসনদক ককাম্পামনর কলাবাল 

িযাি অযাম্বাদসির মহদসদব মনযুক্ত কদরদে । এই েেদক্ষেটি িাস্টারকাদিৃর ক্রীো 

েতষ্ঠদোর্কতার তামলকাদত োবা কযাগ করার একটি েেদক্ষদের অংি।  

নরওদয়র োবা গ্রযাডমাোে ম্যাগনাস কালমরসন হলওরনল পমহস, নাওহম 

ওসাকা, হক্রোল িান এবং িযান কার্ম ারেে িদতা কেয়ারদের িদতা অন্যান্য 

প্রমতদযামগতািূলক কখদলায়ােদের সাদি মনদজ্র নাি যুক্ত করদলন । 
 

পোহিত শমমা িথম পখরলায়া়ি হযহন আইহ এরল একটি েরলে 

হিরুরদ্ধ এক িাজাে োন করেরেন  

আবু ধামবর কিখ জ্াদয়ে কস্টমিয়াদি কলকাতা নাইর্ রাইিাদসৃর (KKR) মবরুদি 

িুম্বাই ইমিয়াদের (MI) ম্যাদচ করামহত িিৃা ইমিয়ান মপ্রমিয়ার মলদগর (IPL) 

ইমতহাদসর প্রিি ব্যার্সম্যান মহদসদব একটি েদলর মবেদক্ষ 1000 রান করদলন । 

34 বের বয়সী এই িুম্বাই ইমিয়াে এর কখদলায়াে চতুিৃ ওভাদর এই কত মতত্ব অজৃ্ন 

কদরন। করামহত এখনও অবমধ ককদকআদরর মবরুদি 46.13 গে এবং 132.16 

এর োইক করর্ মনদয় 1015 রান কদরদেন, যার িদধ্য েয়টি অধৃিতক এবং এক 

িতক রদয়দে। 
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ICC টি -রর্ারয়হন্ট হিশ্বকার ে সংগীত লঞ্চ করেরে 

ইন্টারন্যািনাল মক্রদকর্ কাউমেল আসন্ন টি -দর্াদয়মন্ট মবশ্বকাদের জ্ন্য আনুষ্ঠামনক 

সংগীত এবং ভারতীয় ব্যাটিং িহাতারকা মবরার্ ককাহমল এবং ওদয়স্ট ইমিদজ্র 

অমধনায়ক কাইরন কোলাদিৃর 'অবতার' সিমন্বত একটি কযাদম্পইন মফদল্মর সূচনা 

কদরদে। গানটি রচনা কদরদেন বমলউদির সংগীত েমরচালক অমিত মিদবেী । 

একটি অযামনদিদর্ি মফল্ম ততরী করা হদয়দে, কযখাদন টি -দর্াদয়মন্ট মক্রদকদর্ 

মনদয়ামজ্ত মবশ্বব্যােী তরুণ ভক্তদের এবং কখলার সবদচদয় বে সুোরস্টারদের 

অেভৃুক্ত করা হদয়দে । 

17 অদক্টাবর কিদক ওিান এবং সংযুক্ত আরব আমিরিামহদত রু্নৃাদিন্টটি শুরু 

হদব । ফাইনাল 14 নদভম্বর দুবাইদয় অনুমষ্ঠত হদব। 
 

আরমহেকা ইউরো রক িাহেরয় োইিাে কা  গলফ রু্নমারমরন্ট 

জয়ী িরয়রে  

িামকৃন যুক্তরাষ্ট্র 2021 রাইিার কাে মজ্দতদে । রুমক কমলন কিামরকাওয়া চূোে 

অধৃ-েদয়ন্ট অজৃ্ন কদর 19-9-এ জ্য় মনমিত কদরদে, যা রাইিার কাদের 

ইমতহাদস জ্দয়র সবদচদয় বে ব্যবধাদন জ্য় । 

 

Obituaries 
 

হিখ্যাত হক্ররকর্ পকাচ িাসু  োঞ্জর  িয়াত িরলন  

প্রাক্তন ভারতীয় মক্রদকর্ার এবং ককাচ বাসু েরাঞ্জদে প্রয়াত হদলন । মতমন সুনীল 

গাভািার, মেলীে কভেসরকার, রাহুল দ্রামবে, িচীন কর্িুলকর এবং করামহত 

িিৃার িদতা িহান কখদলায়ােদের েরািিৃোতা মেদলন । মতমন গাভািারদক 'সামন' 

িাকনািও মেদয়মেদলন। 

েরাঞ্জদে 1938 সাদলর 21 নদভম্বর গুজ্রাদর্ জ্মগ্রহণ কদরন । েরাঞ্জদে মেদলন 

প্রাক্তন রমঞ্জ ট্রমফ কখদলায়াে এবং জ্াতীয় মক্রদকর্ একাদিমির ককাচ। মতমন মেদলন 

ভারদতর প্রাক্তন এবং িুম্বাইদয়র মক্রদকর্ার যতীন েরাঞ্জাদের বাবা। 
 

হিখ্যাত িাঙাহল পলখক িুদ্ধরেি গুি িয়াত িরলন  

মবমিি বাোমল সামহমতযক বুিদেব গুহ প্রয়াত হদলন । মতমন অদনক উদিখদযাগ্য 

কাদজ্র কলখক মেদলন কযিন "িধুকরী" (Honey Gatherer), "ককাদয়লার 

কাদে" (Near the Koel bird) এবং "দসামবনয় মনদবেন" (Humble 

Offering)। মতমন 1976 সাদল আনন্দ েুরষ্কার, মিদরািণ েুরির এবং িরৎ 

েুরিার সহ কবি কদয়কটি েুরিার মজ্দতমেদলন। 
 

হিগ িস 13 জয়ী হসদ্ধাথম শুক্লা িয়াত িরলন 

মবগ বস 13 জ্য়ী অমভদনতা মসিাি ৃশুলা প্রয়াত হদলন । মতমন হাম্পটি িিৃা কক 

দুলহামনয়ার িদতা চলমিদির অংি মেদলন । অমভদনতার কির্ মিন আউটিং মেল 

একতা কােুদরর জ্নমপ্রয় কিা 'দিাদকন বার্ মবউটিফুল 3' কযখাদন মতমন অগদস্তযর 

চমরদি অমভনয় কদরমেদলন। মতমন "বামলকা বধূ" এবং "মেল কস মেল তাক" এর 

িদতা তেমনক কিাদত তার ভূমিকার জ্ন্য েমরমচত মেদলন । মতমন "ঝলক কেখলা 

জ্া 6", "মফয়ার ফযাক্টর: খাতরন কক মখলামে" এবং "মবগ বস 13" এর িদতা 

মরদয়মলটি কিাএর অংি মেদলন । 
 

িিীণ হুহেয়ত পনতা তসয়ে আলী হগলাহন িয়াত িরলন  

প্রবীণ কাশ্মীমর কনতা এবং সবৃেলীয় হুমরয়াত কনফাদরদের (APHC) প্রাক্তন 

প্রধান তসয়ে আলী িাহ মগলামন প্রয়াত হদলন । িততুযর সিয় তাাঁ র বয়স মেল 91 

বের। তসয়ে আলী মগলামন 1929 সাদলর 29 কি কসদেম্বর তহমসল বামন্দদোরার 

জু্মর িুঞ্জ গ্রাদির তসয়ে মেয়ার িাহ মগলামনর র্দর জ্মগ্রহণ কদরন। মগলামন তার 

প্রািমিক মিক্ষা সদোদর কেদয়মেদলন এবং োমকস্তাদনর লাদহাদরর ওমরদয়ন্টাল 

কদলদজ্ েোদিানা কির্ কদরন। 
 

িাক্তন IOC সভা হত জযাকস পোজ িয়াত িরলন  

আেজৃ্ামতক অমলমম্পক কমিটির (IOC) প্রাক্তন সভােমত জ্যাকস করাজ্ প্রয়াত 

হদলন । মতমন 2001 কিদক 2013 সাল েযৃে IOC-র সভােমত মহদসদব 12 বের 

কাটিদয়দেন । মতমন মতনটি গ্রীষ্মকালীন কখলা এবং মতনটি িীতকালীন কগিদসর 

তত্ত্বাবধাদন মেদলন, োিাোমি যুব অমলমম্পদকরও আদয়াজ্ন কদরমেদলন । 

এরেদর তার েমরবদতৃ র্িাস ব্যাচ এই েদের োময়ত্ব সািলান । মতমন IOC-র অিি 

কপ্রমসদিন্ট মেদলন। 
 

োরিে িাক্তন ফুর্িলাে হজন-হ রয়ে অ্যািামস িয়াত িরলন  

মবগত 39 বের ধদর ককািায় িাকা োদের প্রাক্তন ফুর্বলার মজ্ন-মেদয়র 

অযািািস সম্প্রমত প্রয়াত হদলন । 1982 সাদল অযািািস তার রুটিন হাাঁ রু্ 

অদস্ত্রােচাদরর সিয় একটি কিমিদকল ত্রুটির জ্ন্য ককািায় চদল যান। মতমন 1972-

1976 সাল েযৃে োে জ্াতীয় ফুর্বল েদলর হদয় কিার্ 22 টি ম্যাচ কখদলন। 

লাব েযৃাদয় অযািািস প্যামরস কসন্ট জ্াদিৃইন, নাইিস এবং নাইদসর হদয় 

মিদফিার মহদসদব কখদলমেদলন। 
 

িাক্তন পকন্দ্রীয় স্বাস্থয সহচি পকশি পেশীোজু িয়াত িরলন  

প্রাক্তন ককন্দ্রীয় স্বাস্থয সমচব ককিব কেিীরাজু্ "acute coronary syndrome" 

এর কারদণ প্রয়াত হদলন । কেিীরাজু্ মেদলন প্রাক্তন রাষ্ট্রেমত িঃ সবৃেিী 

রাধাকত ষ্ণদনর নামত। মতমন উত্তরাখণ্ড কযািাদরর 1978 ব্যাদচর আইএএস অমফসার 

মেদলন। মতমন িানমসক স্বাস্থয এবং কমিউমনটি স্বাস্থযদসবাদত তাাঁ র অবোদনর জ্ন্য 

েমরমচত মেদলন। মতমন 2017 সাদল ভারদতর িানমসক স্বাস্থযদসবা আইদনর মনিৃাতা 

মেদলন। 
 

িাক্তন পকন্দ্রীয় মন্ত্রী অ্স্কাে ফানমাহন্দস িয়াত িরলন  

রাজ্যসভার সাংসে এবং প্রাক্তন ককন্দ্রীয় িন্ত্রী অিার ফানৃাদন্দস প্রয়াত হদলন । 

প্রবীণ এই কংদগ্রস কনতা িনদিাহন মসংদয়র ইউমেএ সরকাদর ককন্দ্রীয় েমরবহন, 

সেক ও িহাসেক এবং শ্রি ও কিসৃংস্থান িন্ত্রীদত্বর োময়ত্ব োলন কদরমেদলন। 

মতমন োাঁ চটি কিয়াদে কলাকসভার োময়ত্ব োলন কদরমেদলন এবং তত তীয় কিয়াদে 

রাজ্যসভার সেস্য মেদলন। মতমন সবভৃারতীয় কংদগ্রস কমিটির (AICC) ককন্দ্রীয় 

মনবৃাচন কততৃ েদক্ষর কচয়ারম্যানও মেদলন। মতমন মেদলন একজ্ন প্রমিমক্ষত 

কুমচেুমে নততযমিল্পী। 
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গর্গশষ্ট কাশ্মীরী প্লখক আগজজ হাগজগন প্রয়াত হথয়থেন 

প্রখ্যোত ডিখক এব্ং জম্ময ও কোশ্মী  লশল্প, সংসৃ্কলত ও েোষো একোরেলে  প্রোিি 

সলর্ব্ আলজজ হোলজিী েো ো ডিরেি। উত্ত  কোশ্মীর   ব্োলন্দরপো োরত আব্দুি 

আলজজ পোর চ িোরে জমেহণকো ী এই হোলজিীরক 2015 সোরি জম্ময ও কোশ্মী  

একোরেলে অ্ফ আেচ  কোির্ো  অ্ুোন্ড ল্যোঙ্গযরযজস -এ  ডসরিেোল  লি যি ক ো 

হরযলেি। কলব্তো এব্ং সেোরিোর্িোসহ কোশ্মীল  েোষোয তোাঁ   কুলড়টি ও ডব্লশ ব্ই 

 রযরে। 

হোলজলি 2016 সোরি কোশ্মীল  েোষোয ডিখো তো  ব্ই 'আরি খোরি' এ  জন্য সোলহতু 

একোরেলে পয স্কো  (সেোরিোর্িো) লজরতলেরিি। লতলি আব্দুি সোেোরে  উদুচ 

উপন্যোস ডেো িোজ জলেরি  কোশ্মীল  অ্িযব্োে লজ িোজ জলেরি  জন্য 2013 সোরি 

সোলহতু আকোরেলে অ্িযব্োে পয স্কো ও লজরতলেরিি। 
 

হিখ্যাত নােী অ্হধকাে কমী এিং পলহখকা কমলা ভাহসন িয়াত 

িরলন  

নারী অমধকার কিী এবং মবখ্যাত কলমখকা কিলা ভামসন কযাোদরর সাদি লোই 

কদর িারা কগদলন । মতমন 1970 এর েিদক উন্নয়নিূলক ইসুযদত কাজ্ শুরু 

কদরমেদলন এবং মতমন মলে সিতা, মিক্ষা, িানব উন্নয়ন এবং গণিাধ্যদির উের 

দৃমি মনবি কদরন । মতমন মেদলন একজ্ন মবমিি কমব এবং কলখক । মতমন মলে তত্ত্ব 

এবং নারীবাে মনদয় বই কলদখন, যা 30 টিরও কবমি ভার্ায় অনুবাে করা হদয়মেল। 
 

ওহ়িয়া সাহিহতযক, সমাজকমী এিং সাংিাহেক মরনােমা মিা াি 

িয়াত িরলন  

প্রখ্যাত ওমেয়া সামহমতযক, সিাজ্কিী এবং সাংবামেক িদনারিা িহাোি প্রয়াত 

হদলন । মতমন ওমেয়া তেমনক ‘The Samaja’ -এর প্রাক্তন সম্পােক মেদলন। 

মতমন 1984 সাদল সামহতয একাদিমি েুরিার, 1988 সাদল কসামভদয়ত কনদহরু 

েুরিার, 1990 সাদল মক্রটিক সাদকৃল অব ইমিয়া েুরিার, 1991 সাদল ঈশ্বরচন্দ্র 

মবযাসাগর সোন এবং 1994 সাদল রূেম্বর েুরিার কেদয়মেদলন । 
 

িয়াত িরলন ইংল্যারডে িাক্তন ফুর্িলাে হজহম গ্রীভস 

ইংল্যাদির অন্যতি কসরা োইকার এবং র্দর্নহযাি হর্িাদরর করকিৃ কগালোতা 

মজ্মি গ্রীভস প্রয়াত হদলন । মতমন র্দর্নহযাদির জ্ন্য 1961-1970 সাদলর িদধ্য 

266 টি কগাল কদরন এবং 1962-63 কিৌসুদি তাাঁ র করা 37 টি মলগ কগাল এখদনা 

লাব করকিৃ মহদসদব রদয় কগদে। মতমন কচলমসর সাদি মনদজ্র কযামরয়ার শুরু 

কদরন এবং লিন লাদবর (1957-61) হদয় 124 টি মলগ কগাল কদরন । 
 

আখ়িা  হেষরেে িধান নরেন্দ্র হগহে িয়াত িরলন  

অমখল ভারতীয় আখো েমরর্দের সভােমত িহে নদরন্দ্র মগমর প্রয়াত হদলন । 

2016 সাদল মতমন প্রিি আখো েমরর্দের প্রধান মহদসদব োময়ত্ব গ্রহণ কদরন। 

তাাঁ র িাসনকাদলই েমরর্ে কমিত "ভুয়া সাধু "দের একটি তামলকা প্রকাি করা হয় 

। 2019 সাদল, মগমর মবতীয়বাদরর জ্ন্য েমরর্দের প্রধান মহসাদব মনবৃামচত হন। 

গত বের, অদযাধ্যা িািলায় সুমপ্রি ককাদরৃ্র রাদয়র এক বের েদর, মগমরর 

সভােমতদত্ব আখো েমরর্দের একটি সভায় একটি প্রস্তাব োস করা হদয়মেল কয 

তারা বারাণসী এবং িিুরায় "মহনু্দ িমন্দরগুমল িুক্ত করার জ্ন্য রাি জ্মভূমি 

আদন্দালদনর আেদল একটি প্রচারণা শুরু করদব" । সম্প্রমত, মতমন রাি জ্মভূমি 

ট্রাদস্ট আখো েমরর্দের অেভৃুমক্তর োমবও কদরমেদলন। 
 

হিখ্যাত  দ্মশ্রী  ুেস্কাে িাপ্ত পজযাহতহিমজ্ঞানী থানু  দ্মনাভন িয়াত 

িরয়রেন  

মবখ্যাত কজ্যামতমবৃজ্ঞানী এবং অধ্যােক িানু েদ্মনাভন প্রয়াত হদলন । মতমন ইন্টার-

ইউমনভামসৃটি কসন্টার ফর অযাদোনমি অযাি অযাদোমফমজ্দের (IUCAA) 

একজ্ন মবমিি অধ্যােক মেদলন। মতমন িাধ্যাকর্ৃণ িমক্ত, ককায়ান্টাি িাধ্যাকর্ৃণ 

এবং িহামবদশ্বর গঠদনর কক্ষদি গুরুত্বেূণৃ অবোন রাদখন এবং কবি কদয়কটি বইও 

কলদখন । 
 

িয়াত িরলন অ্রুণাচল িরেরশে িাক্তন োজয াল ওয়াই এস 

োেওয়াল 

অরুণাচল প্রদেদির প্রাক্তন রাজ্যোল এবং মেমি েুমলদির কমিিনার যুধবীর মসং 

োেওয়াল প্রয়াত হদলন । 1974 ব্যাদচর আইমেএস অমফসার োেওয়াল জু্লাই 

2007 কিদক নদভম্বর 2010 েযৃে মেমির 16তি েুমলি কমিিনার মেদলন। অবসর 

গ্রহদণর ের, 2010 সাদলর নদভম্বদর তাদক ককন্দ্রীয় আধাসািমরক বামহনীর সিস্ত্র 

সীিা বল (এসএসমব) -এর িহােমরচালক মহদসদব মনদয়াগ করা হয়। 2016 সাদল, 

োেওয়াল অরুণাচল প্রদেদির গভনৃর মহদসদব মনযুক্ত হন। 

 

Defence News 
 

চীন,  াহকস্তান, থাইল্যাড এিং মরঙ্গাহলয়া “Shared Destiny-

2021” নামক সামহেক মি়িায় অ্ংশগ্রিণ কেরত চরলরে  

চীন, োমকস্তান, িদোমলয়া এবং িাইল্যাদির সিস্ত্র বামহনী “Shared Destiny-

2021” নািক একটি িহোয় অংি মনদত চদলদে । িহোটি 2021 সাদলর 

কসদেম্বদর চীদন অনুমষ্ঠত হদব। চারটি কেি কহনাদনর মকউিান কাউমন্টদত PLA 

-এর সমেমলত অস্ত্র ককৌিলগত প্রমিক্ষণ র্াাঁ টিদত প্রিি িামেরক্ষা লাইভ িহো 

"Shared Destiny-2021" -এ অংি কনদব। 
 

রাজনাে গস়ং পুথনর আগমে প্িাটে স ইনগের্টউথটর নাম গদথয়থেন 

"নীরজ প্চাপড়া প্েগডয়াম" 

 ক্ষোেন্ত্রী,  োজিোথ লসং পযরি  আলেচ ডেোেচ স ইিলেটিউে (ASI) পল েশচি কর ি 

এব্ং আলেচ ডেোেচ স ইিলেটিউে ডেলেযোরে  িোে ডেি "িী জ ডর্োপড়ো 

ডেলেযোে"। েো তীয ডসিোব্োলহিী  িক্ষু (িীড়ো ডক্ষরি) 11 টি শোখোয 

প্রলতশ্রুলতশীি িীড়োলব্েরে  লর্লহ্নত ক ো এব্ং প্রলশক্ষণ ডেওযো। েো তীয 

ডসিোব্োলহিী  "লেশি অ্লিলম্পক" ডপ্রোেোেটি 2001 সোরি অ্লিলম্পক এব্ং অ্ন্যোন্য 

আন্তজচ োলতক ইরেরন্ট পেক জযী পো ফ ম্যোি প্রেোরি  উরেরশ্য র্োিয ক ো 

হরযলেি। 
 

িহতেক্ষা মন্ত্রক 118 টি অ্জুম ন Mk-1A র্যারেে অ্িম াে হেরয়রে 

প্রমতরক্ষা িন্ত্রণালয় ভারতীয় কসনাবামহনীর জ্ন্য 118 টি প্রধান যুি র্যাংক, এিমবটি 

অজৃু্ন Mk-1A মকনদত চদলদে | এই অিৃাদরর িূল্য মেল 7,523 ককাটি র্াকা। 

এটি প্রমতরক্ষা খাদত কিক ইন ইমিয়া উদযাগদক সিিৃন করদব এবং এটি 

আত্মমনভৃর ভারদতর লক্ষয অজৃ্দন সহায়তা করদব। 
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DRDO ‘আকাশ িাইম হমসাইল’  েীক্ষা সফলভারি  হেচালনা 

করেরে 

মিদফে মরসাচৃ অযাি কিদভলেদিন্ট অগৃানাইদজ্িন (DRDO) ওমেিার 

চমিেুর, ইমন্টদগ্রদর্ি কর্স্ট করঞ্জ (ITR) কিদক আকাি মিসাইদলর নতুন সংিরণ 

‘আকাি প্রাইি’ এর প্রিি েরীক্ষািূলক ফ্ল্াইর্ সফলভাদব েমরচালনা কদরদে। 

এই েরীক্ষািূলক উোদনর সাফল্য মবশ্বিাদনর কক্ষেণাস্ত্র ব্যবস্থার নকিা ও উন্নয়দন 

DRDO এর েক্ষতা প্রেিৃন কদর।  
 

NSG কমারডাো সন্ত্রাসহিরোধী মি়িা ‘Gandiv’ -এ অ্ংশ 

হনরয়রে  

সপ্তাহব্যােী বামর্ৃক িহো 'Gandiv' এর তত তীয় সংিরণ 22 আগস্ট কিদক চালু 

হদয়দে এবং এটি 28 আগস্ট েযৃে চলদব। উত্তরপ্রদেি, িধ্যপ্রদেি, গুজ্রার্ এবং 

মেমির একামধক িহর এই িহোর আদয়াজ্ন কদরদে । সন্ত্রাসী হািলা, মবিান 

মেনতাই প্রভত মত েমরমস্থমতদত কিাদিা বামহনীর "েমরকল্পনার িানেণ্ড যাচাই করা" 

হল এই িহোর িূল লক্ষয।  
 

োজনাথ হসং ICGS 'হিগ্রি' উ স্থা না করেরেন 

রক্ষািন্ত্রী রাজ্নাি মসং তামিলনােুর কচন্নাইদয় কেিীয়ভাদব মনমিৃত ককাস্টগািৃ 

জ্াহাজ্ ‘মবগ্রহ’ কেিদক উৎসগৃ কদরদেন । রক্ষািন্ত্রীর িদত, 98 মির্ার জ্াহাজ্টি 

অন্ধ্রপ্রদেদির মবিাখােত্তনদি (ভাইজ্াগ) অবস্থান হদব এবং 11 জ্ন অমফসার ও 

110 জ্ন নামবদকর বারা েমরচামলত হদব। লারদসন অযাি র্াদবৃা মিে মবমল্ডং 

মলমিদর্ি এই জ্াহাজ্টি মিজ্াইন ও ততমর কদরদে। এই জ্াহাজ্টি কযাগোদনর 

সাদি, ভারতীয়  

উেকূলরমক্ষবামহনীর কাদে এখন 157 টি জ্াহাজ্ এবং 66 টি মবিান রদয়দে। 
 

এরিন উ সাগরে ভােত ও জামমাহন পযৌথ সামুহদ্রক মি়িা 

 হেচাহলত করেরে  

ভারতীয় কনৌবামহনী এবং জ্ািৃান কনৌবামহনী ইদয়দিদনর কাোকামে এদিন 

উেসাগদর একটি কযৌি সািুমদ্রক িহো েমরচালনা কদর । ভারতীয় কনৌবামহনীর হদয় 

প্রমতমনমধত্ব কদরমেল মেদগর্ "মিকান্দ" এবং জ্ািৃান কনৌবামহনীর হদয় প্রমতমনমধত্ব 

কদরমেল মেদগর্ "বায়ানৃ"। 

িহোয় কহমলকোর (ক্রস কিক কহদলা) অবতরণ,েমরেিৃন, কবািৃ, অনুসন্ধান 

এবং বাদজ্য়াপ্তকরণ (VBSS) অোদরিন অেভৃুক্ত মেল। 
 

ভােত আলরজহেয়ান পনৌিাহিনীে সারথ সামুহদ্রক  ার্ম নােহশ  

মি়িা  হেচালনা করেরে  

ভারতীয় কনৌবামহনী জ্াহাজ্, INS তাবর, জু্ন 2021 কিদক কসদেম্বর 2021 েযৃে 

আমেকা ও ইউদরাদের মবমভন্ন বন্দদরর সফদর রদয়দে। এই সফদরই INS তাবর 

ভূিধ্য সাগদর আলদজ্মরয়ান উেকূদলর কাোকামে আলদজ্মরয়ান কনৌবামহনীর 

সাদি প্রিি কিমরর্াইি োরৃ্নারমিে িহোয় অংি কনয় । আলদজ্মরয়ার কনৌবামহনীর 

জ্াহাজ্ ANS Ezzadjer িহোয় অংি মনদয়মেল। 
 

অ্নুশীলনটিে উরেশ্য: 

• িহোর উদেশ্য মেল এদক অেদরর সাদি কবাঝােো বত মি করা, এদক 

অেদরর বারা েমরচামলত মক্রয়াকলাদের ধারণাটি কবাঝা এবং ভমবষ্যদত দুই 

কনৌবামহনীর সহদযামগতা বত মির সম্ভাবনা উমুক্ত করা। 

• INS Tabar হল ভারতীয় কনৌবামহনীর জ্ন্য রামিয়ায় মনমিৃত একটি 

তালওয়ার-দশ্রণীর মস্টলি মেদগর্। জ্াহাজ্টি িুম্বাই মভমত্তক ভারতীয় 

কনৌবামহনীর ওদয়স্টানৃ মফ্ল্দর্র একটি অংি। 
 

ভােতীয় পসনািাহিনীে একটি েল ZAPAD 2021 মি়িায় অ্ংশ 

হনরত চরলরে  

রামিয়ার মনঝমনয়দত 3-16 কসদেম্বর তামরদখ িামল্ট কনিন িহো ZAPAD 

2021 এ ভারতীয় কসনাবামহনী অংিগ্রহণ করদত চদলদে । ZAPAD 2021 

রামিয়ান সিস্ত্র বামহনীর মিদয়র্ার স্তদরর িহোগুমলর িদধ্য একটি এবং এটিদত 

প্রািমিকভাদব সন্ত্রাসীদের মবরুদি অমভযাদনর উের িদনামনদবি করা হদব । 

ইউদরমিয়ান এবং েমক্ষণ এিীয় অঞ্চদলর এক িজ্দনরও কবমি কেি এই অনুষ্ঠাদন 

অংি কনদব। 
 

মি়িাটি সম্পরকম : 

• এই িহোর লক্ষয হদচ্ছ অংিগ্রহণকারী কেিগুদলার িদধ্য সািমরক ও 

ককৌিলগত সম্পকৃ বতমি করা । 

• সব মিমলদয় িদোমলয়া, আদিৃমনয়া, কাজ্াখস্তান, তামজ্মকস্তান, মকরমগজ্স্তান, 

সামবৃয়া, রামিয়া, ভারত এবং কবলারুি সহ 17 টি কেি ZAPAD এ 

অংিগ্রহণ করদে । 

• োমকস্তান, চীন, মভদয়তনাি, িালদয়মিয়া, বাংলাদেি, িায়ানিার, 

উজ্দবমকস্তান এবং শ্রীলঙ্কা িহোয় েযৃদবক্ষক হদব । 
 

সাংিাহেক কল্যাণ পযাজনা  যমারলাচনাে জন্য একটি কহমটি গেন 

কেরত চরলরে তথ্য ও উন্নয়ন মন্ত্রক 

তথ্য ও সম্প্রচার িন্ত্রণালয় জ্ানৃামলস্ট ওদয়লদফয়ার মিি (JWS) এর বতৃিান 

মনদেৃমিকা েযৃাদলাচনা করার জ্ন্য একটি কমিটি গঠদনর মসিাে মনদয়দে। কমিটির 

করফাদরদের িতৃাবলী (ToR) এর িদধ্য রদয়দে এে-গ্রামিয়া কেদিদন্টর 

েমরিাদণর েুনমবৃদবচনার প্রদয়াজ্নীয়তা েরীক্ষা করা। 
 

কমিটি সম্পদকৃ: 

মিদির আওতায় সুমবধা োওয়ার জ্ন্য কমিটি স্বীকত ত এবং অ-স্বীকত ত 

সাংবামেকদের িদধ্য োিৃকয বা সিতার মেকটি কেখদব। কমিটি দুই িাদসর িদধ্য 

তার সুোমরি কেদব এবং সভার আহ্বাদনর জ্ন্য সকল সমচব সহায়তা কপ্রস 

ইনফরদিিন বুযদরা (PIB) প্রোন করদব। 
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28 তম হসঙ্গা ুে-ভােত সমুদ্র হব ক্ষীয় এক্সােসাইজ 'হসমরিক্স -

2021' অ্নুহষ্ঠত িল  

মসোেুর-ভারত সিুদ্র মবেক্ষীয় িহো (SIMBEX) এর 28 তি সংিরণ 2021 

সাদলর 02 কসদেম্বর কিদক 04 কসদেম্বর েযৃে অনুমষ্ঠত হদয়দে । মসিদবে -

2021 বামর্ৃক মবোমক্ষক সািুমদ্রক িহো েমক্ষণ চীন সাগদরর েমক্ষণ প্রাদে মসোেুর 

কনৌবামহনী (RSN) বারা আদয়ামজ্ত হদয়মেল।  
 

IAF িধান িাওয়াইরত প্যাহসহফক এয়াে হচফ হসরম্পাহজয়াম 

2021 -এ পযাগ হেরলন  

এয়ার মচফ িািৃাল RKS ভাদুমরয়া হাওয়াইদয়র জ্দয়ন্ট কবস োলৃ হারবার-

মহকাদিদত মতন মেনব্যােী প্যামসমফক এয়ার মচফ মসদম্পামজ্য়াি 2021-এ অংি 

মনদয়মেদলন। ইদভদন্টর মিি মেল "Enduring Cooperation towards 

Regional Stability" । এই ইদভদন্ট ইদন্দা-প্রিাে িহাসাগরীয় অঞ্চদলর 

কেিগুমলর মবিান প্রধানরা উেমস্থত মেদলন। ভাদেৌমরয়া মসদম্পামজ্য়াদির মিন 

মহদসদব িদনানীত হন। 
 

ভােত ও অ্রিহলয়াে মরে ‘AUSINDEX’ নামক পনৌ-মি়িা 

শুরু িরয়রে 

AUSINDEX এর চতুিৃ সংিরণ ভারতীয় কনৌবামহনী এবং রদয়ল অদেমলয়ান 

কনৌবামহনীর িদধ্য মবেক্ষীয় কনৌবামহনীর িহো 06 কসদেম্বর, 2021 কিদক শুরু 

হদয়দে এবং 10 কসদেম্বর, 2021 এটি েযৃে চলদব। ভারতীয় কনৌবামহনীর র্াি 

গ্রুদে রদয়দে INS মিবামলক এবং INS কেিত। AUSINDEX এর এই 

সংিরদণ অেভৃুক্ত রদয়দে অংিগ্রহণকারী কনৌবামহনীর জ্াহাজ্, সাবদিমরন, 

কহমলকোর এবং লং করঞ্জ কিমরর্াইি কেদট্রাল এয়ারক্রাফদর্র িদধ্য রদয়দে 

কিদেে সারদফস, সাব-সারদফস এবং এয়ার অোদরিন । 
 

ভােরতে িথম দূে ািাে  ােমাণহিক হমসাইল ট্রযাহকং জািাজ 

'INS Dhruv ' চালু িরয়রে 

'INS Dhruv' নাদি ভারদতর প্রিি োরিাণমবক মিসাইল ট্রযামকং জ্াহাজ্টি 

অন্ধ্রপ্রদেদির মবিাখােত্তনি কিদক চালু করা হদয়দে। 10,00 র্ন স্যাদর্লাইর্ 

এবং ব্যামলমস্টক মিসাইল ট্রযামকং জ্াহাজ্টি মহনু্দস্তান মিেইয়ািৃ মলমিদর্ি 

DRDO এবং ন্যািনাল কর্কমনকযাল মরসাচৃ অগৃানাইদজ্িন (NTRO) এর 

সহদযামগতায় ততমর কদরদে। 
 

INS Dhruv সম্পরকম : 

• INS Dhruv েীর্ ৃ করদঞ্জর োরিাণমবক মিসাইল ট্রযাক করদত সক্ষি, যা 

োমকস্তান এবং চীন কিদক উৎদক্ষমেত ব্যামলমস্টক মিসাইদলর আগাি সতকৃ 

বাতৃা মেদত সক্ষি । 

• ভারত এখন োে, িামকৃন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, UK এবং চীন মনদয় গঠিত 

একটি এমলর্ তামলকায় কযাগ মেদয়দে, যারা এই ধরদনর জ্াহাদজ্র িামলক 

এবং েমরচালনা কদর। 
 

ভারতীয় সামগরক র্াগহনী SCO মহড়া ‘শাগন্তপূণে গমশন’ 2021-এ 

অ়ংশগ্রহণ কথর 

সোংহোই ডকোঅ্পোর শি অ্িচোিোইরজশি (SCO) এ  সেস্য ডেশগুলি  েরধ্য একটি 

ড ৌথ সন্ত্রোসলব্র োধী েহড়ো 'শোলন্তপূণচ লেশি’ 2021 অ্িযশীিরি 200 জি কেী 

সেলিত েো তীয সোেল ক েিটি অ্ংশ লিরে। 'শোলন্তপূণচ লেশি- 2021  োলশযো 

কতৃচ ক 13 ডথরক 25 ডসরেম্ব , 2021 েলক্ষণ-পলিে  োলশযো  ওর িব্োিচ অ্ঞ্চরি 

অ্িযলিত হরব্। 2021 সোরি লব -ব্োলষচক ব্হুপোলক্ষক েহড়ো শোলন্তপূণচ লেশরি  ষি 

সংস্ক ণ র্োিয হরে। 

এই েহড়ো  উরেশ্য হরে SCO সেস্য ডেশগুলি  েরধ্য ঘলিি সম্পকচ  িরড় 

ডতোিো এব্ং সোেল ক ডিতোরে  কেোন্ড ক ো  ক্ষেতো বৃ্লদ্ধ ক ো।েহড়োটি SCO 

ডেরশ  সশস্ত্র ব্োলহিীরক একটি ব্হুজোলতক এব্ং ড ৌথ পল রব্রশ শহুর  

পল লস্থলতরত সন্ত্রোস-লব্র োধী অ্লে োরি প্রলশক্ষরণ  সযর োিও ডেরব্। 

েো তীয সোেল ক েি: 

েো তীয েিরক দুটি IL-76 লব্েোি বো ো অ্িযশীিি এিোকোয অ্ন্তেযচ ি ক ো 

হরযলেি। তোরে  প্রস্থোি ক ো  আরি, েিটি েলক্ষণ পলিেো কেোরন্ড  অ্ধীরি 

প্রলশক্ষণ ও প্রস্তুলত েহণ কর লেি। 
 

প্রগতরক্ষা মন্ত্রণালয় NCC প োথলাচনা করার জন্য উচ্চ প োথয়র 

গর্থশষজ্ঞ কগমর্ট িেন কথরথে 

প্রলত ক্ষো েন্ত্রণোিয ন্যোশিোি কুোরেে কপচস (NCC) -রক ব্যোপকেোরব্ 

প চোরিোর্িো ক ো  জন্য একটি উচ্চ প চোরয  লব্রশষজ্ঞ কলেটি িঠি 

কর রে।কলেটি  ডর্যো ম্যোি হরব্ি প্রোিি সংসে সেস্য (MP) নব্জযন্ত পোন্ডো। 

লিরকেো  এেএস ডধোলি এব্ং েোলহন্দ্রো গ্রুরপ  ডর্যো ম্যোি আিন্দ েোলহন্দ্রোও 15 

সেরস্য  কলেটিরত সেস্য হরব্ি। 
 

কলেটি  ড ফোর ি শতচ োব্িী: 

• NCC কুোরেেরে  জোলত িঠরি আ ও কো চক েোরব্ অ্ব্েোি  োখরত 

ক্ষেতোযি ক ো  প োেশচ ডেওযো। 

• প্রলতিোরি  উন্নলত  জন্য NCC প্রোিি লশক্ষোথীরে  প্ররযোজিীয 

অ্ংশেহরণ  উপোয প্রস্তোব্ ক ো। 

• NCC পোঠুিরে অ্ন্তেযচ লি  জন্য অ্িযরূপ আন্তজচ োলতক  যব্ সংিঠরি  

সরব্চোত্তে অ্িযশীিরি  সযপোল শ ক ো। 
 

NCC সম্পরকচ : 

NCC হি সব্রর্রয ব্ড় ইউলিফেচধো ী সংিঠি  ো  িক্ষু তরুণ িোিল করে  েরধ্য 

র্ল ি, শৃঙ্খিো, একটি ধেচলি রপক্ষ দৃলষ্টেলঙ্গ এব্ং লি:স্বোথচ ডসব্ো  আেশচ িরড় 

ডতোিো।এটি  িক্ষু হি জীব্রি  সব্ ডক্ষরি ডিতৃরত্ব  গুণোব্িী সহ সংিঠিত, 

প্রলশলক্ষত এব্ং অ্িযপ্রোলণত  যব্করে  একটি পযি নতল  ক ো। 
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মাগকে ন  ুক্তরাষ্ট্র,  ুক্তরাজয এর়্ং অথেগলয়া নতুন অ়ংশীদাগরত্ব 

"AUKUS" প্ াষণা কথরথে 

এই আরিোর্িোয প্রোিি এব্ং ব্তচ েোি ডসিোপ্রধোিরে  েরধ্য েো তীয ডসিোব্োলহিী  

দ্রুত রূপোন্ত , আত্মলিেচ   এ  েোধ্যরে আত্মলিেচ  শীিতো এব্ং প্রলত ক্ষো  লজলিপি 

উৎপোেরি ডেক ইি ইলন্ডযো উরযোি এব্ং আধযলিক  যরদ্ধ  জন্য েো তীয নসন্যরে  

েক্ষতো লিরয আরিোর্িো হরব্।লব্র্টিশ প্রধোিেন্ত্রী ব্ল স জিসি, অ্রেলিযো  স্কে েল সি 

এব্ং েোলকচ ি ডপ্রলসরেন্ট ডজো ব্োইরেি একটি লি োপে ও অ্লধক লি োপে ইরন্দো-প্রশোন্ত 

েহোসোির   দৃলষ্টেলঙ্গ লিরয এই লিপক্ষীয ডিোিী  আিযিোলিক ডঘোষণো কর লেরিি। 
 

AUKUS সম্পথকে : 

• AUKUS- এ  প্রথে প্রকল্প হরব্ অ্রেলিযোরক পো েোণলব্ক র্োলিত 

কিরেিশিোলি আেচে সোব্রেল ি লফ্লে অ্জচ রি সোহোয্য ক ো। 

• লতিজি  োেপ্রধোিই AUKUS- এ  সোরথ একরি কোজ র্োলিরয  োওযো  

তোরে  ইরে প্রকোশ কর রেি। 

• এেোড়োও AUKUS এ উেীযেোি প্র যলিিত (প্ররযোিকৃত AI, ডকোযোন্টোে 

প্র যলি এব্ং জরি  লিরর্  ক্ষেতো) সহর োলিতো অ্ন্তেযচ ি ক রব্। 
 

ইরন্দা-রন াল পযৌথ সামহেক মি়িা সূযম  হকেণ-XV হ রথাোগর়ি 

শুরু িরি 

ইদন্দা -দনোল কযৌি সািমরক প্রমিক্ষণ িহো সূযৃ মকরদণর 15তি সংিরণ 2021 

সাদলর 20 কসদেম্বর কিদক উত্তরাখদণ্ডর মেদিারাগদে অনুমষ্ঠত চদলদে । 

সািমরক প্রমিক্ষণ িহো সূযৃ মকরদণর আদগর সংিরণ 2019 সাদল কনোদল 

েমরচামলত হদয়মেল। ককামভি -19 িহািারীর কারদণ 2020 সাদল িহোটি বন্ধ 

করা হদয়মেল। 
 

ভােতীয় ও ইরন্দারনহশয়াে পনৌিাহিনী ‘সমুদ্র শহক্ত’ এে তৃতীয় 

সংস্কেরণ অ্ংশগ্রিণ কেরত চরলরে 

মবোমক্ষক এোরসাইজ্ 'সিুদ্র িমক্ত' -এর তত তীয় সংিরণ 20 কসদেম্বর কিদক 22 

কসদেম্বর েযৃে অনুমষ্ঠত হদব । ভারতীয় কনৌবামহনীর জ্াহাজ্ মিবামলক এবং 

কেিত ইমতিদধ্যই ইদন্দাদনমিয়ার জ্াকাতৃায় কেৌাঁদে কগদে । এই এোরসাইজ্টি 

ভারত এবং ইদন্দাদনমিয়ার িদধ্য মবোমক্ষক সম্পদকৃর উন্নমত করদব বদল অনুিান 

করা হদচ্ছ ।  
 

 

Books & Authors: 
 

'Know Your Rights and Claim Them: A Guide for 

Youth' নামক একটি িই িকাহশত কেরত চরলরেন অ্যারঞ্জহলনা 

পজাহল 

হমলউি অমভদনিী অযাদঞ্জমলনা কজ্ামল সম্প্রমত তার আসন্ন বইটির নাি মেদয়দেন, 

"Know Your Rights and Claim Them: A Guide for Youth"। বইটি 

যুগ্মভাদব অযাদঞ্জমলনা কজ্ামল এবং অযািদনমস্ট ইন্টারন্যািনাল এি মহউিান 

রাইর্স আইনজ্ীবী কজ্রামল্ডন ভযান বুয়াদরন QC মলখদেন । 
 

িীে সং হভে পলখা "A Rude Life: The Memoir" নামক 

একটি িই িকাহশত িল 

ভারদতর অন্যতি স্বীকত ত সাংবামেক বীর সংর্মভ 'A Rude Life: The Memoir' 

নািক একটি আত্মকিা প্রকাি করদলন । এই বইদয়র িাধ্যদি কলখক তার ব্যমক্তগত 

জ্ীবন, কসমলমিটি এবং রাজ্নীমতমবে, িধ্যস্বত্বদভাগী এবং েেৃার মেেদনর 

অমভদনতাদের গল্পসহ ভারতীয় সাংবামেকতার সবদচদয় র্র্নাবহুল কযামরয়ার 

সম্বদন্ধ মনজ্স্ব িতািত এবং অমভজ্ঞতা কিয়ার কদরদেন। 
 

তামান্না ভাটিয়া 'Back to the Roots' নামক িইরয়ে িকাশ 

করেরেন 

অমভদনিী তািান্না ভাটিয়া তার কলখা বই 'Back to the Roots' এর প্রকাি 

কদরদেন । মতমন কসমলমিটি লাইফস্টাইল ককাচ লুক কুটিনদহার সাদি যুগ্মভাদব 

বইটি মলখদেন । বইটিদত মনমবে গদবর্ণার উের মভমত্ত কদর ভারদতর স্বাস্থয ও 

সুস্থতার প্রাচীন রহদস্যর কিা উদিখ করা হদয়দে । 'Back to the Roots' বইটির 

সিস্ত অধ্যায়গুমলদত এই কেদির প্রাচীনতি সিয়কাল কিদক িানুদর্রা মনদজ্দের 

সুস্থতার জ্ন্য কযই জ্ীবনচযৃা অনুসরণ করদতা তা সব বমণতৃ আদে । 
 

পকন্দ্রীয় সংসৃ্কহত মন্ত্রী উৎ ল িরন্দযা াোরয়ে "গীতা পগাহিন্দ: 

জয়রেি হিভাইন ওহিহস" িইটিে উরমাচন কেরলন 

ডকন্দ্রীয সংসৃ্কলত েন্ত্রী শ্রী গকষান প্রগি িোপুরম ড. উৎপল প্ক ব্ানাজী 

 লর্ত "িীত প্িাগর্ন্দ: জয়থদথর্র গডভাইন ওগডগস" িোরে একটি ব্ই প্রকোশ 

ক রিি। ব্ইটি 12 তে শতোব্দী  েহোি কলব্ জযরেরব্  িীতরিোলব্ন্দে ব্ইটি  প্রথে 

সমূ্পণচরূরপ েন্দ যি অ্িযব্োে। 

ডকন্দ্রীয েন্ত্রী ‘রু্জুরিগক র্াত -থদশথক সাে’ িোরে একটি কেচসূলর্ও র্োিয 

কর রেি  ো  িক্ষু হি  যব্করে  এব্ং 95 র্ের র্া তার প্র্গশ ব্যসী ব্যস্ক 

ব্যলিরে  েরধ্য পো েল ক ড োিোর োি বৃ্লদ্ধ ক ো। 
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সুব্র্ামাহনয়াম স্বামীর র্ই ‘Human Rights and Terrorism 

in India’ িকাহশত িল 

লব্রজলপ সোংসে সযব্র্হ্মণ্যে স্বোেী  ডিখো একটি ব্ইরয  লশর োিোে 'েো রত 

েোিব্োলধকো  ও সন্ত্রোসব্োে'। লতলি "েো রত েোিব্োলধকো  এব্ং সন্ত্রোসব্োে" 

লশর োিোরে একটি ব্ই প্রকোশ কর রেি,  ো ব্যোখ্যো কর  ড  লকেোরব্ েোিলব্ক ও 

ডেৌলিক অ্লধকোর   সোরথ  যলিসঙ্গত সীেোব্দ্ধতো  েরধ্য সন্ত্রোসব্োরে  লব্রুরদ্ধ 

িড়োই ক ো  োয,  ো সংলব্ধোি বো ো অ্িযরেোলেত এব্ং সযলপ্রে ডকোেচ  কতৃচ ক 

অ্িযরেোলেত। 

এই িরব্ষণো  লথলসস হি, সন্ত্রোসব্োে রুখরত েো রত  একটি জোলত লহরসরব্ 

পল র্রয  ধো ণোরক প্রর্ো  ক ো উলর্ত। 1999 সোরি আফিোলিস্তোরি  কোন্দোহোর  

অ্পহৃত ইলন্ডযোি এযো িোইরি   োিীরে  লব্লিেরয লতিজি েযঙ্ক  সন্ত্রোসী  েযলি 

েো রত  আধযলিক ইলতহোরস  সন্ত্রোসীরে  কোরে "সব্রর্রয খো োপ আত্মসেপচণ"। 
 

ঝুম্পা লাহি়িী তাে হনরজে পলখা নতুন িই 'Translating Myself 

and Others' লঞ্চ কেরত চরলরেন  

েুমলৎজ্ার েুরিার মবজ্য়ী মবমিি কিাসামহমতযক ঝুম্পা লামহেী তার কলখা 

‘Translating Myself and Others’ নািক একটি নতুন বই আনদত চদলদেন, 

যা অনুবােক মহদসদব তার কাজ্ তুদল ধরদব। নতুন এই বইটি 2022 সাদলর বসদে 

কবর করার েমরকল্পনা করা হদয়দে। এটি প্রবদন্ধর একটি সংগ্রহ হদব যা অনুবাদের 

অিৃ, তার মনদজ্র কলখা অনুবাে এবং মবমভন্ন ভার্ায় কলখার মবর্দয় লামহমের 

অমভজ্ঞতার প্রমতফলন র্র্াদব । বইটি মপ্রের্ন ইউমনভামসৃটি কপ্রস বারা প্রকামিত 

হদব। 
 

োজনাথ হসং 'Shining Sikh Youth of India' নামক একটি িই 

লঞ্চ করেরেন 

মিখদের নবি গুরু কতর্ বাহাদুদরর 400 তি জ্মবামর্ৃকীর স্মতমত মহদসদব ককন্দ্রীয় 

প্রমতরক্ষািন্ত্রী রাজ্নাি মসং মেমিদত ‘Shining Sikh Youth of India’ নািক 

একটি বই প্রকাি কদরদেন। োঞ্জামব মবশ্বমবযালদয়র োমতয়ালার প্রিাসমনক 

কিৃকতৃা িঃ প্রভমলন মসং বইটি রচনা কদরদেন। বইটিদত ভারদতর মিখ যুবকদের 

100 টি অনুদপ্ররণািূলক এবং কপ্ররণাোয়ক সাফদল্যর গল্প রদয়দে, যারা মনজ্ মনজ্ 

কক্ষদি অনুকরণীয় কাজ্ কদরদেন । 
 

কািেী িামজাই এে পলখা "The Three Khans: And the 

Emergence of New India" নামক িইটি িকাহশত িল  

কাদবরী বািজ্াই রমচত "The Three Khans: And the Emergence of New 

India" নািক একটি বই প্রকামিত হল । বইটিদত অমভজ্ঞ সাংবামেক, কাবরী 

বািজ্াই মতনজ্ন খান যিা আমির, িাহরুখ এবং সালিাদনর কযামরয়ার সম্বদন্ধ 

আদলাচনা কদরদেন। মিল্প প্রায়িই সািামজ্ক ও রাজ্ননমতক িািায় সাো কেয় 

এবং কয কেদি করাল িদিল কি, কসখাদন চলমিি তারকারা প্রায়ই তবত ভূমিকা 

োলন কদর। 
 

পচতন ভগত তাে আসন্ন িই ‘400 Days’ এে পট্রলাে িকাশ 

করেরেন 

কচতন ভগত '400 Days' নািক তার নতুন উেন্যাস 08 অদক্টাবর, 2021 -এ 

প্রকাি করদত চদলদেন । মতমন এর জ্ন্য মতমন বইদয়র কভার প্রকাি কদরদেন। 

এটি ককিব-দসৌরভ মসমরজ্, 'The Girl in Room 105' এবং 'One Arranged 

Murder'-এর ের তত তীয় উেন্যাস। উেন্যাসটি সাসদেে, িানুদর্র সম্পকৃ, কপ্রি, 

বনু্ধত্ব এবং সদবৃােমর, কখদনাই হার না িানা িাদয়র দৃঢ় সংকদল্পর গল্প। 
 

অ্হমতাভ প ারষে ‘জঙ্গল নামা’ নামক একটি অ্হিওিুক িকাহশত 

িরয়রে 

অমিতাভ কর্াদর্র কলখা আলী কিঠির কদণ্ঠ "জ্েল নািা" নািক একটি অমিওবুক 

প্রকামিত হদয়দে। "জ্েল নািা" নািক অমিওবুদকর িাধ্যদি কমবতার িধ্য মেদয় 

সুন্দরবদনর মবস্ময় প্রকাি করা হদয়দে , যার সাদি রদয়দে মবখ্যাত মিল্পী সালিান 

তুদরর অতযািযৃ মিল্পকিৃ। এটি একটি কমল্পত কলাককামহনীর একটি আদলামকত 

সংিরণ যা প্রমতটি বইদপ্রিী অনুভব করদত চান। 
 

হনরু মা োও েহচত “The Fractured Himalaya” নামক একটি 

িই িকাহশত িল  

মনরুেিা রাও রমচত“The Fractured Himalaya: How the Past Shadows 

the Present in India-China Relations” নািক একটি বই প্রকামিত হদয়দে 

। বইটিদত ভারত ও চীদনর িদধ্য মবতদকৃর উৎেমত্ত কীভাদব একটি জ্ীবে 

ইমতহাদসর অংি হদয় উদঠদে তা বণৃনা করা হদয়দে । মনরুেিা রাও হদলন 

একজ্ন প্রাক্তন েররাষ্ট্র সমচব। 
 

ওরল পসায়াইো 'Chronicles from the Land of the 

Happiest People on Earth' নামক িই িকাহশত করেরে  

ওদল কসায়াইঙ্কা রমচত "Chronicles from the Land of the Happiest 

People on Earth" নািক একটি উেন্যাস প্রকামিত হদয়দে। ওদল কসায়াইঙ্কা 

সামহদতয আমেকার প্রিি কনাদবল মবজ্য়ী। মতমন 1973 সাদল তাাঁ র কির্ উেন্যাস 

"Season of Anomy" মলদখমেদলন। মতমন প্রায় 50 বের ের একটি নতুন 

উেন্যাস মনদয় মফদর আদসন। তার উদিখদযাগ্য নার্দকর িদধ্য রদয়দে "The Jero 

Plays", "The Road", "The Lion and the Jewel", "Madmen and 

Specialists" এবং "From Zia, With Love"। 
 

হিজয় পগাখরলে পলখা 'The Long Game: How the Chinese 

Negotiate with India' নামক একটি িই িকাহশত িল  

মবজ্য় কগাখদল রমচত "The Long Game: How the Chinese Negotiate 

with India" নািক একটি বই প্রকামিত হদয়দে । এই নতুন বইদয় মতমন ভারদতর 

প্রাক্তন েররাষ্ট্র সমচব মবজ্য় কগাখদলর েয়টি ঐমতহামসক এবং সাম্প্রমতক র্র্না 

তুদল ধদরদেন । 

বইটিদত কূর্ননমতক আদলাচনার জ্ন্য চীন কযসব ককৌিল, কাযৃেিমত এবং 

সরঞ্জাি ব্যবহার কদর তা তুদল ধরা হদয়দে । তার "Tiananmen Square: The 

Making of a Protest" নািক বইটি এই িাদসর শুরুদত প্রকামিত হদয়মেল। 
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কুলিীত যােরিে পলখা “The Battle of Rezang La” নামক 

একটি নতুন িই িকাহশত িল  

কুলপ্রীত যােদবর কলখা "The Battle of Rezang La" নািক একটি নতুন বই 

প্রকামিত হদয়দে। বইটিদত 120 জ্ন ভারতীয় তসদন্যর গদল্পর উদিখ করা হদয়দে 

, যারা 1962 সাদলর ভারত-চীন যুদি 5,000 জ্ন িমক্তিালী চীনা সািমরক 

তসন্যদের মবরুদি একটি বীরত্বেূণৃ লোই চামলদয়মেল, যার ফদল তারা েুদরা লাোখ 

অঞ্চল েখল কিদক মবরত করদত সক্ষি হদয়মেল । বইটি মলদখদেন প্রাক্তণ কনৌ 

কিৃকতৃা এবং কলখক কুলপ্রীত যােব। 

ইন্দ্র নুইদয়র আত্মজ্ীবনী " My Life in Full: Work, Family and our 

Future " প্রকামিত হল  

ইন্দ্র নুই তার বই, 'My Life in Full: Work, Family and our Future' -এ, 

কিৃজ্ীবী িমহলাদের জ্ীবদন সাংগঠমনক সহায়তা কয গুরুত্ব প্রোন কদর তার উের 

আদলাকোত কদরদেন। উোহরণস্বরূে, মতমন তার বাবার কযাোর ধরা েোর ের 

ভারদত বাবার যত্ন কনওয়ার জ্ন্য BCG কততৃ ক মতন িাদসর কবতন েুটির প্রস্তাদবর 

কিা উদিখ কদরন ।  

 

Miscellaneous 
 

LIC এরজন্টরেে জন্য ANANDA পমািাইল অ্যা  চালু করেরে 

লাইফ ইেুযদরে কদেৃাদরিন অব ইমিয়া (LIC) এলআইমস এদজ্ন্টদের জ্ন্য 

"ANANDA" এর কিাবাইল অযামেদকিন চালু কদরদে। এটি একটি মিমজ্র্াল 

কেোরদলস সলুযিন । ANANDA এর েুদরা অি ৃহল 'Atma Nirbhar Agents 

New Business Digital Application'। ANANDA কিাবাইল অযােটি LIC 

কচয়ারোরসন এি আর কুিার মভমিও কনফাদরমেংদয়র িাধ্যদি চালু কদরমেদলন। 
 

ANANDA অ্যা  সম্পরকম : 

• ANANDA মিমজ্র্াল অযামেদকিনটি LIC এদজ্ন্ট / িধ্যস্থতাকারীদের 

জ্ন্য 2020 সাদলর নদভম্বর িাদস চালু করা হদয়মেল। 

• কিাবাইল অযােটির জ্ন্য এদজ্ন্ট / িধ্যস্থতাকারীদের িদধ্য ANANDA 

ব্যবহাদরর িািা কবদে যাদব এবং LIC কক ব্যবসার কক্ষদি আরও উঁচু স্থাদন 

মনদয় কযদত সাহায্য করদব। 

• ANANDA রু্লটি LIC এদজ্ন্টদের জ্ন্য তাদের বামে কিদকই নতুন LIC 

েমলমস করমজ্স্টার করদত সক্ষি করদব । 

• সম্ভাব্য গ্রাহকরা ব্যমক্তগতভাদব এদজ্দন্টর সাদি কেখা না কদরই তাদের 

বামে/অমফদসর স্বাচ্ছদন্দয একটি নতুন জ্ীবন বীিা েমলমস গ্রহদণর সুমবধা 

কেদত োদরন। 

• এটি একটি কাগজ্মবহীন KYC প্রমক্রয়ার উের মভমত্ত কদর ই-প্রিাণীকরণ 

ব্যবহার কদর ততমর করা হদয়দে। 
 

PFRDA ন্যাশনাল প নশন হসরেরম (NPS) িরিরশে িয়স 

িাহ়িরয় 70 িেে করেরে 

কেনিন ফাি করগুদলর্মর অযাি কিদভলেদিন্ট অিমরটি (PFRDA) ন্যািনাল 

কেনিন মসদস্টদির (NPS) প্রদবদির বয়স 65 বের কিদক বামেদয় 70 বের 

কদরদে। আদগ NPS-এ মবমনদয়াদগর কযাগ্য বয়স মেল 18-65 বের, যা এখন 

েমরবতৃন কদর 18-70 বের করা হদয়দে। সংদিামধত মনয়ি অনুযায়ী, 65-70 বের 

বয়দসর িদধ্য কযদকান ভারতীয় নাগমরক, আবামসক বা অনাবাসী এবং ভারদতর 

মবদেিী নাগমরক (OCI) NPS-এ কযাগ মেদত োদর এবং 75 বের বয়স েযৃে 

তাদের NPS অযাকাউন্ট চামলদয় কযদত বা স্থমগত রাখদত োদর। 

যমে ককান ব্যমক্ত 65 বের েদর NPS- এ কযাগোন কদরন, তাহদল স্বাভামবক প্রস্থান 

3 বের ের হদব। 3 বেদরর আদগ প্রস্থান অকালীন প্রস্থান মহসাদব মবদবমচত হদব। 

65 বের ের NPS কখালা হদল ইকুইটির সংিদিৃ আসা েমরিাদণরও একটি সীিা 

িাকদব । সদবৃাি ইকুইটি এেদোজ্ার অদর্া এবং অযামক্টভ চদয়দসর অধীদন 

যিাক্রদি 15% এবং 50%। 
 

IMF ভােরতে পিশাল ড্রহয়ং োইর্স(SDR) এে পকার্া 

িাহ়িরয়রে 

আেজৃ্ামতক িুদ্রা তহমবল (IMF) ভারদতর কিিাল ড্রময়ং রাইর্স(SDR) এর 

জ্ন্য 12.57 মবমলয়ন (প্রায় 17.86 মবমলয়ন িামকৃন িলার) বরাে কদরদে। এর 

ফদল, ভারদতর কিার্ SDR কহামল্ডং 13.66 মবমলয়ন (প্রায় 19.41 মবমলয়ন িামকৃন 

িলাদরর সিান) হদয়দে। 

SDR ভারদতর তবদেমিক িুদ্রা মরজ্াদভৃর (FER) অন্যতি উোোন। তাই এখন 

তবদেমিক িুদ্রা মরজ্াভৃ (FER) কবদেদে। IMF তার সকল সেস্য কেিগুমলদক 

কিার্ 456 মবমলয়ন SDR বরাে কদরদে, যার িদধ্য ভারত কেদয়দে SDR 12.57। 
 

জীি হমলখা হসং হিরশ্বে িথম গলফাে হযহন দুিাই পগারল্ডন হভসা 

প রয়রেন 

তারকা ভারতীয় গলফার জ্ীব মিলখা মসং মবদশ্বর প্রিি কেিাোর গল্ফ কখদলায়াে 

হদয়দেন মযমন 10 বেদরর দুবাই কগাদল্ডন মভসা কেদয়দেন। 49 বের বয়সী জ্ীব 

মিলখা মসং এর সাদি দুবাইদয়র েীর্ৃমেদনর সম্পকৃ রদয়দে, মতমন কবি কদয়কটি 

রু্নৃাদিদন্ট অংি মনদয়দেন এবং এই িহদর তার অদনক বনু্ধ আদেন । 

2001 দুবাই কিজ্ারৃ্ লামসদকর সিয়, জ্ীভ একটি মবশ্ব করকিৃ গদেমেদলন, যখন 

মতমন 94 েদয়ন্ট কেদয় চারটি রাউি সম্পন্ন কদরমেদলন এবং র্ষ্ঠ স্থাদন মেদলন। 

ইউদরােীয় রু্যদর চারটি, জ্াোন গল্ফ রু্যদর চারটি এবং এমিয়ান রু্যদর েয়টি 

মিদরাো জ্য়ী জ্ীব একজ্ন অমভজ্াত কেিাোর ক্রীোমবে হওয়ার েরুণ 10 

বেদরর ‘দগাল্ড কািৃ’ কেদয়দেন। 
 

অ্ন্যান্য ক্রী়িাহিে: 

দুবাই কততৃ ক কগাদল্ডন মভসা প্রাপ্ত অন্যান্য কখদলায়ােদের িদধ্য রদয়দে ফুর্বলার 

মক্রমস্টয়াদনা করানাদল্ডা, েল েগবা, রবাদতৃা কাদলৃাস, লুইস মফদগা এবং করাদিল 

লুকাকু, কর্মনস সুোরস্টার কনাভাক কজ্াদকামভচ, ভারতীয় কর্মনস তারকা সামনয়া 

মিজৃ্া এবং তার স্বািী ও োমকস্তামন মক্রদকর্ার কিাদয়ব িামলক। বমলউি তারকা 

িাহরুখ খান এবং সঞ্জয় েত্তও মভসা কেদয়দেন। 
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LIC পিরভল রমন্ট অ্হফসােরেে জন্য পমািাইল অ্যা  

‘PRAGATI’ চালু করেরে 

ভারতীয় জ্ীবন বীিা কদেৃাদরিন (LIC) তার কিদভলেদিন্ট অমফসারদের 

ব্যবহাদরর জ্ন্য একটি নতুন কিাবাইল অযাে ‘PRAGATI’ চালু কদরদে। 

‘PRAGATI’ এর অিৃ হল "Performance Review Application, 

Growth And Trend Indicator"। LIC তার গ্রাহকদের এবং মফল্ড কফাদসৃর 

জ্ন্য কাজ্ সহজ্ করার জ্ন্য অদনক গ্রাহকদকমন্দ্রক এবং মিমজ্র্াল উদযাগ মনদচ্ছ। 
 

'PRAGATI' অ্যা  সম্পরকম : 

প্রগমত অযােটি কিদভলেদিন্ট অমফসারদের মপ্রমিয়াি সংগ্রহ, এদজ্মে 

অযামক্টদভিন, সম্ভাব্য আউর্োরফিৃার প্রভত মত ব্যবসাময়ক কিৃকাদণ্ডর গুরুত্বেূণৃ 

কক্ষদি তাদের এদজ্মে বামহনীর োরফরম্যাে সম্পদকৃ মরদয়ল-র্াইি তথ্য কেদত 

সাহায্য করদব। এোো এদজ্ন্ট কিাবাইল অযাে এবং NACH যাচাইকরণ করদতও 

সাহায্য করদব । অযােটি কিদভলেদিন্ট অমফসারদের তাদের খরদচর অনুোত 

েমরিাে করার জ্ন্য একটি কযালকুদলর্রও প্রোন কদর। 
 

গীতা সরমাতা দুটি হশখর়ি চ়িা দ্রুততম ভােতীয় িরলন  

CISF কিৃকতৃা গীতা সদিাতা আমেকা এবং রামিয়ায় অবমস্থত দুটি মিখদরর চূোয় 

চো "দ্রুততি ভারতীয়" হদয়দেন। এই িাদসর শুরুর মেদক, সাব ইেদেক্টর গীতা 

সদিাতা ইউদরাদের সদবৃাি িতে রামিয়ার িাউন্ট এলিাদস চদেমেদলন। িাউন্ট 

এলিাস (5,642 মির্ার) রামিয়ায় িাকদলও মকমলিাঞ্জাদরা িতে (5,895 মির্ার) 

তাঞ্জামনয়ায় অবমস্থত এবং এটি আমেকার সদবৃাি িতে। 
 

হিরশ্বে সিরচরয় িয়স্ক জীহিত যমজ িরলন 107 িেে িয়সী জা াহন 

পিারনো 

মগদনস ওয়ালৃ্ড করকিৃস 107 বের বয়সী দুই জ্াোমন কবানদক মবদশ্বর সবদচদয় 

বয়ি জ্ীবে যিজ্ মহদসদব সোমনত কদরদে । উদিদনা সুমিয়ািা এবং ককাদি 

ককািািা 5 নদভম্বর 1913 -এ েমিি জ্াোদনর কসাদোমিিা বীদে 11 ভাই -

কবাদনর িদধ্য তত তীয় এবং চতুি ৃনম্বর মহসাদব জ্মগ্রহণ কদরমেদলন। 

সুমিয়ািা এবং ককািািার বয়স 1 কসদেম্বদর 107 বের এবং 300 মেন মেল, যা 

107 বের 175 মেদনর মবখ্যাত জ্াোমন কবান মকন নামরতা এবং মজ্ন কযামনর আদগর 

করকিৃ কভদে মেদয়মেল । 
 

IFSCA সারেরনিল ফাইন্যাি হিরশষজ্ঞ প্যারনল গেন করেরে  

ইন্টারন্যািনাল ফাইন্যামেয়াল সামভৃদসস কসন্টারস অিমরটি (IFSCA) IFSC কত 

সাসদর্ইদনবল ফাইন্যাে হাদবর উন্নয়দনর জ্ন্য একটি েিমতর সুোমরদির 

উদেদশ্য একটি মবদির্জ্ঞ কমিটি গঠন কদরদে। মবদির্জ্ঞ কমিটির সভােমতত্ব 

করদবন ভারত সরকাদরর প্রাক্তণ সমচব, েমরদবি, বন ও জ্লবাযু় েমরবতৃন িন্ত্রক 

C.K. মিশ্র। কমিটিদত কচয়ারোরসন এবং সেস্য সমচবসহ কিার্ 10 জ্ন সেস্য 

িাকদব । 
 

IFSCA সম্পরকম : 

IFSCA 2020 সাদলর 27 এমপ্রল প্রমতমষ্ঠত হয় । গুজ্রাদর্র গান্ধীনগদরর GIFT 

মসটিদত এর সের েপ্তর রদয়দে। 
 

অ্যামাজন ইহডয়া পলািাল কহম্পউর্াে সারয়ি এিুরকশন পিাগ্রাম 

চালু করেরে 

ই-কিাসৃ প্রধান আিাজ্ন ইমিয়া ভারদত তাদের মবশ্বব্যােী কমম্পউর্ার মবজ্ঞান 

মিক্ষা কপ্রাগ্রাি অযািাজ্ন মফউচার ইমঞ্জমনয়ার চালু করার কর্ার্ণা কদরদে । এই 

কিৃসূচী মনম্নিাদনর প্রমতমনমধত্বিীল এবং অপ্রতুল সম্প্রোদয়র মিক্ষািীদের জ্ন্য 

িানসেত কমম্পউর্ার মবজ্ঞান মিক্ষা এবং কিৃজ্ীবদনর সুদযাগ অযাদেস প্রোন 

করদত সক্ষি হদব।  
 

েণিীে হসং ভােরতে NBA-ে ব্র্যাড অ্যাম্বারসিে হিসারি মরনানীত িরলন 

ন্যািনাল বাদির্বল অযাদসামসদয়িন (NBA) বমলউি অমভদনতা রণবীর মসংদক 

ভারদতর িযাি অযাম্বাদসির মহদসদব িদনানীত কদরদে। মতমন 2021-22-এর 75 

তি বামর্ৃকী কিৌসুদি ভারদত মলগটিরর কপ্রাফাইল বাোদনার জ্ন্য NBA- এর 

সাদি কাজ্ করদবন। 2021-22 কিৌসুদির জ্ন্য রণবীর মসং NBA ইমিয়া এবং 

তার ব্যমক্তগত সািামজ্ক মিমিয়া অযাকাউন্টগুমলদত প্রেমিৃত কবি কদয়কটি লীগ 

উদযাদগ অংি কনদবন। 
 

NBA সম্পরকম : 

NBA একটি মবশ্বব্যােী ক্রীো এবং মিমিয়া ব্যবসা, যা চারটি কেিাোর ক্রীো 

লীগদক মর্দর মনমিৃত । এই ক্রীো মলগগুমল হল ন্যািনাল বাদির্বল 

অযাদসামসদয়িন, উইদিনস ন্যািনাল বাদির্বল অযাদসামসদয়িন, NBA মজ্ লীগ 

এবং NBA 2K লীগ। NBA কগিস এবং কপ্রাগ্রামিং 215 টি কেদি োওয়া যায়। 

 

 
 

 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/9253/mission-kolkata-police-si-sergeant-live-classes-by-adda247

