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ম ন্দ্র চাচা মচৌধু রীর

National News

'Namami Gange' মমশরনর অ্মিমসয়াল

প্রধানমন্ত্রী মমাদী 'জল জীবন মমশন অ্যাপ' এবং 'রাষ্ট্রীয় জল জীবন
ম াশ' চালু রররেন

মাস র্ মিরসরব ম াষণা রররে

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমাদী 20 অতটাবর, 2021 োররতে 'জল জীবন

'NamamiGange' মপ্রাগ্রাতমর অরিরসয়াল মাস ে রহতসতব মর্ােণা

রমশন অযাপ' এবং 'রাষ্ট্রীয় জল জীবন ম াশ' চালু

তরতেন । এটি 2019

সাতল চালু হওয়া জল জীবন রমশন (JJM) এর অংশ রহসাতব চালু হতয়তে ।
জল জীবন রমশন মদতশর মরহলাতদরত োতদর সময় সাশ্রয় রতে সাহায্য
রতব । ভারতের প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র মমাদী 20 অতটাবর, 2021 োররতে 'জল
জীবন রমশন অযাপ' এবং 'রাষ্ট্রীয় জল জীবন ম াশ' চালু তরতেন । এটি 2019
সাতল চালু হওয়া জল জীবন রমশন (JJM) এর অংশ রহসাতব চালু হতয়তে । জল
জীবন রমশন মদতশর মরহলাতদরত োতদর সময় এবং প্রতচষ্টা সাশ্রয় রতে
সাহায্য রতব । োতদর আতে পানীয় জল আনার উতেতে দীর্ঘ দূরত্ব অরেক্রম
রে ।আতে পানীয় জল আনার উতেতে দীর্ঘ দূরত্ব অরেক্রম রে ।

আই রন

ভারেীয়

রম

বইতয়র

ােঘ ু ন চররি চাচা মচৌধু রীত
রা

হতয়তে। এই প্র তের জন্য 2.26 ম াটি ো া বরাে রা হতয়তে। রম গুরল
প্রার্রম ভাতব রহরি, ইংতররজ এবং বাংলা ভাোয় চালু রা হতব।
ন্যাশনাল রমশন ির রিন েঙ্গা (NMCG)

ােঘ ু ন চররতির ধারণার, রব াশ ও

রবেরতণর জন্য চাচা মচৌধু রী রম তসর প্র াশ ডায়মন্ড েুনতসর সতঙ্গ চুরি
তরতে। চাচা মচৌধু রীত মূলে রশশুতদরত নদ-নদী পররষ্কাতরর অরভযাতনর
সাতর্ যুি রতে মবতে মনওয়া হতয়তে ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী স্বচ্ছ ভােত মমশন-Urban 2.0 এবং
AMRUT 2.0 এে উরভাদন করেরেন
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী দদদিে ডক্টে আরেদকে ইন্টােন্যাশনাল মেন্টাে মেরক

জল জীবন মমশন অ্যাপ সম্পর ে :
মে তহাল্ডারতদর মতে সতচেনো বৃ রি রার জন্য এবং রমশতনর অধীতন
রিমগুরলর অরধ ের স্বচ্ছো এবং জবাবরদরহোর জন্য জল জীবন রমশন অযাপ

স্বচ্ছ ভােত দমশন-Urban (SBM-U) এবং অটল দমশন ফে দেজু রভরনশন

চালু রা হতয়তে। েগুরল পররবার জল মপতয়তে, জতলর গুণমান সহ
রমশতনর অন্যান্য সমস্ত রববরণ েথ্য এ টি মমাবাইল অযারিত শতন পাওয়া
যাতব।

মুক্ত' এবং 'দনোপদ জল ' কোে উরেশ্য পূ েরেে জন্য দডজাইন কো হরয়রে।

রাষ্ট্রীয় জল জীবন ম াশ (RJJK) সম্পর ে :

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী লরণৌরত Azadi@75 পমেদশশ ন করেরেন

রাষ্ট্রীয় জল জীবন ম াশ (RJJK) ব্যরি, প্ররেষ্ঠান,

অযান্ড আেবান ট্রান্সফেরমশন (AMRUT) নারম দুটি দমশরনে দিতীয় পরবেে
েূ চনা করেন। SBM-U 2.0 এবং AMRUT 2.0 েমস্ত শহেরক 'আবজেনা
SBM-U 2.0 এে ব্যয় প্রায় 1.41 লক্ষ মকাটি টাকা। AMRUT 2.0 এে ব্যয়
প্রায় 2.87 লক্ষ মকাটি টাকা।

তপঘাতরশন, বা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী লখনউরত ‘Azadi@75 – New Urban India:

সমাজতসবী, ভারতে বা রবতদতশ, প্ররেটি গ্রামীণ পররবার, িু ল, অঙ্গনওয়ার়ি

Transforming Urban Landscape’ নামক েরেলন-কাম-এক্সরপাে

ম ন্দ্র, আশ্রমশালা এবং অন্যান্য পাবরল প্ররেষ্ঠাতন তলর জতলর সংতযাে
প্রদান রতে সক্ষম রতব । জল শরি মন্ত্রত র অধীতন পানীয় জল এবং
স্যারনতেশন রবভাে দ্বারা প্ররেরষ্ঠে এ টি রনবরিে পাবরল চযাররতেবল ট্রাে

উরিাধন কেরলন । দতন দদনব্যাপী এই অনুষ্ঠারনে দেম হল "New Urban
India"। এটি 07 অরক্টাবে, 2021 তাদেরখ মশষ হরব। এই েরেলন-কামএক্সরপা হাউদজং ও নগে দবষয়ক মন্ত্রোলয় (MoHUA) িাো আরয়াদজত হয়।

রহসাতব RJJK চালু রা হতয়তে।

ভারত সর ার 'Waste to Wealth' ওরয়ব মপার্োল চালু রররে
অর্ঘনীরে এবং রবরভন্ন সম্প্রদাতয়র মানুতের অংশগ্রহতণর মােতম সাতেতনবল
উন্নয়তনর জন্য সহতযারেো বৃ রির উতেতে ভারে সর ার "Waste to
Wealth" নাতম এ টি ওতয়ব মপােঘাল চালু তরতে। ওতয়ব মপােঘালটি প্রযুরি
সরবরাহ ারী, সর ারী অংশীদার এবং শহতরর স্থানীয় সংস্থাগুরলত এ রিে
তর ভারতের বজঘয সমস্যার (প্রধানে িারেত র) সমাধান েুুঁজতব ।
প্রধান ববজ্ঞারন উপতদষ্টার াযঘালয় দ্বারা মপােঘালটি চালু রা হতয়তে এবং
োিী জয়ন্তী উপলতক্ষ 02 অতটাবর, 2021 োররতে প্রধান ববজ্ঞারন
উপতদষ্টা ম রবজয় রার্বন দ্বারা উতদ্বাধন রা হতয়তে।
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•

মূ ল হাইলাইট:
•

প্রধানমন্ত্রী স্মাটশ মিটিি মমশন এবং অ্যাম্রুট এে অ্ধীরন োরযযে 75
টি নগে উন্নয়ন প্রকরেে উরবাধন ও মভমিপ্রস্তে স্থাপন করেন।

•

মতমন লখনউ, কানপু ে, বাোণিী, প্রয়াগোয, মগােখপু ে, ঝাাঁমি এবং
গামযয়াবাদ িহ িাতটি শহরে FAME-II এে অ্ধীরন 75 টি বারিে
উরভাদন ।

মকন্দ্র িেকাে ICMR-এে মরান-মভমিক ভযাকমিন মবতেণ মরেল ‘iDrone’ চালু করেরে
মকন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পদেবাে কল্যাে মন্ত্রী মনেু খ মান্দাদভয়া উত্তে-পূ বে োজযগুদলে
জন্য মরান দভদত্তক ভযাকদেন দবতেে মরডল 'আই-মরান' চালু করেরেন।
ইদন্ডয়ান কাউদন্সল অফ মমদডকযাল দেোচে (ICMR) আই-মরানটি ততদে
করেরে। i-Drone মারন ICMR’s Drone Response and Outreach in
North East।
এই টুলটিে প্রধান উরেশ্য হল ভােরতে দুলেভ স্থ্ানগুদলরত ভযাকদেন দবতেেরক
েহজতে কো এবং স্বাস্থ্যরেবাে েহজলভযতা উন্নত কো। বতে মারন মদেপু ে,
নাগাল্যান্ড এবং মকন্দ্রশাদেত অঞ্চল আন্দামান ও দনরকাবরে মরান দভদত্তক
দবতেে প্রকল্প বাস্তবাদয়ত হরচ্ছ। ICMR প্রােদমকভারব ভযাকদেন বহন ও
স্থ্ানান্তে কোে জন্য মরারনে ক্ষমতা পেীক্ষা কোে উরেরশ্য কানপু রেে ইদন্ডয়ান
ইনদিটিউট অফ মটকরনালদজে োরে েহর াদগতা করেরে ।

ভােরতে উপ -োষ্ট্রপমত 'Mahabahu Brahmaputra River
Heritage Centre' এে উরবাধন করেরেন
ভােরতে উপোষ্ট্রপদত এম মভঙ্কাইয়া নাইডু আোরমে গুয়াহাটিরত োজযপাল
জগদীশ মুখী এবং মুখ্যমন্ত্রী দহমন্ত দবশ্ব শমোে উপদস্থ্দতরত 'Mahabahu
Brahmaputra River Heritage Centre' এে উরিাধন করেরেন। এই
মেন্টােটি মূলত কামরূরপে দিটিশ মডপু টি কদমশনারেে বােস্থ্ান দহরেরব কাজ
কেত। এটি ততদেে প্রায় 150 বেে পরে, গুয়াহাটিে আইদনক দডদে বাংরলাটি
ঐদতহযশালী মেন্টাে দহোরব জনোধােরেে জন্য উন্মু ক্ত কো হরয়দেল।

স্বাস্থযমন্ত্রী "দ্য মেট অ্ফ দ্য ওয়ার্ল্শি মচলররন 2021" মেরপাটশ প্রকাশ
করেরেন
মকন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনেু খ মান্দাদবয়া ইউদনরেরফে তবদশ্বক প্রধান প্রকাশনা “The
State of the World’s Children 2021; On My Mind: promoting,
protecting and caring for children’s mental health নতুন দদদিরত
প্রকাশ করেরে। প্রদতরবদরন দশশুরদে মানদেক স্বারস্থ্যে উপে মকাদভড -19
মহামােীে উরিখর াগ্য প্রভারবে দববেে মদওয়া হরয়রে।
মেরপাটশ অ্নু যায়ী:
•

একটি েু স্থ্ েমাজ গঠরনে জন্য মানদেক স্বাস্থ্যরক একটি গুরুত্বপূ েে দদক
দহরেরব দবরবচনা কোে জন্য এটি অতযন্ত গুরুত্বপূ েে। মনেু খ উরিখ
করেরেন ম বাবা -মা এবং পদেবারেে োরে মানদেক স্বারস্থ্যে েমস্যাগুদল
েমাধান কোে জন্য দশক্ষকো অতযন্ত গুরুত্বপূ েে অংশীদাে।

•

ইউদনরেফ ইদন্ডয়াে প্রদতদনদধ ডা ইয়ােদমন আলী হক দেরপারটেে দকেু
গুরুত্বপূ েে ফলাফল উপস্থ্াপন করেন।
2

প্রদতরবদরন বলা হরয়রে, ভােরত 15 মেরক 24 বেে বয়েীরদে মরে প্রায়
14 শতাংশ বা তারদে মরে 7 জরনে মরে 1 জন প্রায়ই হতাশাগ্রস্ত মবাধ
করেন বা দকেু কেরত আগ্রহী নন।

মকন্দ্র িেকাে 5 বেরে 7 টি 'PM MITRA' পাকশ স্থাপরনে
অ্নু রমাদন মদরয়রে
অেেনীদতরত মটক্সটাইল খারতে বৃ দিরক আেও এদগরয় দনরত এবং মলাবাল
মটক্সটাইল মানদচরে ভােতরক শদক্তশালী অবস্থ্ারন প্রদতষ্ঠান কোে উরেরশ্য
মকন্দ্র েেকাে োো মদরশ োতটি নতুন মমগা মটক্সটাইল পাকে বা PM MITRA
পাকে স্থ্াপরনে অনুরমাদন দদরয়রে । মমগা ইদন্টরগ্ররটড মটক্সটাইল দেদজয়ন
অযান্ড অযাপারেল পাকে (PM MITRA) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে 5F দভশরনে উপে
দভদত্ত করে ততদে কো হরব। '5F' েূ েটি হল 'ফামে ফাইবাে', 'ফাইবাে টু ফযাক্টদে'
; 'ফযাক্টদে টু ফযাশন'; 'ফযাশন টু ফরেন' ।
এই পাকে গুদল দবদভন্ন োরজযে দগ্রনদফল্ড এবং িাউনদফল্ড োইটগুদলরত একটি
দবরশষ উরেশ্যমূলক ানবাহন িাো স্থ্াপন কো হরব, া োজয েেকাে এবং
ভােত েেকারেে মাদলকানাধীন একটি পাবদলক-প্রাইরভট পাটেনােদশপ (PPP)
মমারড োকরব। পাাঁচ বেরেে জন্য প্রকরল্পে মমাট ব্যয় 4,445 মকাটি টাকা দনধোেে
কো হরয়রে।

মকন্দ্র িেকাে ‘Buddhist Circuit Train FAM Tour and
Conference’ এে আরয়াযন করেরে
মকন্দ্রীয় প েটন প্রদতমন্ত্রী অজয় ভাট োফদােজং মেলওরয় মিশন (দদদি
শহেতলী মেলওরয়ে অংশ) মেরক "রবৌি োদকে ট মট্রন FAM টুযে" এে
উরভাদন কেরলন । ইদন্ডয়ান মেলওরয় কযাটাদেং অযান্ড টুযদেজম করপোরেশরনে
(IRCTC) েহর াদগতায় প েটন মন্ত্রক মকন্দ্রীয় েেকারেে "Dekho Apna
Desh" উরযারগে অংশ দহরেরব “Buddhist Circuit Train FAM Tour”
এে আরয়াজন করেরে।

International News
নাজলা বাউরেন মরামধারন মতউমনমসয়ার প্রথম মমিলা প্রধানমন্ত্রী
মিরসরব মনযু ক্ত িরয়রেন
নাজলা বাউতডন মরামধাতন রেউরনরসয়ার প্রর্ম মরহলা প্রধানমন্ত্রী রহতসতব রনযুি
হতয়তেন। 63 বের বয়সী নাজলা বাউতডন মরামধাতন সমগ্র আরব রবতের প্রর্ম
মরহলা প্রধানমন্ত্রী । এই রনতয়াতের আতে, নাজলা 2011 সাতল রশক্ষা মন্ত্রণালতয়র
দারয়ত্ব পালন তরন। রেরন মপশায় এ জন ভূেত্ত্বরবদ এবং রেউরনস ন্যাশনাল
িু ল অি ইরিরনয়াররং -এর অোপ ।

ইমিওমপয়াে প্রধানমন্ত্রী আমব আহরমদ মবতীয় মময়ারদে যন্য শপি
মনরলন
ইদেওদপয়াে প্রধানমন্ত্রী আদব আহরমদ দিতীয় পাাঁচ বেরেে মময়ারদে জন্য শপে
দনরয়রেন। েু দপ্রম মকারটেে প্রধান দবচােপদত মমজা আরশনাদফে উপদস্থ্দতরত
দতদন শপে বাকয পাঠ করেন । আহরমদ আদবে পাটিেরক জু রনে েংেদ দনবোচরন
দবজয়ী ম াষো কো হরয়দেল, া দবরোধী দলগুদল িাো েমারলাদচত হরয়দেল
দকন্তু বদহোগত প েরবক্ষকরদে িাো দবগত দনবোচরনে মচরয় উন্নত বরল বেেনা
কো হরয়দেল। দতদন 2018 োল মেরক ইদেওদপয়াে প্রধানমন্ত্রীে দাদয়ত্ব পালন
কেরেন।
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State News
মহমাচল প্ররদশ দারুমচমনে িংগঠিত চাষ শুরু কো প্রিম োযয হরয়
উরেরে
CSIR এে ইনদিটিউট অব দহমালয়ান বারয়ারোেে মটকরনালদজ (IHBT)
পাইলট দভদত্তরত দহমাচল প্ররদরশ দারুদচদন চাষ চালু করেরে। আেল দারুদচদন
বা দারুদচদনমুরভোম প্রধানত শ্রীলঙ্কায় জন্মায় । অন্যদদরক ক্ষুদ্র উৎপাদনকােী
মদশগুদলে মরে েরয়রে মেইরচরলে, মাদাগাস্কাে এবং ভােত।
চীন, শ্রীলঙ্কা, দভরয়তনাম, ইরন্দারনদশয়া এবং মনপাল মেরক ভােত বেরে
45,318 টন দারুদচদন আমদাদন কো হয় । দারুদচদন মভোম চারষে ফরল
দহমাচলপ্ররদশ ভােরতে প্রেম োরজয পদেেত হরয়রে ম খারন দারুদচদন চারষে
আরয়াজন কো হরয়রে।

মবরের সবরচরয় বড় খামদ জাতীয় পতা া লাদারখর মলিরত উরতালন
রা িরয়রে
02 অতটাবর, 2021 -এ মহাত্মা োিীর 152 েম জন্মবারেঘ ী উপলতক্ষ োরদ
াপত়ি বেরর রবতের বৃ হত্তম জােীয় পো া লাদাতের মলতহ স্থারপে হতয়তে।
লাদাতের মলিতেন্যান্ট েভনঘর আর ম মার্ু র োরদ জােীয় পো ার উতদ্বাধন
তরন । পো াটি বেরর তরতে োরদ ডায়াসঘ এবং মুম্বাই রভরত্ত রপ্রন্টাসঘ যা
োরদ গ্রাম ও রশে রমশতনর অরধভুি।
সু রা-মসাই ইরিরনয়ার মররজতমন্টত মুম্বাই মর্ত মলতহ জােীয় পো া আনার
দারয়ত্ব মদওয়া হতয়রেল এবং উতন্মাচন অনুষ্ঠাতনর জন্য উঁচু পাহাত়ির চূ়িায় এটি
স্থাপতনর দারয়ত্বও মদওয়া হতয়রেল।
পতা াটি সম্পর ে :
•
•
•

পতা াটি 225 িুর্ লম্বা এবং 150 িুর্ চওড়া। এর ওজন প্রায়
1,000 ম মজ।
পতা াটি ভারতীয় মসনাবামিনীর 57 টি ইমিমনয়ার মরমজরমন্ট প্রস্তুত
রররে।
পতা াটি এখন পযে ন্ত ভাররত মনমমে ত সবরচরয় বড় িস্তমনমমে ত এবং
িযান্ডস্পুন তুলার খামদ পতা া।

ঙ্গনা রানাউত উতরপ্ররদরশর ODOP মিরমর ব্র্যান্ড অ্যাম্বারসের
মিসারব মনযু ক্ত িরয়রেন
মুখ্যমন্ত্রী মযােী আরদেযনাতর্র মনেৃত্বাধীন উত্তরপ্রতদশ সর ার প্রবীণ বরলউড
অরভতনিী ঙ্গনা রানাউেত রাতজযর উচ্চারভলােী "One District One
Product (ODOP)" রিতমর ব্র্যান্ড অযাম্বাতসডর রহসাতব মতনানীে তরতে।
মুখ্যমন্ত্রী মযােী ঙ্গনাত এ টি মরৌপ্য মুদ্রাও উপহার রদতয়তেন, যা 'রাম জন্ম
ভূরম পূ জার' জন্য ব্যবহৃে হতয়রেল।
ODOP মিম সম্পর ে :
UP সর ার রারজযর 75 টি মজলায় ঐমতিযবািী মশল্পর ন্দ্র ততমরর লরযয
ওয়ান মেমিক্ট-ওয়ান মপ্রাোক্ট (ODOP) মে সূমচ চালু রররে।

আমলবাগ িাদা মপাঁ য়ায স্বাস্থযযমনত উপকারেে যন্য GI টযাগ
মপরয়রে
মহাোরষ্ট্রে োয়গড় মজলাে আদলবারগে দবখ্যাত োদা মপাঁয়াজরক দজওগ্রাদফকাল
ইদন্ডরকশন (দজআই) টযাগ মদওয়া হরয়রে । এই মপাঁয়াজ তাে অনন্য দমদি স্বাদ
এবং এে ঔষদধ গুোবলীে জন্য দবশ্বব্যাপী স্বীকৃদত মপরয়রে । আদলবাগ তালু কাে
মাটিরত োলফারেে পদেমাে কম। NABL-অনুরমাদদত ল্যাব মটি দেরপারটে
োদা মপাঁয়াজরক কম তীিতা, দমদি স্বাদ, 'মনা টিয়াে' ফযাক্টে, কম পাইরুদভক
অযাদেড, উচ্চ মপ্রাটিন, ফযাট এবং ফাইবাে ইতযাদদ তবদশরিয উরিখ কো
হরয়রে।
কৃদষ দবভাগ এবং মকাঙ্কন কৃদষ দবশ্বদবযালয় ম ৌেভারব 15 ই জানুয়ােী, 2019
তাদেরখ GI আরবদন জমা দদরয়দেল। চলদত বেরেে 29 মেরেেে, মপরটন্ট
মেদজস্ট্রারেে মুোই কা োলরয় প্রস্তাবটি াচাই কো হরয়দেল এবং আদলবারগে
োদা মপাঁয়াজরক দজআই টযাগ মদওয়াে দেিান্ত মনওয়া হরয়দেল।

ভােরতে প্রিম ই-মফশ মারকশট অ্যাপ 'Fishwaale' আিারম চালু
কো হরয়রে
আোরমে মৎস্য, পদেরবশ মন্ত্রী পদেমল শুক্লা তবয ভােরতে প্রেম 'Fishwaale'
নামক ই-মারেে বাজাে অযাপ চালু করেরেন। মটদবল োইরজে ম মন ভাঙ্গে, মৃ গাল,
মোহু এবং দমদি জরলে ও েমুরদ্রে জরলে দহমাদয়ত মাে (আইেবক্স) এখারন পাওয়া
ারব ।

পালঘরেে মবখ্যাত ওয়াদা মকালাম োইি মযআই(GI ) টযাগ মপরয়রে
পাল ে মজলাে ওয়াদায় ব্যাপকভারব জন্মারনা দবদভন্ন চালরক GI টযাগ মদওয়া
হরয়রে, া এটিরক একটি অনন্য পদেদচদত এবং ব্যাপক বাজাে প্রদান কেরব । ওয়াদা
মকালাম, া দজদন বা দিদন চাল নারমও পদেদচত । এটি পাল রেে ওয়াদা তহদেরলে
একটি ঐদতহযগত প্রজাদতে চাল, া োদা েরেে হয়।
মদশীয় বাজারে ওয়াদা মকালাম চারলে দাম প্রদত মকদজরত 60-70 টাকা এবং
দবরদরশও এে রেি চাদহদা েরয়রে। বেরেে পে বেে ধরে পাল রে ওয়াদা
মকালাম জন্মায় । এটি তাে মোট আকৃদত, েু গন্ধ, স্বারদে জন্য পদেদচত। এটি
গ্লুরটন-মুক্ত। তরব এটি একটি কম ফলনশীল ফেল |
3
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অ্ন্ধ্রপ্ররদশ িেকাে ‘রস্বচ্ছা’ কমশ িূমচ চালু করেরে
ঋতুস্রারবে েরঙ্গ ু ক্ত কলঙ্ক মমাকারবলা, মদহলারদে ব্যদক্তগত স্বাস্থ্যদবদধরত
অগ্রাদধকাে এবং তরেে েু স্থ্ েংলাপরক উৎোদহত কোে জন্য অন্ধ্রপ্ররদরশে
মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই.এে.জগন মমাহন মেদি 'মস্বচ্ছা' কমেেূদচ চালু করেরেন।
উরদ্যারগে অ্ধীরন:

•

োজয েেকাে েেকাদে দশক্ষাপ্রদতষ্ঠারন দবনামূরল্য োেীরদে ভারলা মারনে
িযারন্ডড স্যাদনটাদে ন্যাপদকন প্রদান কেরব।

•

32 মকাটি টাকাে আদেেক ব্যরয় োরজযে েমস্ত েেকাদে স্কুল এবং
ইন্টােদমদডরয়ট করলরজ েপ্তম-িাদশ মেেী মেরক পড়া প্রায় 10 লক্ষ
দকরশােী মমরয়রদে প্রদত মারে দশটি করে স্যাদনটাদে ন্যাপদকন মদওয়া
হরব।

•

প্রদত মদহলা দশক্ষােীরক প্রদত বেে মমাট 120 টি ন্যাপদকন বোে কো হরব,
এমনদক গ্রীষ্মকালীন েু টিরতও, দশক্ষােীরদে স্কুল োড়াে আরগ তারদে
মকাটা েেবোহ কো হরব |

Economy News
মিরেম্বে মারিে GST িংগ্রহ 1.17 লক্ষ মকাটি টাকা োম়িরয়রে
মেরেেে মারে েংগৃ হীত মমাট GST োজস্ব দেল 1,17,010 মকাটি টাকা, াে
মরে দেল CGST 20,578 মকাটি টাকা, SGST 26,767 মকাটি টাকা এবং
IGST 60,911 মকাটি টাকা । মেরেেরেে োজস্ব গত বেরেে ঐ একই মারে
GST আরয়ে মচরয় 23% মবদশ। মেরেেে মারে পণ্য আমদাদন মেরক আয়
30% মবদশ দেল।

দদও এটি েবেদনম্ন দবদনরয়াগ মগ্রড মেটিং Baa3 মক ধরে মেরখরে । মুদডজ
বরলরে ম , প্রকৃত দজদডদপ এই বেে 2019-20 এে মহামােী পেবতী স্তেরক
োদড়রয় ারব । মুদডরজে অনুমান, 2021-22-এ দজদডদপ মেকডে 9.3% বৃ দি
হরব এবং তাে পরেে বেে হরব 7.9%।

মবশ্বব্াংক অ্নু মান করেরে FY22 মত ভােতীয় GDP 8.3% হারে
বৃ মি
দবশ্বব্যাংক অনুমান করেরে ম , চলদত অেেবেে 2021-22 -এ ভােরতে দজদডদপ
8.3% বৃ দি পারব। ভােরতে অেেনীদত 2021-22 অেেবেরে 8.3 শতাংশ বৃ দি
পারব বরল আশা কো হরচ্ছ, া দদক্ষে এদশয়াে বৃ হত্তম । এটিে বৃ দি পাওয়াে মূল
কােে হরত চরলরে পাবদলক ইনরভিরমন্ট এবং উৎপাদন বৃ দিরত উৎোহ বৃ দি
। দবশ্বব্যাংক দদক্ষে এদশয়াে েবেরশষ আপরডট ‘দশফটিং দগয়ােে: দডদজটাইরজশন
অযান্ড োদভে রেে-মলড মডরভলপড’ -এ এটি জাদনরয়রে।
দবশ্বব্যাংক অনু ায়ী দতনটি অেেবেরে ভােরতে জন্য দজদডদপ বৃ দিে হাে দনম্নরূপ:
•

2021-22 (FY22): 8.3%

•

2022-23 (FY23): 7.5%

•

2023-24 (FY24): 6.5%

Fitch ভােরতে FY22 মযমেমপ বৃ মিে পূ বশানু মান কমমরয় 8.7%
করেরে
মফচ মেটিং চলমত অ্িশ বেরেে যন্য ভােরতে অ্িশ ননমতক বৃ মিে
পূ বশানু মান 8.7% -এ কমমরয়রে, মকন্তু FY23-মত GDP বৃ মি 10% হরব
বরল অ্নু মান করেরে । মকামভে -19 মহামােীে মবতীয় মেউরয়ে দরুণ
ভােরতে অ্িশ ননমতক পু নরুিাে মবলমম্বত হরচ্ছ বরল মফচ মেটিং বণশ না
করেরে ।

আরগে মািগুমলরত GST িংগ্রহ:

Rankings & Reports

•

আগি: 1.12 লক্ষ মকাটি টাকা

•

জু লাই 2021: 1,16,393 মকাটি টাকা

মহনমল পািরপাটশ ইনরেক্স 2021-এ ভােত 6 তম স্থারন মনরম মগরে

•

জু ন 2021: 92,849 মকাটি টাকা

•

মম 2021: 1,02,709 মকাটি টাকা

•

এদপ্রল 2021: 1.41 লক্ষ মকাটি (েবেকারলে েরবোচ্চ)

•

মাচে 2021: 1.24 লক্ষ মকাটি টাকা

•

মফব্রুয়াদে 2021: 1,13,143 মকাটি টাকা

•

জানুয়াদে 2021: ₹ 1,19,847 মকাটি টাকা

মহনদল পােরপাটে ইনরডক্স 2021 এ ভােরতে স্থ্ান গত বেে মেরক েয় ধাপ
করম 90 মত মনরম এরেরে । দবরশ্বে েবরচরয় ট্রারভল্ড মেন্ডদল পােরপাটে এে
তাদলকায় জাপান এবং দেঙ্গাপু রেে পােরপাটে প্রেম স্থ্ান অদধকাে করে আরে ।
এই েূ চরক 227 টি গন্তব্য এবং 199 টি পােরপাটে েরয়রে। েূচকটি এমন েমরয়
প্রকাদশত হরয়রে খন মদশগুদল মকাদভড -19 মহামােীে প্রাদুভে ারবে প্রায় দুই
বেে পে আন্তজোদতক দশেনােীরদে জন্য ধীরে ধীরে ভ্রমে দনরষধাজ্ঞা দশদেল
কেরে। ইন্টােন্যাশনাল এয়াে ট্রান্সরপাটে অযারোদেরয়শরনে (IATA) তরেে
দভদত্তরত এই র্যাদঙ্কং কো হরয়রে।

মু মেয ভােরতে মেটিং দৃমিভমিরক 'মনমতবাচক' মিরক 'মস্থমতশীল' এ
উন্নীত করেরে
মেটিং এরজদন্স মুদড’ে ইনরভিেে োদভে ে আদেেক খারত উন্নদত এবং েমস্ত
মেক্টরে প্রতযাদশত অেেননদতক পুনরুিারেে পরে 05 অরক্টাবে, 2021-এ
ভােরতে োদবেক মেটিং দৃদিভদঙ্গরক ‘রনদতবাচক’ মেরক ‘দস্থ্দতশীল’ -এ উন্নীত
করেরে। মুদডজ প্রতযাশা কেরে ম , প্রকৃত দজদডদপ প্রবৃ দি মািাদে মময়ারদ গড়
6 শতাংরশে কাোকাদে হরব ।
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িূ চরক শীষশ 5 টি মদশ:
•

Rank 1: যাপান, মিিাপু ে

•

Rank 2: যামশ ামন, দমক্ষণ মকামেয়া

•

Rank 3: মফনল্যান্ড, ইতামল, লু রক্সমবাগশ , মেন

•

Rank 4: অ্মিয়া, মেনমাকশ

•

Rank 5: ফ্রান্স, আয়ােল্যান্ড, মনদােল্যান্ডি, পতুশগাল, িু ইরেন
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মবরশ্বে 5 টি কম শমিশালী পািরপাটশ

মকাটাক ব্াংক প্রতযক্ষ, পরোক্ষ কে আদারয়ে যন্য িেকারেে কাে

•

আফগামনস্তান

মিরক অ্নু রমাদন মপরয়রে

•

ইোক

•

মকাটাক মাদহন্দ্রা ব্যাংক দলদমরটড (KMBL) ব্যাংদকং মনটওয়ারকে ে মােরম

মিমেয়া

•

আয়কে, পণ্য ও পদেরষবা কে (GST) ইতযাদদে মরতা প্রতযক্ষ ও পরোক্ষ কে

পামকস্তান

•

েংগ্ররহে জন্য েেকারেে অনুরমাদন মপরয়রে। এেফরল, ব্যাংকটি েেকাে-

ইরয়রমন

েম্পদকে ত ব্যবোয় অংশগ্রহরেে অনুমদত পাওয়াে পরে প্রেম দনধোদেত মবেেকাদে

মু রকশ আম্বামন মফাবশ ি ইমন্ডয়াে ধনী তামলকা 2021-এে শীরষশ
েরয়রে
দেলারয়ন্স ইন্ডাদস্ট্রজ দলদমরটরডে (RIL) মচয়ােম্যান মুরকশ আোদন 2021
োরল প্রকাদশত মফাবেে ইদন্ডয়া ধনী তাদলকাে শীরষে েরয়রেন। এই তাদলকায়
ভােরতে 100 জন ধনী েরয়রে। দতদন 2008 োল মেরক মফাবেে ইদন্ডয়াে
তাদলকায় টানা 14 বেে ধনী ভােতীয় দহরেরব তাে অবস্থ্ান ধরে মেরখরেন।দতদন
2021 োরল তাে মমাট েম্পদত্তরত 4 দবদলয়ন ডলাে ম াগ করেন, এখন তাে
মমাট েম্পদ 92.7 দবদলয়ন ডলাে।
2021 োরল মফাবেে ইদন্ডয়াে 100 জন ধনী ভােতীরয়ে মমাট েম্পরদে পদেমাে
775 দবদলয়ন মাদকে ন ডলাে। ভােরতে 100 জন ধনীে মমাট েম্পদ এখন 775
দবদলয়ন ডলাে। দিতীয় স্থ্ানটি অদাদন গ্রুরপে মচয়ােম্যান মগৌতম আদাদন ধরে
মেরখরেন, াে মমাট েম্পদ 74.8 দবদলয়ন ডলাে। মটক টাইকুন দশব নাদাে 31
দবদলয়ন ডলারেে েম্পদ দনরয় তৃতীয় স্থ্ান অজেন করেরেন।

Business News
Paytm মলনরদন স্টার্েআপ CreditMate এর 100% মামল ানা
অ্জেন রররে
অনলাইন মপতমন্ট পররতেবা প্রদান ারী, Paytm মুম্বাই-রভরত্ত রডরজোল
মলনতদন োেঘআপ CreditMate এর 100% মশয়ার র তনতে। েতব চুরির
মলনতদতনর রববরণ প্র াশ রা হয়রন। Paytm গ্রুপ এেন ব্যবসার 100%
উপাজঘতনর মারল হতব । অন্যরদত CreditMate এর সহ-প্ররেষ্ঠাো ব্যবসা
মর্ত মবররতয় আসতব।
CreditMate সম্পর ে :
2019 সাতল মজানার্ন রবল, আশীে মদারশ, স্বােী লাড এবং আরদেয রসংহ
এ টি াতল শন িযােিমঘ রহতসতব CreditMate প্ররেষ্ঠা তররেতলন, যা
ঋণদাোতদর ঋণগ্রহীোতদর াে মর্ত অরেররি অর্ঘ পররতশাধ রতে সাহায্য
তর।

খারতে ব্যাংক হরয় উরঠরে ।

ভােতরপ ‘buy now, pay later’ প্ল্যাটফমশ চালু করেরে
দফনরটক মকাম্পাদন BharatPe, 'মপািরপ' চালু কোে োরে োরে 'Buy Now
Pay later' (BNPL) কযাটাগদেরত প্ররবরশে ম াষো করেরে। এই নতুন
প্ল্যাটফমেটি গ্রাহকরদে এখন দকনরত মক্রদডট প্রদান করে, দকন্তু পরে ম মকান
জায়গা মেরক আপদন অেে প্রদান কেরত পারেন।
মপািরপ প্ল্যাটফমে ব্যবহােকােী গ্রাহকো মপ্ল্ মিাে মেরক অযাপটি ডাউনরলাড
কেরত পােরবন এবং 10 লক্ষ টাকা প েন্ত েু দমুক্ত মক্রদডট মপরত পারেন।
েংস্থ্াটি বরলরে ম মপািরপ শুধু মাে বড় টিদকট মকনাে মরেই েীমাবি নয়
বেং এটি মোরটাখারটা-মকনাকাটি কোে জন্যও ব্যবহাে কো ম রত পারে। এটি
এই ধেরনে প্রেম দজদনে।

BharatPe িম্পরকশ:
•

দফনরটক মকাম্পাদনটি জাদনরয়রে ম গ্রাহকো অনলাইরনে পাশাপাদশ
অফলাইরনও মকনাকাটা কেরত পােরবন এবং ইএমআইরয়ে মােরম
েহরজই মশাধ কেরত পােরবন।

•

একজন গ্রাহকরক মপািপ অযারপে মােরম দকউআে মকাড স্কযান কেরত
হরব এবং মক্রদডট ব্যবহাে করে অেে প্রদান কেরত হরব। ব্যবহােকােীো
একটি মপািরপ কারডেে মােরম অেে প্রদান কেরত পারেন া লক্ষ লক্ষ
অফলাইরনে পাশাপাদশ ই-কমােে প্ল্যাটফমেগুদলরতও গ্রহে কো হরব।
কযাশব্যাক এবং পু েষ্কােও মদওয়া হরচ্ছ।

SBI ভােতীয় মনৌবামহনীে িহরযামগতায় NAV-eCash কােশ চালু
করেরে
মিট ব্যাঙ্ক অফ ইদন্ডয়া (SBI) ভােরতে বৃ হত্তম মনৌ দবমানবাহী জাহাজ INS
দবক্রমাদদরতয SBI- এে NAV-eCash কাডে চালু কোে ম াষো করেরে । এটি
মপরমন্ট ইরকাদেরিরমে পদেবতে ন কোে জন্য মেট কো হরয়রে ।
নতুন NAV-eCash কাডে অনলাইন এবং অফলাইন উভয় মলনরদরনে েু দবধা
প্রদান কেরব । এই কাডেটি েমুরদ্র জাহাজ মমাতারয়রনে েময় নগদ টাকা
োমলারনা মেরক কমীরদে দবেত োখরব ।
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টাটা গ্রুপ এয়াে ইমন্ডয়াে যন্য মবরে যয়ী হরয়রে

মবমি পট্টনারয়ক LIC এে MD মহরিরব দাময়ত্ব গ্রহণ করেরেন

এয়াে ইদন্ডয়া এয়ােলাইরন্সে জনক টাটা গ্রুপ জাতীয়কেে হওয়াে প্রায় 60 বেে
পে পু নোয় এয়াে ইদন্ডয়ারক অদধগ্রহে কেরত চরলরে । এয়াে ইদন্ডয়ায় 100%
অংশীদাদেরত্বে জন্য টাটা েন্স 180 দবদলয়ন ডলারেে দবড করেরে।
মকাদভড -19 জদনত মহামােীে কােরে 2020 োরলে জানুয়াদেরত শুরু হওয়া
দবক্রয় প্রদক্রয়া দবলরেে মুরখামুদখ হরয়দেল। 2021 োরলে এদপ্ররল েেকাে
েম্ভাব্য দেদাতারদে আদেেক দেপে জমা দদরত বরল।

দবদে পট্টনারয়ক ভােতীয় জীবন বীমা করপোরেশরনে ব্যবস্থ্াপনা পদেচালক
দহরেরব দাদয়ত্ব গ্রহে করেরেন। দতদন 5 জু লাই, 2021 তাদেরখে ভােত
েেকারেে দবজ্ঞদপ্ত িাো ব্যবস্থ্াপনা পদেচালক দহোরব দন ুক্ত হন। দতদন LIC-ে
ব্যবস্থ্াপনা পদেচালক দহরেরব দাদয়ত্ব মনওয়াে আরগ কাউদন্সল ফে ইন্সু যরেন্স
ওেডেরমন (CIO), মুোই এে মহােদচব দেরলন । দতদন 1986 োরলে মাচে
মারে দডরেক্ট দেক্রুট অদফোে দহোরব ভােরতে LIC মত ম াগদান করেন।

Agreement News

অ্মমশ মমিতা CRISIL এর নতুন MD এবং CEO মিসারব মনযু ক্ত
িরয়রেন

ভােত মিইরচলমি 'Tax Inspectors Without Borders ‘ মপ্রাগ্রারম
মযাগ মদরয়রে
য টযাক্স ইন্সরপক্টেে উইদাউট বডোেে (TIWB) Seychelles-এ তারদে
কমেেূদচ চালু করেরে। এই কমেেূদচে জন্য ভােতরক অংশীদাে প্রশােন দহরেরব
মবরে মনওয়া হরয়রে। এই উরযারগে েমেেরন মদশটি তারদে কে দবরশষজ্ঞ
েেবোহ কেরব।
TIWB িম্পরকশ:
• 2015 োরল চালু হওয়াে পে মেরক TIWB হল জাদতেংর ে উন্নয়ন
কমেেূদচ (UNDP) এবং অেেননদতক েহর াদগতা ও উন্নয়ন েংস্থ্াে
(OECD) ম ৌে উরযাগ।
•

এই উরযারগে প্রধান লক্ষয হল কে দনেীক্ষকরদে কারে প্র ুদক্তগত জ্ঞান
এবং দক্ষতা হস্তান্তে করে তারদে কে প্রশােনরক শদক্তশালী কেরত
েহায়তা কো।

Appointment News
িঞ্জয় ভাগশ ব ভােরত োেমলঙ্ক স্যারটলাইট ব্রেব্ান্ড উরদ্যারগে প্রধান
হরত চরলরেন
ইরলকট্রদনক মপরমন্ট ফামে PayPal িাো প্রদতদষ্ঠত একটি দরলে অংশ দহরেরব
এলন মারস্কে োরে কাজ কো েঞ্জয় ভাগেব এখন ভােরত মটক দবদলয়দনয়াে
উরযাক্তাে িােদলঙ্ক স্যারটলাইট িডব্যান্ড মভঞ্চারেে প্রধান হরত চরলরেন ।
ভাগেব িােদলরঙ্কে কাদি দডরেক্টে (ভােত) দহরেরব SpaceX -এ ম াগদান
করেন ।

অ্রলাক িহায় ইমন্ডয়ান মেল অ্যারিামিরয়শরনে মহািমচব মহিারব
মনযু ি হরলন
ইদন্ডয়ান দিল অযারোদেরয়শন (ISA) ম াষো করেরে ম ভাস্কে চযাটাদজেে
স্থ্ারন অরলাক েহায় মকাম্পানীে নতুন মহােদচব এবং দনবোহী প্রধান দহরেরব
দাদয়ত্ব গ্রহে করেরেন। অরলাক েহায় ইস্পাত কতৃেপরক্ষে (SAIL) প্রাক্তন
দনবোহী পদেচালক দেরলন । তাে ইস্পাত দশরল্প প্রায় চাে দশরকে অদভজ্ঞতা
েরয়রে।
েহায় জাতীয় এবং আন্তজোদতক মফাোরম বাদেজয-েম্পদকে ত দবষরয় ওকালদত
কোে জন্য অন্যতম প্রধান দশল্প প্রদতদনদধ দহরেরব ইস্পাত দশল্প এবং েেকারেে
োরে দনষ্ঠভারব কাজ করেরেন । দতদন দেরলন দিটিশ দিরলে প্রদশক্ষক এবং
অক্সরফাডে দবশ্বদবযালরয়ে কুইন এদলজারবে হাউরেে দভদজটিং মফরলা ।
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অরমশ মমহোত মরটিং এতজরি Crisil এর নেুন ব্যবস্থাপনা পররচাল এবং
প্রধান রনবঘাহী মঘ েঘ া (MD ও CEO) রহতসতব রনযুি রা হতয়তে । রেরন 01
অতটাবর, 2021 মর্ত এই পতদর দারয়ত্ব সামলাতবন । রেরন আশু সু য়াতশর
স্থাতন রনযুি হতয়তেন। Crisil এর মারল S&P।

ই. আে. মশখ অ্েশন্যান্স মেরেক্টরেরটে প্রিম মহাপমেচালক মহিারব
মনযু ি হরলন
ইআে মশখ অডেন্যান্স দডরেক্টরেরটে (রকা-অদডেরনশন অযান্ড োদভে রেে) প্রেম
মহাপদেচালক দহরেরব দাদয়ত্ব গ্রহে কেরলন । এটি অডেন্যান্স ফযাক্টদে মবারডেে
(OFB) উত্তেেূ দে েংস্থ্া। দতদন বাোনগাাঁও অডেন্যান্স ফযাক্টদেরত মোট অস্ত্র
মগালাবারুদ ততদেে জন্য আধু দনক উৎপাদন লাইন ব্যবস্থ্া প্রদতষ্ঠায় অবদান
মেরখরেন।

মপএল হাোনাধ প্যাোবীপ মপাটশ ট্রারেে মচয়ােম্যান মহরিরব দাময়ত্ব
গ্রহণ কেরলন
1994 ব্যারচে ভােতীয় মেলওরয় ট্রাদফক োদভে রেে (IRTS) কমেকতে া দপএল
হাোনাধরক প্যাোিীপ মপাটে ট্রারিে (দপদপটি) নতুন মচয়ােম্যান দহরেরব দনরয়াগ
কো হরয়রে। হাোনাধ তাে 27 বেরেে চাকদেে েময়কারল দবদভন্ন পরদ কাজ
করেরেন, াে মরে ভােতীয় মেলওরয়রত 22 বেে এবং মনৌপদেবহন মন্ত্রোলরয়
5 বেে েরয়রে। প্যাোিীপ মপাটে ট্রাি (PPT) ওদড়শাে একমাে প্রধান বন্দে।

Banking News
RBI িােরফমি আইরনে অ্ধীরন NARCL মক লাইরিন্স প্রদান
করেরে
ভােতীয় দেজাভে ব্যাঙ্ক (RBI) ন্যাশনাল অযারেট দেকনস্ট্রাকশন (NARCL)
মকাম্পাদনরক একটি েম্পদ পু নগেঠন েংস্থ্া (ARC) দহোরব মেদজরস্ট্রশরনে
লাইরেন্স প্রধান করেরে । লাইরেন্সটি দেদকউদেটাইরজশন অযান্ড দেকনস্ট্রাকশন
অফ ফাইন্যাদন্সয়াল অযারেটে এবং এনরফােেরমন্ট অফ দেদকউদেটি ইন্টারেি
(SARFAESI) অযাক্ট 2002 এে ধাো 3 এে অধীরন মদওয়া হরয়রে।

RBI মু দ্রানীমত: মবমভন্ন হাে প্রকামশত হল
ভােতীয় দেজাভে ব্যাংরকে (RBI) মুদ্রানীদত কদমটি (MPC) RBI গভনেে
শদক্তকান্ত দারেে মনতৃরত্ব 2021-22 আদেেক বেরেে চতুেে দি-মাদেক পদলদে
তবঠরক মেরপা মেটরক অপদেবদতে ত োখা হরয়রে । মুদ্রানীদত কদমটি মেরপা
মেটরক 4 শতাংশরতই অপদেবদতে ত মেরখরে । দেভােে মেরপা মেট 3.35 শতাংশ
োকরব। তবঠকটি অরক্টাবরে (6 মেরক 8 অরক্টাবরেে মরে) অনুদষ্ঠত হরয়দেল।
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মামযশনাল েযামন্ডং ফযামিমলটি (MSF) মেট এবং ব্াংরকে মেট
অ্পমেবমতশ ত েরয়রে:

কণশ াটক মবকাশ গ্রামীণ ব্াংক দুটি যাতীয় পু েস্কাে মপরয়রে
মপনশন ফান্ড মেগুরলটদে অযান্ড মডরভলপরমন্ট অেদেটি মেরক অটল মপনশন

•

পদলদে মেরপা মেট : 4.00%

•

দেভােে মেরপা মেট : 3.35%

•

মাদজেনাল িযাদন্ডং মফদেদলটি মেট: 4.25%

•

ব্যাংক মেট: 4.25%

('APY Big Believers’ এবং 'Leadership capital') মপরয়রে। KVGB

•

কযাশ দেোভে মেদেও : 4%

মচয়ােম্যান দপ মগাপী কৃষ্ণ PFRDA মচয়ােম্যান েু প্রদতম বরন্দাপাোরয়ে কাে

•

িযাদন্ডং দলকুইদডটি মেদেও : 18.00%

মেরক পু েস্কােটি গ্রহে করেন।

Awards & Honours
2021 িারলে িামহরতয মনারবল পু েস্কারেে মঘাষণা কো হরয়রে
2021 িারলে িামহরতয মনারবল পু েস্কাে যমঞ্জবারে যন্মগ্রহণকােী এবং
ইংল্যারন্ডে বামিন্দা আবদুলোযাক গুেনাহরক মদওয়া হরয়রে ।
িু ইরেরনে িু ইমেশ একারেমম িামহরতয মনারবল পু েস্কাে প্রদান করে ।
আবদুলোযাক গুেনাহ মক?
তানজাদনয়াে উপন্যাে েচদয়তা 1948 োরল জাদঞ্জবারে জন্মগ্রহে করেদেরলন ।
তােপে মেরকই দতদন ইউনাইরটড দকংডম এবং নাইরজদেয়ায় বেবাে কেরেন।
দতদন ইংরেদজরত উপন্যাে মলরখন । তাে েবরচরয় দবখ্যাত উপন্যাে হল
প্যাোডাইে, া 1994 োরল বু কাে পু েস্কারেে জন্য েংদক্ষপ্ত তাদলকাভুক্ত
হরয়দেল। গুেনা বতে মারন ইউনাইরটড দকংডরম োরকন এবং মকন্ট
দবশ্বদবযালরয় ইংরেদজ োদহতয পড়ান।

মনারবল শামি পু েস্কাে 2021 মঘাষণা কো হরয়রে
নেওরয়দজয়ান মনারবল কদমটি মাদেয়া মেো এবং দদদমদে মুোতভরক “মত
প্রকারশে স্বাধীনতা েক্ষায় তারদে প্ররচিাে জন্য 2021 োরলে মনারবল শাদন্ত
পু েস্কাে প্রদারনে দেিান্ত দনরয়রে”। মাদেয়া মেো তাে জন্মস্থ্ান অেোৎ
দফদলপাইরন মত প্রকারশে স্বাধীনতা ব্যবহাে করে ক্ষমতাে অপব্যবহাে,
েদহংেতা এবং বদধেত কতৃেত্ববাদ জনোধােরেে কারে প্রকাশ কো । দদদমদে
মুোতভ করয়ক দশক ধরে ক্রমবধেমান চযারলদঞ্জং পদেদস্থ্দতরত োদশয়াে বাক
স্বাধীনতা েক্ষা করেরেন।

ম াজনাে (APY) অধীরন উরিখর াগ্য তাদলকাভুদক্তে জন্য কযানাো ব্যাংরকে
পৃ ষ্ঠরপাষকতায় কেোটক দবকাশ গ্রামীে ব্যাংক (KVGB) দুটি জাতীয় পুেস্কাে

মকন্দ্রীয় েেকাে চালু কো দতনটি োমাদজক দনোপত্তা প্রকল্প (PMJJBY,
PMSBY এবং APY) বাস্তবায়রন KVGB একটি গুরুত্বপূ েে ভূদমকা পালন
কেরে। KVGB- ে কেোটরকে ধেওয়াদ, গদাগ, হারভদে, মবলাগদভ, দবজয়পু ে,
বাগলরকাট , উত্তো কন্নড়, উডু দপ এবং দদক্ষে কন্নড় -এই নয়টি মজলায় প্রায় 90
লক্ষ গ্রাহরকে প্রায় 28,410 মকাটি টাকাে ব্যবো েরয়রে।

Summits & Conference
দুবাই এক্সরপা 2020 মত ইমন্ডয়া প্যামভমলয়ন উরবাধন কো হরয়রে
েং ুক্ত আেব আদমেশাদহে দুবাইরত 1 অরক্টাবে 2021 মেরক 31 মাচে 2022
প েন্ত ওয়াল্ডে এক্সরপা 2020 আরয়াজন কো হরয়রে । এক্সরপাটি মূলত 20
অরক্টাবে 2020 মেরক 10 এদপ্রল 2021 প েন্ত অনুদষ্ঠত হওয়াে কো দেল দকন্তু
মকাদভড -19 জদনত মহামােীে কােরে তা স্থ্দগত কো হরয়দেল।
দুবাই এক্সরপা 2020 এে দেম হল "Connecting Minds, Creating the
Future"।
এক্সরপা 2020 প্রেমবারেে জন্য MENA & SA (মেপ্রাচয এবং উত্তে
আদেকা ও দদক্ষে এদশয়া) অঞ্চরল অনুদষ্ঠত হরব । ওয়াল্ডে এক্সরপা আমারদে
কারে এমন একটি প্ল্যাটফমে প্রদান করে া আমারদে আজরকে পৃ দেবীরক
রূপদানকােী েবেরেষ্ঠ উভাবনগুদল প্রদশেন করে। এই গ্রযান্ড ইরভরন্ট 191 টি
মদরশে প্যাদভদলয়ন োকরব।
ওয়ার্ল্শ এক্সরপা 2020 মত ইমন্ডয়া প্যামভমলয়ন:
•

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদদ 01 অরক্টাবে, 2021 -এ দভদডও
কনফারেদন্সংরয়ে মােরম দুবাই এক্সরপা 2020 -মত ইদন্ডয়া প্যাদভদলয়রনে
উরিাধরন অংশ দনরয়দেরলন।

•

এক্সরপারত ইদন্ডয়া প্যাদভদলয়রনে দেম হল "Openness, Opportunity
and Growth"।

•

এটি ভােরতে 5 ট্রিদলয়ন মাদকে ন ডলারেে অেেনীদত কোে লরক্ষযে প্রােদমক
াো ।
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Awards & Honours
ভারতীয় সংস্থা লাইি 2021 রাইর্ লাইভমলহুে অ্যাওয়ােে মপরয়রে
রদরি রভরত্ত পররতবশ সংেঠন "Legal Initiative for Forest and
Environment (LIFE)" ম 2021 রাইে লাইভরলহুড অযাওয়াডঘ রদতয়
সম্মারনে রা হতয়তে । এটি এ টি আন্তজঘারে সম্মান, যা সু ইতডতনর রব ে
মনাতবল পু রিার নাতমও পরররচে।
এোড়া, সম্মামনত অ্ন্যান্য মতনজন পু রিারপ্রাপ্তরদর মরে ররয়রে:
•
•

যাতমরুনীয় নারী অরধ ার মী মাতর্ঘ ওয়ানডু
রারশয়ান পররতবশ মী ভ্লারদরমর রিরভয়া

•

ানারডয়ান আরদবাসী অরধ ার রক্ষ মেদা হুসন

মশব নাদারর মলাবাল মলোরমশপ অ্যাওয়ােে 2021 প্রদান রা িরব
ইউএস ইরন্ডয়া রবজতনস াউরিল (USIBC) 2021 মলাবাল রলডাররশপ
অযাওয়াতডঘর প্রাপ রহতসতব রশব নাদার এবং মরি া শ্রীরনবাসনত মবতে
রনতয়তে। রশব নাদার HCL মে তনালরজস রলরমতেতডর প্ররেষ্ঠাো এবং
মচয়ারম্যান । মরি া শ্রীরনবাসন ট্রযাটরস অযান্ড িামঘ ইকুইপতমন্ট রলরমতেতডর
(TAFE) মচয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পররচাল । 2021 সাতলর 6-7 অতটাবর
ভারে আইরডয়াস সারমতে উভয়ত ই সম্মারনে রা হতব।

2021 িারলে পদািশ মবজ্ঞারন মনারবল পু েস্কাে মঘাষণা কো হরয়রে
েয়যাল েু ইদডশ একারডদম অফ োরয়ন্স পদােেদবজ্ঞারন 2021 োরল মনারবল
পু েস্কাে মদওয়াে দেিান্ত দনরয়রে। জটিল শােীদেক ব্যবস্থ্া েম্পরকে আমারদে
মবািাপড়ায় ুগান্তকােী অবদারনে জন্য োইকুরো মানারব, ক্লাউে হারেলম্যান,
জদজেও প্যাদেদে ম ৌেভারব 2021 োরল পদােেদবজ্ঞারন মনারবল পু েস্কাে
দজরতরেন। পদােেদবজ্ঞারন মনারবল পু েস্কাে েু ইরডরনে িকরহারমে েয়যাল
েু ইদডশ একারডদম অফ োরয়ন্স িাো প্রদান কো হরয়রে । ম োদাপূেে এই
পু েস্কােটিে প্রাপকো একটি স্বেেপদক এবং 10 দমদলয়ন েু ইদডশ মক্রানা (1.14
দমদলয়ন ডলারেেও মবদশ) পারব ।

এম. মভঙ্কাইয়া নাইেু মলাকমপ্রয় মগাপীনাি বেদলই পু েস্কাে প্রদান
কেরলন
ভােরতে উপোষ্ট্রপদত এম মভঙ্কাইয়া জাতীয় েংহদত এবং জাতীয় অবদারনে
জন্য মলাকদপ্রয় মগাপীনাে বেদলই পু েস্কাে প্রদান কেরলন । কস্তুেবা গান্ধী
জাতীয় স্মৃদত ট্রারিে আোম শাখাে দবদশি মলখক দনরোদ কুমাে বরুয়ারক
গুয়াহাটিে একটি দবরশষ অনুষ্ঠারন এই পু েস্কাে প্রদান কো হরয়রে।
পু েস্কােস্বরূপ পাাঁচ লাখ টাকা, একটি প্রশংোপে এবং একটি শাল মদওয়া
হরয়দেল । এটি আোরমে অন্যতম বড় অোমদেক পু েষ্কাে।

2021 িারলে েিায়রন মনারবল পু েস্কাে মঘাষণা কো হরয়রে
2021 োরলে েোয়রন মনারবল পু েস্কাে ম ৌেভারব মবঞ্জাদমন দলি এবং মডদভড
ডদিউ.দে. ম্যাকদমলান 'asymmetric organocatalysis' এে দবকারশে জন্য
মপরয়রেন । এটি ওষুধ গরবষোয় দারুে প্রভাব মফরলরে । েয়যাল েুইদডশ
একারডদম অফ োরয়রন্সে 2021 োরলে েোয়রন মনারবল পু েস্কাে মদওয়াে
দেিান্ত দনরয়রে।
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মবঞ্জাদমন দলি েম্পরকে :
মবঞ্জাদমন দলি জামোদনে োঙ্কফু রটে 1968 োরল জন্মগ্রহে করেন। 1997 োরল
জামোদনে মগারয়ে দবশ্বদবযালয় মেরক দতদন দপএইচদড করেন ।
মডদভড W.C. ম্যাকদমলান েম্পরকে :
মডদভড W.C. ম্যাকদমলারনে জন্ম 1968 োরল ুক্তোরজযে মবলদশল শহরে
হয় । দতদন 1996 োরল ইউদনভাদেেটি অফ কযাদলরফাদনেয়া, ইেদভন, মাদকে ন
ুক্তোষ্ট্র মেরক দপএইচদড করেন ।

অ্ধ্যাপক এমেক হনু রশক এবং েঃ রুমিণী ব্ানামযশ 2021 িারলে
ইদান পু েস্কাে মপরয়রেন
প্ররফেে এদেক এ. হনুরশক এবং ডাাঃ রুদিেী ব্যানাদজে দশক্ষা ব্যবস্থ্াে উন্নয়রনে
জন্য 2021 োরলে ইয়াদান পু েস্কাে মপরয়রেন।
দশক্ষাে মােরম উন্নত পৃ দেবী গঠরনে জন্য 2016 োরল চালেে মচন ইদান 'ইদান
পু েস্কাে' প্রদতষ্ঠা করেন। ইদান পু েস্কারেে দবজয়ীরদে একটি করে স্বেেপদক এবং
3.9 দমদলয়ন মাদকে ন ডলাে পু েস্কাে মদওয়া হয় ।

Important Dates
মবে মিা াশ সপ্তাি: 04-10 অ্রক্টাবর
মানুতের অবস্থার উন্নরেতে রবজ্ঞান ও প্রযুরির অবদান েম্পরকে উদযাপতনর
জন্য প্ররে বের 4 মর্ত 10 অতটাবর রবে মহা াশ সপ্তাহ (WSW) পালন রা
হয়। 6 রডতসম্বর, 1999 োররতে জারেসংতর্র সাধারণ পররেদ WSW এর
মর্ােণা তররেল।
রবে মহা াশ সপ্তাতহর ইরেহাস:
1999 সাতলর 6 রডতসম্বর জারেসংতর্র সাধারণ পররেদ WSW মর্ােণা তর।
1957 সাতলর 4 অতটাবর প্রর্ম ৃ রিম স্যাতেলাইে, স্পুেরন I-এর উৎতক্ষপণ
রা হয় ।

5 অ্রক্টাবে মবশ্ব মশক্ষক মদবি পালন কো হল
দবশ্ব দশক্ষক দদবে, া আন্তজোদতক দশক্ষক দদবে নারমও পদেদচত, 1994 োল
মেরক প্রদতবেে 5 অরক্টাবরে অনুদষ্ঠত হয়। দদবেটিে লক্ষয হরচ্ছ দবশ্বব্যাপী
দশক্ষকরদে প্রশংো কো, মূল্যায়ন কো এবং তারদে উন্নয়ে োধন কো । । 2021
আন্তজোদতক দশক্ষক দদবরেে দেম হল "Teachers at the heart of
education recovery"।

8 অ্রক্টাবে ভােতীয় মবমান বামহনী মদবি পালন কো হয়
প্রদতবেে 8ই অরক্টাবে ভােতীয় দবমান বাদহনী দদবে পালন কো হয় । এই বেে
ভােতীয় দবমান বাদহনী তাে 89 তম বাদষেকী উদ াপন কেরে । 1932 োরলে 8
অরক্টাবে ভােতীয় দবমান বাদহনী আনুষ্ঠাদনকভারব দিটিশ োম্রাজয িাো েরয়ল
ইদন্ডয়ান এয়াে মফােে প্রদতদষ্ঠত হরয়দেল। 1950 োরল নামটি পদেবতে ন করে
ভােতীয় দবমান বাদহনী কো হরয়দেল।
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8ই অ্রক্টাবে মকন ভােতীয় মবমান বামহনী মদবি মহিারব পামলত হয়?
IAF প্রদতদষ্ঠত হরয়দেল 8 ই অরক্টাবে, 1932 োরল এবং বাদহনীটি মবশ
করয়কটি গুরুত্বপূ েে ুি এবং ল্যান্ডমাকে দমশরন অংশগ্রহে করেদেল । এটি
আনুষ্ঠাদনকভারব দিটিশ োম্রারজযে একটি েহায়ক দবমান বাদহনী দহোরব
প্রদতদষ্ঠত হরয়দেল, া দিতীয় দবশ্ব ুরিে েময় ভােরতে দবমান পদেরষবারক
উপেগে েরয়ল দদরয় েোদনত করেদেল।

Sports News
বীররন্দ্র লা ড়া এবং এসমভ সু নীল আন্তজোমত িম মথর অ্বসর
ম াষণা ররলন
ভারতের পু রুে হর দতলর অরভজ্ঞ িতরায়াডঘ এবং োর া স্ট্রাই ার এস রভ
সু নীল এবং অরলরি মব্র্াি পদ রবজয়ী ভারেীয় হর োর া রডতিন্ডার

ম্যাগনাি কালশ রিন মমল্টওয়াটাে চযামম্পয়ন্স দাবা টুযে মশরোপা
মযরতরেন
দবশ্ব দাবা চযাদম্পয়ন ম্যাগনাে কালেরেন উরিাধনী মমল্টওয়াটাে চযাদম্পয়ন্স দাবা
েফে দজরতরেন । 22 নরভেে মেরক 4 অরক্টাবে প েন্ত দী ে নয় মাে ব্যাপী
অনলাইন দাবা টুনোরমন্টটি chess24.com এ অনুদষ্ঠত হরয়দেল। এই
টুনোরমন্টগুদলরক FIDE িাো মেট মদওয়া হয়দন।

যামশ ামন ইউরো 2024 চযামম্পয়নমশপ মলারগাে উরন্মাচন করেরে
জামোদন ফু টবল 2024 ইউরোদপয়ান চযাদম্পয়নদশরপে মলারগা উরন্মাচন করেরে
। ম ই মিদডয়ারম ফাইনাল অনুদষ্ঠত হওয়াে কো মেখারন একটি অনুষ্ঠারনে
মে দদরয় মলারগাটিে উরন্মাচন কো হল । মলারগাটিরত মহনদে মডলাউরন
কারপে একটি রূপরেখা েরয়রে । এরত উরয়ফাে 55 টি েদস্য মদরশে পতাকাে
মেরক েে মদখা ায় । ট্রদফে চােপারশ 24 টি স্লাইে আরে, ম খারন ম 24 টি
দল প্রদতদনদধত্ব কেরব তাে নারমে স্থ্ান েরয়রে ।

বীতরন্দ্র লা রা আন্তজঘারে হর মর্ত অবসতরর মর্ােণা তরতেন। 31 বের
বয়সী লা রা সহ-অরধনায় রহতসতব মোর ও অরলরি 2020 -মে মব্র্াি
পদ জয়ী ভারেীয় দতলর অংশ রেতলন। রেরন 197 টি ম্যাতচ ভারতের হতয়
প্ররেরনরধত্ব তরতেন। 32 বের বয়সী সু নীল জােীয় দতলর হতয় 264 টি ম্যাতচ
72 টি মোল তরতেন।

FC মগায়া প্রিম েুোন্ড কাপ ফুটবল ট্রমফ মযরতরে
কলকাতাে দবরবকানন্দ ুব ভােতী দক্রেঙ্গরন অনুদষ্ঠত ফাইনারল এফদে মগায়া
মমাহারমডান মস্পাটিেংরক 1-0 ব্যবধারন হাদেরয় তারদে প্রেম ডু োন্ড কাপ
ফু টবল দশরোপা দজরতরে,। এফদে মগায়াে অদধনায়ক এডু য়ারডো মবদদয়া 105
তম দমদনরট গুরুত্বপূ েে মগালটি করেন। 2021 ডু োন্ড কাপ দেল ডু োন্ড কারপে

ISSF যু মনয়ে চযামম্পয়নমশপ: ঐশ্বমে প্রতাপ মিং মতামাে মিানা
মযরতরেন
মপরুে দলমারত আইএেএেএফ জু দনয়ে ওয়াল্ডে চযাদম্পয়নদশরপ পু রুষরদে 50
দমটাে োইরফল দি পদজশরনে ইরভরন্ট মোনা দজরত ফাইনারল দবশ্ব মেকডে
মভরে দদরলন ভােতীয় তরুে শুযটাে ঐশ্বদে প্রতাপ দেং মতামাে। তােপরে
ফাইনারল 463.4 মস্কাে করে দিতীয় স্থ্ান অদধকােী ফোদে লু কাে ক্রাইরজে
মেরক প্রায় োত পরয়ন্ট এদগরয়, দ দন 456.5 মস্কাে দনরয় মেৌপ্য দজরতরেন।
ুক্তোরষ্ট্রে মগদভন বাদনেক 446.6 মস্কাে দনরয় মিাঞ্জ দজরতরেন।

Obituaries

130 তম েংস্কেে । এটি এদশয়াে প্রাচীনতম ফু টবল টুনোরমন্ট। এই টুনোরমন্টটি

তার মমিতা া উলতা চশমা -এর নশ্যাম নায় প্রয়াত িরলন

পদিমবরঙ্গ 05 মেরেেে মেরক 03 অরক্টাবে, 2021 প েন্ত অনুদষ্ঠত হরয়দেল।

অরভজ্ঞ মেরলরভশন অরভতনো র্নোম নায় , রযরন টিরভ রসররজ 'োর মমহো
া উলো চশমা'য় নাট্টু া ার ভূরম ায় রবখ্যাে রেতলন, রেরন যািাতরর ারতণ
মারা মেতলন । রেরন রবখ্যাে মশা 'োর মমহো া উলো চশমায়' নতোবরলাল
প্রভাশঙ্কর উনধাইওয়ালা ওরতি নট্টু া ার চররতি অরভনয় রার জন্য পরররচে
রেতলন। এো়িা রেরন 100 টিরও মবরশ গুজরাটি এবং রহরি চলরচ্চতি ও প্রায়
350 টি রহরি মেরলরভশন রসররয়াতল াজ তরতেন।

2021 মিযন পু েস্কাে মবযয়ীো:
•

মেো মগালদকপারেে জন্য মগারল্ডন লাভে: নবীন কুমাে (এফদে মগায়া)

•

েরবোচ্চ মগালদাতাে জন্য মগারল্ডন বুট: মাকে াে মজারেফ (রমাহারমডান)

•

মেো মখরলায়ারড়ে জন্য মগারল্ডন বল: এদু মবদদয়া (রগায়া)

স্মৃমত মান্ধানা অ্রিমলয়ায় মটে মিঞ্চুমে কো প্রিম ভােতীয় মমহলা
হরয়রেন
মদহলারদে দক্ররকরটে ইদতহারে স্মৃদত মান্ধানা অরস্ট্রদলয়াে মাটিরত মটি
মেঞ্চুদে কো প্রেম ভােতীয় মদহলা হরয়রেন। প্রেম মগালাপী বরলে দদনোত
ম্যারচে দিতীয় দদরন তাে মেঞ্চুদেে উপে ভে করে ভােত েোনজনক মস্কাে
কেরত েক্ষম হয় । ম্যাচটি অরস্ট্রদলয়াে কুইন্সল্যারন্ডে কাোোে ওভারল মখলা
হরয়দেল। দতদন 22 টি চাে এবং একটি েক্কা মদৌলরত 127 োন করেন।
9

অ্টল বাযপায়ীে প্রািন প্রাইরভট মিরেটােী শমি মিনহা প্রয়াত
হরয়রেন
প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল দবহােী বাজপায়ীে প্রাক্তন আমলা এবং দশক্ষাদবদ
শদক্ত দেনহা প্রয়াত হরয়রেন । শদক্ত দেনহা 1979 ব্যারচে আইএএে অদফোে
এবং দতদন মনরহরু মমরমাদেয়াল দমউদজয়াম অযান্ড লাইরিদেে (NMML)
প্রাক্তন পদেচালকও দেরলন। দতদন 1996 মেরক 1999 োরলে েময়কারল
বাজপায়ীে োরে দনষ্ঠভারব কাজ করেদেরলন এবং 'Vajpayee: The Years
That Changed India' নারম একটি স্মৃদতকো দলরখদেরলন।
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োমায়রণ 'োবন' চমেরে িবশ ামধক পমেমচত 'অ্েমবন্দ মেরবদী' প্রয়াত
হরলন
প্রবীে মটদলদভশন অদভরনতা অেদবন্দ দেরবদী, দ দন োমানন্দ োগরেে টিদভ
দেদেয়াল োমায়রে অেু ে-োজা োবরেে আইকদনক ভূদমকাে জন্য দবখ্যাত, দতদন
েম্প্রীদত প্রয়াত হরলন । মৃ তুযকারল তাাঁে বয়ে দেল 82 বেে । দতদন োজননদতক
মক্ষরে গুজোরটে েবেকাঠা দনবোচনরকরন্দ্রে োংেদ দহরেরবও দাদয়ত্ব পালন
করেদেরলন এবং দতদন 1991-96 োল প েন্ত েংেরদে দাদয়ত্ব পালন
করেদেরলন। দতদন 2002 মেরক 2003 প েন্ত মেিাল মবাডে অব দফল্ম
োটিেদফরকশন (CBFC) এে ভােপ্রাপ্ত মচয়ােম্যান দহরেরব দাদয়ত্ব পালন করেন।

Defence News
ভারত-শ্রীলঙ্কার মযৌথ এক্সারসাইজ 'Mitra Shakti 21' -এর জন্য
ভারতীয় দল রওনা িরয়রে
ভারে-শ্রীলঙ্কা রদ্বপারক্ষ মযৌর্ মহ়িা "Mitra Shakti-21" এর 8ম সংিরণ
2021 সাতলর 4 মর্ত 15 অতটাবর শ্রীলঙ্কার আমপা়িা মব্যাে মট্ররনং িু তল
অনুরষ্ঠে হতে চতলতে । এই মহ়িার প্রধান উতেে হল উভয় মদতশর
মসনাবারহনীর মতে জরঙ্গবাদ রবতরাধী ও সন্ত্রাসবাদ রবতরাধী অরভযাতনর সতবঘাত্তম
মহ়িাত ভাে তর মনওয়া এবং দরক্ষণ এশীয় মদশগুরলর মতে সি ঘ ত
আরও দৃঢ় রা।
এক্সারসাইজটি সম্পর ে :
এক্সারসাইজটি এ টি আন্তজঘারে
াউন্টার ইনসাতজঘরি এবং াউন্টার
মেতরাররজম পররতবতশ সাব-ইউরনে পযঘাতয় ম ৌশলেে স্ততরর
অপাতরশনগুরলত অন্তভুঘি রতব এবং দরক্ষণ এশীয় মদশগুরলর মতে
সি ঘ ত আরও দৃ়ি রতব ।

5ম ভােত-যাপান মবপামক্ষক িামু মদ্রক মহ়িা 'JIMEX-21' শুরু
হরয়রে

Books & Authors
যয়মতিশ োও েমচত "Economist Gandhi" -নামক একটি বই
প্রকামশত হরয়রে
ভােতীয় উরযাক্তা এবং মলখক জয়দেে োও ( দ দন মজদে োও নারম পদেদচত
দেরলন ) মহাত্মা গান্ধীে উপে “Economist Gandhi: The Roots and the
Relevance of the Political Economy of the Mahatma" নামক একটি
বই মলরখন । জয়দেে োও েফটওয়যাে মকাম্পাদন Mphasis এে প্রদতষ্ঠাতা এবং
প্রাক্তন দেইও।
বইটিে মােরম মহাত্মা গান্ধীে অেেননদতক দশেন এবং তাে লু কারনা ব্যদক্তরত্বে
দদকটি প্রকাশ কো হরয়রে । বইটি প্রকাশ করেরে Penguin Random House
India।

Miscellaneous
GI টযাগ প্রাপ্ত মমমি খাবাে মমমহদানা বাহারেরন েপ্তামন কো হরয়রে
দজআই টযাগপ্রাপ্ত দমদি খাবাে দমদহদানা পদিমবরঙ্গে বধেমান মেরক বাহরেরন
েপ্তাদন কো হরয়রে। এই উরযাগটি দবশ্বব্যাপী ভােরতে দবদভন্ন োরজযে এবং
দজআই টযাগ ুক্ত পণ্যগুদলরক প্রচাে কোে উরেরশ্য চালু কো হরয়রে ।
কলকাতা APEDA দনবদন্ধত M/S DM এন্টােপ্রাইজ িাো পণ্যটি েপ্তাদন কো
হরয়দেল।
পদিমবরঙ্গে বধেমান 2017 োরল দমদহদানা দমদিে জন্য দজআই টযাগ মপরয়দেল।

CoinDCX মেরো িরচতনতা বা়িারত অ্মমতাভ বচ্চনরক মনরয়াগ
করেরে
দক্ররো কারেদন্স েম্পরকে েরচতনতা েড়ারত দক্ররো এক্সরচঞ্জ ‘CoinDCX’
অদমতাভ বচ্চনরক িযান্ড অযাোরেডে দহরেরব দনরয়াগ করেরে। এই
েহর াদগতাে মােরম CoinDCX দক্ররো েেরন্ধ েরচতনতা বাড়ারত চায় এবং
এটিরক একটি উদীয়মান েম্পদ দহোরব জনদপ্রয় কেরত চায়। দক্ররোরক েবাে
কারে অযারক্সের াগ্য কোই হল CoinDCX এে প্রধান উরেশ্য ।

ভােত -জাপান মমদেটাইম দিপাদক্ষক এক্সােোইজ JIMEX এে পঞ্চম েংস্কেে
আেব োগরে 06 মেরক 08 অরক্টাবে 2021 প েন্ত অনুদষ্ঠত হরয়দেল। ভােতীয়
মনৌবাদহনী মদশীয়ভারব দনদমেত গাইরডড দমোইল দিলে মডস্ট্রয়াে, গাইরডড
দমোইল দেরগট মতগ, P8I লং মেঞ্জ মমদেটাইম মপরট্রাল এয়ােক্রাফট, ডদনেয়াে
মমদেটাইম মপরট্রাল এয়ােক্রাফট এবং দমগ 29K ফাইটাে এয়ােক্রাফট িাো
প্রদতদনদধত্ব হয় ।
JIMEX িম্পরকশ:
• 2012 োল মেরক ভােতীয় মনৌবাদহনী (IN) এবং জাপান মমদেটাইম
মেলফ-দডরফন্স মফারেেে (JMSDF) মরে JIMEX দেদেরজে মহড়া
অনুদষ্ঠত হরচ্ছ।
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