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Monthly Important Current Affairs : May 2021
International News
25তম এভারেস্ট জর়েে করে রেকর্ড কেরেন রনপারেে কামম মেতা

পবিম বচশ্বির বেউকোি সযোশ্বটেোইট েঞ্চ রকন্দ্র রথশ্বক হোইয়োং-2বর্ (HY-2D) সযোশ্বটেোইট
িহিকোরী েং মোচব -4B রশ্বকট বিশ্বয় এই সযোশ্বটেোইটটি উৎশ্বক্ষপণ করো হশ্বয়বছে।

বিশ্বের সশ্বিবোচ্চ চূডো মোউন্ট এভোশ্বরশ্বে 25 তম আশ্বরোহণ কশ্বর বিশ্বের পুরশ্বিো ররকর্বটি

িাই়োং-2মর্ সযারটোইট সম্পকীত তথয:

রভশ্বে বিশ্বেি রিপোবে পিবতোশ্বরোহী, কোবম বরতো। 51 িছর িয়সী রীতো 1994 সোশ্বে প্রথম
এভোশ্বরে আশ্বরোহণ কশ্বরবছশ্বেি এিং তোরপর রথশ্বক প্রোয় প্রবতিছরই বতবি এই ট্রিপ করশ্বছি।

●

উচ্চ বিশ্বকোশ্বয়বি এিং মোঝোবর এিং েোেব রেে যুক্ত অে-ওশ্বয়িোর এিং রোউন্ড-িোক্লক র্োইিোবমক ওেোি এিভোয়রিশ্বমন্ট মবিটবরং বসশ্বেম ততরী করশ্বত HY-

বতবি বিখ্যোত রেরপো গোইর্শ্বির একেি, যোশ্বির িক্ষতো এিং বিপুণতো েত েত আশ্বরোহীর
সুরক্ষো এিং সোফশ্বেযর েিয অতীি গুরুত্বপূণব।

2D,সযোশ্বটেোইট HY-2B এিং HY-2C এর সহশ্বযোবগতোয় একটি কিবেশ্বেেি ততরী
করশ্বি।

নাসাে চতুর্ডশতম প্রশাসক মিসারে শপথ গ্রিণ কেরেন প্রাক্তন মসরনটে মেে রনেসন

●

িোইশ্বর্ি-হযোবরস প্রেোসশ্বির বভেি পোেশ্বির উশ্বেশ্বেয িোসোর 14 তম প্রেোসক বহসোশ্বি
প্রোক্তি বসশ্বিটর বিে রিেসি েপথ গ্রহণ করশ্বেি। বতবি আশ্বমবরকো যুক্তরোশ্বের বসশ্বিশ্বট

HY-2D ততবর করো হশ্বয়বছে চোইিো একোশ্বর্বম অফ রেস রটকশ্বিোেবে িোরো এিং
কযোবরয়োর রশ্বকট ততবর কশ্বরবছে সোঙ্ঘোই একোশ্বর্বম অফ রেসলোইট রটকশ্বিোেবে।

●

রেষ সপ্তোশ্বহর মঙ্গেিোর একটি মহোকোেযোি মঙ্গেগ্রশ্বহ অিতরণ করোর পর চীশ্বির
মহোকোে কমবসূচী উশ্বেখ্শ্বযোগযভোশ্বি অগ্রগবত অেবি কশ্বরশ্বছ।

রলোবরর্ো রথশ্বক 18 িছর কোে কশ্বরশ্বছি এিং 1986 সোশ্বে রেস েোটে বমেি 61-বসরত রপ-রেোর্ বিশ্বেষজ্ঞ বহসোশ্বি কোে কশ্বরবছশ্বেি।
মেরেে প্রথম রর্শ মিরসরে মসরেটিক কযানামেরনার়ের্স মনমিদ্ধ কেে চীন
বিশ্বের প্রথম রিে বহশ্বসশ্বি সমস্ত বসশ্বেটিক কযোিোবিিশ্বয়র্ পিোথব বিবষদ্ধ করে চীি। এই

অযান্টাকডটিকা়ে ভাঙরো মেরেে সেরচর়ে ের া আইসোর্ড
সযোশ্বটেোইট বচে িযিহোর কশ্বর অযোন্টোকব টিকোয় বিশ্বের িৃ হত্তম আইসিোগব রভশ্বে যোওয়োর খ্ির
বিবিত করে ইউরোপী়োন রেস এরজমি (ইএসএ)। আইসিোগবটির িোম A-67 ও এটি

বিশ্বষধোজ্ঞো 1েো েু েোই রথশ্বক কোযবকর হওয়োর সম্ভোিিো রশ্বয়শ্বছ। চীশ্বি ড্রোগ উত্পোিি ও
পোচোর ররোশ্বধ করশ্বত পিশ্বক্ষপ রিওয়ো হয় ।

4320 ের্ড মকরোমমটাে েু শ্বড বিস্তৃত এিং এর আকোর আন্দোমোি ও বিশ্বকোির িীপপুশ্বের
অশ্বধবক। েম্বোকৃ বতর এই আইসিোগবটি রি আইস রেল্ফ রথশ্বক বিবেন্ন হশ্বয় যোয়। রি আইস

মসরেটিক কযানামেরনাইর্ সম্পকীত তথয:
বসশ্বেটিক কযোিোবিশ্বিোশ্বয়র্ বিবভন্ন ভোশ্বি িযিহোর করো যোয়, রযমি বকছু ই-বসগোশ্বরট রতশ্বে

রেল্ফ হে বিেোে িরশ্বফর চোির এিং এটি 400,000 িগববকশ্বেোবমটোশ্বরর রিবে এেোকো েু শ্বড
বিস্তৃত।

পোওয়ো যোয়, এিং বকছু বিবভন্ন ফু শ্বের পোপবড, িো গোশ্বছর র্োে এিং পোতো বিশ্বয় ততবর কোটো

ছবিগুবে রকাপােমনকাস রসমন্টরনে -1 িোরো রতোেো হশ্বয়শ্বছ । রকোপোরবিকোস রসবন্টশ্বিে

তোমোশ্বকর মশ্বধযও পোওয়ো যোয়। বেিবেয়োংশ্বয় এটি "নাতাশা" িোশ্বম পবরবচত ের়েরে।
বসশ্বেটিক কযোিোবিশ্বিোশ্বয়র্ িতু ি সোইশ্বকোঅযোকটিভ পিোথব বহশ্বসশ্বি খ্িশ্বর উশ্বে আসশ্বছ।
কযোিোবিশ্বিোশ্বয়র্ সমোশ্বের েিয মোরোত্মক ক্ষবতকোরক।
মঙ্গে গ্ররি সফে অেতেণ কেে চীরনে প্রথম মঙ্গে রোভাে ‘ঝুেং’
2021 সোশ্বের 15ই রম মঙ্গশ্বে প্রথমিোশ্বরর েিয ররোভোর ‘ঝু রং’ অিতরশ্বণর কীবতব
সফেভোশ্বি অেবি কশ্বরশ্বছ চীি। এই সোফেয অেবশ্বির পোেোপোবে মঙ্গশ্বে অিতরণ করোর
রক্ষশ্বে চীি বিতীয় রিে হশ্বয় উেে।
এখ্িও অিবধ, রকিেমোে মোবকব ি যুক্তরোে সফেভোশ্বি মঙ্গে গ্রশ্বহ ররোভোর পোেোশ্বত সক্ষম
হশ্বয়শ্বছ। অিযোিয রয সমস্ত রিে এটি রচষ্টো কশ্বরশ্বছ, তোশ্বির সোশ্বথ যোেোপশ্বথ ক্র্যোে হওয়ো
অথিো মঙ্গে গ্রশ্বহ অিতরশ্বণর পশ্বরই রযোগোশ্বযোগ হোবরশ্বয় রফেোর মত ঘটিো ঘশ্বটশ্বছ।

মহোকোেযোি হ'ে কমোন্ড বেশ্বে রযোগোশ্বযোগ সুরক্ষো িোস্তিোয়শ্বির েিয প্রথম ESA পৃবথিী
পযবশ্বিক্ষণ মহোকোেযোি।
করঙ্গাে নতুন প্রধানমন্ত্রী মিসারে মনর্ু ক্ত িরেন কমেরনট মারকারসা
রিশ্বের প্রধোিমন্ত্রী বহসোশ্বি আনারতাে কমেরনট মারকারসারক বিশ্বয়োগ করশ্বেি কশ্বঙ্গোর
রোেপবত রর্বিস সোশ্বসৌ এিগুশ্বয়শ্বসো। বতবি 2016 সোে রথশ্বক রিশ্বের প্রধোিমন্ত্রী বহসোশ্বি
বিযুক্ত বছশ্বেি মিরমন্ট রমৌআম্বারক। রমৌআম্বোশ্বক সবরশ্বয় এই পশ্বি বিযুক্ত হি মোশ্বকোশ্বসো।
এর আশ্বগ মোশ্বকোশ্বসো মধয আবিকোর এই রিেটির বেক্ষোমন্ত্রী বছশ্বেি। বতবি 2011 রথশ্বক
2016 সোে পযবন্ত যুি ও িোগবরক বেক্ষোমন্ত্রীও বছশ্বেি।

ররোভোরটি িোমোশ্বিোর েিয একটি রপ্রোশ্বটবিভ কযোপসুে, একটি পযোরোসুট এিং একটি রশ্বকট
প্ল্যোটফমব িযিহোর করো হশ্বয়শ্বছ । 'ঝু রং' েব্দটির অথব হে 'গর্ অফ ফোয়োর'। মঙ্গে গ্রশ্বহ এটি
বিশ্বয় যোওয়ো হশ্বয়বছে বতয়োিওশ্বয়ি-1 অরবিটোশ্বর । বচশ্বির পুরোশ্বণ প্রোচীিকোশ্বের আগুশ্বির
রিিতোর িোশ্বম চীি এর মোসব ররোভোরটির 'ঝুেং' িোমকরণ করো হশ্বয়শ্বছ । ররোভোরটি কমপশ্বক্ষ
90 মর্ন মঙ্গশ্বে থোকশ্বি িশ্বে আেো করো হশ্বে।
সামু মিক পর্ড রেক্ষরণে জনয নতুন সযারটোইট িাই়োং-2D সফেভারে উৎরক্ষপণ
করেরে চীন
অে-ওশ্বয়িোর এিং রোউন্ড-িো-ক্লক র্োইিোবমক ওেোি এিভোয়রিশ্বমন্ট মবিটবরং বসশ্বেম
ততবরর অংে বহশ্বসশ্বি একটি ওেোি-মবিটবরং সযোশ্বটেোইট সফেভোশ্বি অরবিশ্বট রপ্ররণ কশ্বরশ্বছ
প্রবতশ্বিেী রিে চীি। এটি সোমুবিক বিপযবশ্বয়র বিষশ্বয় প্রোথবমক সতকব তো প্রিোি করশ্বি। উত্তর-
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বতবি 2016 সোে রথশ্বক বেক্ষোশ্বক্ষশ্বে প্রোথবমক ও মোধযবমক বেক্ষোমন্ত্রীর পশ্বি বছশ্বেি । বমিঃ
পমিমেঙ্গ, ওম শা়ে আঘাত িানরত চরেরে ঘূ মণডঝ ই়োশ
কবেশ্বিট মোশ্বকোশ্বসো সিবশ্বেষ রোেপবত বিিবোচশ্বির সময় প্রোথী সোসোউ িোশ্বগশ্বসোশ্বসোর রর্পুটি
26-27 রম এর মশ্বধয পবিমিঙ্গ ও ওবডেোর উপকূেিতী অঞ্চশ্বে একটি ঘূবণবঝশ্বডর পূিবোভোস
কযোশ্বেইি মযোশ্বিেোর বছশ্বেি।
রিওয়ো হশ্বয়শ্বছ। ঘূবণবঝডটির িোমকরণ করো হশ্বয়শ্বছ ‘ইয়োে’। ইয়োে আম্ফোশ্বির মশ্বতো মোরোত্মক
হশ্বি িশ্বে অিুমোি করশ্বছি আিহোওয়োবিিরো। এটিও আমফোশ্বির মশ্বতোই িশ্বঙ্গোপসোগশ্বর ততরী
14 েেে পে ইকুর়ের্রেে প্রথম র্ানপেী রনতা মিসারে শপথ গ্রিণ কেরেন োরসা
হশ্বয়বছে । এটির িোমকরণ কশ্বর ওমান।
ইকুশ্বয়র্শ্বরর রপ্রবসশ্বর্শ্বন্টর িোবয়ত্ব গ্রহণ করশ্বেি বগেোরশ্বমো েোশ্বসো এিং বতবিই হশ্বেি বিগত
74 তম মেে স্বাস্থয সরম্মেরন সভাপমতত্ব কেরেন র্া.িিড েধড ন
14 িছশ্বর ইকুশ্বয়র্শ্বরর প্রথম র্োিপেী রিতো । 65 িছর িয়বস প্রোক্তি এই িযোেোর গত
রকন্দ্রীয় স্বোস্থয ও পবরিোর কেযোণ মন্ত্রী এিং বিে স্বোস্থয সংস্থোর এবিবকউটিভ রিোশ্বর্বর
মোশ্বসর বিতীয় িফোর রভোশ্বট িোমপেী অথবিীবতবিি আরেস আোউজরক পরোবেত কশ্বরি
রচয়োরমযোি র্াাঃ িিড েধড ন ভোচবু য়োে পদ্ধবতশ্বত আশ্বয়োবেত 74 তম মেে স্বাস্থয সরম্মেরন
এিং েিগশ্বণর অবপ্রয় রেমনন রমারেরনারক সবরশ্বয় রপ্রবসশ্বর্ন্ট পশ্বি বিিবোবচত হি ।
সভোপবতত্ব কশ্বরশ্বছি। র্োিঃ হষবিধবশ্বির মশ্বত, রকোবভর্ -19 এর ভযোকবসিগুবের িযোযয ও
বগেোরশ্বমো আেিোশ্বতব ো একেি িযোংকোর, িযিসোয়ী, রেখ্ক এিং রোেিীবতবিি । বতবি সম্প্রবত
সহেতর অযোশ্বিশ্বসর েিয এবিবকউটিভ রিোশ্বর্বর সঠিক পিশ্বক্ষপ রিওয়ো উবচত। বিে স্বোস্থয
ইকুশ্বয়র্শ্বরর 47 তম রপ্রবসশ্বর্ন্ট বহশ্বসশ্বি বিযুক্ত হশ্বয়শ্বছি।
সংস্থোর বর্শ্বরির-রেিোশ্বরে,র্োিঃ রটড্রসও এই অিুষ্ঠোশ্বি অংেগ্রহণ কশ্বরবছশ্বেি।

স্থোপশ্বি সম্মত হশ্বয়শ্বছ। চতু থব রিে এিং প্রথম িি-রকোয়োর্ সিসয রিে বহশ্বসশ্বি রোবেয়োর

রিোর্ব 74 তম মেে স্বাস্থয সরম্মেরন রকোবভর্-19 মহোমোরী সংক্র্োন্ত মোিবসক প্রস্তুবত এিং
প্রবতবক্র্য়ো সেশ্বকব একটি প্রবতশ্বিিি ততরীর সুপোবরে কশ্বরশ্বছ। েু শ্বিোটিক ভোইরোশ্বসর উৎস
বচবিত করশ্বত এটি বিেস্বোস্থয সংস্থোশ্বক ও়োর্ল্ড অর্ডানাইরজশন ফে এমনমযাে রিেথ এন্ড
ফুর্ এন্ড এমগ্রকােচাে অর্ডানাইরজশন এর সোশ্বথ রযৌথ ভোশ্বি কোে করশ্বত উৎসোবহত
কশ্বরশ্বছ।

সোশ্বথ ভোরত ‘2 + 2 বমবিবিয়োে র্োয়েগ’ প্রবক্র্য়ো প্রবতষ্ঠো কশ্বরশ্বছ। মোবকব ি যুক্তরোে, েোপোি

েন ধন রর্াজনাে োস্তো়েরন একরে কাজ কেরত চরেরে TRIFED ও নীমত আর়োর্

এিং অশ্বিবেয়োর সোশ্বথ ভোরশ্বতর এমি িযিস্থো রশ্বয়শ্বছ। এটি ভোরত ও রোবেয়োর মশ্বধয

িীবত আশ্বয়োশ্বগর বচবিত করো 39 টি আবিিোসী রেেোয় িি ধি রযোেিোর আওতোধীি েন ধন

বিপোবক্ষক রকৌেেগত অংেীিোবরত্ব িৃ বদ্ধ করশ্বি িশ্বে আেো করো হশ্বে।

মেকাশ রকে (VDVK) িোস্তিোয়শ্বির েিয উপেোবত বিষয়ক মন্ত্রণোেয়,TRIFED

প্রধানমন্ত্রী মকিান সম্মান মনমধ: প্রকাশ কো িে অষ্টম ইনস্টেরমন্ট

(Tribal Cooperative Marketing Development Federation of
India) িীবত আশ্বয়োশ্বগর সোশ্বথ পোটবিোরেীপ করশ্বি। অন্ধ্র প্রশ্বিে, আসোম, ছবত্তেগড,

National News
ভােত ও োমশ়ো একরে স্থাপন কেে ‘2 + 2 মমমনমি়োে র্া়েের্’
ভোরত ও রোবেয়োর মশ্বধয পররোে ও প্রবতরক্ষো মন্ত্রী পযবোশ্বয় একটি ‘2 + 2 বমবিবিয়োে র্োয়েগ’

প্রধোিমন্ত্রী নরেে রমার্ী সম্প্রবত প্রধানমন্ত্রী মকিান সম্মান মনমধে অষ্টম ইিেেশ্বমন্ট
প্রকোে করশ্বেি। ভোরত সরকোর ক্ষুি ও প্রোবন্তক কৃ ষকশ্বির অযোকোউশ্বন্ট 6,000 টাকা
স্থোিোন্তর করোর বসদ্ধোন্ত বিশ্বেো। এই তহবিে বতিটি ইিেেশ্বমন্ট-এ স্থোিোন্তবরত হশ্বি। এবপ্রে
রথশ্বক েু শ্বির মশ্বধয দুই হোেোর টোকোর প্রথম ইিেেশ্বমন্ট স্থোিোন্তর করো হশ্বি। বিতীয়
ইিেেশ্বমন্ট আগে রথশ্বক িশ্বভম্বশ্বরর মশ্বধয করো হশ্বি এিং তৃ তীয় ইিেেশ্বমন্ট বর্শ্বসম্বর

গুেরোট, ঝোডখ্ণ্ড, মধয প্রশ্বিে, মহোরোে, মবণপুর, রমঘোেয়, বমশ্বেোরোম, িোগোেযোন্ড, ওবডেো,
রতশ্বেঙ্গোিো এিং বেপুরোর রোেযগুবের অন্তগবত রেেোগুবে এর অন্তভুবক্ত।
উরর্যার্ সম্পকীত তথয:
●

মোধযশ্বম রছোট িিে পণযগুবের মূেয সংশ্বযোেি, ব্র্যোবন্ডং ও বিপণশ্বির েিয ততরী করো

এিং মোশ্বচবর মশ্বধয প্রিোি করো হশ্বি।
ইউরনরকা ও়োর্ল্ড রিমেরটজ সাইরট ভােরতে ে়েটি রিমেরটজ সাইট সম্ভােয

রপ্রোগ্রোমটি হে VDVK।
●

50% এরও রিবে উপেোবত েিশ্বগোষ্ঠী রশ্বয়শ্বছ এমি রেেোগুবেশ্বত বিশ্বেষ িের
রিওয়ো হশ্বি।
েন ধন রর্াজনা ো েন ধন প্রকল্প

●

এটি 14 ই এমপ্রে 2018 এ চোেু করো হশ্বয়বছে এিং TRIFED িোরো এটি প্রশ্বয়োগ

তামেকা়ে র্ু ক্ত কো িে
রকন্দ্রীয় সংেৃ বতমন্ত্রী প্রহ্লোি বসং পযোশ্বটে সম্প্রবত রঘোষণো কশ্বরবছশ্বেি রয, ইউশ্বিশ্বেোর ওয়োর্ল্ব
রহবরশ্বটে সোইটগুবেশ্বত প্রোয় ছয়টি সোংেৃ বতক ঐবতহযপূণব স্থোি সংযুক্ত করো হশ্বয়শ্বছ। এর

করো হশ্বয়বছে। িি ধি রকন্দ্রগুবে রিশ্বের উপেোবত েিশ্বগোষ্ঠীর আথব-সোমোবেক
উন্নয়শ্বি িি ধি রকন্দ্র স্থোপশ্বি সহোয়তো কশ্বর।

সোশ্বথ ইউশ্বিশ্বেোর ওয়োর্ল্ব রহবরশ্বটে সোইশ্বটর সম্ভোিয তোবেকোর রমোট সোইশ্বটর সংখ্যো রিশ্বড
িোাঁবডশ্বয়শ্বছ 48.
মনম্নমেমিত ে়েটি স্থান ইউরনরকাে ও়োর্ল্ড রিমেরটজ সাইরটে অস্থা়েী তামেকা়ে
সফেভারে প্ররেশ কো ির়েরে |

িিবভবত্তক উপেোবতশ্বির স্থোয়ী েীবিকো বিিবোশ্বহর সুবিধোশ্বথব িি ধি রকন্দ্র স্থোপশ্বির

●

এর উশ্বেেযটি হশ্বে মূেত িিোঞ্চেীয় উপেোবত রেেোগুবেশ্বত উপেোবত সম্প্রিোশ্বয়র
মোবেকোিোধীি েন ধন মেকাশ রকে িাস্টাে (VDVKCs) স্থোপি করো।

State News

●

িোরোণসীর গঙ্গো ঘোট

●

তোবমেিোডুর কোবঞ্চপুরম মবন্দর,

পমিমেরঙ্গে মু িযমন্ত্রী মিসারে তৃতী়েোে শপথ মনরেন মমতা ের্যাপাধযা়ে

●

মধয প্রশ্বিশ্বের সোতপুরো টোইগোর বরেোভব

●

মহোরোে বমবেটোবর আবকব শ্বটকচোর

রকোবভর্ ও রোশ্বেযর বকছু অংশ্বে রভোট পরিতী বহংসোর মশ্বধযই,তৃ তীয়িোশ্বরর মশ্বতো
পবিমিশ্বঙ্গর মুখ্যমন্ত্রী বহসোশ্বি েপথ গ্রহণ করশ্বেি মমতো িশ্বন্দযোপোধযোয়। রকোবভর্ রপ্রোশ্বটোকে

●

হোয়োর রিিকে রমগোবেবথক সোইট

রমশ্বি েপথ অিুষ্ঠোিটি রোেভিশ্বির বসংহোসি কশ্বক্ষ অিুবষ্ঠত হশ্বয়শ্বছ। 9 রম রিীন্দ্রিোথ

●

মধযপ্রশ্বিশ্বের িমবিো উপতযকোর রভিোঘোট েোশ্বমঘোট

েোকুশ্বরর েন্মিোবষবকীর বিি, কযোবিশ্বিট এিং কোউবিশ্বের িোবক সিসযরো েপথ রিশ্বিি।
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মমতো িশ্বন্দযোপোধযোয় তৃ তীয়িোশ্বরর রময়োশ্বি আসীি হওয়োর আশ্বগ, িোংেোর বিিবোচশ্বি দুিব োন্ত
এর আশ্বগ, 71 িছর িয়সী এই পুর্ুশ্বচবরর মুখ্যমন্ত্রী বহসোশ্বি 2001 রথশ্বক 2008 সোে পযবন্ত
েয় রপশ্বয়বছশ্বেি। তৃ ণমূে 292 টি আসশ্বির মশ্বধয 213 টি বেশ্বতশ্বছ এিং প্রথম বিশ্বরোধী িে
ভোরতীয় েোতীয় কংশ্বগ্রশ্বসর সিসয এিং তোরপশ্বর 2011 রথশ্বক 2016 পযবন্ত
বিশ্বেবপ 77 টি আসি বিশ্বয় বিতীয় স্থোশ্বি রশ্বয়শ্বছ। মমতো িশ্বন্দযোপোধযোয় তোর অবফস িিোশ্বন্ন
এআইএিআরবস-র সিসয বছশ্বেি। রঙ্গস্বোমী প্রথমিোশ্বরর মশ্বতো ইউটি-রত একটি রেোট
যোশ্বিি, রসখ্োশ্বি কেকোতো পুবেে তোশ্বক গোর্ব অফ অিোর প্রিোি করশ্বি।
মবন্ত্রসভো, েোতীয় গণতোবন্ত্রক রেোশ্বটর (এিবর্এ) রিতৃ ত্ব রিশ্বিি, যোশ্বত বিশ্বেবপ এিং
নথড মসমকরম প্রথম রসৌে প্ল্যান্ট চােু করেরে ভােতী়ে রসনাোমিনী
ভোরতীয় রসিোিোবহিী বসবকশ্বম সম্প্রবত প্রথম গ্রীি রসোেোর েবক্ত িধবক প্ল্যোন্ট চোেু কশ্বরশ্বছ। এটি
ভোরতীয় রসিোিোবহিীর তসিযশ্বির েিয চোেু করো হশ্বয়বছে। প্ল্যোন্টটি ভযোিোবর্য়োম বভবত্তক
িযোটোবর প্রযুবক্ত িযিহোর কশ্বর। এটি 16,000 ফু ট উচ্চতোয় বিবমবত হশ্বয়শ্বছ । প্ল্যোন্টটির
ধোরণক্ষমতো 56 KVA,এটি আইআইটি মুম্বোইশ্বয়র সহশ্বযোবগতোয় ততবর হশ্বয়শ্বছ।
রর্াপেন্ধু সাংোমর্কা স্বাস্থয মেমা রর্াজনা রঘািণা কেে ওম শা সেকাে
সোংিোবিকশ্বির েিয ওবডেো সরকোর রগোপিন্ধু সোংিোবিকো স্বোস্থয বিমো রযোেিো রঘোষণো কশ্বরশ্বছ।
পোেপোবে ওবডেো সোংিোবিকশ্বির িন্টেোইি রকোবভর্ রযোদ্ধো বহসোশ্বি রঘোষণো কশ্বরশ্বছ। এটি
রোশ্বেযর 6500 এরও রিবে সোংিোবিকশ্বক সুবিধো প্রিোি করশ্বি।
রগোপিন্ধু সোংিোবিকো স্বোস্থয িীমো রযোেিোর আওতোয় প্রবতটি সোংিোবিকশ্বক দুই েক্ষ টোকোর

এআইএিআরবস সিসয রশ্বয়শ্বছ।
আসারমে নতুন মু িযমন্ত্রী িরেন মিমন্ত মেে শমডা
2021 সোশ্বের 08 রম বহমন্ত বিে েমবো আসোশ্বমর 15 তম মুখ্যমন্ত্রী বহসোশ্বি মশ্বিোিীত
হশ্বয়শ্বছি। বতবি সরিোিন্দ রসোশ্বিোওয়োশ্বের স্থেোবভবষক্ত হশ্বিি। বতবি 2021 সোশ্বের 10 রম
রথশ্বক কোযবোেশ্বয়র িোবয়ত্বভোর গ্রহি করশ্বিি।
রোশ্বেযর 2021 সোশ্বের বিধোিসভো রভোশ্বট বিশ্বেবপ পোটিব বিতীয় টোশ্বমব বেশ্বতবছে। িেটি 126
সিশ্বসযর আসোম বিধোিসভোয় 60 টি আসি বেশ্বতশ্বছ। বমিঃ েমবো কংশ্বগ্রস ছোডোর পশ্বর ছয় িছর
আশ্বগ 2015 সোশ্বে বিশ্বেবপশ্বত রযোগ বিশ্বয়বছশ্বেি।
মারেেরকাটোরক 23 তম রজো মিসারে রঘািণা কেরেন পাঞ্জারেে মু িযমন্ত্রী

স্বোস্থয িীমো কভোর সরিরোহ করো হশ্বি। এই প্রকশ্বের আওতোয় িোবয়ত্ব পোেিকোশ্বে রকোবভর্ -

অমমে্ে মসং

19 রথশ্বক মোরো যোওয়ো সোংিোবিকশ্বির পবরিোরশ্বক 15 েক্ষ টোকো আবথবক সহোয়তো প্রিোি করো
হশ্বি।

পোেোশ্বির মুখ্যমন্ত্রী অমমে্ে বসং ঈি-উে-বফতর উপেশ্বক্ষ মোশ্বেরশ্বকোটেোশ্বক রোশ্বেযর 23

তামমেনা ুে মু িযমন্ত্রী মিসারে মনর্ু ক্ত িরেন মর্এমরক-মচফ স্টামেন

রোশ্বেযর সংরুর রেেো রথশ্বক বিভক্ত হশ্বয় উৎপবত্ত েোভ কশ্বরশ্বছ। 2017 সোশ্বে সরকোর

তোবমেিোডুর গভিবর িোিওয়োবরেোে পুশ্বরোবহত িোবিড মুশ্বন্নে কোেোগোম (বর্এমশ্বক) প্রধোি এম

প্রবতশ্রুবত বিশ্বয়বছে রয, খ্ুি েীঘ্রই মোশ্বেরশ্বকোটেোশ্বক একটি রেেো বহসোশ্বি রঘোষণো করো হশ্বি।

রক েোবেিশ্বক তোবমেিোডুর মুখ্যমন্ত্রী বিযুক্ত কশ্বরশ্বছি। তোাঁর িয়স 68। বতবি প্রোক্তি পোাঁচ
রময়োিী তোবমেিোডুর মুখ্যমন্ত্রী, প্রয়োত এম করুণোবিবধর রছশ্বে। বর্এমশ্বক রিতৃ ত্বোধীি রেোট
118 টি আসশ্বির সংখ্যোগবরষ্ঠতোর েোয়গোয় 159 টি আসি বেশ্বতশ্বছ। িেটি একোই বিিবোচশ্বি
133 টি আসি বেশ্বতশ্বছ।
2019 সোশ্বের রেোকসভো বিিবোচশ্বি, েযোবেি ইউিোইশ্বটর্ প্রশ্বগ্রবসভ অযোেোশ্বয়শ্বির
(ইউবপএ) রিতৃ ত্ব বিশ্বয়বছে, যোর মশ্বধয বর্এমশ্বক তোবমেিোডুর 39 টি সংসিীয় আসশ্বির
মশ্বধয 38 টিশ্বত বিেয় অেবি কশ্বরবছে।
এন েঙ্গস্বামী পু র্ুরচমেে মু িযমন্ত্রী মিসারে শপথ গ্রিণ করেরেন
2021 সোশ্বের 7ই রম তোবরশ্বখ্ অে ইবন্ডয়ো এিআর কংশ্বগ্রশ্বসর (এআইএিআরবস) প্রবতষ্ঠোতো
রিতো এি রঙ্গস্বোমী চতু থবিোশ্বরর মশ্বতো রকন্দ্রীয় অঞ্চে পুর্ুশ্বচবরর মুখ্যমন্ত্রী বহসোশ্বি েপথ গ্রহণ
কশ্বর ররকর্ব গডশ্বেি। রেফশ্বটিযোন্ট গভিবর (অবতবরক্ত চোেব) তোবমবেসই রসৌন্দরোরোেি এি
রঙ্গস্বোমীশ্বক েপথ গ্রহণ কবরশ্বয়শ্বছি।

তম রেেো বহসোশ্বি রঘোষণো করশ্বেি। মোশ্বেরশ্বকোটেো একটি মুসবেম গবরষ্ঠ অঞ্চে এিং এটি

উত্তোিণ্ড পু মেশ ‘মমশন িসো’ চােু করেরে
রকোবভর্ -19 ররোগীশ্বির অবিশ্বেি, বিছোিো, রভবন্টশ্বেটর এিং প্ল্োেমোর রেোগোশ্বি সহোয়তো
করোর েিয, উত্তরোখ্ণ্ড পুবেে "মমশন িসো" িোশ্বম একটি অবভযোি শুরু কশ্বরশ্বছ। এগুবে
ছোডোও বমেশ্বির অংে বহসোশ্বি পুবেে রকোবভর্ -19 ররোগীশ্বির েিয ওষুধ এিং খ্োিয রযোগোি
বিশ্বত সহোয়তো করশ্বি।
কশ্বরোিো ভোইরোশ্বসর বিরুশ্বদ্ধ েডোই করো পবরিোরগুবের রিোরশ্বগোডোয় ওষুধ, অবিশ্বেি, খ্োিয
সরিরোহ করো এিং প্ল্োেমোিোতো ও গ্রহীতোশ্বির মশ্বধয সমন্বয় সোধিও এই বমেশ্বির অংে
বহসোশ্বি গৃ হীত হশ্বয়শ্বছ। েোিো বগশ্বয়শ্বছ রয, পুবেে রেেিগুবে িোেোর অঞ্চশ্বে েিসোধোরশ্বণর
পবরচোেিোর েিয রিোর্োে রসন্টোর বহসোশ্বি কোে করশ্বি এিং েিসোধোরণ যোশ্বত রকোবভর্ বিবধ
রমশ্বি চশ্বে রযমি মুশ্বখ্োে পরো এিং সোমোবেক দূরত্ব রমশ্বি চেো প্রভৃবত বিবিত করশ্বি। বিয়ম
েঙ্ঘিকোরীশ্বির বিরুশ্বদ্ধ কশ্বেোর িযিস্থো রিওয়ো হশ্বি।.
‘আ়েুশ ঘে-দু়োে’ রপ্রাগ্রাম চােু করেরে মিমাচে সেকাে
রযোগিযোয়োশ্বমর মোধযশ্বম িোবডশ্বত থোকো রকোবভর্ -19 ররোগীশ্বির সুস্থ রোখ্শ্বত বহমোচে সরকোর
‘আয়ুে ঘর-দুয়োর’ রপ্রোগ্রোম চোেু কশ্বরশ্বছ। আটব অফ বেবভং প্রবতষ্ঠোশ্বির সহশ্বযোবগতোয় এই
কমবসূবচটি আয়ুে বর্পোটবশ্বমন্ট শুরু কশ্বরশ্বছ। রযোগভোরতীর প্রবেক্ষকরো রপ্রোগ্রোমটিশ্বত তোশ্বির
পবরশ্বষিো সরিরোহ করশ্বিি । আরম্ভ হওয়োর সময়, রোেয েু শ্বড প্রোয় 80 েি রহোম
আইশ্বসোশ্বেশ্বটর্ রকোবভর্ পবেটিভ ররোগীও কোযবত যুক্ত বছশ্বেি।
এই কমবসূবচর আওতোয় রহোম আইশ্বসোশ্বেেি এ থোকো COVID পবেটিভ ররোগীশ্বির সোশ্বথ
সংশ্বযোগ স্থোপশ্বির েিয েু ম, রহোয়োটসঅযোপ এিং গুগে বমশ্বটর মশ্বতো সোমোবেক বমবর্য়ো
প্ল্যোটফমবগুবেশ্বত প্রোয় 1000 টি ভোচবু য়োে গ্রুপ গেি করো হশ্বি। এই উশ্বিযোগটি রকিে
েোরীবরকই িয় মোিবসক, সোমোবেক ও আধযোবত্মক সুস্থতো বিবিত করশ্বত আয়ুশ্বষর মোধযশ্বম
একটি সোমবগ্রক স্বোস্থযশ্বসিো প্রিোশ্বির েশ্বক্ষয কোে করশ্বি ।
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স্মাটড মসটি মমশন প্রকল্পগুমে োস্তো়েরন প্রথম স্থারন ঝা িণ্ড
18ই রম শাক-সেমজে জনয ‘রমামা মারকডট’ চােু কেরেন মমণপু রেে মু িযমন্ত্রী
স্মোটব বসটি প্রকে িোস্তিোয়শ্বির অগ্রগবতর বভবত্তশ্বত ঝোডখ্ণ্ড ভোরশ্বতর 36 টি রোেয ও
রকোবভর্-19 েবিত কোরবফউশ্বয়র সময় রেোশ্বকরো যোশ্বত তোশ্বির িোবডশ্বত সহশ্বেই তোেো
েোকসিবে পোয়,তো বিবিত করশ্বত েোকসিবের রহোম রর্বেভোবরর েিয মবণপুশ্বরর মুখ্যমন্ত্রী
এি িীশ্বরি বসং একটি িতু ি স্মোটবশ্বফোি অযোবপ্ল্শ্বকেি "মবণপুর অগবোবিক বমেি এশ্বেবি
(এমওএমএ) মোশ্বকব ট" চোেু কশ্বরশ্বছি। রকোবভর্ -19 এর েকর্োউি চেোকোেীি প্রবতবিি
িতু ি কশ্বর েোকসিবে সরিরোহ করশ্বত এিং কৃ বষ পণয বিবক্র্ করোর সমসযো হ্রোস করোর েিয
মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বোিধোশ্বি রেট হটিবকোেচোর এিং সশ্বয়ে কিসোরশ্বভেি বর্পোটবশ্বমশ্বন্টর একটি

রকন্দ্রেোবসত অঞ্চশ্বের মশ্বধয প্রথম স্থোি অেবি কশ্বরশ্বছ, রোেস্থোি বিতীয় স্থোশ্বি রশ্বয়শ্বছ। িো
বমবিবি অফ হোউবসং এন্ড আিবোি অযোশ্বফয়োসব (MoHUA) এই তোবেকোটি প্রকোে কশ্বরশ্বছ।
একই সোশ্বথ, 100 টি েহশ্বর চেমোি বমেি পবরকেিোগুবের অগ্রগবতর রক্ষশ্বে ঝোডখ্শ্বণ্ডর
রোেধোিী রোাঁবচ 12 তম অিস্থোশ্বি রপৌাঁশ্বছশ্বছ। অিযবিশ্বক, রোেয ও রকন্দ্রেোবসত অঞ্চেগুবের
তোবেকোয় বিবে 11 িম্বশ্বর এিং বিহোর 27 িম্বশ্বর এিং িয়োবিবে রপৌর কশ্বপবোশ্বরেি 41িম্বশ্বর
এিং বিহোর রোেধোিী পোটিো েহরগুবের তোবেকোয় 68 তম স্থোশ্বি রশ্বয়শ্বছ।

ইউবিট ‘এমওএমএ’ অযোপটি চোেু কশ্বরশ্বছ।

এর আশ্বগ স্মোটব বসটি বমেশ্বির একমোস, পোবক্ষক, সপ্তোবহক তোবেকো রিওয়োর িযিস্থো বছে।

রমোমোশ্বক এই অঞ্চশ্বে কোে করোর িোবয়ত্ব রিওয়ো হশ্বয়শ্বছ এিং চযোশ্বিে ফোমব রক্র্তোশ্বির

তশ্বি, এখ্ি এই তোবেকোটি অিেোইশ্বি প্রবক্র্য়োর মোধযশ্বম ঘি ঘি আপশ্বর্ট হয়। এই তোবেকোয়,
স্মোটব বসটি বমেি িোরো পবরচোবেত প্রকেগুবের িোস্তিোয়ি এিং অগ্রগবত বভবত্ত এিং বিবভন্ন
কোশ্বের েিয পশ্বয়ন্টগুবে বিধবোবরত হয়।

িোবডশ্বত বগশ্বয় েোকসিবে বিবক্র্ করশ্বি, এরফশ্বে েোকসিবের ক্ষয়ক্ষবতর সম্ভোিিো কমশ্বি এিং
COVID-19 ছডোশ্বিোর সম্ভোিিোও হ্রোস পোশ্বি । রমোমোর সোশ্বথ কমবরত ফোমবোসব রপ্রোবর্উসোসব
রকোেোবিে (এফবপবস) বিবভন্ন খ্োমোর রথশ্বক সিবে সংগ্রহ করশ্বি।এরপশ্বর এটি সোিশ্বেিথং
এিং অিযোিয স্থোশ্বির বর্পোটবশ্বমন্ট কমশ্বপ্ল্শ্বির বহমোগোর এিং গুিোমগুবেশ্বত ট্রোিশ্বপোটব করো

"আ়েুষ্মান ভােত" কার্ড কােীতা়ে প্রথম স্থারন কণডাটক
গ্রোমীণ অঞ্চশ্বে িযোপক প্রোথবমক স্বোস্থযশ্বসিো সরিরোশ্বহর েিয আয়ুষ্মোি ভোরত রপ্রোগ্রোশ্বমর

হশ্বি। অিশ্বেশ্বষ, গ্রোহশ্বকর রমোমো িোেোশ্বরর অর্বোর তোশ্বির কোশ্বছ রপ্ররণ করো হশ্বি।

আওতোয় স্বোস্থয ও সুস্থতো রকন্দ্র স্থোপশ্বি কণবোটকশ্বক প্রথম স্থোি রিওয়ো হশ্বয়শ্বছ। 2020-

পমিমেঙ্গ সেকাে মেধান পমেির্ র্ঠরনে অনু রমার্ন মর্র়েরে
মুখ্যমন্ত্রী মমতো িশ্বন্দযোপোধযোশ্বয়র রিতৃ শ্বত্ব পবিমিঙ্গ মবন্ত্রসভো বিধোি পবরষি গেশ্বির

2021 সোশ্বের েিয প্রকেটি িোস্তিোয়শ্বি কণবোটক এবগশ্বয় রশ্বয়শ্বছ। রকন্দ্র রযখ্োশ্বি 2,263 টি
রসন্টোর স্থোপশ্বির েক্ষয বিধবোরণ কশ্বরবছে, রোেয রসখ্োশ্বি 31রে মোচব পযবন্ত 3,300 টি রসন্টোর
আপশ্বগ্রর্ কশ্বরশ্বছ। স্বোস্থয ও পবরিোর কেযোণ বিভোগ অিুসোশ্বর 2020-21 সোশ্বের েিয

অিুশ্বমোিি বিশ্বয়শ্বছ। িতব মোশ্বি রকিে অন্ধ্র প্রশ্বিে, কণবোটক, রতশ্বেঙ্গোিো, মহোরোে, বিহোর এিং

প্রকেটি িোস্তিোয়শ্বির রক্ষশ্বে 95 এর মশ্বধয 90 রেোর কশ্বর এই রোেযটি েীশ্বষব রশ্বয়শ্বছ।

উত্তর প্রশ্বিশ্বের বিধোি পবরষি রশ্বয়শ্বছ। এর আশ্বগ পবিমিশ্বঙ্গ একটি বিকক্ষবিবেষ্ট আইিসভো

আয়ুষ্মোি ভোরত-আশ্বরোগয প্রকশ্বের আওতোয় সিোর েিয মোিসেন্ন স্বোস্থযশ্বসিো সরিরোশ্বহর

বছে বকন্তু এটি 1969 সোশ্বে ইউিোইশ্বটর্ িন্ট সরকোর িোবতে কশ্বর বিশ্বয়বছে।

েশ্বক্ষয, সমস্ত স্বোস্থযশ্বকন্দ্রশ্বক েোতীয় স্বোস্থয বমেশ্বির আওতোয় উন্নীত করো হশ্বে। রোশ্বেযর

োজয আইন পমেির্ সম্পকীত তথয:

11,595 রকন্দ্রশ্বক HWC বহসোশ্বি উন্নীত করোর েক্ষয রশ্বয়শ্বছ। এই রকন্দ্রগুবেশ্বত রিওয়ো

●

রোেয বিধোি পবরষি হে রোেয আইিসভোর উচ্চকক্ষ।

কশ্বয়কটি পবরশ্বষিো হে প্রোপ্তিয়েশ্বির েিয কোউশ্বিবেং রসেি, পোিবেক রযোগ বেবির,

●

এটি ভোরতীয় সংবিধোশ্বির 169 এর অধীশ্বি স্থোপি করো হয়।

●

রোেয বিধোি পবরষশ্বির আকোর রোেয বিধোিসভোর সিসযশ্বির এক তৃ তীয়োংশ্বের রিবে

ইএিটি রকয়োর,েরুবর অিস্থোর সময় প্রোথবমক বচবকৎসো এিং টোরবেয়োবর হোসপোতোশ্বে
ররফোশ্বরে।

●

হশ্বত পোশ্বর িো।

মিতী়েোরেে জনয রকোোে মু িযমন্ত্রী মিসারে শপথ গ্রিণ কেরেন মপনাোই মেজ়েন

যবি রকোিও রোশ্বেযর আইি পবরষি বিশ্বেষ সংখ্যোগবরষ্ঠতোর সোশ্বথ একটি প্রস্তোি পোস

রোশ্বেযর রকোবভর্ -19 সংকশ্বটর ছোয়োয় বিতীয়িোশ্বরর মশ্বতো বপিোরোই বিেয়ি রকরোেোর
মুখ্যমন্ত্রী বহসোশ্বি েপথ গ্রহণ করশ্বেি। বতরুিিন্তপুরশ্বমর রসন্ট্রোে রেবর্য়োশ্বম রকোবভর্
রপ্রোশ্বটোকে বিশ্বয় েপথ অিুষ্ঠোশ্বির আশ্বয়োেি করো হশ্বয়বছে। গভিবর আবরফ রমোহোম্মি খ্োি

কশ্বর তশ্বি ভোরশ্বতর সংসি রসই রোশ্বেযর রোেয বিধোি পবরষি ততবর িো বিেুপ্ত করশ্বত
পোশ্বর।

76 িছর িয়সী বিেয়িশ্বক েপথ গ্রহণ পোে করোি।

িাসপাতারেে রেরর্ে অনোইন েু মকংর়েে জনয ঝা িণ্ড সেকাে ‘অমৃ ত োমিনী’

রকরোেোয় সোধোরণত িোম এিং কংশ্বগ্রস সরকোশ্বরর মশ্বধযই রকোশ্বিো একটি িে বিেয়ী হয়। 6

অযাপ চােু করেরে

এবপ্রশ্বের বিধোিসভো রভোশ্বট 140 টির মশ্বধয 99 টি আসি বেশ্বত অসোধোরণ ফে কশ্বর
এেবর্এফ সরকোর পরপর বিতীয় িোশ্বরর েিয বিেয়ী হয় ।

হোসপোতোশ্বের রিশ্বর্র অিেোইি িু বকংশ্বয়র েিয ঝোডখ্ণ্ড ‘অমৃত িোবহিী’ অযোপ চোেু কশ্বরশ্বছ।
মুখ্যমন্ত্রী রহমন্ত রসোশ্বরি প্রিবতব ত ‘অমৃত িোবহিী’ অযোশ্বপর মোধযশ্বম ঝোডখ্শ্বণ্ডর কশ্বরোিোর
ররোগীরো অিেোইশ্বি হোসপোতোশ্বের েযযো িু ক করশ্বত পোরশ্বিি।

রকামভর্ আক্রান্ত রোর্ীরর্ে োম রতই মচমকৎসাে জনয ‘সঞ্জীেনী পেীরর্াজনা’ চােু
কেে িমে়োনা সেকাে

‘অমৃ ত োমিনী’ অযাপ সম্পকীত তথয:

গ্রামাঞ্চরে িসিোসকোরী রকোবভর্-19 এর হোেকো রথশ্বক মোঝোবর উপসগব যুক্ত রেোশ্বকশ্বির

‘অমৃত িোবহিী’ অযোবপ্ল্শ্বকেশ্বির মোধযশ্বম রোেয সরকোর কশ্বরোিো ভোইরোশ্বস আক্র্োন্তশ্বির েিয

রিখ্োশ্বেোিো করশ্বত এিং তোশ্বির কোশ্বছ দ্রুত বচবকৎসো রপৌাঁশ্বছ বিশ্বত িমে়োনা সেকাে অযোবন্ট-

আরও ভোে সুবিধো সরিরোহ করশ্বত সক্ষম হশ্বি। ‘অমৃত িোবহিী’ অযোবপ্ল্শ্বকেি িো
ওশ্বয়িসোইটটির মোধযশ্বম রয রকও হোসপোতোশ্বের রিশ্বর্র অযোশ্বভইশ্বেবিবেটি সেশ্বকব সমস্ত
তথয রপশ্বত পোশ্বর এমিবক বিশ্বের িো অিয কোরও েিয অিেোইশ্বি িুক করশ্বত পোশ্বর। ওই
িযবক্তর িোরো িুক করো েযযোটি পরিতী দুই ঘন্টো তোর েিয সংরক্ষণ করো হশ্বি।

5

রকোবভর্ ‘সঞ্জীেনী পেীরর্াজনা’ চোেু কশ্বরশ্বছ। এর মূে উশ্বেেয হে, গ্রোমোঞ্চশ্বের রযসি
স্থোশ্বি রকোবভর্ -19 এর বিতীয় ওশ্বয়ভ ও তোর বচবকৎসো সেশ্বকব কম সশ্বচতিতো রশ্বয়শ্বছ
রসইসি অঞ্চশ্বে বচবকৎসো িযিস্থো রপৌাঁশ্বছ রিওয়ো। যোশ্বির এই বচবকৎসো িযিস্থো সিশ্বচশ্বয় রিবে
প্রশ্বয়োেি তৎক্ষণোৎ তোশ্বির কোশ্বছ এই পবরশ্বষিো রপৌাঁশ্বছ রিওয়োর রক্ষশ্বে সরকোশ্বরর এটি একটি
গুরুত্বপূণব পিশ্বক্ষপ।
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এই প্রকশ্বের আওতোয় রোশ্বেযর মবহেোশ্বির তোশ্বির রোন্নোঘর পুিবিবমবোশ্বণর েিয রেোণ রিওয়ো
এই উরর্যারর্ে আওতা়ে ের়েরে:
হশ্বি। স্বে সুশ্বির হোশ্বর বকবস্তশ্বত রেোণ সরিরোহ করো হশ্বি। বেমটি মবহেোশ্বির সংসোবরক কোশ্বের
● র্োক্তোবর পরোমশ্বেবর েিয, অবভজ্ঞ র্োক্তোরশ্বির পোেোপোবে 200 েি ফোইিোে ইয়োর
চোপ হ্রোস করশ্বত সহোয়তো করশ্বি ।
এিং বপ্র-ফোইিোে ইয়োশ্বরর রমবর্শ্বকে বেক্ষোথীশ্বির এিং ইন্টোিবশ্বির বিশ্বয় একটি গ্রুপ
গেি করো হশ্বি।
●

●

Appointments News

এই উশ্বিযোশ্বগর মশ্বধয ইবন্টশ্বগ্রশ্বটর্ কমোন্ড এিং কশ্বন্ট্রোে রসন্টোর রশ্বয়শ্বছ যো অযোম্বু েযোি
ট্রযোবকং,অবিশ্বেি সরিরোহ,হোসপোতোশ্বের েযযোর িযিস্থো করোর পোেোপোবে ঘশ্বর ঘশ্বর

আেমেআইর়েে রর্পু টি র্ভনডে মরনানীত িরেন টি েমে শঙ্কে

সশ্বচতিতোমূেক প্রচোশ্বরর মশ্বতো গুরুত্বপূিব বিষয়গুবে রিখ্ভোে করশ্বি।

বরেোভব িযোে অফ ইবন্ডয়ো (আরবিআই) এর বিিবোহী পবরচোেক টি রবি েেরশ্বক রকন্দ্রীয়

এইভোশ্বি রেেো প্রেোসিশ্বক সেূ ণব স্বোস্থয িযিস্থোর ওপর কডো িের রোখ্শ্বত সহোয়তো
করশ্বি এই প্রকে।

িযোংশ্বকর চতু থব রর্পুটি গভিবর বহসোশ্বি মশ্বিোিীত করো হশ্বয়শ্বছ। মবন্ত্রসভোর বিশ্বয়োগ কবমটি তোর

"অমিরজন স্বমনভডেতা মমশন " চােু কেে মিাোষ্ট্র সেকাে
রোশ্বেয অবিশ্বেশ্বির চোবহিো রমটোশ্বত মিাোষ্ট্র সেকাে "অমিরজন স্বমনভডেতা মমশন "
চোেু কশ্বরশ্বছ। এই প্রকশ্বের আওতোয় অবিশ্বেি উৎপোিিকোরী বেেগুবেশ্বক বিশ্বেষ
ইিশ্বসিটিভ রিওয়ো হশ্বি। িতব মোশ্বি, রোশ্বেয অবিশ্বেি উৎপোিশ্বির ক্ষমতো প্রবতবিি 1300

বিশ্বয়োশ্বগর অিুশ্বমোিি বিশ্বয়শ্বছ। বতবি আরবিআইশ্বয়র রপশ্বমন্ট বসশ্বেম, ফোইিশ্বটক, তথয
প্রযুবক্ত এিং ঝুাঁ বক িযিস্থোপিোর িোবয়শ্বত্ব রশ্বয়শ্বছি। বতবি রর্পুটি গভিবর বহসোশ্বি বিবপ
কোিুিশ্বগোর স্থেোবভবষক্ত হশ্বয়শ্বছি, বতবি এই পশ্বি এক িছশ্বরর রময়োি িৃ বদ্ধর পশ্বর 2 এবপ্রে
অিসর গ্রহণ কশ্বরি।
েের রকন্দ্রীয় িযোংশ্বকর বিবভন্ন কোযবক্র্শ্বম বিশ্বেষত এিশ্বচে ররট মযোশ্বিেশ্বমন্ট, বরেোভব

রমট্রিক টন। মের্ভড, মাোঠও়োর্া, ধু রে, ন্ু েোে, েত্নামর্মে এেং মসন্ধুদুর্ড অঞ্চশ্বে

রপোটবশ্বফোবেও মযোশ্বিেশ্বমন্ট, পোিবেক ঋণ পবরচোেিো, আবথবক পবরচোেিো এিং আবথবক

প্রবতবষ্ঠত ইউবিটগুবেশ্বক তোশ্বির রমোট মূেধশ্বির বিবিশ্বয়োশ্বগর 150 শতাংশ পযবন্ত এিং

িোেোশ্বরর তিোরবকর িযিস্থোপিোর উন্নয়ি, বিয়ন্ত্রণ ও িেরিোবর এিং িযোংশ্বকর আইটি

মহোরোশ্বের িোবক অংশ্বে প্রবতবষ্ঠত ইউবিটগুবেশ্বক েতকরো 100 শতাংশ পযবন্ত ইিশ্বসিটিভ
রিওয়ো হশ্বি।

অিকোেোশ্বমো পবরচোেিোর িীঘব অবভজ্ঞতো অেবি কশ্বরশ্বছি।

এছোডোও সরকোর গ্রস SGST, েযোে শুল্ক, বিদুযৎ শুল্ক এিং পোাঁচ িছশ্বরর েিয বিদুযত

েোতীয় মোিিোবধকোর কবমেশ্বির (এিএইচআরবস) সিসয বিচোরপবত (অিসরপ্রোপ্ত) প্রফু ে চন্দ্র

িযশ্বয়র ইউবিট ভতুব বক প্রিোি করশ্বি । এমিবক MSME ইউবিটগুবের 50 রকোটি টোকো পযবন্ত

পোন্তশ্বক 25 রে এবপ্রে রথশ্বক কবমেশ্বির ভোরপ্রোপ্ত রচয়োরপোরসি পশ্বি বিশ্বয়োগ রিওয়ো

মূেধশ্বির বিবিশ্বয়োশ্বগর সুশ্বি ভতুব বক রিশ্বি। রকিেমোে 30 েু ি এর পূশ্বিব আশ্বিিিকোরীরো এই
পবেবসর সুবিধো পোশ্বিি। আেো করো যোয় রয এই ইিশ্বসিটিভ এর সোহোশ্বযয মহোরোে অবিশ্বেি
উৎপোিি এিং সংরক্ষশ্বণর বিক রথশ্বক েীঘ্রই স্বোিেম্বী হশ্বয় উেশ্বি।

এনএইচআেমস-এে ভােপ্রাপ্ত রচ়োেপােসন মনর্ু ক্ত িরেন মেচােপমত পান্ত

হশ্বয়বছে। সুবপ্রম রকোশ্বটবর প্রোক্তি বিচোরক, বিচোরপবত পোন্তশ্বক 22 রে এবপ্রে 2019
এিএইচআরবসর সিসয বিযুক্ত করো হশ্বয়বছে। 2 বর্শ্বসম্বর, 2020 রথশ্বক ভোরশ্বতর প্রোক্তি
প্রধোি বিচোরক বিচোরপবত এইচ এে িোত্তুর রময়োি উত্তীণব হওয়োর পর রচয়োরপোরসশ্বির পিটি

করোনা়ে অনাথ মশশুরর্ে জনয "োৎসেয রর্াজনাে" রঘািণা উত্তোিরণ্ডে
মু িযমন্ত্রীে

েূিয রশ্বয়শ্বছ।

উত্তোিরণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মতেথ মসং োও়োত রকোবভর্-19-এর কোরশ্বণ বপতোমোতোশ্বক

প্রথম প্রধোি বিচোরপবত বহসোশ্বি বিশ্বয়োগ রপশ্বয়বছশ্বেি এিং 12 ই আগে 2014 পযবন্ত পশ্বি

হোরোশ্বিো অিোথ বেশুশ্বির েিয মু িযমন্ত্রী োৎসেয রর্াজনা রঘোষণো কশ্বরশ্বছি। এই প্রকশ্বের

আসীি বছশ্বেি।

আওতোয় রোেয সরকোর 21 েেে িয়স পযবন্ত অিোথ রছশ্বে-রমশ্বয়শ্বির ভরণশ্বপোষি, বেক্ষো
এিং চোকবরর প্রবেক্ষশ্বণর িযিস্থো করশ্বি। মুখ্যমন্ত্রী িশ্বেশ্বছি রয, রোশ্বেযর এইরকম অিোথ
বেশুশ্বির প্রমতমারস ভরণশ্বপোষশ্বণর খ্রচ বহশ্বসশ্বি 3000 টাকা কশ্বর ভোতো রিওয়ো হশ্বি।
অিোথ বেশুশ্বির প্রোপ্তিয়ে হওয়োর পূশ্বিব তোশ্বির তপতৃ ক সেবত্ত বিবক্র্ করোর অবধকোর কোশ্বরোর
থোকশ্বি িো | এরূপ একটি আইি রোেয সরকোর ততরী করশ্বি। এই িোবয়ত্ব সংবিষ্ট রেেো
মযোবেশ্বিশ্বটর হোশ্বত থোকশ্বি। মুখ্যমন্ত্রী আরও িশ্বেবছশ্বেি রয, রকোবভর্ -19 এর কোরশ্বণ
যোশ্বির িোিো-মো মোরো রগশ্বছি তোশ্বির রোেয সরকোশ্বরর চোকবরশ্বত 5 েতোংে সংরক্ষণ রিওয়ো
হশ্বি।
নতুন স্মাটড মকরচন মকম চােু কেরত চরেরে রকোো সেকাে
রকরোেোর মুখ্যমন্ত্রী বপিোরোই বিেয়ি রঘোষণো কশ্বরশ্বছি রয, রেফট রর্শ্বমোক্র্যোটিক িশ্বন্টর
(এেবর্এফ) প্রবতশ্রুবত পূরণ করোর েিয, রোশ্বেয “স্মাটড মকরচন মকম” িোস্তিোবয়ত করোর
উশ্বেশ্বেয গোইর্েোইি এিং সুপোবরে প্রণবয়ত হশ্বি । এটির েক্ষয হে মবহেোশ্বির সোংসোবরক
কোশ্বের চোপ হ্রোস করো। 2021 সোশ্বের 10ই েু েোইশ্বয়র মশ্বধয স্মোটব বকশ্বচি বেম চোেু করো
হশ্বি।
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এর আশ্বগ, বতবি 20 রসশ্বেম্বর 2013 রত বেেংশ্বয় িতু ি প্রবতবষ্ঠত রমঘোেয় হোইশ্বকোশ্বটবর

ভােতী়ে চাে র্রেিণা ইনমস্টটিউরটে মর্রেক্টে পরর্ মনর্ু ক্ত িরেন আেএম সু ্েম
রমি মীিোক্ষী সুন্দরমশ্বক ভোরতীয় কৃ বষ গশ্বিষণো কোউবিশ্বের একটি িোবহিী ধোি গশ্বিষণো
ইিবেটিউট (আইআইআরআর) এর বর্শ্বরির বহসোশ্বি বিশ্বয়োগ রিওয়ো হশ্বয়শ্বছ। এই উন্নয়শ্বির
আশ্বগ বতবি ইিবেটিউট ফসে উন্নবত বিভোশ্বগ অধযক্ষ বিজ্ঞোিী (িোশ্বয়োশ্বটকশ্বিোেবে) বহসোশ্বি
কমবরত বছশ্বেি।
বতবি রোইস িোশ্বয়োশ্বটকশ্বিোেবে, আণবিক প্রেিি, এিং বেশ্বিোবমশ্বির রক্ষশ্বে তিবেক খ্যোবতর
একেি বিজ্ঞোিী এিং েোতীয় ও আন্তেবোবতক খ্যোবতমোি পবেকোয় 160 টিরও রিবে
গশ্বিষণোমূেক প্রিন্ধ রশ্বয়শ্বছ এিং রিে কশ্বয়কটি িই, িইশ্বয়র অধযোয় এিং েিবপ্রয় বিিন্ধ
প্রকোে কশ্বরশ্বছি।
বিিৃ বতশ্বত িেো হশ্বয়শ্বছ, সুন্দরশ্বমর গশ্বিষণোমূেক সোফশ্বেযর মশ্বধয চোশ্বে প্রথম
িোশ্বয়োশ্বটকশ্বিোেবেক পণযগুবের মশ্বধয একটির বিকোে অন্তভুবক্ত রশ্বয়শ্বছ, উন্নত সোম্বো মোহসুবর,
উচ্চ ফেিেীে, সূক্ষ্ম েসয প্রকোশ্বরর, কম গ্লোইশ্বসবমক সূচক এিং িযোকটিবরয়ো ব্লোইশ্বটর েিয
অতযন্ত প্রবতশ্বরোধী িশ্বে উশ্বেখ্ কশ্বর।
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FICCI FLO-ে 38 তম নযাশনাে রপ্রমসরর্ন্ট মিরসরে র্াম়েত্ব গ্রিণ কেরেন উজ্জ্বে
• এটি অিেযই েক্ষণীয় রয, 2021 সোশ্বের 10 ই রম অবে প্রবতবিবধ পবরষশ্বি
মসংিামন়ো
আস্থোশ্বভোশ্বট বেতশ্বত িযথব হি, রভোটকৃ ত রমোট 232 রভোশ্বটর মশ্বধয মোে 93 টি রভোট
উজ্জ্বে মসংিামন়োরক িবক্ষণ-পূিব এবেয়োর প্রিীণ মবহেো রিতৃ ত্বোধীি ও মবহেো রকবন্দ্রক

রপশ্বয়বছশ্বেি, যো প্রশ্বয়োেি 136-রভোশ্বটর সংখ্যোগবরষ্ঠতো অেবশ্বির রচশ্বয় 43 কম

িযিসোবয়ক রচম্বোর FICCI রেবর্ে অগবোিোইশ্বেেশ্বির (এফএেও) িযোেিোে রপ্রবসশ্বর্ন্ট পশ্বি

বছে।

বিশ্বয়োগ করো হশ্বয়শ্বছ। FLO-র 38 তম িযোেিোে রপ্রবসশ্বর্ন্ট বহসোশ্বি বসংহোবিয়ো বেশ্বেোশ্বিযোগ,

•

ফেস্বরূপ, অবে স্বয়ংবক্র্য়ভোশ্বি তোর পি রথশ্বক মুবক্ত রপশ্বয়বছশ্বেি।

বেশ্বের অংেগ্রহণ এিং িোরীর অথবনিবতক উন্নয়শ্বির প্রচোরকোরী একটি সক্ষম পবরশ্বিশ্বের
সুবিধোশ্বথব িোরীর ক্ষমতোয়শ্বি মশ্বিোবিশ্বিে করশ্বিি। তোর রিতৃ শ্বত্ব, FLO ভোরশ্বতর বেে ও
অথবনিবতক প্রিৃ বদ্ধর ইবতহোশ্বস িোরীশ্বির িৃ হত্তর অিিোশ্বির েিয িহু পিশ্বক্ষপ গ্রহণ করশ্বি।

সযাে রর্মভর্ অযারটনেরোরক মসওমপ 26 মপপেস অযার্রভারকট মিসারে মনেড ামচত
কো ির়েরে
বিেখ্যোত সম্প্রচোরক ও প্রোকৃ বতক ঐবতহোবসক সযোর রর্মভর্ অযারটনরোরো এই িশ্বভম্বশ্বর

রজারস রজ কাট্টুেরক এমিমকউটিভ মর্রেক্টে মনর্ু ক্ত করেরে RBI

গ্লোসশ্বগোশ্বত U.K -এে রপ্রমসরর্মি অফ ইউএন-এর েেিোয়ু পবরিতব শ্বির েিয মসওমপ 26

রেোশ্বস রে কোট্টুরশ্বক এশ্বিবকউটিভ বর্শ্বরির (ইবর্) বিযুক্ত কশ্বরশ্বছ ভোরতীয় বরেোভব িযোংক।

মপপেস অযার্রভারকট বহসোশ্বি বিিবোবচত হশ্বয়শ্বছি। অযোশ্বটিিশ্বরো ইবতমশ্বধয মোবকব ি

ইবর্ বহসোশ্বি পশ্বিোন্নবত পোওয়োর আশ্বগ বমিঃ কোট্টুর কণবোটশ্বকর আঞ্চবেক পবরচোেক বহসোশ্বি
বরেোভব িযোংশ্বকর রিঙ্গোেুরুর বরবেওিোে অবফশ্বসর রিতৃ ত্ব বিশ্বয়বছশ্বেি । বতবি বহউমোি

যুক্তরোশ্বে এিং বিেেু শ্বড কশ্বয়ক বমবেয়ি মোিুষশ্বক তোর আশ্বিগ এিং জ্ঞোশ্বির িোরো েেিোয়ু

বরশ্বসোসব মযোশ্বিেশ্বমন্ট বর্পোটবশ্বমন্ট, কশ্বপবোশ্বরট িোশ্বটবে এিং িোশ্বেট বর্পোটবশ্বমন্ট এিং
রোেভোষো বর্পোটবশ্বমন্ট এর তত্ত্বোিধোি করশ্বিি ।

কশ্বরশ্বছ।

পবরিতব ি বিশ্বয় কোে করশ্বত এিং ভবিষযত প্রেশ্বন্মর েিয এই গ্রহশ্বক সুরবক্ষত করশ্বত উিুদ্ধ

রিা়োইট িাউরসে মসমন়েে উপরর্ষ্টা মিসারে ভােতী়ে-আরমমেকান নীো টযান্ডনরক
পদ্মকুমাে না়োে জাতী়ে সম্পর্ পু নর্ড ঠন সংস্থাে CEO মিসারে মনর্ু ক্ত ির়েরেন
পদ্মকুমোর এম িোয়োর প্রস্তোবিত েোতীয় সেি পুিগবেি সংস্থো বেবমশ্বটশ্বর্র প্রধোি বিিবোহী
কমবকতব ো বহসোশ্বি বিযুক্ত হশ্বয়শ্বছি িতব মোশ্বি পদ্মকুমোর এসবিআইশ্বয়র রিসর্ অযোশ্বসট
ররশ্বেোবেউেি গ্রুশ্বপর বচফ রেিোশ্বরে মযোশ্বিেোর।

মনর়োর্ কো ির়েরে

জামতসংরঘে নতুন মিউমযামনটামে়োন মচফ িরেন মাটিডন মগ্রমফথস
রভশ্বতরোি বব্র্টিে কূটিীবতক মোটিবি বগ্রবফথসশ্বক পোাঁচ িছশ্বরর েিয েোবতসংশ্বঘর মোিবিক বিষয়

কশ্বেোর বিশ্বরোবধতোর কোরশ্বণ বতবি রহোয়োইট হোউস অবফস অফ মযোশ্বিেশ্বমন্ট অযোন্ড িোশ্বেশ্বটর
বর্শ্বরির বহসোশ্বি মশ্বিোিয়ি প্রতযোহোর কশ্বরবছশ্বেি।

সমন্বয় (ওবসএইচএ) েিয িতু ি প্রধোি পশ্বি বিশ্বয়োগ রিওয়ো হশ্বয়শ্বছ। বগ্রবফথস, মোকব রেোকক

এমএস টযোন্ডি এর আশ্বগ মোবকব ি স্বোস্থয ও মোিিশ্বসিো অবধিফতশ্বর স্বোস্থয সংেোশ্বরর বসবিয়র

এর স্থেোবভবষক্ত হশ্বয়শ্বছি িতু ি রসশ্বক্র্টোবর-রেিোশ্বরে ফর বহউমযোবিবেটিে অযোশ্বফয়োসব

উপশ্বিষ্টোর িোবয়ত্ব পোেি কশ্বরবছশ্বেি। বতবি কংশ্বগ্রশ্বসর সশ্বঙ্গ এিং প্রোক্তি রোেপবত িোরোক

অযোন্ড ইমোশ্বেববি বরবেফ রকো-অবর্বশ্বিটর (ইউএসবে / ইআরবস) বহসোশ্বি স্থোি রিশ্বিি
ওবসএইচএর। বতবি িতব মোশ্বি ইশ্বয়শ্বমশ্বির েিয েোবতসংশ্বঘর বিশ্বেষ দূত বহসোশ্বি িোবয়ত্ব পোেি
করশ্বছি।

ওিোমোর বসগশ্বিচোর রেবেসশ্বেটিভ এবচভশ্বমন্ট ,িয আশ্বফোশ্বর্বিে রকয়োর অযোি এ পোটিবকুেোর

রকমপ শমডা অমে রনপারেে প্রধানমন্ত্রী মিসারে পু নো়ে মনর্ু ক্ত িরেন
রিপোশ্বের রোেপবত বিিযো রিিী ভোন্ডোরী রকবপ েমবো অবেশ্বক পুিরোয় রিশ্বের প্রধোিমন্ত্রী বহসোশ্বি

বতব্বশ্বতর পোেবোশ্বমন্ট-ইি-এিোইে এর প্রোক্তি বেকোর রপিপো রসবরং এিোইে গভিবশ্বমন্ট

বিশ্বয়োগ কশ্বরশ্বছি। 2021 সোশ্বের 14 ই রম অবে রোেপবতর িোরো েপথ গ্রহণ কশ্বরি। বকন্তু,
তোশ্বক অিেযই 30 বিশ্বির মশ্বধয সভোয় সংখ্যোগবরষ্ঠ সমথবি প্রমোণ করশ্বত হশ্বি। এটি প্রধোিমন্ত্রী
বহসোশ্বি তোাঁর তৃ তীয় রময়োি হশ্বি। বতবি প্রথশ্বম 12 অশ্বিোির 2015 রথশ্বক 4 আগে 2016
পযবন্ত প্রধোিমন্ত্রীর পশ্বি বিযুক্ত হি এিং তোরপশ্বর 15 রফব্রুয়োরী 2018 রথশ্বক 13 রম
2021 পযবন্ত বছশ্বেি।
অবের পুিরোয় বিশ্বয়োশ্বগর বসদ্ধোন্ত গৃহীত হওয়োর পশ্বর বিশ্বরোধী িে িতু ি সরকোর গেশ্বির
েিয িো সভোর সংখ্যোগবরষ্ঠ আসি সুবিবিত কশ্বর (প্রিত্ত সময়সীমো,13 ই রম 2021
সন্ধযো 9 টোর মশ্বধয) আশ্বিিি করশ্বত পোশ্বর।
•

ফেস্বরূপ,রিপোশ্বের সংবিধোশ্বির 76 (3) এর বিধোি অিুসোশ্বর অবে, বযবি প্রবতবিবধ
পবরষশ্বির িৃ হত্তম িে রিপোে কবমউবিে পোটিব অফ বসবপএি-ইউএমএে রিতো,
প্রধোিমন্ত্রীর েিয বিযুক্ত বছশ্বেি
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বহসোশ্বি বিযুক্ত করো হশ্বয়শ্বছ। বতবি িতব মোশ্বি রসন্টোর ফর আশ্বমবরকোি প্রশ্বগ্রস (বসএবপ)
প্রগবতেীে বথে-টযোশ্বের সভোপবত এিং প্রধোি বিিবোহী কমবকতব ো। বরপোিবেকোি বসশ্বিটরশ্বির

প্রবভিসশ্বি অংেীিোরশ্বির সোশ্বথ কোে কশ্বরবছশ্বেি।
মতব্বত এিাইে র্ভনডরমরন্টে রপ্রমসরর্ন্ট মনেড ামচত িরেন রপনপা রসমেং
এর িতু ি রপ্রবসশ্বর্ন্ট বিিবোবচত হশ্বয়শ্বছি। ভোরত, রিপোে, উত্তর আশ্বমবরকো, ইউশ্বরোপ,
অশ্বিবেয়ো এিং আরও অিয েোয়গোয় িসিোসরত প্রোয় 64,000 বতব্বতীরো েোিুয়োরী ও
এবপ্রে মোশ্বস দুটি িফোয় অিুবষ্ঠত এই বিিবোচশ্বি রভোট বিশ্বয়বছশ্বেি। রোেিীবত রথশ্বক িেোই
েোমোর অপসোরশ্বণর পশ্বর এটি বছে রিতৃ শ্বত্বর তৃ তীয় সরোসবর বিিবোচি।
মামেে প্রধানমন্ত্রী মিরসরে পু নো়ে মনর্ু ক্ত িরেন মক্তাে ও়োরন
মক্তোর ওয়োশ্বি মোবের প্রধোিমন্ত্রী বহসোশ্বি পুিরোয় বিযুক্ত হশ্বেি। বতবি ইব্র্োবহম রিৌিোকোর

মূে িক্তিয:
•

ভোরতীয়-আশ্বমবরকোি িীরো টযোশ্বন্ডিশ্বক মোবকব ি রোেপবত রেো িোইশ্বর্শ্বির বসবিয়র উপশ্বিষ্টো

রকইটোর অপসোরশ্বণর পশ্বর 2020 সোশ্বের আগশ্বে তত্ত্বোিধোয়ক সরকোশ্বরর প্রধোিমন্ত্রী বহসোশ্বি
বিযুক্ত হি। ওয়োশ্বির রপ্রবসশ্বর্ন্ট িোহ এির্ো'র বিশ্বিব শ্বে রোেনিবতক রেণীর েিয একটি িতু ি
সরকোর গেি করশ্বত হশ্বি।
2021 সোশ্বের এবপ্রে মোশ্বস, মোবের ইশ্বন্টবরম সরকোর রঘোষণো কশ্বরবছে রয তোরো 31
অশ্বিোির একটি সোংবিধোবিক গণশ্বভোট এিং 2022 সোশ্বের রফব্রুয়োবরশ্বত একটি বিিবোচি
অিুবষ্ঠত করশ্বি। বিশ্বরোধী আইিী বিিবোচি এিং অথবনিবতক বস্থরতো, দুিীবতর কোরশ্বণ অথবনিবতক
সেশ্বটর িরুণ মোবে একটি রোেনিবতক সেশ্বটর মুশ্বখ্োমুবখ্ হশ্বয়শ্বছ।
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রকমন়োে প্রথম মমিো প্রধান মেচােপমত িরেন মাথড া কুরম
মসমেআইর়েে নতুন মর্রেক্টে মিসারে মনর্ু ক্ত িরেন আইমপএস সু রোধ কুমাে
জ়েসও়োে
মোথবো কোরোম্বু কুশ্বম রকবিয়োর প্রথম মবহেো প্রধোি বিচোরপবত। বতবি প্রথম মবহেো বযবি সরকোশ্বরর
আইবপএস অবফসোর সুশ্বিোধ েয়সওয়োেশ্বক রসন্ট্রাে েু যরো অফ ইনরভমস্টরর্শন
বতিটি েোখ্োর রযশ্বকোি একটিশ্বত প্রধোশ্বির িোবয়ত্ব পোেি করশ্বিি। েোন্ত, বকন্তু মবহেোশ্বির
(মসমেআই) এর বর্শ্বরির বহসোশ্বি বিযুক্ত করো হে । বসবিআই বর্শ্বরির পশ্বি েটববেে হওয়ো
অবধকোর বিশ্বয় কট্টর প্রবতিোিকোরী 61িছর িয়সী কুশ্বম আগোমী িছশ্বরর সোধোরণ বিিবোচশ্বির
বতিেশ্বির মশ্বধয বতবিই বছশ্বেি সিশ্বচশ্বয় বসবিয়র অবফসোর। নরেে রমার্ীে রিতৃ ত্বোধীি
আশ্বগ বিচোর বিভোশ্বগর িোবয়ত্ব রিশ্বি এিং সম্ভিত বিিবোচি সংক্র্োন্ত রয রকোিও বিশ্বরোশ্বধর
কবমটিশ্বত 109 েশ্বির মশ্বধয রযই বতিেি অন্তভুবক্ত হশ্বয়বছশ্বেি তোশ্বির মশ্বধয জ়েসও়োে
বিচোশ্বর একটি বিষ্পবত্তমূেক ভূবমকো পোেি করশ্বি।
ছোডোও বছশ্বেি রক আে চে ও মভএস রকৌমু র্ী । কবমটির অিয সিসযশ্বির মশ্বধয বছশ্বেি
মের্মিউএফ কাউমিরে মনেডামচত িরেন মিমন্ত মেে শমডা
ভোরশ্বতর প্রধোি বিচোরপবত (বসশ্বেআই) এনমভ েমন্না এিং রেোকসভোয় বিশ্বরোধী িেশ্বিতো
2021-25 সময়কোশ্বের েিয, িযোর্বমন্টি অযোশ্বসোবসশ্বয়েি অফ ইবন্ডয়োর (বিএআই)
অধীে েঞ্জন রচৌধু েী ।
রপ্রবসশ্বর্ন্ট বহমন্ত বিে েমবো বির্বব্লউএফ কোউবিশ্বের এর সিসয বহসোশ্বি বিিবোবচত হশ্বেি।
5ই জু োই অযামাজরনে মসইও িরত চরেরেন অযামন্ড জযামস
2021 সোশ্বের 22রে রম, বির্বব্লউএফ ভোচবু য়োে এবেএম এিং কোউবিশ্বের বিিবোচশ্বি 31
অযোবন্ড েযোবস আিুষ্ঠোবিকভোশ্বি 5ই েু েোই আমোেশ্বির বসইও হশ্বিি। রেয়োরশ্বহোর্ল্োশ্বরর সভোয়
েি সিশ্বসযর মশ্বধয বতবি 236 রভোট রপশ্বয় েয়ী হি । এছোডো বতবি িযোর্বমন্টি এবেয়োর
এটি রঘোষণো করো হশ্বয়শ্বছ। আমোেি রঘোষণো কশ্বরশ্বছ রয, আমোেি ওশ্বয়ি সোবভব শ্বসশ্বসর
সহসভোপবত এিং আসোশ্বমর মুখ্যমন্ত্রী।
(এর্োব্লুএস) িতব মোি বসইও অযোবন্ড রেবস রফব্রুয়োবরশ্বত রেফ রিশ্বেোশ্বসর েোয়গোয় সংস্থোর
বসইও হশ্বত চশ্বেশ্বছি ।
এফআইএইচ এে রপ্রমসরর্ন্ট পরর্ পু নমনডেডামচত িরেন নমে্ে োো
রিশ্বেোস আমোেি রিোশ্বর্বর এবিবকউটিভ রচয়োরমযোি হশ্বয় থোকশ্বিি । েযোবস '90 িেশ্বকর
নমে্ে োো পরপর বিতীয়িোর আন্তজডামতক িমক রফর্ারেশন (এফআইএইচ) এর
রেশ্বষর বিশ্বক এই সংস্থোয় রযোগিোি কশ্বরবছশ্বেি।
রপ্রবসশ্বর্ন্ট বহসোশ্বি বিিবোবচত হশ্বেি । বতবি ভোচবু য়োে মোধযশ্বম এফআইএইচ-এর 47 তম
ভােরতে প্রথম মমিো মেমান পেীক্ষক ইমঞ্জমন়োে িরেন আমিতা মভ ওরেটি
কংশ্বগ্রশ্বসর সময় রিেবেয়োম হবক রফর্োশ্বরেশ্বির প্রধোি মাকড কাউর্েনরক মোে দুটি রভোশ্বট
রেোয়োড্রি বের্োর, আমিতা মভ ওরেটি হশ্বেি প্রথম এেং একমাে মমিো বযবি এই
পরোবেত কশ্বর বিিবোবচত হশ্বয়বছশ্বেি । বতবি 2024 সোে অিবধ এই পশ্বির িোবয়শ্বত্ব থোকশ্বিি
পিটির েিয IAF রকা়োমেফার়ের্। ফ্লাইট রটস্ট ইমঞ্জমন়োে বহসোশ্বি, বিমোি এিং
কোরণ এফআইএইচ রময়োিটি চোর িছর রথশ্বক কবমশ্বয় বতি িছশ্বর বিশ্বয় এশ্বসশ্বছ।
িোয়ুিোবহত বসশ্বেমগুবের সেস্ত্র িোবহিীশ্বত অন্তভুবক্ত হওয়োর আশ্বগ তোর মূেযোয়শ্বির েিয বতবি
বিে সংস্থোর 92 িছশ্বরর ইবতহোশ্বস বতবিই একমোে ভোরতীয় ক্র্ীডো প্রেোসক বযবি এই সংস্থোটির
িোয়িদ্ধ থোকশ্বিি। কণবোটশ্বকর িোবসন্দো আবেতো বভ ওশ্বেটি 43 তম ফ্লাইট রটস্ট রকারসড ে
েীষব পশ্বি বিযুক্ত হশ্বয়শ্বছি । এছোডোও বতবি ইমন্ড়োন অমেমম্পক অযারসামসর়েশন
অংশ্বে স্নোতক হশ্বয়শ্বছি।
(আইওএ) এর রপ্রবসশ্বর্ন্ট এিং আন্তজডামতক অমেমম্পক কমমটিে (আইওমস) সিসয
বহসোশ্বি বিযুক্ত আশ্বছি |
অিরফার্ড স্টুরর্ন্ট ইউমন়েরনে রপ্রমসরর্ন্ট মিরসরে মনেড ামচত ির়েরেন ভােতী়ে
েংরশাদ্ভূত আনমভ ভুটানী

Economy News
মজএসটিে োজস্ব এমপ্রে মারস সেড কারেে সরেড াচ্চ ₹1.41 েক্ষ রকাটি েুুঁ র়েরে
2021 সোশ্বের এবপ্রে মোশ্বস পণয ও পবরশ্বষিোবি টযোশ্বির রমোট রোেস্ব ররকর্ব সশ্বিবোচ্চ ₹1.41

Oxford SU-রত রোইট অযোওয়োরশ্বিস এন্ড ইকুয়োবেটি (CRAE) কযোশ্বেইশ্বির রকো-

েক্ষ রকোটি রত রপৌাঁশ্বছশ্বছ, যো রকোবভর্-19 মহোমোরীটির গত িছশ্বরর মশ্বতো চেমোি বিতীয়
রেউশ্বয়র মশ্বধয অথবনিবতক তত্পরতো এখ্িও খ্োরোপভোশ্বি ক্ষবতগ্রস্থ হশ্বত পোশ্বর িো িশ্বে মশ্বি
কশ্বর।
এবপ্রশ্বের 14% বেএসটি সংগ্রহগুবে মোচব 2021 সোশ্বে আশ্বগর সশ্বিবোচ্চ ₹1.24 েোখ্ রকোটি

রচয়োর এিং অিশ্বফোর্ব ইবন্ডয়ো রসোসোইটির রপ্রবসশ্বর্ন্ট বছশ্বেি বতবি। 2021-22 বেক্ষোিশ্বষবর
উপবিিবোচশ্বি অংে বিশ্বয় আিবভ ভুটোবি ররকর্ব সংখ্যক রভোশ্বট েয়ী হি ।

সংগ্রহশ্বক ছোবডশ্বয় রগশ্বছ, যো অশ্বিোিশ্বরর পর রথশ্বক সপ্তম মোশ্বস GST 1 েোখ্ রকোটি
ছোবডশ্বয়শ্বছ।

েু শ্বর্ন্ট ইউবিয়ি (SU) উপবিিবোচশ্বি বিেয়ী হশ্বয়শ্বছি অিশ্বফোর্ব বিেবিিযোেশ্বয়র
মযোগর্োশ্বেি কশ্বেশ্বের ভোরতীয় িংশ্বেোদ্ভূত বহউমযোি সোশ্বয়শ্বির ছোেী আনমভ ভুটামন।

FY 22-এ ভােরতে মজমর্মপ প্রেৃ মদ্ধে পূ েডাভাস 10% মর্র়েরে োকডরেস রপ্রারজক্টস
যুক্তরোেয বভবত্তক রগ্লোিোে রব্র্োকোশ্বরে সংস্থো িোকব শ্বেস ভোরশ্বতর বেবর্বপ প্রিৃ বদ্ধর গণিো
2021-22(FY 22) এর 11 েতোংশ্বের পূশ্বিবর গণিোর তু েিোয় 10 েতোংেশ্বত িোবমশ্বয়শ্বছ।
এ ছোডো, FY 21 মশ্বধয অথবিীবতশ্বত 7.6 েতোংে কশ্বম আসশ্বি িশ্বে িোকব শ্বেস অিুমোি
কশ্বরশ্বছ।
ভােরতে মজমর্মপ প্রেৃ মদ্ধে পূ েডাভাস কমমর়ে 11.1% করেরে রর্ার্ল্মযান শযাচ
কশ্বরোিোভোইরোস সংক্র্মশ্বণর বিস্তোশ্বর রোেগুবে েকর্োউিগুবের তীব্র্তো িোডোশ্বিোর কোরশ্বণ
ওয়োে বিট রব্র্োকোশ্বরে, রগোর্ল্মযোি সযোচ ভোরশ্বতর অথবিীবতর েিয বেবর্বপ প্রিৃ বদ্ধর হোশ্বরর
অিুমোি FY 22 অথবিছর (1 এবপ্রে, 2021, রথশ্বক 31 রে মোচব, 2022) এ 11.1
েতোংশ্বে িোবমশ্বয়শ্বছ।রগোর্ল্মযোি সযোচও 2021 সোশ্বের প্রিৃ বদ্ধর পূিবোভোস পূশ্বিবর অিুমোি
10.5 েতোংশ্বের তু েিোয় 9.7 েতোংে হশ্বয়শ্বছ।
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FY22 এে জনয ভােরতে মজমর্মপ প্রেৃ মদ্ধে মান 9.8% পূ েডাভাস করেরে S&P
মোচব মোশ্বস বরশ্বটইে ইিশ্বলেি বছে 5.52 শতাংশ। এই টোিো পঞ্চম মোস রযখ্োশ্বি বসবপআই
US-বভবত্তক S&P রগ্লোিোে ররটিংগুবে ভোরতীয় অথবিীবতর বেবর্বপ প্রিৃ বদ্ধর পূিোব ভোসশ্বক
তথয ভোরতীয় বরেোভব িযোংশ্বকর (আরবিআই) এর 6 েতোংশ্বের উচ্চতর মোবেবশ্বির মশ্বধয আশ্বস
2021-22(FY 22) আবথবক িছশ্বরর েিয 9.8 েতোংশ্বে িোবমশ্বয়শ্বছ। মোচব মোশ্বস মোবকব িবভবত্তক ররটিং এশ্বেবিটি দ্রুত অথবনিবতক পুিরোয় রখ্োেোর এিং বফসকোে বেমুেোশ্বসর কোরশ্বণ
এবপ্রে 2021-মোচব 2022 অথবিছশ্বরর েিয ভোরশ্বতর েিয বেবর্বপ প্রিৃ বদ্ধর 11 েতোংে
পূিবোভোস বিশ্বয়শ্বছ।

। 2026 সারেে মাচড মাস অিবধ এই পোাঁচ িছশ্বরর রময়োশ্বি মুিোস্ফীবত 4 শতাংশ এিং
দুই শতাংশ উভয় পশ্বক্ষর িযিধোশ্বি রোখ্োর েিয রকন্দ্রীয় িযোেশ্বক অিুমবত বিশ্বয়শ্বছ সরকোর।
2021 সারেে এমপ্রে মারস ভােরতে র্মিউমপআই মু িাস্ফীমত 10.49% এ
রপৌুঁরেরে

ভােরতে মজমর্মপ প্রেৃ মদ্ধে িাে FY 22-ে 9.5% অনু মান করেরে মফচ সমেউশন
প্ররজক্টস
বফচ সবেউেি 2021-22 (এবপ্রে 2021 রথশ্বক মোচব 2022) এ ভোরতীয় অথবিীবতর
বেবর্বপ 9.5 েতোংে প্রিৃ বদ্ধ অিুমোি কশ্বরশ্বছ। কশ্বরোিোভোইরোস সংখ্যোয় হেোৎ অতযোবধক িৃ বদ্ধ
পোওয়োর কোরশ্বণ রোেয-স্তশ্বরর েকর্োউিগুবের ফশ্বে িোস্তিোবয়ত অথবনিবতক ক্ষবতর েিয
আসে বেবর্বপশ্বত হ্রোস ঘটশ্বি।

িো বর্পোটবশ্বমন্ট ফর প্রশ্বমোেি অফ ইন্ডোবি এন্ড ইন্টোরিোে রট্রর্ সম্প্রবত 2021 সোশ্বের
এবপ্রে মোশ্বস ভোরশ্বতর পোইকোবর মূেয প্রকোে কশ্বরশ্বছ। 2021 সোশ্বের এবপ্রে মোশ্বস িোবষবক
মুিোস্ফীবতর হোর 10.49% বছে। 2021 সোশ্বের এবপ্রে মোশ্বস র্োব্লুবপআই 128.1 এ
িোাঁবডশ্বয়শ্বছ। র্বব্লউবপআই গণিো করোর েিয রিস িছর 2011-12 এ রসট করো হশ্বয়শ্বছ।
মূেত অপবরশ্বেোবধত রপশ্বট্রোবেয়োশ্বমর িোম িৃ বদ্ধর কোরশ্বণ মুিোস্ফীবতর হোর রিবে, যোর
ফেস্বরূপ রিশ্বে রপশ্বট্রোে এিং বর্শ্বেশ্বের িোম রিশ্বডশ্বছ। এছোডোও, উৎপোবিত খ্োশ্বিযর মূেয

FY22 এ ভােরতে 9.3% মজমর্মপে পূ েডাভাস করেরে Moody’s প্ররজক্টস
িয ররটিং এশ্বেবি মুবর্'স FY22 অথবিছশ্বরর েিয ভোরশ্বতর গ্রস রর্োশ্বমবেক রপ্রোর্োি
(বেবর্বপ) পূিবোভোস কবমশ্বয় বিশ্বয়শ্বছ (01 এবপ্রে 2021-31 মোচব 2022) 9.3 েতোংশ্বে।
এর আশ্বগ এই হোরটি 13.7 েতোংশ্বে অিুমোি করো হশ্বয়বছে। রিেেু শ্বড রকোবভর্ সংক্র্মশ্বণর
বিতীয় রেউশ্বয়র কোরশ্বণ বেবর্বপ অিুমোশ্বির বিম্নগঠিত সংশ্বেোধি, যো স্থোিীয়করণকৃ ত
েকর্োউি এিং গবতেীেতো প্রবতশ্বরোধশ্বক ট্রিগোর কশ্বরশ্বছ।
FY22 অথড েেরে ভােরতে মজমর্মপ প্রেৃ মদ্ধে অনু মান 10.8% করেরে রনামু ো
রিোমুরো চেবত 2021-22 অথবিছশ্বরর (FY22) বেবর্বপ প্রিৃ বদ্ধর অিুমোি আশ্বগর
প্রশ্বেকেি 12.6 েতোংশ্বের রথশ্বক 10.8 েতোংশ্বে িোবমশ্বয়শ্বছ। বিতীয় ওশ্বয়শ্বভর

িৃ বদ্ধর কোরশ্বণ িোম িোডশ্বছ। মূেত পূিিব তী িছশ্বরর একই মোশ্বসর তু েিোয় 2021 সোশ্বের
এবপ্রশ্বে অপবরশ্বেোবধত রপশ্বট্রোবেয়োম, খ্বিে রতে রযমি রপশ্বট্রোে, বর্শ্বেে ইতযোবি এিং
উত্পোবিত পশ্বণযর িোম িোডোর কোরশ্বণ মুিোস্ফীবতর িোবষবক হোর রিবে।
র্াব্লুমপআই ফুর্ ইনরর্ি
র্োব্লুবপআই ফু র্ ইিশ্বর্ি হে মযোিুফযোকচোরর্ রপ্রোর্োি গ্রুপ এর ফু র্ রপ্রোর্োিস এিং
প্রোইমোবর আটিবশ্বকে গ্রুপ এর ফু র্ আটিবশ্বকে বিশ্বয় গঠিত। র্োব্লুবপআই ফু র্ ইিশ্বর্ি 2021
সোশ্বের মোচব মোশ্বস 153.4 রথশ্বক এবপ্রে 2021 এ 158.9 এ উন্নীত হশ্বয়শ্বছ। এবপ্রশ্বে
িৃ বদ্ধর হোর 7.58% রযখ্োশ্বি মোচব মোশ্বস বছে 5.28%।

েকর্োউশ্বির কোরশ্বণ বেবর্বপ হোশ্বর হ্রোস করো হয়। রিোমুরো হ'ে েোপোবি রব্র্োকোশ্বরে , যোর
সির িফতর রটোবকওশ্বত রশ্বয়শ্বছ।

2020-21 আমথড ক েেরে রর্রশ ফরেইন র্াইরেক্ট ইনরভস্টরমন্ট (FDI) 19 শতাংশ

এইচমর্এফমস েযাংরকে প্ররজকশন অনু র্া়েী, 2021-2022 অথড েেরেে জনয

িীবতগত সংেোর, বিবিশ্বয়োশ্বগ সহেেভযতো এিং িযিসোশ্বয় স্বোেশ্বন্দযর বিষশ্বয় সরকোশ্বরর গৃ হীত

ভােরতে মজমর্মপ রগ্রাথ িরে 10%

পিশ্বক্ষশ্বপর কোরশ্বণ 2020-21 আবথবকিছশ্বর রিশ্বে ফশ্বরইি র্োইশ্বরি ইিশ্বভেশ্বমন্ট

রকোবভর্ -19 বিতীয় ওশ্বয়শ্বভর বিরূপ প্রভোশ্বির কথো উশ্বেখ্ কশ্বর,এইচবর্এফবস িযোংক

(FDI) 19 েতোংে িৃ বদ্ধ রপশ্বয় 59.64 বিবেয়ি র্েোশ্বর িোাঁবডশ্বয়শ্বছ। রমোট FDI 10 েতোংে

ভোরশ্বতর রগ্রোথ প্রশ্বেকেি চেবত অথবিছশ্বরর 11.5 েতোংশ্বের রথশ্বক 10 েতোংশ্বে হ্রোস

িৃ বদ্ধ রপশ্বয়শ্বছ। এটি সিবকোশ্বের সিবোবধক িৃ বদ্ধ। 2019-20 সোশ্বে যো 74.39 বিবেয়ি মোবকব ি

কশ্বরশ্বছ। িযোংক পূিবোভোস বিশ্বয়শ্বছ রয, রকোবভর্ -19-এর সিশ্বচশ্বয় খ্োরোপ পবরবস্থবতশ্বত,

র্েোর বছে তো রিশ্বড 2020-21 সোশ্বে 81.72 বিবেয়ি মোবকব ি র্েোশ্বর রপৌাঁশ্বছশ্বছ।

বেবর্বপ হোর 8% হশ্বত পোশ্বর ।

সিশ্বচশ্বয় রিবে বিবিশ্বয়োগকোরী রিেগুবের বিক রথশ্বক,বসঙ্গোপুর 29 শতাংশ রেয়োর বিশ্বয়

ভােরতে FY22 এে রক়োে রেটিং মনধডামেত মজমর্মপ রফােকাস্ট 9.2%

েীশ্বষব রশ্বয়শ্বছ। গত অথবিছর অিুসোশ্বর এর পশ্বরই বছে US (23 শতাংশ) এিং মমেশাস

রিেীয় ররটিং এশ্বেবি, রকয়োর ররটিংস, চেবত অথবিছশ্বরর 2021-2022 (FY22) েিয

(9 শতাংশ)। 2019-20 (49.98 বিবেয়ি র্েোর) এর তু েিোয় 2020-21(59.64

ভোরশ্বতর বেবর্বপ প্রিৃ বদ্ধর পূিবোভোসশ্বক 9.2 েতোংশ্বে উন্নীত কশ্বরশ্বছ। এটি 2021 সোশ্বের

বিবেয়ি মোবকব ি র্েোর) এ FDI ইকুইটি রলো 19 েতোংে িৃ বদ্ধ রপশ্বয়শ্বছ।

এবপ্রশ্বে আিুমোবিক মোি,10.2 েতোংশ্বের তু েিোয় কম

েযেসা়েীরর্ে রর্ার্ারর্ার্মেিীন অথড গ্রিরণ সিা়েতা কেরত PayCore এে সারথ

মেরটইে ইনরফ্লশন এমপ্ররে করমরে 4.29%

পাটডনােমশপ করেরে NPCI

কনমজউমাে প্রাইস ইনরর্ি (মসমপআই) িোরো পবরমোপ করো রিশ্বের বরশ্বটইে ইিশ্বলেি

িযোেিোে রপশ্বমন্ট কশ্বপবোশ্বরেি অফ ইবন্ডয়ো (NPCI) সোরো রিেিযোপী কযোেশ্বেস রপশ্বমন্ট এর

এবপ্রে মোশ্বস কশ্বমশ্বছ 4.29 শতাংরশ। পৃথকভোশ্বি, ভোরশ্বতর ইনরর্ি অফ ইন্ডামি়োে

েিয তু রশ্বের রগ্লোিোে রপশ্বমন্ট সবেউেি রকোেোবি PayCore এর সোশ্বথ পোটবিোরেীপ

রপ্রার্াকশন (আইআইমপ) মিসারে পবরমোপ করো ভোরশ্বতর কোরখ্োিোর আউটপুট মোচব মোশ্বস

কশ্বরশ্বছ। RuPay SoftPOS এর একটি সোটিবফোইর্ পোটবিোর হে PayCore। RuPay

22.4 শতাংশ িৃ বদ্ধ রপশ্বয়শ্বছ, যো বমবিবি অফ েযোটিসটিি এন্ড রপ্রোগ্রোম ইমবপ্ল্শ্বমশ্বন্টেি

SoftPOS িযিসোয়ীশ্বির রকিে তোশ্বির রমোিোইে রফোি বিশ্বয় কন্টোিশ্বেস কোর্ব, রমোিোইে
ওয়োশ্বেট প্রভৃবতর মোধযশ্বম সুরবক্ষতভোশ্বি অথব গ্রহণ করশ্বত সক্ষম কশ্বরশ্বছ।

(এমওএসবপআই) দুটি পৃথক তথয প্রকোে কশ্বরশ্বছ ।

9

েৃ মদ্ধ রপর়ে 59.64 মেমে়েন র্োরে র্াম র়েরে
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মর্মজরর্ার্ল্ চােু কেরো এ়োেরটে রপরমন্টস েযাংক
সংর্ঠন সংক্রান্ত তথয:
এয়োরশ্বটে রপশ্বমন্টস িযোংক গ্রোহকশ্বির রসোিোয় বিবিশ্বয়োশ্বগর েিয বর্বেটোে প্ল্যোটফমব
কশ্বয়ক বমবেয়ি িযিসোয়ী এখ্ি RuPay SoftPOS -এর মোধযশ্বম কংটোিশ্বেস রপশ্বমন্ট
"বর্বেশ্বগোর্ল্" চোেু কশ্বরশ্বছ। এটি বর্বেটোে রসোিোর সরিরোহকোরী রসফশ্বগোশ্বর্ল্র সোশ্বথ
গ্রহশ্বণর েিয তোশ্বির near field communication-enabled (NFC)
পোটবিোরবেপ কশ্বর েোরী করো হশ্বয়শ্বছ। বর্বেশ্বগোশ্বর্ল্র মোধযশ্বম, এয়োরশ্বটে রপশ্বমন্টস িযোশ্বের
স্মোটবশ্বফোিগুবেশ্বক একটি POS রমবেশ্বি রূপোন্তবরত করশ্বত পোশ্বর।
রসবভং অযোকোউশ্বন্টর গ্রোহকরো এয়োরশ্বটে থযোেস অযোবপ্ল্শ্বকেিটি িযিহোর কশ্বর 24K স্বশ্বণব
বিবিশ্বয়োগ করশ্বত পোরশ্বিি। গ্রোহকরো বর্বেশ্বগোর্ল্শ্বক তোশ্বির পবরিোর এিং িন্ধুশ্বিরও উপহোর
SBI র্রেিণা: Q4 FY21 এ মজমর্মপ 1.3% রের রে

রস্টট েযাঙ্ক অফ ইমন্ড়ো (SBI), কেকাতাে রস্টট েযাংক ইনমস্টটিউট অফ

বিশ্বত পোশ্বরি, যোশ্বির এয়োরশ্বটে রপশ্বমন্টস িযোশ্বে সঞ্চয়ী অযোকোউন্ট রশ্বয়শ্বছ।
গ্রোহকশ্বির িোরো ক্র্য় করো স্বণবটি রকোিও অবতবরক্ত িোম ছোডোই রসফশ্বগোশ্বর্ল্র মোধযশ্বম
সুরবক্ষতভোশ্বি রেোর করো হশ্বয় থোশ্বক এিং এয়োরশ্বটে থযোেস অযোশ্বপর মোধযশ্বম রয রকোিও
সমশ্বয় কশ্বয়কটি বক্লশ্বকর িোরো বিবক্র্ করো রযশ্বত পোশ্বর। রকোিও িূযিতম বিবিশ্বয়োশ্বগর মূেয
প্রশ্বয়োেি রিই এিং গ্রোহকরো এক টোকো বিশ্বয়ও শুরু করশ্বত পোশ্বরি। এয়োরশ্বটে রপশ্বমন্টস

মের্ােমশপ (SBIL) এর সোশ্বথ রযৌথভোশ্বি 41টি উচ্চ-বিশ্বকোশ্বয়বি সূচশ্বকর একটি

িযোংক সম্প্রবত আরবিআইশ্বয়র বিকবিশ্বিব েিো অিুসোশ্বর তোর সঞ্চয় আমোিশ্বতর সীমো 2 োি

'নাওকামস্টং মরর্ে' ততবর কশ্বরশ্বছ।

র্েোর অিবধ িোবডশ্বয়শ্বছ। এটি এখ্ি 1-2% র্েোশ্বরর মশ্বধয আমোিশ্বতর উপর 6% িবধবত
সুশ্বির অফোর রিয়।

SBI এর একটি গশ্বিষণো প্রবতশ্বিিি ‘ইশ্বকোরোপ’ অিুসোশ্বর, ভােরতে মজমর্মপ 2020-21
এে চতুথড ত্রেমামসরক 1.3% েৃ মদ্ধ রপর়েরে এিং পুশ্বরো অথবিছশ্বরর েিয প্রোয় 7.3%
হ্রাস রপর়েরে।

Banking News
স্বাস্থযরসোে জনয আেমেআই 50,000 রকাটি টাকাে টামড মেকুইমর্টি রফমসমেটি

আইমর্মেআই েযাংক মর্মজটাে রোন প্ররসমসং মসরস্টম চােু করেরে
আইবর্বিআই িযোংক সেূ ণবরূশ্বপ বর্বেটোেোইের্ রেোি প্রশ্বসবসং বসশ্বেম চোেু করোর রঘোষণো

রঘািণা করেরে

কশ্বরশ্বছ। এই িযোংক MSME এিং কৃ বষশ্বক্ষেশ্বক 50 টিরও রিবে পণয সরিরোহ কশ্বরশ্বছ।

ভোরতীয় বরেোভব িযোশ্বের (আরবিআই) গভিবর েবক্তকোন্ত িোস ভযোকবসি প্রস্তুতকোরী,

MSME এিং কৃ বষ পশ্বণযর েিয রেোি প্রশ্বসবসং বসশ্বেমটি (LPS) রর্টো বফিশ্বটক, িু যশ্বরো

বচবকত্সো সরেোম সরিরোহকোরী, হোসপোতোে ও সংবিষ্ট খ্োশ্বত রযমি ররোগীশ্বির বচবকৎসো
খ্োশ্বত প্রশ্বয়োেিীয় তহবিশ্বের েিয 50,000 রকোটি টোকোর রকোবভর্ -19 স্বোস্থযশ্বসিো
পযোশ্বকে রঘোষণো কশ্বরশ্বছি।
RRA 2.0 রক সিা়েতা কোে জনয একটি উপরর্ষ্টা গ্রুপ র্ঠন করেরে RBI
ভোরতীয় বরেোভব িযোংক (RBI) বিতীয় ররগুশ্বেটবর বরবভউ অশ্বথোবরটি (RRA 2.0) রক
সহোয়তো করোর েিয একটি উপশ্বিষ্টো গ্রুপ গেি কশ্বরশ্বছ, যো বিয়মকোিুিশ্বক সহেতর করোর
েিয এিং বিয়বন্ত্রত সংস্থোগুবের সম্মবত রিোঝো হ্রোস করশ্বত রকন্দ্রীয় িযোংক িোরো 2021 সোশ্বের
1েো রম রসট করো হশ্বয়বছে। উপশ্বিষ্টো গ্রুশ্বপর রিতৃ শ্বত্ব থোকশ্বিি এসবিআইশ্বয়র িযিস্থোপিো
পবরচোেক এস েিকীরোমি ।
6 সিশ্বসযর উপশ্বিষ্টো রগোষ্ঠীর অিযোিয সিসযরো হশ্বেি:

সোটিববফশ্বকট, র্কুশ্বমন্ট রেোশ্বরে, অযোকোউন্ট মযোশ্বিেশ্বমন্ট এিং গ্রোহক বিজ্ঞবপ্তর সোশ্বথ
বিবিবশ্বে সংহত করো হশ্বয়শ্বছ।
সেূ ণব বর্বেটোেোইের্ এিং স্বয়ংবক্র্য় রেোি প্রশ্বসবসং বসশ্বেশ্বমর এই তিবেষ্টযগুবের আরও
েক্ষয হে িযোংশ্বকর MSME এিং এবগ্র গ্রোহকশ্বির উন্নততর প্রযুবক্তবিবেষ্ট িযোংবকং
অবভজ্ঞতো প্রিোি করো। উন্নততর আন্ডোররোইটিং মোিগুবের েিয িকেোকৃ ত মোিিণ্ড এিং
রক্র্বর্ট িীবত পযোরোবমটোর অন্তভুবক্ত করোর েিয প্ল্যোটফমবটি বর্েোইি করো হশ্বয়শ্বছ।
ফুে-রকও়োইমস মপমপআইর়েে সীমা 1 োি রথরক োম র়ে 2 োি করে মর্ে RBI
বরেোভব িযোে অফ ইবন্ডয়ো ফু ে-রকওয়োইবস বপবপআই (রকওয়োইবস-কমপ্ল্োশ্বয়ন্ট বপবপআই)
এর রক্ষশ্বে সিবোবধক পবরমোণ 1 েক্ষ রথশ্বক িোবডশ্বয় 2 েক্ষ টোকো কশ্বরশ্বছ।এগুবে ছোডোও,
ভোরতীয় বরেোভব িযোংক (RBI) আশ্বিে বিশ্বয়শ্বছ রয সমস্ত বপ্রশ্বপইর্ রপশ্বমন্ট ইিট্রুশ্বমন্টস
(PPIs) িো রপটিএম, রফোিশ্বপ এিং রমোবিকুইশ্বকর মশ্বতো রমোিোইে ওয়োশ্বেটগুবে যো

টি টি বেবিিোসোরোঘিি (প্রোক্তি িযিস্থোপিো পবরচোেক এিং িি-এবিবকউটিভ বর্শ্বরির,

সেূ ণবরূশ্বপ রকওয়োইবস-কমপ্ল্োশ্বয়ন্ট রসগুবে 31রে মোচব, 2022 সোশ্বের মশ্বধয
আন্তিঃিযিহোরশ্বযোগয করো হশ্বি।

সুন্দরোম বফিোি),

অথরোইের্ কোর্ব রিটওয়োকব (কোশ্বর্বর আকোশ্বর বপবপআই) এিং ইউবপআই (তিদুযবতি

•

রগৌতম েোকুর (রচয়োরমযোি, সোরস্বত রকো-অপোশ্বরটিভ িযোংক),

•

সুিীর সোহো (গ্রুপ বচফ কমপ্ল্োশ্বয়ি অবফসোর, আইবসআইবসআইআই িযোংক),

ওয়োশ্বেশ্বটর আকোশ্বর বপবপআই) মোধযশ্বম বপবপআই ইসুযকোরীশ্বির আন্তিঃিযিস্থোপিো সরিরোহ
করশ্বত হশ্বি। স্বীকৃ বত পশ্বক্ষর রক্ষশ্বে আন্তিঃিযিস্থোপিো িোধযতোমূেক হশ্বি। মোস ট্রোিবেট

•

রবি দুভভুরু (রপ্রবসশ্বর্ন্ট এিং বসবসও, েি স্মে বফিোি িযোংক),

বসশ্বেশ্বমর েিয বপবপআই (PPI-MTS) আন্তিঃিযিহোরশ্বযোগযতো রথশ্বক অিযোহবতপ্রোপ্ত
থোকশ্বি। আন্তিঃিযিহোরশ্বযোগযতো বগফট বপবপআই ইসুযকোরীশ্বির েিয অপেিোে হশ্বি।

•

আিোিোি বভকোবে (বচফ কমপ্ল্োশ্বয়ি অবফসোর, এইচএসবিবস ইবন্ডয়ো)

আেমেআই নন-েযাংক মপমপআই ইসু যকােীরর্ে ফুে-রকও়োইমস মপমপআই রথরক

•

জনা স্মে মফনাি েযাংক ‘I choose my number’ মফচাে চােু করেরে
েিো স্মে বফিোি িযোংক পুশ্বরো ভোরত েু শ্বড তোর সমস্ত গ্রোহকশ্বির েিয “I choose my
number” তিবেষ্টযটি চোেু করোর রঘোষণো বিশ্বয়শ্বছ। এই িতু ি তিবেষ্টযটি িযোংশ্বকর বিিযমোি
এিং িতু ি গ্রোহকশ্বির তোশ্বির পছন্দসই িম্বরগুবে তোশ্বির সঞ্চয় িো িতব মোি অযোকোউন্ট িম্বর
বহসোশ্বি বিিবোচি করোর বিকে রিয়।

10

নর্র্ উরত্তােরনেও অনু মমত মর্র়েরে। এই জাতী়ে নর্র্ উরত্তােরনে শতড িরে:
●

প্রবত বপবপআই এর েিয প্রবত ট্রোিেোকেোি এর সশ্বিবোচ্চ সীমো 2000 টোকো এিং মোবসক
সশ্বিবোচ্চ সীমো 10,000 টোকো।

●

কোর্ব/ওয়োশ্বেট িযিহোর কশ্বর সমস্ত িগি রতোেোর েিয একটি অবতবরক্ত ফযোির
(AFA) / বপি অিুশ্বমোবিত হশ্বি;
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RBI রর্বিট কোর্ব এিং ওশ্বপি বসশ্বেম বপ্রশ্বপইর্ কোর্ব িযিহোর কশ্বর পশ্বয়ন্টস অফ
মেমনর়োর্ তিমেে সম্পমকডত একটি মেরশিজ্ঞ কমমটি র্ঠন কেরো IFSCA
রসে টোবমবিোেগুবে (PoS) রথশ্বক িগি উশ্বত্তোেশ্বির সীমো িোবডশ্বয় প্রবত
র্া ইন্টােনযাশনাে মফনামি়োে সামভডরসস রসন্টাসড অরথামেটি (IFSCA) বিবিশ্বয়োগ
ট্রোিেোকেোশ্বির েিয 2000 টোকো এিং পুশ্বরো মোশ্বস 10,000 টোকো কশ্বর রিওয়ো
হশ্বয়শ্বছ। সমস্ত অিস্থোি েু শ্বড 10,000 (টিয়োর 1 রথশ্বক 6 রসন্টোর)। পূশ্বিব এই সীমোটি

তহবিশ্বের েিয একটি বিশ্বেষজ্ঞ কবমটি গেি কশ্বরশ্বছ। কবমটি রকোটোক মোবহন্দ্রো অযোশ্বসট
মযোশ্বিেশ্বমন্ট রকোং বেবমশ্বটশ্বর্র িযিস্থোপিো পবরচোেক নীরেশ শারিে সভোপবতশ্বত্ব গঠিত

টিয়োর 1 এিং 2 টি েহশ্বরর েিয 1000 টোকো বছে এিং টিয়োর 3 ও 6 টি েহশ্বরর

হশ্বয়শ্বছ । এটি বিেিযোপী রসরো পদ্ধবতর পযবোশ্বেোচিো করশ্বি এিং র্যা ইন্টােনযাশনাে

েিয 2000 টোকো বছে।

মফনামি়োে সামভডরসস রসন্টাসড (IFSCs) গুবেশ্বত তহবিশ্বের েিয বেশ্বের ররোর্মযোপ
সেশ্বকব আইএফএসবসএর কোশ্বছ সুপোবরে করশ্বি ।

আেমেআই রকেী়ে সেকােরক FY21 এে উিৃত্ত 99,122 রকাটি টাকা স্থানান্তে
কেরত চরেরে
ভোরতীয় বরেোভব িযোংক িয় মোশ্বসর সময়কোশ্বের েিয উিৃত্ত 99,122 রকোটি টোকো রকন্দ্রীয়
সরকোশ্বরর কোশ্বছ হস্তোন্তর করশ্বি যো রেষ হশ্বি 31রে মোচব, 2021 (েু েোই 2020-মোচব
2021)। কবন্টিশ্বেবি বরে িোফোর থোকশ্বি 5.50% এ ।
এই িছর আরবিআই সরকোশ্বরর অযোকোউবন্টং িছর েু েোই-েু ি রথশ্বক এবপ্রে-মোচব অিবধ
পবরিতব ি কশ্বরশ্বছ। ফেস্বরূপ, আরবিআইশ্বয়র অযোকোউবন্টং িছর 2020-21 এ মোে 9 মোস
রশ্বয়শ্বছ। এটি অিেযই েক্ষণীয় রয প্রবত িছর, আরবিআই তোর েোভ করো সেূ ণব উিৃত্ত রকন্দ্রীয়
সরকোশ্বরর কোশ্বছ স্থোিোন্তর কশ্বর।
মেজাভড েযাঙ্ক এে ইরনারভশন িারেে মসইও পরর্ োরজশ োনসােরক মনর়োর্ কো
ির়েরে
RBIH তোশ্বির একটি বিিৃ বতশ্বত েবিশ্বয়শ্বছ রয, বরেোভব িযোংক ইশ্বিোশ্বভেি হোি (RBIH)
রিোর্ব রোশ্বেে িোিসোেশ্বক প্রধোি কোযববিিবোহী কমবকতব ো (বসইও) বহসোশ্বি বিশ্বয়োগ কশ্বরশ্বছ যো
17 ই রম 2021 রথশ্বক কোযবকরী হশ্বি। বফিশ্বটক বরসোশ্বচবর প্রচোর এিং ইিশ্বিোশ্বভটর ও
েোটবআপশ্বির বিশ্বয়োগশ্বক সহেতর করশ্বত বরেোভব িযোে ইশ্বিোশ্বভেি হোি একটি অভযন্তরীণ
পবরকোেোশ্বমো গশ্বড তু েশ্বি।
রকাটাক মামিো েযাংক GIFT AIF এে কারে ভােরতে প্রথম FPI োইরসি ইসু য
কেে
রকোটোক মোবহন্দ্রো িযোংক ট্রু রিকি রগ্লোিোশ্বের GIFT IFSC অল্টোরশ্বিটিভ ইিশ্বভেশ্বমন্ট
ফোন্ডশ্বক (AIF) প্রথমিোশ্বরর েিয ফশ্বরি রপোটবশ্বফোবেও ইিশ্বভের (এফবপআই) েোইশ্বসি
বিশ্বয়শ্বছ। এটি রিশ্বের প্রথম রকোিও কোশ্বেোবর্য়োি িযোংক িো বর্শ্বপোবেটবর পোটিববসশ্বপন্ট িোরো
GIFT IFSC রত অন্তভুবক্ত একটি AIF েোবর করো প্রথম এফবপআই েোইশ্বসি।
UPI এে সারথ ‘পরকটস’ মর্মজটাে ও়োরেট সংর্ু ক্ত কেরত NPCI এে সারথ
একরে কাজ কেরে ICICI েযাংক

কবমটির অিয সিসযরো প্রযুবক্ত, বিতরণ, আইিী সম্মবত, এিং অপোশ্বরেি সেবকব ত বিষয়গুবে
সহ পুশ্বরো তহবিে পবরচোেিোর ইশ্বকোবসশ্বেশ্বমর রিতোশ্বির সমন্বশ্বয় গঠিত।

Business News
মামকডন র্ু ক্তোরষ্ট্র গুর্ে রপ েযেিােকােীো এিন ভােত, মসঙ্গাপু রে অথড স্থানান্তে
কেরত পােরেন
আেফোশ্বয়ট ইিক এর গুগে তোর মোবকব ি যুক্তরোশ্বের রপশ্বমন্ট অযোশ্বপর িযিহোরকোরীশ্বির েিয
ররবমটযোি সংস্থো ওয়োইে এিং ওশ্বয়েোিব ইউবিয়ি রকো সহ আন্তেবোবতক অথব স্থোিোন্তর
অংেীিোবরত্ব চোেু কশ্বরশ্বছ। মোবকব ি যুক্তরোশ্বে গুগে রপ িযিহোরকোরীরো এখ্ি ওয়োইশ্বসর মোধযশ্বম
উপেব্ধ 80 টি এিং িছশ্বরর রেশ্বষর বিশ্বক ওশ্বয়েোিব ইউবিয়শ্বির মোধযশ্বম 200 টি রিশ্বে
প্রসোবরত করোর পবরকেিো বিশ্বয় ভোরত এিং বসঙ্গোপুশ্বরর অযোপ গ্রোহকশ্বির কোশ্বছ অথব স্থোিোন্তর
করশ্বত পোরশ্বিি।

Defence News
ভােতী়ে রনৌোমিনী অপারেশন সমু ি রসতু -II চােু করেরে
ভোরতীয় রিৌিোবহিী ক্র্মিধবমোি COVID-19 মহোমোরীর মশ্বধয বচবকত্সো অবিশ্বেি এিং
অিযোিয রিেগুবে রথশ্বক ভোরশ্বত অিযোিয প্রশ্বয়োেিীয় প্রশ্বয়োেিীয় পবরিহশ্বণ সহোয়তোর েিয
অপোশ্বরেি সমুি রসতু -II চোেু কশ্বরশ্বছ। ‘সমুি রসতু II’ অপোশ্বরেশ্বির অংে বহসোশ্বি সোতটি
ভোরতীয় রিভোে েোহোে বিবভন্ন রিে রথশ্বক তরে রমবর্শ্বকে অবিশ্বেি ভরো ক্র্োশ্বয়োশ্বেবিক
পোশ্বে এিং এর সোশ্বথ যুক্ত রমবর্শ্বকে সরেোম চোেোশ্বির েিয রমোতোশ্বয়ি করো হশ্বয়শ্বছ। এই
যুদ্ধেোহোেগুবে হ'ে কেকোতো, রকোবচ, তোেওয়োর, তোিোর, বেকোন্দ, েেোেওয়ো এিং
আইরোিত।
2020 সোশ্বে, ভোরতীয় রিৌিোবহিী মোেিীপ, শ্রীেেো এিং ইরোি রথশ্বক প্রোয় 4000 আটশ্বক
পডো ও অসুস্থ ভোরতীয় িোগবরকশ্বক রিশ্বে বফবরশ্বয় আিশ্বত িশ্বন্দ ভোরত বমেশ্বির অংে
বহসোশ্বি অপোশ্বরেি সমুি রসতু চোেু কশ্বরবছে।

ICICI েযাংক একটি UPI (ইউমনফাইর্ রপরমন্টস ইন্টােরফস) আইমর্রক তোর
বর্বেটোে ওয়োশ্বেট ‘পরকটস’-এর সোশ্বথ সংযুক্ত করোর কথো রঘোষণো কশ্বরশ্বছ। পূশ্বিব এই
েোতীয় আইবর্টিশ্বক রসবভংস িযোে অযোকোউশ্বন্টর সোশ্বথ যুক্ত করশ্বত হত ,যো এখ্ি আর
করশ্বত হশ্বি িো। এই উশ্বিযোগটি িযিহোরকোরীশ্বির সরোসবর তোশ্বির ‘পরকটস’ ওয়োশ্বেট রথশ্বক
স্বে মূশ্বেযর প্রবতবিশ্বির রেিশ্বিি করশ্বত সোহোযয করশ্বি। এছোডো রযসি গ্রোহকশ্বির ইবতমশ্বধয
একটি UPI আইমর্ রশ্বয়শ্বছ, তোরো যখ্ি 'পরকটস' অযোবপ্ল্শ্বকেিটিশ্বত েগ ইি করশ্বিি
তখ্ি তোরো একটি িতু ি আইবর্ পোশ্বিি।
এই উশ্বিযোগটি িযিহোরকোরীশ্বির বিরোপশ্বি এিং সুরবক্ষতভোশ্বি ইউমপআই িযিহোর কশ্বর
সরোসবর তোশ্বির ‘পশ্বকট’ ওয়োশ্বেট রথশ্বক স্বে মূশ্বেযর তিিবন্দি রেিশ্বিি করশ্বত সক্ষম
করশ্বি। এছোডো করেজ োেরর্ে মরতা তরুণ প্রাপ্তে়েকো র্ারর্ে রকারনা রসমভংস
একাউন্ট রনই তোশ্বির কোশ্বছও ইউবপআইশ্বয়র সুবিধোেিক িযিহোর রপৌাঁশ্বছ রিশ্বি |
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আেে সার্রে মি া়ে অংশগ্রিণ ভােতী়ে ও ইর্ারনমশ়োন রনৌোমিনীে
সমস্ত 27 ইইউ সিসয রোশ্বের রিতোরো, পোেোপোবে ইউশ্বরোপীয় কোউবিে এিং ইউশ্বরোপীয়
ভোরতীয় ও ইশ্বন্দোশ্বিবেয়োি রিৌিোবহিী তোশ্বির আন্তিঃসহশ্বযোবগতো আরও উন্নত করোর েশ্বক্ষয
কবমেশ্বির সভোপবতও তিেশ্বক অংে বিশ্বয়বছশ্বেি। এই প্রথম ইইউ ইইউ + 27 ফমবযোশ্বট
িবক্ষণ আরি সোগশ্বর পযোশ্বসে অিুেীেি (PASSEX) চোবেশ্বয়বছে। অিুেীেিটি িন্ধুত্বপূণব
রিৌিোবহিী উভশ্বয়র মশ্বধয আন্তিঃসহশ্বযোবগতো এিং রিোঝোপডো উন্নয়শ্বির েশ্বক্ষয বছে।

ভোরশ্বতর সোশ্বথ একটি তিেক কশ্বরশ্বছ।
তিেশ্বক ভোরশ্বতর মূে বিষয়গুবে

ভোরতীয় রিৌিোবহিী রথশ্বক, আইএিএস েোরিো, একটি রচতক রহবেকেোর সহ একটি

●

গণতন্ত্র, রমৌবেক স্বোধীিতো, আইশ্বির েোসি ও িহুপক্ষীয়তোর অংেীিোবরশ্বত্বর বভবত্তশ্বত

অফশ্বেোর পযোশ্বট্রোে রভশ্বসে (ওবপবভ) মহডোয় অংে বিশ্বয়বছে। ইশ্বন্দোশ্বিবেয়োি রিৌিোবহিী

ভোরত-ইইউ রকৌেেগত অংেীিোবরত্বশ্বক আরও রেোরিোর করোর প্রস্তোি রিওয়ো

রথশ্বক, রকআরআই সুেতোি হোসোিুবিি, 90 বমটোর করশ্বভট মহডোয় অংে বিশ্বয়বছশ্বেি।

হশ্বয়বছে।

PASSEXগুবে বিয়বমতভোশ্বি িন্ধুত্বপূণব বিশ্বিেী রিেগুবের ইউবিটগুবের সোশ্বথ পবরচোবেত

●

হয়। IN এিং ইশ্বন্দোশ্বিবেয়োি রিৌিোবহিীর মশ্বধয রেষ পোশ্বসিটি 13 মোচব 21 এ INS
কোেশ্বপবি, IN রর্োবিবয়োর এিং রকআরআই সুেতোি ইেোন্দোর মুিোর মশ্বধয পবরচোবেত
হশ্বয়বছে।

Summits and Conferences News

রিতোরো সুষম ও িযোপক মুক্ত িোবণেয (এফটিএ) এিং বিবিশ্বয়োগ চুবক্তর েিয আশ্বেোচিো
পুিরোয় শুরু করোর বসদ্ধোন্ত বিশ্বয়বছশ্বেি।

বতিটি মূে আশ্বেোচিোর মূে বিষয় অন্তভুবক্ত করো হশ্বয়শ্বছ
1. তিশ্বিবেক িীবত ও সুরক্ষো;
2. COVID-19, েেিোয়ু এিং পবরশ্বিে; এিং

ভােত, র্ু ক্তোজয মিপামক্ষক োমণজয অংশীর্ামেরত্বে জনয 10 েেরেে রোর্মযাপ

3. িোবণেয, সংশ্বযোগ এিং প্রযুবক্ত।

উরমাচন করেরে
ভোরশ্বতর প্রধোিমন্ত্রী শ্রী িশ্বরন্দ্র রমোিী এিং তোাঁর বব্র্টিে প্রবতপক্ষ রিোবরস েিসি ভোচবু য়োে েীষব

●

সশ্বম্মেি সভো কশ্বরশ্বছি। েীষব সশ্বম্মেশ্বির তিেশ্বক উভয় রিতোই ভোরত-যুক্তরোেয বিপোবক্ষক
সেকব শ্বক একটি িৃহত রকৌেেগত অংেীিোবরশ্বত্বর বিশ্বক উন্নীত করশ্বত উচ্চোবভেোষী িে
িছশ্বরর একটি ররোর্মযোপ উশ্বন্মোচি কশ্বরি। যুক্তরোশ্বেযর প্রধোিমন্ত্রী িবরস েিসি £1

বর্বেটোে, েবক্ত, পবরিহি এিং েিগশ্বণর সোশ্বথ েিগশ্বণর সংশ্বযোগ িোডোশ্বিোর েশ্বক্ষয
ভোরত-ইইউর মশ্বধয একটি উচ্চোবভেোষী ও বিস্তৃত ‘সংশ্বযোগ অংেীিোবর’ চোেু হশ্বয়বছে।

●

পুশ্বি রমশ্বট্রো ররে প্রকশ্বের েিয ভোরতীয় অথব মন্ত্রক এিং ইউশ্বরোপীয় বিবিশ্বয়োগ িযোংক
কতৃব ক 150 বমবেয়ি ইউশ্বরোর একটি আবথবক চুবক্ত স্বোক্ষবরত হশ্বয়বছে।

বিবেয়শ্বির িতু ি ভোরত-যুক্তরোশ্বেযর িোবণেয বিবিশ্বয়োশ্বগর রঘোষণো কশ্বরশ্বছি।

রলাোে মজ-20 সরম্মেন আর়োজন করেরে ইতামে
কশ্বরোিোভোইরোস সংক্র্মণ িৃ বদ্ধর মোশ্বঝই ইটোবে ও ইউশ্বরোপীয়োি কবমেি যুগ্মভোশ্বি রগ্লোিোে

ভােত, ফ্রাি, অরিমে়ো প্রথম মেপক্ষী়ে র্া়োেরর্ অংশগ্রিন করেরে

বে-20 স্বোস্থয সশ্বম্মেশ্বির আশ্বয়োেি করে । এই সশ্বম্মেিটির প্রধোি আশ্বেোচয বিষয় বছে

বে-7 বিশ্বিে মন্ত্রীশ্বির সভোর তিেশ্বক যুক্তরোশ্বেযর েন্ডশ্বি প্রথমিোশ্বরর মশ্বতো ভোরত-িোিঅশ্বিবেয়ো বেপক্ষীয় বিশ্বিেমন্ত্রীর সংেোপ অিুবষ্ঠত হশ্বয়বছে। তিেশ্বক ভোরশ্বতর বিশ্বিে মন্ত্রী

রকোবভর্-19 মহোমোরীশ্বক কোটিশ্বয় ওেো।

র্. এস. েয় েের, িোশ্বির ইউশ্বরোপ ও বিশ্বিে মন্ত্রী বেি-ইয়শ্বভস রে বড্রয়োি এিং

চশ্বেশ্বছ, এর ফেস্বরূপ সোরোবিশ্বে প্রবত বমবিশ্বট িয় েি িযবক্ত প্রোণ হোরোশ্বে । WHO

অশ্বিবেয়োর বিশ্বিে মন্ত্রী বসশ্বিটর রমবরস রপইি উপবস্থত বছশ্বেি।

কমবকতব োশ্বির মশ্বত, মহোমোরীর ভবিষযত বে -20 রিতোশ্বির হোশ্বত রশ্বয়শ্বছ । রটে, ট্রিটশ্বমন্ট

িোি, ভোরত, অশ্বিবেয়ো বেপক্ষীয় তিেকটি 2020 সোশ্বের রসশ্বেম্বশ্বর বিশ্বিে সবচিশ্বির
পযবোশ্বয় শুরু হশ্বয়বছে তশ্বি এটি প্রবতষ্ঠোর এক িছশ্বরর মশ্বধয মবন্ত্রপবরষশ্বি উন্নীত করো হশ্বয়শ্বছ।

ও ভযোকবসশ্বির উন্নয়িশ্বক দ্রুততর করোর েিয বিেিযোপী আহ্বোি েোিোশ্বিোর সোশ্বথ ACT-

এটির বতিটি রযৌথ অগ্রোবধকোর রশ্বয়শ্বছ যো সোমুবিক সুরক্ষো, পবরশ্বিে এিং িহুপক্ষীয়তো।
মজ 7 মেরর্শ মন্ত্রীরর্ে ত্রেঠক
●
●

●

বে 7 বিশ্বিেমন্ত্রীর সভোটি মহোমোরীর মশ্বধয গ্রুবপংশ্বয়র বিশ্বিে মন্ত্রীর প্রথম িযবক্তগত

এই সশ্বম্মেশ্বি উশ্বেখ্ করো হশ্বয়শ্বছ রয, ঝুাঁ বকপূণব সংক্র্মক ভযোবরশ্বয়ন্ট সংখ্যো প্রবতবিয়ত রিশ্বড

এবিেোশ্বরটর চোেু করশ্বতও বে -20 এর ভূবমকো রশ্বয়শ্বছ।
ACT-এমিোরেটে মক?
ACT-এমিোরেটেটি "রকোবভর্ -19 সরেোম অযোকবসেোশ্বরটশ্বরর অযোশ্বিস" এর েিয

সোক্ষোত্কোর, 2019 সোশ্বে এই েোতীয় সিবশ্বেষ তিেক অিুবষ্ঠত হশ্বয়বছে।

িযিহৃত হয়। উন্নয়ি, উৎপোিি ও রকোবভর্ -19 র্োয়োগিবেকস, রথরোবপউটিি এিং
ভযোকবসিগুবের িযোয়সঙ্গত অযোশ্বিস দ্রুততর করোর িরুণ এটিশ্বক রগ্লোিোে রকোেোশ্বিোশ্বরেি

বে 7 এর সিসযরো হশ্বেি কোিোর্ো, িোি, েোমবোবি, ইতোবে, েোপোি, যুক্তরোেয এিং
মোবকব ি যুক্তরোে।

িেো হয়। 2020 এর এবপ্রে মোশ্বস বে 20 গ্রুপ এই উশ্বিযোগটি বিশ্বয়বছে। ACT-এবিেোশ্বরটর

আশ্বয়োেক রিে যুক্তরোেয ভোরত, অশ্বিবেয়ো, িবক্ষণ রকোবরয়ো, িবক্ষণ আবিকো এিং

একটি ক্র্স-বর্বসবপ্ল্ি সোশ্বপোটব িোকচোর বহসোশ্বি কোে কশ্বর যো অংেীিোরশ্বির বরশ্বসোসব এিং
িশ্বেে রেয়োর করশ্বত সক্ষম কশ্বর।

িবক্ষণ-পূিব এেীয় েোবতসংশ্বঘর মহোসবচিশ্বক (আবসয়োি) এই সভোর অংেীিোর হওয়োর
েিয আমন্ত্রণ েোবিশ্বয়শ্বছ।

Agreements News

ভাচডু ়োে ভােত-ইইউ রনতারর্ে ত্রেঠরক প্রধানমন্ত্রী রমামর্ অংশ মনর়েরেন
প্রধোিমন্ত্রী িশ্বরন্দ্র রমোিী হোইবব্র্র্ ফমবযোশ্বট অিুবষ্ঠত ভোরত-ইইউ রিতোশ্বির ’সভোয় অংে
বিশ্বয়বছশ্বেি। ভোরত-ইউশ্বরোপীয় ইউবিয়শ্বির রিতোশ্বির তিেকটি পতুব গোে পবরচোেিো কশ্বর।
পতুব গোে িতব মোশ্বি গ্রুবপংশ্বয়র সভোপবতত্ব কশ্বরশ্বছ। ইউশ্বরোপীয় কোউবিশ্বের রোেপবত বমিঃ
চোেবস বমশ্বেশ্বের আমন্ত্রশ্বণ প্রধোিমন্ত্রী রমোিী অিুষ্ঠোশ্বি রযোগ বিশ্বয়বছশ্বেি।

12

রতে ও র্যারসে মপএসইউগুমে শ্রীেিীনাথ ধারমে উন্ন়েরনে জনয মউ স্বাক্ষে করেরে
ইবন্ডয়োি ওশ্বয়ে, বিবপবসএে, এইচবপবসএে, ওএিবেবস এিং রগইে সহ ভোরশ্বতর েীষব রতে
ও গযোস বপএসইউগুবে বেবরচুয়োে স্মোটব বহে টোউি বহসোশ্বি উত্তরোখ্শ্বণ্ডর শ্রী িিীিোথ ধোশ্বমর
বিমবোণ ও পুিবিবমবোশ্বণর েিয শ্রী িিীিোথ উত্তরণ চযোবরশ্বটিে ট্রোশ্বের সোশ্বথ একটি মউ স্বোক্ষর
কশ্বরশ্বছ
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ভোরত রথশ্বক, বসরোম ইিবেটিউট অফ ইবন্ডয়ো (এসআইআই) এর প্রধোি বিিবোহী কমবকতব ো

মউ এে আওতা়ে:
●

এই বপএসইউগুবে প্রকশ্বের প্রথম পযবোশ্বয় 99.60 রকোটি টোকো অিিোি রোখ্শ্বি।

(বসইও) আির পুিোওয়োেো েীষব িেেশ্বির মশ্বধয একমোে ভোরতীয়। বতবি িেম স্থোশ্বি রশ্বয়শ্বছি।

●

প্রথম পযবোশ্বয়র উন্নয়িমূেক কোযবক্র্ম রযমি িিীর তীরিতী িোাঁশ্বধর কোে, সিবস্তশ্বরর

েীষবস্থোিীয় 10 ফরচুশ্বির বিশ্বের রসরো 50 রিতোশ্বির 2021 তোবেকো

যোিিোহশ্বির পথ বিমবোণ, রসতু বিমবোণ, বিিযমোি রসতু গুবেশ্বক সুন্দর কশ্বর রতোেো,

1. েযোবকন্ডো আর্বোরি, বিউবেেযোশ্বন্ডর প্রধোিমন্ত্রী

আিোসি সহ গুরুকুে সুবিধোগুবে স্থোপি, টয়শ্বেট এিং পোিীয় েশ্বের সুবিধোগুবে ততবর,

2. এমআরএিএ পোইওবিয়োসব

বিটেোইট স্থোপি, মুযরোে রপইবন্টং ইতযোবির মশ্বতো উন্নয়িমূেক কোযবক্র্ম অন্তভুবক্ত

3. র্যোি শুেমযোি, রপপোশ্বের বসইও

থোকশ্বি।

4. র্োিঃ েি রিশ্বকিগোসং, ররোগ বিয়ন্ত্রণ ও প্রবতশ্বরোশ্বধর েিয আবিকো রকশ্বন্দ্রর পবরচোেক

এই উশ্বিযোগটি আরও রিবে পযবটকশ্বক আকৃ ষ্ট কশ্বর পযবটিশ্বক িোডোশ্বত সরকোশ্বরর

5. অযোর্োম বসেভোর; বমশ্বেে রিোটবস; বক্র্স পে, এিবিএ উদ্ধোরকোরীরো

প্রশ্বচষ্টোর অংে, যোর ফেস্বরূপ রোশ্বেযর অথবিীবত েবক্তেোেী হশ্বি। শ্রী িিীিোথ ধোশ্বমর

6. রেবসকো টোি, বপং আি গ্রুশ্বপর প্রবতষ্ঠোতো

পুিবিবমবোণ কোেটি বতি িছশ্বরর সমশ্বয়র মশ্বধযই সেন্ন হশ্বি িশ্বে আেো করো হশ্বে।

7. েোবেি ওশ্বয়েবি, ইংেযোশ্বন্ডর চোচব / অযোংবেকোি চোশ্বচবর পশ্বক্ষ কযোিটোরশ্বিবর আচববিেপ

●

8. রেবস আব্র্োমস, রফয়োর ফোইশ্বটর প্রবতষ্ঠোতো

Rank and Reports News

9. ররেিবো বফৎসপযোট্রিক, প্রবসবর্ং ওয়োর্ব চোচব, বেকোশ্বগোর যোেক

মেেেযাংরকে মেরপাটড: 2020 সারে সেড ামধক রেমমটযাি প্রাপক রর্শ িে ভােত

10. আিোর পুিোওয়োেো, বসরোম ইিবেটিউট অফ ইবন্ডয়োর বসইও

বিেিযোংক প্রকোবেত “মোইশ্বগ্রেি অযোন্ড রর্ভেপশ্বমন্ট বব্র্ফ” -র প্রবতশ্বিিি অিুসোশ্বর 2020

ইও়োই সূ চরক ভােত তৃতী়ে স্থারন উঠরো

সোশ্বে ভোরত ররবমশ্বটশ্বির িৃ হত্তম প্রোপক বছে। 2008 সোে রথশ্বক ভোরত ররবমটযোশ্বির

রসোেোর ফশ্বটোশ্বভোেটোইক (বপবভ) িশ্বন্ট অসোধোরণ পোরফরমযোশ্বির কোরশ্বণ ভোরত EY-s
বরবিউশ্বয়িে এিোবেব কোবন্ট্র এট্রোবিভশ্বিস ইিএি এ তৃ তীয় স্থোশ্বি উশ্বে এশ্বেো । আশ্বগর স্থোি

সিবোবধক প্রোপক। তশ্বি, 2020 সোশ্বে ভোরশ্বতর প্রোপ্ত ররবমটযোি বছে 83 বিবেয়ি মোবকব ি
র্েোশ্বররও রিবে, যো 2019 (83.3 বিবেয়ি মোবকব ি র্েোর) রথশ্বক 0.2 েতোংে হ্রোস
রপশ্বয়শ্বছ। বিেিযোপী, 2020 সোশ্বে ররবমটযোি রলো বছে 540 বিবেয়ি মোবকব ি র্েোর, যো
2019 সোশ্বের তু েিোয় 1.9% কম, তখ্ি বছে 548 বিবেয়ি মোবকব ি র্েোর।
●

2020 সোশ্বে েীষব পোাঁচটি ররবমটযোি প্রোপক রিে, িতব মোি মোবকব ি র্েোরঅিুসোশ্বর,
ভোরত, চীি, রমবিশ্বকো, বফবেপোইি এিং বমের বছে।

●

2020 সোশ্বে রমোট পোাঁচটি গ্রোহক রমোট রিেে উৎপোিশ্বির (বেবর্বপ) অংে বহসোশ্বি
স্বে অথবিীবতর রিে বছে: টঙ্গো, রেিোিি, বকরবগে প্রেোতন্ত্র, তোবেবকস্তোি এিং এে
সোেভোশ্বিোর।

●

ররবমটযোশ্বির েিয েীষব উত্স রিে

●

2020 সোশ্বের িৃ হত্তম ররবমটযোি রপ্ররণকোরী রিেটি বছে মোবকব ি যুক্তরোে (মোবকব ি
র্েোর 68 বিবেয়ি)।

●

এর পশ্বর সংযুক্ত আরি আবমরোত (মোবকব ি র্েোর 43 বিবেয়ি), রসৌবি আরি
(ইউএসবর্ 34.5 বিবেয়ি), সুইেোরেযোন্ড (মোবকব ি র্েোর 27.9 বিবেয়ি), েোমবোবি
(মোবকব ি র্েোর 22 বিবেয়ি) এিং চীি (মোবকব ি র্েোর 18 বিবেয়ি) রশ্বয়শ্বছ।
ভোরত রথশ্বক, 2020 সোশ্বে ররবমটযোশ্বির রলো বছে 7 বিবেয়ি মোবকব ি র্েোর, যো

(চতু থব) রথশ্বক ভোরত এক ধোপ উপশ্বর (তৃ তীয়) স্থোশ্বি উশ্বে এশ্বসশ্বছ, এটি মূেত রসোেোর
বপবভ িশ্বন্ট অসোধোরণ পোরফরমযোশ্বির কোরশ্বণ এটি সম্ভি হশ্বয়শ্বছ ।
আশ্বমবরকো RECAI 57 এ েীষব স্থোি ধশ্বর ররশ্বখ্শ্বছ, চীি একটি উত্সোহী িোেোর এিং তোই
এরো বিতীয় স্থোশ্বি রশ্বয়শ্বছ । মোবকব ি যুক্তরোশ্বে আশ্বয়োবেত সোম্প্রবতক েেিোয়ু সশ্বম্মেশ্বি
2030 সোশ্বের মশ্বধয ভোরত বরবিউশ্বয়িে এিোবেব পোওয়োর কযোপোবসটির (ইিেে ) েিয 450
বগগোওয়োট স্থোপশ্বিরও প্রবতশ্রুবতিদ্ধ।
ভােত িে এমশ়ো-পযামসমফরকে মিতী়ে েৃ িত্তম েীমা-োজাে
এস এন্ড বপ রগ্লোিোে মোশ্বকব ট ইশ্বন্টবেশ্বেশ্বির তথয অিুসোশ্বর, ভোরত এবেয়ো-পযোবসবফশ্বকর
বিতীয় িৃ হত্তম িীমো প্রযুবক্তর িোেোর এিং এই অঞ্চশ্বে বিবিশ্বয়োগকৃ ত মূেধি 3.66 বিবেয়ি
র্েোশ্বরর ইিসুরশ্বটক -রকবন্দ্রক মূেধশ্বির 35 েতোংে। তশ্বথয রিখ্ো রগশ্বছ রয, এবেয়োপযোবসবফশ্বক কমপশ্বক্ষ 335 টি প্রোইশ্বভট ইিসুরশ্বটক কোে করশ্বছ, যোর মশ্বধয প্রোয় 122 টি
রিসরকোরী রপ্ল্সশ্বমন্ট বর্শ্বের মোধযশ্বম উত্থোবপত রমোট 3.66 বিবেয়ি র্েোর সংগৃ হ কশ্বরশ্বছ।
চীি এিং ভোরত রযৌথভোশ্বি এবপএবস অঞ্চশ্বে প্রোয় অশ্বধবক রিসরকোরী ইিসুরশ্বটক সংস্থোর
অবধকোরী এিং বিবিশ্বয়োশ্বগর প্রোয় 78 েতোংে আকৃ ষ্ট কশ্বরশ্বছ। িীমো প্রযুবক্ত বিবিশ্বয়োগকোরীরো
ভোরশ্বতর প্রবত আকৃ ষ্ট কোরণ এটি বিশ্বের দ্রুত উেবত িীমো িোেোরগুবের মশ্বধয একটি।

ফরচুি মযোগোবেি প্রকোবেত 2021 সোশ্বের েিয বিউবেেযোশ্বন্ডর প্রধোিমন্ত্রী েযোবকন্ডো

এমশ়োে ধনী েযমক্তরর্ে তামেকা়ে প্রথম এেং মিতী়ে স্থান র্িে কেরেন দুই ভােতী়ে
ব্লুমিোগব বিবেয়শ্বিয়োর ইিশ্বর্ি অিুসোশ্বর বিবেয়শ্বিয়োর রগৌতম আিোবি চীিো পুাঁবেপবত ঝং
শানশানরক বিতীয় ধিী রেশ্বে বিশ্বয় এেীয় ধিীশ্বির তোবেকোয় বিতীয় স্থোশ্বি উশ্বে এশ্বসশ্বছ ।
রফব্রুয়োরী মোস অিবধ চীরনে রঝাং বছশ্বেি এেীয়শ্বির মশ্বধয সিশ্বচশ্বয় ধিী িযবক্ত । তোশ্বক
বপছশ্বি রফশ্বে ভোরশ্বতর সিশ্বচশ্বয় ধিী িযবক্ত এিং বরেোশ্বয়ি ইন্ডোবিে বেবমশ্বটশ্বর্র
রচয়োরমযোি মু রকশ আম্বামন তোবেকোর একিম্বশ্বর উশ্বে আশ্বসি ।

আর্বোরি ‘ওয়োর্ল্বস 50 রগ্রশ্বটে বের্োরস’ তোবেকোয় েীশ্বষব রশ্বয়শ্বছি। ‘ওয়োর্ল্বস 50 রগ্রশ্বটে

যবিও, এই িছর আম্বোবি 175.5 বমবেয়ি র্েোর হোবরশ্বয়শ্বছি। অপরবিশ্বক আিোবির সেশ্বির

বের্োরস 2021 সোশ্বের তোবেকোটি হে অষ্টম সংেরণ এশ্বত বকছু সুপবরবচত রিতো ছোডোও

পবরমোণ $ 32.7 বিবেয়ি রিশ্বড হশ্বয়শ্বছ 63.6 বিবেয়ি । রঝাং এর সেি 63.6 বিবেয়ি

যোরো স্বেপবরবচত অশ্বিশ্বক রশ্বয়শ্বছি,বকন্তু রকোবভর্ 19 মহোমোরীর সময় তোরো দৃষ্টোন্ত

র্েোর। আম্বোবির রমোট সেি এখ্ি 76.5 মেমে়েন র্োে। এরফশ্বে বতবি বিশ্বের ধিীশ্বির

ররশ্বখ্শ্বছি।

তোবেকোয় 13তম স্থোশ্বি আশ্বছি এিং আিোবি আশ্বছি 14তম স্থোশ্বি ।

●

2019 সোশ্বে 7.5 বিবেয়ি র্েোর বছে।
ফেচুরনে 2021 সারেে মেেরসো 50 জন শীিডস্থানী়ে রনতৃরত্বে শীরিড ের়েরেন
মনউমজেযারন্ডে প্রধানমন্ত্রী জযামকন্ডা আর্ডােন
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নাওমম ওসাকা 2021 েমে়োস ও়োর্ল্ড রোটডস অযাও়োরর্ড শীিড রিতাে অজডন
Awards News
করেরেন
শযামো র্রণশ রপরেন জাপারনে অর্ডাে অফ োইমজং সান সম্মান
2021 সোশ্বের েবরয়োস ওয়োর্ল্ব রেোটবস অযোওয়োশ্বর্ব বিশ্বের বিতীয় িম্বর রটবিস রখ্শ্বেোয়োড
েোপোি সরকোর সম্প্রবত রিঙ্গোেুরু বভবত্তক েোপোবি বেক্ষক েযোমেো গশ্বণেশ্বক "অর্বোর অফ
েোপোশ্বির িোওবম ওসোকোর “িষবশ্বসরো ক্র্ীডোবিি” হশ্বয়শ্বছি। এটি ওসোকোর বিতীয় েবরয়োস
রোইবেং সোি" প্রিোি কশ্বরশ্বছ। বতবি রসশ্বেোশ্বগিোবরয়োি প্রবতষ্ঠোশ্বির েোপোিী বেক্ষক এিং
রেোটবস অযোওয়োর্ব। 2019 সোশ্বে, বতবি "রব্র্কথ্রু অফ িয ইয়োর " পুরষ্কোর বেশ্বতবছশ্বেি।
রিঙ্গোেুরুর আরটি িগশ্বরর ইশ্বকিোিোর ওহোরো েু শ্বেও েতোবধক বেক্ষোথীশ্বক প্রবেক্ষণ
পুরুষশ্বির বিভোশ্বগ, বিতীয় স্থোশ্বির রেশ্বির রোফোশ্বয়ে িোিোে 2021 সোশ্বের "েবরয়োস
বিশ্বয়বছশ্বেি। ইশ্বকিোিো হ'ে ফু শ্বের বিিযোশ্বসর েোপোবি বেে।
রেোটবসমযোি অফ িয ইয়োর" রখ্তোি অেবি কশ্বরশ্বছি। এটি িোিোশ্বের পশ্বক্ষ বিতীয় টোইশ্বটে,
"রোইবেং সোি সম্মোশ্বির অর্বোর" সেশ্বকব :
বযবি 2011 সোশ্বে এই সম্মোিেিক পুরষ্কোরও রপশ্বয়বছশ্বেি।
যোরো েোপোিী সংেৃ বত প্রচোর, আন্তেবোবতক সেশ্বকব র রক্ষশ্বে সোফেয আশ্বি, তোশ্বির রক্ষশ্বে
এিারন মেজ়েীরর্ে সম্পূ ণড তামেকা ের়েরে:
অগ্রগবত এিং পবরশ্বিে সংরক্ষশ্বণ স্বতন্ত্র সোফেয অেবি কশ্বরশ্বছি তোশ্বির সম্মোিটি প্রিোি করো
● রেোটবসমযোি অফ িয ইয়োর অযোওয়োর্ব: রোফোশ্বয়ে িোিোে
হয়।
● রেোটবসওমযোি অফ িয ইয়োর অযোওয়োর্ব : িোওবম ওসোকো
ইউরনরকাে ও়োর্ল্ড রপ্রস মফ্রর্ম প্রাইজ 2021 রপর়েরেন মামে়ো রেসা
● টিম অফ িয ইয়োর অযোওয়োর্ব: িোয়োিব বমউবিখ্
মোবরয়ো ররসোশ্বক ইউশ্বিশ্বেো / বগেোরশ্বমো কযোশ্বিো ওয়োর্ল্ব রপ্রস স্বোধীিতো পুরেোশ্বরর 2021
● রব্র্কথ্রু অফ িয ইয়োর অযোওয়োর্ব: পযোট্রিক মোশ্বহোমস
সোশ্বের বিেয়ী বহসোশ্বি িোম রঘোষণো কশ্বরশ্বছ। ইউশ্বিশ্বেোর মশ্বত $ 25,000এর পুরষ্কোরটি

●

িয কোমিযোক অফ িয ইয়োর অযোওয়োর্ব: মযোি পযোরট

বিশ্বেষত বিপশ্বির মুশ্বখ্ রপ্রশ্বসর স্বোধীিতো রক্ষোর িো প্রচোশ্বরর রক্ষশ্বে অসোমোিয অিিোিশ্বক
স্বীকৃ বত রিয়। কেবম্বয়োর সোংিোবিক বগেোরশ্বমো কযোশ্বিো ইসোেোর িোম অিুসোশ্বর এই পুরষ্কোশ্বরর
িোমকরণ করো হশ্বয়বছে।

●

রেোটব ফর গুর্ অযোওয়োর্ব : বককফমবোর িোই বককফোয়োর

●

েোইফটোইম অযোবচভশ্বমন্ট অযোওয়োর্ব: বিবে বেি বকং

●

অযোথবেট অযোর্শ্বভোশ্বকট অফ িয ইয়োর অযোওয়োর্ব: েুইস হযোবমেটি

ইউশ্বিশ্বেো ররসোর সোংিোবিক বহসোশ্বি 3-িেশ্বকর রচশ্বয় রিবে রকবরয়োর,এবেয়োশ্বত বসএিএি-

●

রেোটিবং ইিবেশ্বরেি অযোওয়োর্ব : রমোহোম্মি সোেোহ

এর েীষব তিন্তকোরী সোংিোবিক বহসোশ্বি এিং বফবেপোইশ্বির সম্প্রচোরক েোয়োন্ট এবিএস-

●

রেোটিবং রমোশ্বমন্ট অফ িয ইয়োর অযোওয়োর্ব: বক্র্স বিবকক

বসবিএি-এর সংিোি প্রধোি বহসোশ্বি তোাঁর কোে সহ উশ্বেখ্ কশ্বরশ্বছ।
মেেরোর্ড মমউমজক অযাও়োর্ডস এ আইকন অযাও়োর্ডস রপর়েরেন র্া়েক মপঙ্ক
গোয়ক বপে 2021 বিেশ্বিোর্ব বমউবেক অযোওয়োর্বস এ (বিবিএমএ) আইকি পুরষ্কোশ্বর
সম্মোবিত হশ্বিি। পুরষ্কোরটির েক্ষয হ'ে বেেীরো যোরো বিেশ্বিোশ্বর্বর চোশ্বটব সোফেয অেবি কশ্বরশ্বছি
এিং সংগীশ্বতর উপর প্রভোি রফশ্বেশ্বছি তোশ্বির স্বীকৃ বত রিওয়ো। বপে এরই সশ্বঙ্গ এক সোবরশ্বত
চশ্বে আসশ্বিি পূশ্বিবর সম্মোিীশ্বির সোশ্বথ যোশ্বির মশ্বধয রশ্বয়শ্বছ িীে র্োয়মন্ড, বেবভ ওয়োন্ডোর,
বপ্রি, রেবিফোর রেোশ্বপে, রসবেি র্োয়ি, রচর, েযোশ্বিট েযোকসি, মোবরয়ো রকবর এিং গোথব
ব্রুকস।
আেড াইন পাচ রলাোে মভশন অযাও়োর্ড প্রর্ান কো িরে র্ীতা মমত্তােরক
েম্মু ও কোশ্মীর হোইশ্বকোশ্বটবর প্রোক্তি প্রধোি বিচোরক বিচোরপবত গীতো বমত্তোেশ্বক 2021 সোশ্বের
েিয আেবোইি পযোচ রগ্লোিোে বভেি অযোওয়োশ্বর্বর দু'েশ্বির মশ্বধয একেি বহসোশ্বি রঘোষণো করো
হশ্বয়শ্বছ। 7 ই রম , 2021 ভোচবু য়োে উশ্বিোধিী অিুষ্ঠোশ্বি আইএর্োব্লুশ্বে র বিিোবষবক সশ্বম্মেশ্বি
এই অযোওয়োর্ব উপস্থোপি করো হশ্বি। বতবি রমবিকোর মোগবোবরটো েুিো রোশ্বমোশ্বসর সোশ্বথ এই
সম্মোিটি যুগ্মভোশ্বি রপশ্বয়শ্বছি।

মনউই়েকড মসটি আন্তজডামতক চেমচ্চে উৎসরে রসো অমভরনতাে পু েকাে মজতরেন
অনু পম রিে
বিউইয়কব বসটি আন্তেবোবতক চেবচ্চে উৎসশ্বি েটব বফল্ম 'িযামপ োথড রর্' এ অবভিশ্বয়র েিয
অিুপম রখ্র রসরো অবভশ্বিতোর পুরেোর রপশ্বেি । ছবিটি পবরচোেিো কশ্বরশ্বছি প্রসার্ কর্ম
এিং প্রশ্বযোেিো কশ্বরশ্বছি এফএনমপ মমমর়্ো। অিুপশ্বমর পোেোপোবে 'িযামপ োথডরর্' েটব
বফশ্বল্মর তোরকো অিনা কামো ও পুরেোর পোি । এই চেবচ্চেটি উত্সশ্বি রসরো েটব বফশ্বল্মর
পুরেোরও বেশ্বতবছে।
প্রথম ভােতী়ে মিরসরে আেে মেে রনারেে পু েকাে অজডন কেরেন র্াাঃ তারিো
কুতুেু মিন
মুম্বোইশ্বয় েন্মগ্রহণকোরী, বেকোশ্বগো বিেবিিযোেশ্বয়র আরবি সোবহশ্বতযর অধযোপক র্াঃ তারিো
কুতুেু মিন সম্প্রবত 15তম রেখ্ েোশ্বয়ি িইশ্বয়র পুরষ্কোর প্রোপ্ত ভোরতীয় িংশ্বেোদ্ভূত প্রথম
িযবক্ত হশ্বয়শ্বছি। পুরষ্কোরটিশ্বক আরি বিশ্বের রনারেে পুরেোর বহসোশ্বি বিশ্বিচিো করো হয়। বতবি
2019 সোশ্বে রেইরর্রনে মিে একারর্মমক পােমেশাসড িোরো প্রকোবেত তোর সিবশ্বেষ িই
"আেমেক ওরেশন - আটড এন্ড ফাংশন" এর েিয এই পুরষ্কোর বেশ্বতশ্বছি।

ইন্টোরিযোেিোে অযোশ্বসোবসশ্বয়েি অি উইশ্বমি েোশ্বেস (আইএর্বব্লউশ্বে) 2016 সোশ্বে এই
পুরষ্কোর প্রবতষ্ঠো কশ্বরবছে। বিচোরপবত বমত্তোে এই প্রথম ভোরতীয় বিচোরক বহসোশ্বি এই পুরষ্কোর

িইটিশ্বত বতবি আরবি সোবহশ্বতযর একটি ফোউশ্বন্ডেিোে রমৌবখ্ক সময়কোে, বিেীয় সপ্তম এিং
অষ্টম েতোব্দীর সময়কোশ্বের একটি বিস্তৃত তত্ত্ব রপে কশ্বরশ্বছি। বতবি আধু বিক কোশ্বের
উপশ্বিে এিং িক্তৃতোর উপর এর প্রভোি বিশ্বয় আশ্বেোচিো কশ্বরি।

গ্রহণ করশ্বিি। আইএর্োব্লুশ্বেশ্বে তোর অিিোিশ্বক স্বীকৃ বত েোিোশ্বত একেি স্থোয়ী /
অিসরপ্রোপ্ত মবহেো বিচোরশ্বকর কোশ্বছ পুরষ্কোর প্রিোি করো হয়।

IREDA ভূমিত ির়েরে মগ্রন উজডা পু েষ্কারে

িতব মোশ্বি বিচোরপবত বমত্তোে ভোরতীয় সম্প্রচোর ফোউশ্বন্ডেি (আইবিএফ) িোরো প্রবতবষ্ঠত
সোধোরণ বিশ্বিোিি চযোশ্বিেগুবের েিয একটি স্বোধীি, স্ব-বিয়ন্ত্রক সংস্থো, সম্প্রচোর বিষয়িস্তু
অবভশ্বযোগ কোউবিশ্বের (বিবসবস) এর রচয়োরপোরসি। বতবি এই পশ্বি অবধবষ্ঠত প্রথম মবহেো।
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ইবন্ডয়োি রচম্বোর অফ কমোশ্বসবর (আইবসবস) এই িছশ্বরর পোিবেক ইিবেটিউেশ্বি পুিিবিীকরণ
জ্বোেোবির অথবোয়শ্বির েিয েীষবস্থোিীয় ফোইিযোবিং ইিবেটিউেি হওয়োর েিয ভোরতীয়
পুিিবিীকরণ েবক্ত উন্নয়ি সংস্থো বেবমশ্বটর্শ্বক (IREDA) ভূবষত করো হশ্বয়শ্বছ। IREDA
সিু ে েবক্ত অথবোয়শ্বি রয গুরুত্বপূণব এিং বিকোেমূেক ভূবমকো পোেি কশ্বর তোর েিয এই
পুরষ্কোর রপশ্বয়শ্বছ।
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মহোমোরী সশ্বত্ত্বও, IREDA 2020-21 সোেটি একটি মেিু ত অিস্থোশ্বি রেষ কশ্বরশ্বছ এিং
‘ইন্টােনযাশনাে ইনমভমিেে রর্ার্ল্ রমরর্ে’ রপরেন েরমশ রপািমে়োে মনশঙ্ক
বিতীয় সশ্বিবোচ্চ (প্রবতষ্ঠোর তোবরখ্ রথশ্বক) পবরমোণ ঋণ বিতরণ কশ্বরশ্বছ।
রকন্দ্রীয় বেক্ষোমন্ত্রী র্োিঃ রশ্বমে রপোখ্বরয়োে বিেেশ্বক এ িছশ্বরর 'ইন্টোরিযোেিোে ইিবভবিিে
ও়োর্ল্ড ফুর্ অযাও়োর্ড 2021 রপরেন ভােতী়ে েংরশাদ্ভূত শকুন্তো িােক মসংি
ভোরতীয় িংশ্বেোদ্ভূত বিেিযোপী পুবষ্টবিি র্িঃ েোকুন্তেো হোরক বসং বথেেোর্ 2021 সোশ্বের
"ওয়োর্ল্ব ফু র্ অযোওয়োর্ব" রপশ্বেি । বতবি সোমুবিক খ্োিোর ও খ্োিয িযিস্থোয় একটি সোমবগ্রক
এিং পুবষ্ট সংশ্বিিিেীে পদ্ধবতর বিকোে কশ্বরশ্বছি এিং তোাঁর এই গশ্বিষণোর েিয বতবি একটি
পুরষ্কোরও রপশ্বয়শ্বছি। পুরষ্কোরটি খ্োিয ও কৃ বষর রিোশ্বিে পুরেোর বহসোশ্বিও পবরবচত। প্রবত িছর,
কবমটি এমি একেিশ্বক িোছোই কশ্বর যোশ্বক 250,000 র্েোর রখ্তোি এিং পুরেোশ্বরর অথব
বহশ্বসশ্বি প্রিোি করো হয় ।
ওয়োর্ল্ব ফু র্ অযোওয়োর্ব তোর ওশ্বয়িসোইশ্বট েোবিশ্বয়শ্বছ রয, র্িঃ েকুন্তেোর পবরচোবেত
িোংেোশ্বিশ্বের ক্ষুি মোশ্বছর প্রেোবত বিশ্বয় গশ্বিষণো সকে স্তশ্বর সোমুবিক খ্োওয়োর েিয পুবষ্ট
সংশ্বিিিেীে পদ্ধবতর বিকোশ্বে সহোয়ক বহসোশ্বি প্রমোণ করশ্বি। এই সহোয়তোয়, এবেয়ো ও
আবিকোশ্বত িসিোসকোরী েক্ষ েক্ষ িবরি মোিুষ খ্ুি পুবষ্টকর খ্োিয পোশ্বি ।

রগোর্ল্ রমশ্বর্ে' প্রিোি করো হে । বতবি তোাঁর রেখ্ো, সোমোবেক ও প্রবসদ্ধ েিেীিশ্বির মধয
বিশ্বয় তোাঁর অসোধোরণ প্রবতশ্রুবত এিং মোিিতোর েিয অসোমোিয রসিোর িরুণ স্বীকৃ ত হশ্বয়শ্বছি।
মহবষব সংস্থোর রগ্লোিোে রহর্ র্িঃ টবি িোশ্বিশ্বরর রিতৃ শ্বত্ব যথোযথভোশ্বি গঠিত একটি উচ্চ ক্ষমতো
সেন্ন কবমটি কতৃব ক আশ্বেোচিোর পশ্বর এই বসদ্ধোন্ত রিওয়ো হশ্বয়শ্বছ। এই সম্মোিটি বিেিযোপী
মহবষব সংস্থো এিং তোর বিেবিিযোেয়গুবে প্রিোি করশ্বি।
োরকটেরেে িে অফ রফরম মেরণাত্তে স্থান রপরেন রকারে িা়োন্ট
েস অযোশ্বেশ্বেস রেকোসব বকংিিবন্ত, রকোশ্বি ব্র্োয়োন্টশ্বক মৃতুযর পশ্বর িোশ্বয়বমথ রমশ্বমোবরয়োে
িোশ্বেটিে হে অফ রফশ্বম স্থোি রিওয়ো হশ্বয়শ্বছ। এিবিএর রগ্রট মোইশ্বকে ের্বোি তোশ্বক
কোশ্বিবিকোট এর অিুষ্ঠোশ্বি এই তকমোটি রিি এিং তোাঁর বিধিো স্ত্রী ভযোশ্বিসো ব্র্োয়োশ্বন্টর পক্ষ
রথশ্বক সম্মোিটি গ্রহণ কশ্বরবছশ্বেি।
েস অযোশ্বেশ্বেস রেকোসব রথশ্বক ব্র্োয়োন্ট 2016 সোশ্বে অিসর বিশ্বয়বছশ্বেি; বতবি 2008

69তম মমস ইউমনভাসড 2020 রিতাে অজডন কেরেন রমমিরকাে আরে়ো রমজা

সোশ্বে এিবিএর সিবোবধক মূেযিোি রখ্শ্বেোয়োড বছশ্বেি। পোাঁচিোশ্বরর এিবিএ চযোবেয়ি 41 িছর

বমস রমবিশ্বকো আরে়ো রমজা 2020 সোশ্বের 69 তম বমস ইউবিভোশ্বসবর মুকুট অেবি

িয়সী ব্র্োয়োন্ট 2020 সোশ্বের েোিুয়োবরশ্বত রহবেকেোর দুঘবটিোয় মোরো যোি ।

করশ্বেি । অিযবিশ্বক, বমস ইবন্ডয়োর অযোর্েোইি রকোয়োশ্বড্রোস কযোশ্বেবেশ্বিো েীষব 4-এ স্থোি

রকমমিরজে মর্এনএ মসরকার়েমিং এে প্রেতড কো 1 মমমে়েন ইউরো রটক রনারেে

অেবি কশ্বরশ্বছি । ব্র্োবেশ্বের জু মে়ো র্ামা প্রথম রোিোরআপ, রপরুর রজমনক মযারসতা

পু েষ্কাে মজরতরে

বিতীয় রোিোর-আপ হশ্বয়শ্বছি। ভোরশ্বতর অযার্োইন কযারসমেরনা এিং রর্োবমবিকোি

স্বোস্থযশ্বসিো অগ্রগবতর পথ প্রেস্ত করোর েিয একটি অতযন্ত-দ্রুত বর্এিএ বসশ্বকোশ্বয়বিং

বরপোিবেশ্বকর মকম্বারেমে রপরেজ যথোক্র্শ্বম তৃ তীয় রোিোর-আপ এিং চতু থব রোিোর-আপ
হশ্বয়শ্বছি ।
এই িছশ্বর , রলোবরর্োর মোয়োবমশ্বত রসমমরনাে িার্ড েক রিারটে এেং কযামসরনা িমেউরর্
প্রবতশ্বযোবগতোটি অিুবষ্ঠত হয় । এই ইশ্বভশ্বন্ট িবক্ষণ আবিকোর রজামজমেমন তুনমজ তোর
উত্তরসূবরশ্বক মুকুটটি প্রিোি কশ্বরি ।
আেদুে-জব্বারেে নারম NBA সামামজক নযা়েমেচাে পু েষ্কাে ত্রতমে কেে
েোতীয় িযোয়বিচোশ্বরর েডোইশ্বয় এবগশ্বয় আসো রখ্শ্বেোয়োডশ্বির স্বীকৃ বত েোিোশ্বত িযোেিোে

রকৌেে ততবর করো দু'েি বব্র্টিে রসোয়িবিিশ্বক বফিেযোশ্বন্ডর সংেরশ্বণ রিোশ্বিে বিজ্ঞোি
পুরষ্কোশ্বর ভূবষত করো হে। রকমবব্র্ে বিেবিিযোেশ্বয়র অধযোপক েের িোেোসুব্র্োমোবিয়োি ও
রর্বভর্ ক্লযোিোরমোি 27 িছশ্বররও রিবে সময় ধশ্বর তোশ্বির কোেকশ্বমবর েিয বমবেবিয়োম
প্রযুবক্ত পুরষ্কোর বেতশ্বেি । এই আবিষ্কোশ্বরর ফশ্বে মোিি বেশ্বিোমশ্বক ক্র্মবিিযোস করো অশ্বিক
দ্রুত এিং সস্তো হশ্বি ।
এই েু টির রিিট রেিোশ্বরেি বর্এিএ বসশ্বকোশ্বয়বিং রটকশ্বিোেবে (এিবেএস) "রকোবভর্ -

িোশ্বেটিে এশ্বসোবসশ্বয়েি (এিবিএ) একটি িতু ি পুরষ্কোর - 'কবরম আব্দু ে-েোব্বোর রসোেোে

19 িো কযোিোশ্বরর মশ্বতো ঘোতক ররোশ্বগর বিরুশ্বদ্ধ েডোইশ্বয় ফসশ্বের ররোগগুবে আরও
ভোেভোশ্বি রিোঝোর েিয এিং খ্োিয উত্পোিি িৃ বদ্ধশ্বত সহোয়তো কশ্বর সমোশ্বের উপকোর করশ্বি

েোবেস চযোবেয়ি অযোওয়োর্ব' ততবরর রঘোষণো কশ্বরশ্বছ । প্রবতটি NBA িে রথশ্বক েিয

। 'প্রযুবক্ত একোশ্বর্বম বফিেযোন্ড' এই আবিষ্কোশ্বরর ফেস্বরূপ বিিোবষবক পুরষ্কোর রিয় ।

একেি কশ্বর রখ্শ্বেোয়োডশ্বক মশ্বিোিীত করো হশ্বি ; রসখ্োি রথশ্বক পোাঁচেি চূডোন্ত প্রোথী িোছোই

পু েষ্কাে সম্পকীত তথয:

করো হশ্বি এিং রেষ পযবন্ত একেি বিেয়ী হশ্বি। বিেয়ী রখ্শ্বেোয়োড রমোট 100,000 র্েোর
অথব পোশ্বিি।

2004 সোশ্বে প্রবতবষ্ঠত বফবিে বমশ্বেবিয়োম রটকশ্বিোেবে পুরেোরটি এমি িতু ি
আবিেোরগুবের প্রকোে কশ্বর যোর িযিহোবরক প্রশ্বয়োগ রশ্বয়শ্বছ এিং যো "মোিুশ্বষর েীিশ্বির
গুণমোিশ্বক িোডোয়।" এর েক্ষয রিোশ্বিে বিজ্ঞোি পুরষ্কোশ্বরর সমতু েয একটি প্রযুবক্ত হশ্বত হশ্বি
। যো কশ্বয়ক িেক ধশ্বর প্রোচীি তিজ্ঞোবিক গশ্বিষণোগুবেশ্বত রিবে মশ্বিোশ্বযোগ রিওয়োর ফশ্বে
রকউ রকউ সমোশ্বেোবচতও হশ্বয়শ্বছি।
সু রেশ মু কু্ ‘ও়োর্ল্ড রকামেওগ্রামফ অযাও়োর্ড 2020’ অজডনকােী প্রথম ভােতী়ে
িরেন
এবম অযোওয়োর্ব-মশ্বিোিীত ভোরতীয় রকোবরওগ্রোফোর সুশ্বরে মুকুন্দ, িেম িোবষবক ‘ওয়োর্ল্ব
রকোবরওগ্রোবফ অযোওয়োর্ব 2020’ বিেয়ী হশ্বয়শ্বছি, (যো রকোবরও অযোওয়োর্বস িোশ্বম পবরবচত)
বতবি এই সম্মোিেিক পুরেোরটি অেবিকোরী প্রথম ভোরতীয় হশ্বেি । বহট আশ্বমবরকোি টিবভ
বরশ্বয়বেটি রেো ‘ওয়োর্ল্ব অি র্োি’ রত তোাঁর কোশ্বের েিয বতবি ‘টিবভ বরশ্বয়বেটি রেো /
কবেটিেি’ বিভোশ্বগ এই পুরষ্কোরটি অেবি কশ্বরশ্বছি।
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মুকুন্দ হশ্বেি ভোরতীয় িৃতযকমী ‘িয বকংস’ এর পবরচোেক এিং রকোবরওগ্রোফোর, বযবি ওয়োর্ল্ব
IOC’ে ‘Believe in Sport’ প্রচারেে জনয মসন্ধু, মমরশে মে রক োষ্ট্রদূত মনর্ু ক্ত
র্োি 2019 এর মরসুমটি েয়ী হশ্বয়বছশ্বেি। রটবেবভেি, চেবচ্চে, বিজ্ঞোপি, বর্বেটোে
করেরে
বিষয়িস্তু এিং সঙ্গীশ্বত প্রিবেবত বিশ্বের রসরো রকোবরওগ্রোফোরশ্বির সিবোবধক উদ্ভোিিী এিং মূে
িযোর্বমন্টি ওয়োর্ল্ব রফর্োশ্বরেি রঘোষণো কশ্বরশ্বছ রয প্রবতশ্বযোবগতোর মযোিুপুশ্বেেি প্রবতশ্বরোশ্বধর
কোেগুবে প্রিেবশ্বির েিয েস অযোশ্বেশ্বেশ্বস ওয়োর্ল্ব রকোবরওগ্রোবফ পুরষ্কোরটি প্রবতিছর অিুবষ্ঠত
েশ্বক্ষয আন্তেবোবতক অবেবেক কবমটির (আইওবস) ‘বিবেভ ইি রেোটব’ প্রচোশ্বরর েিয
হয় ।
ভোরশ্বতর েোটেোর বপবভ বসন্ধু এিং কোিোর্োর বমশ্বেে বে অযোথশ্বেট দূত বহসোশ্বি মশ্বিোিীত
হশ্বয়শ্বছ।
প্রকৃমতমের্ রজন গুর্ে তাুঁে কারজে জনয 2021 রটমরপ্ল্টন পু েকাে রপরেন
প্রোণীশ্বির িু বদ্ধমত্তো এিং মোিিতো সেশ্বকব কোশ্বের স্বীকৃ বত স্বরূপ প্রকৃ বতবিি রেি গুর্েশ্বক
ক্র্ীডোবিিশ্বির মশ্বধয প্রবতশ্বযোবগতোমূেক মযোিুপুশ্বেেি বিষশ্বয় সশ্বচতিতো িোডোশ্বত এিং
রটমশ্বপ্ল্টি পুরেোর 2021 এর বিেয়ী বহসোশ্বি রঘোষণো করো হশ্বয়শ্বছ। 1960-এর িেশ্বক
উত্সোবহত করোর েিয বিেেু শ্বড অিযোিয অযোথবেট রোেদূশ্বতর পোেোপোবে বসন্ধু এিং বে কোে
তোিেোবিয়োয় বেেোবের ওপর যুগোন্তকোরী চচবোর েিয গুর্ে বিেিযোপী খ্যোবত অেবি
করশ্বিি। এই েু টি 2020 সোশ্বের এবপ্রে রথশ্বক বির্বব্লউএশ্বফর ‘i am badminton’
কশ্বরবছশ্বেি।
প্রচোশ্বরর েিয বিেিযোপী রোেদূত বিযুক্ত হশ্বয়শ্বছ। অযোথবেট ,রকোচ এিং কমবকতব োশ্বির মশ্বধয
‘রুর্েফ মভ মশন্ডোে’ পু েকাে জ়েী প্রথম ভােতী়ে িরেন র্াাঃ নারর্েে রেমি
পদ্মভূষণ পুরষ্কোর প্রোপ্ত ও প্রখ্যোত গযোশ্বিোএন্টোশ্বরোেবেে র্াাঃ মর্ নারর্েে রেমিরক
রুর্েফ মভ মশন্ডোে পুরেোর প্রিোি কশ্বরশ্বছ আরমমেকান রসাসাইটি অফ
র্যারিাইনরটমস্টনাে এরন্ডারকামপ (ASGE)। র্োিঃ ররবি AIG িাসপাতারেে
রচয়োরমযোি পশ্বিও রশ্বয়শ্বছি। রর্েফ বভ বেন্ডেোর একটি সশ্বিবোচ্চ কযোশ্বটগবরর পুরেোর। এই
পুরেোশ্বরর িোমকরণ "র্যারিাকমপে জনক" র্াাঃ মশন্ডোরেে িোশ্বম িোমকরণ করো
হশ্বয়শ্বছ।
এই পুরেোর প্রোবপ্তর মধয বিশ্বয় র্োিঃ ররবি হশ্বয় উশ্বেশ্বছি রুর্েফ বভ বেন্ডেোর পুরেোর প্রোপ্ত
প্রথম ভােতী়ে মচমকৎসক। ভােরত প্রথম এরন্ডাকমপ প্রচোরকশ্বির মশ্বধয র্োিঃ ররবি
একেি। বতবি সোরো বিশ্বে অসংখ্য এশ্বন্ডোেবপেশ্বক বেক্ষো িোি করোর িোবয়ত্বও পোেি
কশ্বরবছশ্বেি।
এফআইএইচ রপ্রমসরর্ন্টস অযাও়োর্ড রপরেন আইএএস অমফসাে মভ.রক পামন্ড়োন
আইএএস অবফসোর এিং উবডষযো মুখ্যমন্ত্রীর প্রোইশ্বভট রসশ্বক্র্টোবর মভ. কামতড রকইন

মযোিুপুশ্বেেশ্বির সশ্বচতিতো িোডোশ্বত আইওবসর ‘বিবেভ ইি রেোটব’ কযোশ্বেইিটি 2018
সোশ্বে শুরু হশ্বয়বছে।
মেে স্নুকাে চযামম্প়েন ির়েরেন মাকড রসেমে
স্নুকোশ্বর ইংবেে রপেোিোর রখ্শ্বেোয়োড মোকব রসেবি চতু থবিোশ্বরর মশ্বতো বিে স্নুকোর চযোবেয়ি
হশ্বয়শ্বছি। বতবি ইংেযোশ্বন্ডর রেবফশ্বর্ল্র ক্র্ুবসশ্বিে বথশ্বয়টোশ্বর 17 এবপ্রে রথশ্বক 3 রম 2021
সোশ্বে একটি রপেোিোর স্নুকোর টুিবোশ্বমশ্বন্ট 18-15 েশ্বয়র সোশ্বথ েি মোরবফশ্বক হোবরশ্বয়
চযোবেয়িবেপ বেশ্বরোপো বেশ্বতবছশ্বেি। এর আশ্বগ রসেবি 2014, 2016, 2017 এিং
2021 সোশ্বে চযোবেয়িবেশ্বপর বেশ্বরোপো বেশ্বতবছশ্বেি।
আইমসমসে দুনীমত মেরোধী রকার্ েঙ্ঘরনে জনয 6 েেরেে মনেড াসন নু ়োন রজার়েসাে
আইবসবসর দুিীবত বিশ্বরোধী রকোর্ েঙ্ঘশ্বির েিয রিোষী সোিযস্ত করোর পশ্বর আইবসবসর দুিীবত
িমি ট্রোইিুযিোে শ্রীেেোর প্রোক্তি রখ্শ্বেোয়োড ও রকোচ িুয়োি রেোশ্বয়সোশ্বক ছয় িছশ্বরর েিয

পামন্ড়োন 47তম এফআইএইচ কংশ্বগ্রশ্বসর মোধযশ্বম আন্তেবোবতক হবক রফর্োশ্বরেি কতৃব ক

সমস্ত বক্র্শ্বকট রথশ্বক বিবষদ্ধ রঘোষণো করো হশ্বয়শ্বছ। রেোয়োসোর বিশ্বষধোজ্ঞো 31 অশ্বিোির

রপ্রবসশ্বর্ন্টস অযোওয়োর্ব-এ ভূবষত হশ্বেি । উবডষযোয় হবক প্রচোশ্বর তোাঁর অিিোশ্বির েিয তোশ্বক
এই সম্মোিটি রিওয়ো হয় ।

2018 রথশ্বক শুরু হশ্বে। এই সময় তোশ্বক সোমবয়কভোশ্বি স্থবগত করো হশ্বয়বছে।

47 তম এফআইএইচ কংশ্বগ্রশ্বসর রেষ বিশ্বি, আন্তজডামতক িমক রফর্ারেশন (FIH)
রঘোষণো কশ্বরশ্বছ রয ওবডেোর হবকশ্বত তোাঁর অিিোি এিং রসিোর েিয পোবন্ডয়োিশ্বক পুরেৃ ত
করো হশ্বি। পোবন্ডয়োি রোেয সরকোশ্বরর 5 টি উশ্বিযোগ (প্রযুবক্ত, স্বেতো, টিম ওয়োকব এিং সমশ্বয়র
পবরিতব শ্বি রিতৃ ত্বিোি) এর সবচি বহসোশ্বিও কোে কশ্বরি।

Sports News

পঞ্চমোরেে জনয েযামনশ গ্রযান্ড মপ্রি মজতরেন েু ইস িযামমল্টন
েুইস হযোবমল্টি (মোবসববর্ে-রগ্রট বব্র্শ্বটি) 09 রম 2021-রত অিুবষ্ঠত , েযোবিে গ্রযোন্ড
বপ্রকস বেশ্বতশ্বছি। এই েয়টি েুইস হযোবমল্টশ্বির পরপর পঞ্চম েযোবিে গ্রযোন্ড বপ্রশ্বির
বেশ্বরোপো এিং এই মরসুশ্বমর তৃ তীয় েয়। বিতীয় অিস্থোশ্বি মযোি ভোেবোশ্বপি (ররর্ িু ে ররবসংরিিোরেযোন্ডস) এিং ভশ্বল্টবর রিোটোস (মোশ্বসববর্ে-বফিেযোন্ড) তৃ তীয় অিস্থোশ্বি আশ্বছি
।ররসটি বছে 2021 সোশ্বের ফমুবেো ওয়োি ওয়োর্ল্ব চযোবেয়িবেশ্বপর চতু থব রোউন্ড।

পতুডমর্জ গ্রযান্ড মপ্রি মজতরেন েু ইস িযামমল্টন
বেশ্বরোপো প্রবতিন্দ্বী মযোি ভোেবোশ্বপি এিং মোশ্বসববর্শ্বসর সতীথব ভোশ্বল্টবর রিোটোসশ্বক ছোবডশ্বয়

আমেনা সাোরেনকা তাে প্রথম মামির্ ওরপন উইরমনস মসঙ্গেস রিতাে মজরতরেন

পতুব বগে গ্রযোন্ড বপ্রি বেতশ্বেি েুইস হযোবমল্টি। ভোেবোশ্বপি বিতীয় স্থোশ্বি রশ্বয়শ্বছি, এিং

রিেোরুশ্বের আবরিো সোিোশ্বেিকো, অশ্বিবেয়োর অযোেশ্বেবহ িোটিব রক হোবরশ্বয় 2021 মোবিি

রিোটোস তৃ তীয় স্থোশ্বি রশ্বয়শ্বছি। রসরবেও রপশ্বরে চতু থব অিস্থোশ্বি রেষ কশ্বরি, পঞ্চম স্থোশ্বি
আশ্বছি মযোকেোশ্বরশ্বির েযোশ্বন্ডো িবরস।
অেসে রঘািণা কেরেন শ্রীেঙ্কাে অেোউন্ডাে মথসাো রপরেো
িীঘব প্রোয় 12 িছর িযোপী আন্তেবোবতক রকবরয়োশ্বরর অিসোি। শ্রীেেোর অেরোউন্ডোর ও প্রোক্তি
অবধিোয়ক বথসোরো রপশ্বররো আন্তেবোবতক বক্র্শ্বকট রথশ্বক অিসর রিওয়োর রঘোষণো কশ্বরি।

ওশ্বপশ্বির মবহেোশ্বির একক বেশ্বরোপো বেশ্বতশ্বছি। এটি সোিোশ্বেিকোর কযোবরয়োশ্বরর িেম
র্োব্লুটিএ একক বেশ্বরোিোম, মরসুশ্বমর বিতীয় র্োব্লুটিএ বেশ্বরোিোম এিং রক্ল রকোশ্বটব প্রথম।
মোবিি ওশ্বপি একটি রপেোিোর র্োব্লুটিএ রটবিস টুিবোশ্বমন্ট যো আউটশ্বর্োর রক্ল রকোশ্বটব রখ্েো
হয়। সোিোশ্বেিকো অশ্বিবেয়োি রখ্শ্বেোয়োড িোটিবশ্বক 6-0, 3-6, 6-4 রত পরোবেত
কশ্বরবছশ্বেি।

2009 সোশ্বের বর্শ্বসম্বশ্বর আত্মপ্রকোশ্বের পশ্বর রপশ্বররো ছয়টি রটে, 166 ওয়োিশ্বর্ (2338

মবহেোশ্বির র্োিেস ফোইিোশ্বে িোশ্বিবোরো রক্র্বেবসশ্বকোভো এিং রচক প্রেোতশ্বন্ত্রর কযোটবরিো

রোি, 175 উইশ্বকট) এিং 84 টি -20 (1204 রোি, 51 উইশ্বকট) রখ্শ্বেবছশ্বেি। 32
িছর িয়সী এই রখ্শ্বেোয়োড রর্োশ্বমবেক ও িযোঞ্চোইবে বক্র্শ্বকট চোবেশ্বয় যোশ্বিি।

বসিোশ্বকোভো কোিোর্োর গযোবব্র্শ্বয়েো র্যোশ্বব্র্োবে এিং িোশ্বির রর্বম শুরসশ্বক 6-4, 6-3 রগোশ্বে

16

হোবরশ্বয়শ্বছ।
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মামত্তও োরেমত্তমনরক পোমজত করে আরেকজান্ডাে রজরেভ তাে মিতী়ে মামির্
োফার়েে নার্াে র্শম ইতামে়োন ওরপন মশরোপা মজরতরেন
মশরোপা জ়ে কেরেন
িেম ইতোবেয়োি ওশ্বপি বেশ্বরোপো েশ্বয়র েিয রোফোশ্বয়ে িোিোে বিশ্বের এক িম্বর রিোভোক
েোমবোবি আরেকজান্ডাে রজরেভ তোর বিতীয় মোবিি ওশ্বপি বেশ্বরোপো অেবি করশ্বেি । বতবি
রেোশ্বকোবভচশ্বক পরোবেত কশ্বরবছশ্বেি। এই েু টির মধযকোর 57 তম কযোবরয়োশ্বরর রেোর্োউশ্বি
চতু থব এটিবপ মোেোসব 1000 ট্রবফ েশ্বয়র েিয মারত্তও োরেমত্তমনরক 6-7(8), 6-4, 6িোিোে বর্শ্বফবন্ডং চযোবেয়শ্বির বিপশ্বক্ষ 2 ঘন্টো 49 বমবিশ্বট 7-5, 1-6, 6-3 পশ্বয়শ্বন্ট
3 রেোশ্বর পরোবেত কশ্বরি। বতবি 2018 সোশ্বে মথরমে বিপশ্বক্ষ ফোইিোশ্বে প্রথম মোবিশ্বির
বেশ্বতবছশ্বেি। এই েয়টি িোিোশ্বের 36 তম এটিবপ মোেোসব,যো 1990 সোশ্বে বসবরে প্রবতষ্ঠোর
বেশ্বরোপো বেশ্বতবছশ্বেি। এই েয়টি তোশ্বক তোর চতু থব মোেোসব 1000 রখ্তোি বিশ্বয়শ্বছ, এিং
পর রথশ্বক রেোশ্বকোবভশ্বচর ররকশ্বর্বর সমোি।
এটিই তোর বতি িছশ্বর মশ্বধয প্রথম রখ্তোি ।
মবহেোশ্বির বিভোশ্বগ রপোবেে টিশ্বিেোর ইগো রসোশ্বয়শ্বটক রচশ্বকর কোশ্বরোবেিো বপ্ল্সশ্বকোভোশ্বক 6পামকস্তারনে োেে আজম 2021 এমপ্রে মারসে আইমসমস রপ্ল়্োে অফ র্য মাে
ির়েরেন
পোবকস্তোশ্বির অবধিোয়ক িোির আেমশ্বক িবক্ষণ আবিকোর বিপশ্বক্ষ সম্প্রবত রেষ হওয়ো
বসবরশ্বে সি ফরমযোশ্বট ধোরোিোবহক ও দুিব োন্ত পোরফরমযোশ্বির েিয 2021 সোশ্বের এবপ্রশ্বে
আইবসবস পুরুশ্বষর রসরো রখ্শ্বেোয়োড বিিবোবচত করো হশ্বয়শ্বছ। সোরো িছর ধশ্বর আইবসবস রপ্ল্য়োর
অফ িয মোে আন্তেবোবতক বক্র্শ্বকশ্বটর পুরুষ এিং মবহেো উভয় বক্র্শ্বকটোশ্বরর রসরো
পোরফরমযোিশ্বক স্বীকৃ বত রিয়।
িোিশ্বরর সোশ্বথ অশ্বিবেয়োি মবহেো িশ্বের উইশ্বকটবকপোর-িযোটসমযোি অযোবেসো বহবে এবপ্রে
মোশ্বস আইবসবস উইশ্বমিস রপ্ল্য়োর অফ িয মোশ্বের প্রেংসো অেবি কশ্বরবছশ্বেি। িযোশ্বটর সোশ্বথ
বহবের ধোরোিোবহকতো অশ্বিবেয়োর আবধপশ্বতয গুরুত্বপূণব ভূবমকো ররশ্বখ্শ্বছ। বিউবেেযোশ্বন্ডর
বিপশ্বক্ষ সোম্প্রবতক বসবরশ্বে সি পবরবস্থবতশ্বত এিং সি ধরশ্বণর রিোবেংশ্বয়র বিরুশ্বদ্ধ বহবে তোর
ক্লোস রিবখ্শ্বয়শ্বছি।
মনউমজেযারন্ডে উইরকটমকপাে মেরজ ও়োটমেং মেে রটস্ট চযামম্প়েনমশরপে পে
অেসে মনরত চরেরেন
বিউবেেযোশ্বন্ডর উইশ্বকটবকপোর -িযোটসমযোি বিশ্বে ওয়োটবেং রঘোষণো কশ্বরশ্বছি রয তোশ্বির
আসন্ন ইংেযোন্ড সফশ্বর ভোরশ্বতর বিপশ্বক্ষ বিে রটে চযোবেয়িবেপ ফোইিোে সহ বতিটি
রটশ্বের পর বতবি আন্তেবোবতক বক্র্শ্বকট রথশ্বক অিসর রিশ্বিি। ওয়োটবেং ব্লযোককযোপশ্বসর হশ্বয়

0, 6-0 িযিধোশ্বি পরোবেত কশ্বর ইতোবেয়োি ওশ্বপি বেশ্বরোপো বেশ্বতশ্বছ। 15 তম স্থোশ্বি থোকো
রসোশ্বয়শ্বটক তোর তৃ তীয় র্োব্লুটিএ বেশ্বতশ্বছি।
ভােরতে রতজমস্বনী শঙ্কে মামকডন র্ু ক্তোরষ্ট্র পেপে দুেেে িাই জাম্প টাইরটে
মজরতরেন
কোিসোস রেট ইউবিভোবসবটির প্রবতবিবধত্ব কশ্বর, ভোরশ্বতর রতেবস্বিী েের মোবকব ি যুক্তরোশ্বের
মযোিহোটশ্বি বিগ 12 আউটশ্বর্োর ট্রযোক এিং বফর্ল্ চযোবেয়িবেশ্বপ পরপর দুটি সংেরশ্বণ
পুরুষশ্বির হোই েোে রখ্তোি বেতশ্বেি । বতবি তৃ তীয় ভোরতীয় বযবি মোবকব ি যুক্তরোশ্বের ট্রযোক
এিং বফর্ল্ অবেবেয়োিশ্বির উশ্বে আসো গ্রোউন্ড,এিং অতযন্ত প্রবতশ্বযোবগতোমূেক ইউএসএ
সোবকব শ্বট অংে বিশ্বয়শ্বছি ।
বিগ 12 আউটশ্বর্োর ট্রযোক এিং বফর্ল্ চযোবেয়িবেশ্বপর 2019 সংেরশ্বণও েের পুরুষশ্বির
হোই েোে বেশ্বরোপো বেশ্বতবছশ্বেি । এর পরিতী সংেরণ 2020 চযোবেয়িবেপ রকোবভর্ 19 মহোমোরীেবিত কোরশ্বণ িোবতে করো হশ্বয়বছে।
রচেমস মমিো টিমরক িামের়ে মমিো চযামম্প়েি েীর্ জ়েী িে োরসডরোনা মমিো
ফুটেে টিম
রচেবস মবহেো টিমশ্বক হোবরশ্বয় রমশ্বয়শ্বির চযোবেয়ি েীগ বেতে িোশ্বসবশ্বেোিো মবহেো ফু টিে

73 রটে, 28 টি ওয়োিশ্বর্ এিং 5 টি টি-রটোশ্বয়বন্ট রখ্শ্বেশ্বছ।

টিম। রচেবস প্রথম 36 বমবিশ্বট চোরটি রগোে কশ্বরবছে, িোশ্বসবশ্বেোিো তোশ্বির কোযবত উবডশ্বয়
বিশ্বয় রগোশ্বথিিোশ্বগব প্রথম মবহেো চযোবেয়ি বেগ বেতে ।

ওয়োটবেং র্োিে রসঞ্চুবর করো মোে িিম উইশ্বকটবকপোর হশ্বয়বছশ্বেি এিং 2019 সোশ্বে রি
ওভোশ্বে তখ্ি ইংেযোশ্বন্ডর বিপশ্বক্ষ প্রথমিোশ্বরর মশ্বতো র্োিে রসঞ্চুবর বহট কশ্বরবছশ্বেি।

িোশ্বসবশ্বেোিো হ'ে প্রথম িে যোরো েযোবিে চযোবেয়িস বেগ বেতে । িোশ্বসবশ্বেোিো হে প্রথম

ওয়োটবেং ভোরশ্বতর বিপশ্বক্ষ 350-এর রিবে দুটি েযোশ্বন্ডর সোশ্বথ েবডত বছশ্বেি, প্রথমটি
রব্র্ন্ডি মযোককোেোশ্বমর সোশ্বথ 2014 সোশ্বে অিযটি পশ্বরর িছর রকি উইবেয়োমসশ্বির সোশ্বথ।
মযানরচস্টাে মসটি 2020-21 মপ্রমম়োে মের্ চযামম্প়েন ির়েরে
মযোিশ্বচেোর ইউিোইশ্বটর্ বেশ্বচেশ্বরর বিপশ্বক্ষ 2-1 রগোশ্বে পরোবেত হওয়োর পর
মযোিশ্বচেোর বসটি চোর মরসুশ্বম তৃ তীয়িোশ্বরর মশ্বতো বপ্রবময়োর বেগ চযোবেয়ি মুকুট অেবি
কশ্বরশ্বছ।
গোবর্বওেোর অধীশ্বি বসটি এখ্ি বতিটি বপ্রবময়োর বেগ বেশ্বরোপো এিং আটটি িড ট্রবফ বেশ্বতশ্বছ,
যোরো গত িছর 2023 সোে পযবন্ত ক্লোশ্বি থোকোর েিয একটি িতু ি দুই িছশ্বরর চুবক্তশ্বত স্বোক্ষর
কশ্বরবছশ্বেি।
েরমশ পাও়োে ভােতী়ে মমিো মক্ররকট র্রেে প্রধান রকাচ মনর্ু ক্ত িরেন
ভোরতীয় বক্র্শ্বকট রিোর্ব (বিবসবসআই) টিম ইবন্ডয়োর (বসবিয়র মবহেো) প্রধোি রকোচ বহসোশ্বি
রশ্বমে রপোওয়োরশ্বক বিশ্বয়োশ্বগর রঘোষণো কশ্বরশ্বছ। সুেক্ষি িোশ্বয়ক, মিি েোে ও রুি প্রতোপ
বসং বিশ্বয় গঠিত বতি সিশ্বসযর বক্র্শ্বকট উপশ্বিষ্টো কবমটি আশ্বিিিকোরীশ্বির ইন্টোরবভউ
রিওয়োর পর রশ্বমে পোওয়োরশ্বক ভোরতীয় মবহেো িশ্বের রকোচ হওয়োর িযোপোশ্বর সিোই বমশ্বে
সম্মবত প্রকোে কশ্বর । রশ্বমে পোওয়োর ভোরশ্বতর একেি প্রোক্তি আন্তেবোবতক বক্র্শ্বকটোর, বযবি
ভোরশ্বতর হশ্বয় 2 টি রটে এিং 31 টি ওয়োিশ্বর্ রখ্শ্বেশ্বছি ।
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ক্লোি যোরো পুরুষ এিং মবহেো উভয় বিভোশ্বগই চযোবেয়ি বেগ েয়ী হশ্বয়শ্বছ, এিং এটিই বছে
রমশ্বয়শ্বির ফু টিশ্বের ফোইিোশ্বে সিবকোশ্বের সিশ্বচশ্বয় িড েয়।
FIH অযাথমেট কমমটিে সর্সয মিরসরে মনর্ু ক্ত ির়েরেন শ্রীরজশ
েোর ইবন্ডয়ো হবক িশ্বের রগোেরক্ষক বপআর শ্রীশ্বেেশ্বক বিে সংস্থোর কোযববিিবোহী রিোশ্বর্বর
ভোচবু য়োে সভোয় আন্তেবোবতক হবক রফর্োশ্বরেি (FIH) অযোথবেটস ’কবমটির সিসয বহসোশ্বি
পুিরোয় বিশ্বয়োগ করো হশ্বয়বছে। বতবি 2017 সোে রথশ্বক পযোশ্বিশ্বের সিসয বহশ্বসশ্বি আশ্বছি।
ভোরতীয় িশ্বের প্রোক্তি অবধিোয়ক শ্রীশ্বেে বছশ্বেি ইবি কতৃব ক বিশ্বয়োগপ্রোপ্ত চোর িতু ি সিশ্বসযর
একেি, যো 47 তম FIH কংশ্বগ্রশ্বসর দু'বিি আশ্বগ র্োকো হশ্বয়বছে।
অযোথবেটস কবমটির েিয চোরেি িতু ি সিসয বিশ্বয়োশ্বগর বিষয়টি বিবিত কশ্বরশ্বছ ইবি।
শ্রীশ্বেে পরট্টু (IND), মোরশ্বেিো বরিোচো (POL), রমোহোম্মি বময়ো (RSA) এিং মযোট রসোয়োি
(AUS) এই কবমটিশ্বত রযোগ বিশ্বেি। বেভ হরগোি (USA), রর্বভর্ কবেয়োর উত্তরসূবর,
FIH রুেস কবমটির িতু ি রচয়োরমযোি।
2021 সারেে রমানারকা গ্রযান্ড মপ্রি মজতরেন রের্ েু ে চােক মযাি ভাস্টডারপন
ররর্ িু ে চোেক মযাি ভাস্টডারপন প্রথমিোর রমবিশ্বকো গ্রোন্ড বপ্রি েয়ী হশ্বেি । রফরোবর'র
কারেডাস সানজ জু মন়েে মিতী়ে স্থোি অেবি কশ্বরশ্বছি । অিযবিশ্বক মযোকেোশ্বরি, এে িবরস
তৃ তীয় স্থোশ্বি রেষ কশ্বরি ।
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রজরনভা ওরপন রটমনস টুনডারমরন্ট পু রুিরর্ে মসরঙ্গে মশরোপা মজতরেন কযাোে
এই মরশুশ্বম এটি ভোেবোশ্বপশ্বির মিতী়ে এিং তোর রকবরয়োশ্বরর 12 তম েয় । সোতিোশ্বরর বিে
রুর্
চযোবেয়ি হযোবমেটি সপ্তম স্থোশ্বি রেষ কশ্বরি ।
মফে মমরকেসন 2021 মপমজএ চযামম্প়েনমশপ মজতরেন
আশ্বমবরকোি রপেোিোর গল্ফোর, মফে মমরকেসন 50 িছর িয়শ্বস 2021 বপবেএ

িরওশ্বয়র কযোেোর রুর্ কোিোর্োর রর্মনস শারপাভােভরক 7-6 (8/6), 6-4 িযিধোশ্বি
হোবরশ্বয় এটিবপ রেশ্বিভো ওশ্বপি ফোইিোে বেতশ্বেি। রেশ্বিভোয় এই েশ্বয়র ফশ্বে 21 িম্বর

চযোবেয়িবেপ বেশ্বত ইবতহোস ততবর গডশ্বেি । এই েশ্বয়র সোশ্বথ বমশ্বকেসি বপবেএ টুযশ্বরর

স্থোিীয় িরওশ্বয়র এই রটবিস রপ্ল্য়োর পযোবরশ্বস েীষব 16 েশ্বির মশ্বধয চশ্বে আসশ্বিি । বিতীয়

ইবতহোশ্বস রমের টোইশ্বটে রেতো প্রিীণতম রখ্শ্বেোয়োড হশ্বেি। এটি তোাঁর ষষ্ঠ িড টোইশ্বটে।

এই বেশ্বরোপোটি রপশ্বয় রুশ্বর্র রক্ল রকোশ্বটবর ফোইিোশ্বে 2-2 ররকর্ব হে । 22 িছর িয়সী

বমশ্বকেসি 50 েেে, 11 মাস, 7 মর্ন িয়শ্বস প্রিীণতম রখ্শ্বেোয়োড বহশ্বসশ্বি চযোবেয়িবেপ

িরওশ্বয়বেয়োি এর আশ্বগর বেশ্বরোপোটি গত িছর িু শ্বয়িস আইশ্বরশ্বস বেশ্বতবছশ্বেি ।

েয়ী হশ্বয় সি ররকর্ব রভশ্বে বিশ্বয়শ্বছি। এই ররকর্বটি আশ্বগ আশ্বমবরকোি জু মে়োস

েেেীে মসং মসমন়েে এে নামানু সারে রমািামে আন্তজডামতক িমক রস্টমর়্োরমে নতুন

রোরোরসে অধীশ্বি বছে যখ্ি বতবি 48 েেে, 4 মাস 18 মর্ন িয়শ্বস 1968 মপমজএ

নামকেণ কো িে

চযামম্প়েনমশপ বেশ্বতবছশ্বেি ।

অিশ্বেশ্বষ পাঞ্জাে সেকাে ট্রিপে অবেবেয়োি এিং পদ্মশ্রী প্রোপ্ত েেেীে মসং মসমন়েে এর

ো মের্া মশরোপা মজতে অযাটরেটিরকা মামির্
প্রবতিন্দ্বী বরয়োে মোবিিশ্বক বপছশ্বি রফশ্বে েো বেগো বেশ্বরোপো েয়ী হে অযোথশ্বেটিশ্বকো মোবিি।
প্রথশ্বম বপবছশ্বয় পশ্বরও েু ইজ সু ়োরেজ এর েয়সূচক রগোশ্বে 2-1 িযিধোশ্বি বরয়োে
ভোেোশ্বর্োবের্শ্বক পরোবেত কশ্বর অযোথশ্বেটিশ্বকো মোবিি। অযোটশ্বেটিশ্বকো 86 পশ্বয়ন্ট রপশ্বয়
েীশ্বষব অিস্থোি কশ্বর এিং প্রবতিন্দ্বী বরয়োেমোবিি বভেোবরয়োশ্বের বিপশ্বক্ষ 2-1 িযিধোশ্বি েয়
রপশ্বয় বিতীয় স্থোশ্বি অিস্থোি কশ্বর ।

িোমোিুসোশ্বর রমািামে আন্তজডামতক িমক রস্টমর়্োমটিে িোমকরশ্বণর রঘোষণো কশ্বরশ্বছ।
রেবর্য়োমটির িতু ি িোমকরণ হশ্বয়শ্বছ অবেবেয়োি েেেীে মসং মসমন়েে আন্তজডামতক িমক
রস্টমর়্োম। সরকোর বকংিিবন্তশ্বির িোশ্বম েেোরবেপ বেম শুরু করোরও রঘোষণো কশ্বরশ্বছ। এই
েেোরবেপ রোশ্বেযর রমধোিী হবক রখ্শ্বেোয়োডশ্বির রিওয়ো হশ্বি।
ভোরতীয় হবক টিশ্বমর বতিিোর অবেবেক চযোবেয়ি হওয়োর রক্ষশ্বে িেিীর বসং বসবিয়র এর
গুরুত্বপূণব ভূবমকো রশ্বয়শ্বছ। এখ্শ্বিো পযবন্ত তোর অবেবেশ্বকর চূডোন্ত ররকর্বটি রকউ ভোেশ্বত
পোশ্বরবি। 1952 সোশ্বের অবেবেক রগমশ্বসর ফোইিোশ্বে রিিোরেযোন্ডশ্বসর বিপশ্বক্ষ ভোরত 6-

2022 সারেে অরক্টােরে অনূ র্ধ্ড -17 মফফা মমিো মেেকাপ ভােরত অনু মিত িরে

1 রগোশ্বে েয়ী হশ্বয়বছে, যোর মশ্বধয পোাঁচটি রগোে বতবি কশ্বরবছশ্বেি। বতবি 1975 বিেকোপ

বফফো কোউবিে 21রে রম েোবিশ্বয়শ্বছ, অিূর্ধ্ব -17 মবহেো বিেকোপ আগোমী িছর 11 রথশ্বক

েয়ী ভোরতীয় িশ্বের মযোশ্বিেোরও বছশ্বেি।পোেোি সরকোর এই বকংিিবন্ত রখ্শ্বেোয়োডশ্বক

30রে অশ্বিোির ভোরশ্বত অিুবষ্ঠত হশ্বি। ভোরশ্বত এর আশ্বগ 2020 সোশ্বে অিূর্ধ্ব -17 মবহেো

2019 সোশ্বে মহোরোেো রবেত বসং পুরেোর বিশ্বয় সম্মোবিত কশ্বরশ্বছ।

বিেকোপ আশ্বয়োবেত হওয়োর কথো বছে, তোরপর এটিশ্বক 2021 সোে অিবধ স্থবগত করো হয়।
এখ্ি বসদ্ধোন্ত রিওয়ো হশ্বয়শ্বছ, এটি পশ্বরর িছশ্বর অশ্বিোির মোশ্বস ভোরশ্বতর মোটিশ্বত অিুবষ্ঠত
হশ্বি।
বফফো কোউবিে অিূর্ধ্ব-17 মবহেো বিেকোশ্বপর তোবরখ্ (11-30 অরক্টােে 2022) রঘোষণো
কশ্বর বিশ্বয়শ্বছ। এছোডো মবহেো বিেকোপ রকাস্টা মেকা (10-28 আর্স্ট 2022), এই
িছশ্বরর 19 রথশ্বক 25 েু শ্বি 14 টিশ্বমর মফফা আেে কাপ(19 রথরক 25 জু ন ), মমিো

রটামকও অমেমম্পরকে একমাে ভােতী়ে রেফামে িরেন অরশাক কুমাে
রটোবকও অবেবেক রগমশ্বসর কুবস্ত মযোশ্বচ িোবয়ত্বপ্রোপ্ত একমোে ররফোবর হশ্বিি অরশাক
কুমাে। ইউনাইরটর্ ও়োর্ল্ড রেসমেং (UWW) প্রকোবেত কমবকতব োশ্বির তোবেকোয় তোাঁর
িোম আশ্বছ । অশ্বেোক কুমোর পরপর বিতীয় অবেবেশ্বক িোবয়ত্ব পোেি করশ্বিি। বতবি UWW
ররফোবরর পোেোপোবে একেি বেবক্ষকও।

Science and Technology News

মেেকাপ অরিমে়ো এেং মনউমজেযান্ড 2023 সোশ্বের 20 েু েোই রথশ্বক 20 আগে
অিুবষ্ঠত হি।

রেসএি ‘DOGE-1 Mission to the Moon’ চােু কেরে

রফােড স এে সরেড াচ্চ অথড প্রাপ্ত অযাথমেটরর্ে তামেকা প্রকামশত িে

এেি মোে মোবেকোিোধীি রেসএি প্রথমিোশ্বরর িোবণবেযক মুি রপশ্বেোর্, বক্র্শ্বেোকোশ্বরবি

রফোিবস এই িছশ্বরর সিশ্বচশ্বয় রিবে অথব প্রোপ্ত 10 অযোথবেশ্বটর িোবষবক প্রোপ্ত অশ্বথবর তোবেকো

রর্শ্বেকইি প্রিত্ত “DOGE-1 Mission to the Moon” চোেু করশ্বত চশ্বেশ্বছ।

প্রকোে করে । গত িছশ্বরর সিবোবধক অথব প্রোপ্ত মেওরনে রমমস ও মক্রমস্ট়োরনা

ফযোেকি 9 রশ্বকশ্বট 2022 এর প্রথম রকোয়োটবোশ্বর উপগ্রহটি উৎশ্বক্ষপশ্বণর কথো রশ্বয়শ্বছ।

রোনারর্ল্ারক বপছশ্বি রফশ্বে ইউএফবস তোরকো কির মযোকবগ্রগর রফোিবস তোবেকোর েীশ্বষব

রর্োশ্বেকশ্বয়ি-ফোশ্বন্ডর্ বমেশ্বির রিতৃ শ্বত্ব রশ্বয়শ্বছ কোিোবর্য়োি সংস্থো বেওমযোট্রিক এিোবেব

উশ্বে আশ্বসি। রফোিবস এই গণিোর েিয 1 ো রম, 2020 রথশ্বক 1 ো রম, 2021 সোশ্বের

কশ্বপবোশ্বরেি (বেইবস)।

মশ্বধয প্রোপ্ত সমস্ত পুরষ্কোশ্বরর টোকো, রিতি এিং রিোিোসশ্বক অন্তভুবক্ত কশ্বরশ্বছ ।

বমেশ্বির আওতোয়:

এমতর়েন মলমচচ অযাও়োর্ড রপে িমক ইমন্ড়ো

●

হবকর উন্নয়শ্বি অিিোি রোখ্োর স্বীকৃ বতস্বরূপ হবক ইবন্ডয়োশ্বক সোন্মোবিক এবতশ্বয়ি বগ্লবচচ পুরেোর
প্রিোি করো হে। FIH এই পুরেোর রঘোষণো কশ্বরবছে। এটি 47 তম FIH কংশ্বগ্রশ্বসর অংে
বছে যো FIH সোন্মোবিক পুরেোর প্রিোশ্বির মধয বিশ্বয় সমোপ্ত হশ্বয়বছে।

18

রেসএি একটি 40 বকশ্বেোর বকউি সযোশ্বটেোইটটি DOGE-1 বহসোশ্বি র্োি করশ্বি,
ফযোেকি 9 রশ্বকশ্বট রোইর্শ্বেয়োর বহসোশ্বি।

●

রপশ্বেোর্টি সংহত রযোগোশ্বযোগ এিং গণিোমূেক বসশ্বেশ্বমর সোশ্বথ রিোশ্বর্ব রসির এিং
কযোশ্বমরোর কোছ রথশ্বক েুিোর-েযোটিয়োে ইশ্বন্টবেশ্বেি অেবি করশ্বি।
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মামকডন রেস রফারসডে জনয SBRIS মজও -5 রক্ষপণাস্ত্র সতকীকেণ সযারটোইট
● তশ্বি ফোয়োরফি (2004) এিং গুগে রক্র্োম (2008) এর প্রচেশ্বির পোেোপোবে
অযোন্ড্রশ্বয়র্ এিং আইওএশ্বসর মশ্বতো রমোিোইে অপোশ্বরটিং বসশ্বেমগুবের ক্র্মিধবমোি
উৎরক্ষপণ কেরো অযাটোস V েরকট
ইউিোইশ্বটর্ েঞ্চ অযোেোশ্বয়ি, রলোবরর্োর রকপ কযোিোশ্বভরোে রেস রফোসব রেেি রথশ্বক

েিবপ্রয়তোর পশ্বরই এর িযিহোর হ্রোস রপশ্বয়শ্বছ কোরণ,অযোন্ড্রশ্বয়র্ এিং আইওএশ্বসর

অযোটেোস V রশ্বকটটি উৎশ্বক্ষপণ কশ্বরবছে। অযোটেোস V রশ্বকট এসবিআইআরএস বেও -5

মশ্বতো রমোিোইে অপোশ্বরটিং বসশ্বেমগুবে ইন্টোরশ্বিট এিশ্বপ্ল্োরোর সোশ্বপোটব কশ্বর িো ।

রক্ষপণোস্ত্র সতকীকরণ সযোশ্বটেোইট িহি কশ্বর। এটি রক্ষপণোস্ত্র সতকব তো, রক্ষপণোস্ত্র যুদ্ধশ্বক্ষে

●

ইন্টোরশ্বিট এিশ্বপ্ল্োরোর 11 (IE11) 17 ই অশ্বিোির, 2013 এ আিুষ্ঠোবিকভোশ্বি

এিং প্রবতরক্ষো তিবেশ্বষ্টযর েিয বর্েোইি করো হশ্বয়শ্বছ।

প্রকোবেত হওয়ো ইন্টোরশ্বিট এিশ্বপ্ল্োরোর ওশ্বয়ি ব্র্োউেোশ্বরর একোিে এিং চূডোন্ত

SBRIS মূেত একটি রেস ট্রযোবকং এিং সোবভব শ্বেি বসশ্বেম। SBRIS মোবকব ি যুক্তরোশ্বের
রেস রফোসব বসশ্বেশ্বমর ইিিোশ্বরর্ রেস সোবভব শ্বেশ্বির েিয বর্েোইি করো হশ্বয়বছে।

সংেরণ।

2020 সোশ্বে, SBRIS সযোশ্বটেোইট একো এক হোেোশ্বররও রিবে রক্ষপণোস্ত্র েিোক্ত কশ্বরশ্বছ।
সযারটোইটটি সম্পকীত তথয:
●

সযোশ্বটেোইটটি রক্ষপণোস্ত্র সতকব তো, যুদ্ধশ্বক্ষে, রক্ষপণোস্ত্র প্রবতরক্ষো রক্ষশ্বে মূে ক্ষমতো
প্রিোি করশ্বি। এর ওেি 4,850 বকশ্বেোগ্রোম। 2018রত, িেটি SBRIS সযোশ্বটেোইট
েঞ্চ করো হশ্বয়বছে।

●

●

অযোটেোস V একটি বি-পযবোশ্বয়র রশ্বকট। এটিশ্বত প্রথম পযবোশ্বয় রশ্বকট রগ্রর্ রকশ্বরোবসি
এিং তরে অবিশ্বেি এিং বিতীয় পযবোশ্বয় হোইশ্বড্রোশ্বেি এিং তরে অবিশ্বেি জ্বোেোিী
বহশ্বসশ্বি িযিহোর করো হয়।
রশ্বকটটি SBRIS রক 35,753 বকশ্বেোবমটোর উচ্চতোয় ররশ্বখ্শ্বছ।

ইোন তাে সেরচর়ে শমক্তশােী সু পাে কমম্পউটাে "মসরমাের্" ত্রতেী কেরো

চাুঁরর্ জরেে সন্ধারনে জনয, প্রথম রমাোইে রোেট পাঠারত চরেরে নাসা
ইউনাইরটর্ রস্টটস নযাশনাে অযারোনটিকস অযান্ড রেস অযার্মমমনরিশন 2023
সাে িোগোি চাুঁরর্ জে এিং অিযোিয বরশ্বসোসব এর সন্ধোি করোর পবরকেিো করশ্বছ। মোবকব ি
সংস্থো তোর আরটডমমস রপ্রাগ্রারমে অংে বহসোশ্বি 2023 সোশ্বের রেষবিশ্বক চোাঁশ্বি তোর প্রথম
রমাোইে রোেট পোেোশ্বিোর পবরকেিো করশ্বছ। এই পবরকেিোর উশ্বেেয হে চন্দ্র পৃশ্বষ্ঠর িীশ্বচ
ও ওপশ্বর িরফ এিং অিযোিয বরশ্বসোসবগুবের অিুসন্ধোি করো। রভাোটাইেস ইনরভমস্টরর্টিং
রপাোে এিরপ্ল্ারেশন রোভাে ো VIPER এমি তথয সংগ্রহ করশ্বি যো চশ্বন্দ্রর িবক্ষণ
রমরু সেশ্বকব িোসোর মোিবচে ততবরশ্বত সোহোযয করশ্বি।
VIPER সম্পকীত তথয:
●

আশ্বটববমস িশ্বভোচোরীশ্বির প্রস্তুবতর েিয চোাঁশ্বির িবক্ষণ রমরুর পবরশ্বিে এিং সম্ভোিয

ইরোি ‘বসমরগ’ িোশ্বম একটি িতু ি সুপোর কবেউটোর ততবর কশ্বরশ্বছ, যো আে অিবধ রিেটির
আশ্বগর সুপোর কবেউটোশ্বরর রচশ্বয় 100 গুণ রিবে েবক্তেোেী। সুপোর কবেউটোরটি
রিেীয়ভোশ্বি রতহরোিস আবমরকবির ইউবিভোবসবটি অফ রটকশ্বিোেবে (AUT) ততবর কশ্বরশ্বছ।
এটিশ্বক কবেত বফবিি পোবখ্ ‘বসমুগব’ এর িোশ্বম িোমকরণ করো হশ্বয়শ্বছ ।

VIPER রথশ্বক প্রোপ্ত তথযগুবে চোাঁশ্বি িরশ্বফর সঠিক অিস্থোি এিং ঘিত্ব বিধবোরশ্বণ এিং
িযিহোরশ্বযোগয সেি খ্ুাঁশ্বে রির করশ্বত বিজ্ঞোিীশ্বির সহোয়তো করশ্বি।

●

VIPER রসৌেশমক্তরত চোবেত হয়।

●

িোসো VIPER এর েঞ্চ, ট্রোিবেট এিং চন্দ্র পৃশ্বষ্ঠ পোেোশ্বিোর িোবয়ত্ব অযোশ্বিোশ্বিোটিকশ্বক
প্রিোি কশ্বরশ্বছ।

মূ ে মেি়ে সমূ ি :
●

িতব মোশ্বি বসশ্বমোরশ্বগর কমবক্ষমতো 0.56 রপটোলপস |

আইআইটি রোপাে ‘রফকোস্টাে’ নারম একটি মর্রটক্টে ত্রতমে করেরে

●

যবিও, রিেটি িোবি কশ্বরশ্বছ রয এই ক্ষমতো দুই মোশ্বসর মশ্বধয এক রপটোলশ্বপ রপৌাঁছোশ্বি।

অশ্বিবেয়োর ইবন্ডয়োি ইিবেটিউট অফ রটকশ্বিোেবে (আইআইটি) ররোপোর এিং রমোিোে

●

সুপোর কবেউটোরটি আটিববফবসয়োে ইিশ্বটবেশ্বেি ওয়োকব শ্বেোর্, ট্রযোবফক এিং
আিহোওয়োর রর্টো এিং বচে প্রবক্র্য়োকরশ্বণর েিয িযিহৃত হশ্বি।

বিেবিিযোেশ্বয়র গশ্বিষকরো কোশ্বরোর অেোশ্বন্ত ভোচবু য়োে সশ্বম্মেশ্বি অংে রিওয়ো

15 জু ন 2022- রথরক আইকমনক ইন্টােরনট এিরপ্ল্াোে েন্ধ কেরে মাইরক্রাসফ্ট
রটক-েোশ্বয়ন্ট মোইশ্বক্র্োসফ্ট তোর আইকবিক ইন্টোরশ্বিট এিশ্বপ্ল্োরোর (IE) ব্র্োউেোরটি অপসরণ
করোর বসদ্ধোন্ত বিশ্বয়শ্বছ যো 15 েু ি 2022 সোে রথশ্বক কোযবকর হশ্বি।এটি চোেু হওয়ো 25
িছশ্বররও রিবে হশ্বয়শ্বছ। ইন্টোরশ্বিট এিশ্বপ্ল্োরোর (IE) ব্র্োউেোরটি 1995 সোশ্বে চোেু হশ্বয়বছে।

ইমশ্বপোেোসবশ্বির সিোক্ত করশ্বত ‘রফকিোেোর’ িোশ্বম একটি বর্শ্বটির ততবর কশ্বরশ্বছি। এটি
রসোসযোে বমবর্য়োয় রকউ যবি অপর কোউশ্বক অপমোি কশ্বর অথিো উপহোস কশ্বর তোহশ্বে রসই
িযোবক্তটিশ্বক খ্ুাঁশ্বে রির করশ্বতও সোহোযয করশ্বি ।
‘রফকোস্টাে’ সম্পকীত তথয:
●

বভবর্ওশ্বক মযোবিপুশ্বেট িো রেোফ করো হশ্বয়শ্বছ বকিো তো খ্ুাঁশ্বে রির করশ্বত সহোয়তো

মোইশ্বক্র্োসফ্ট তোর িযিহোরকোরীশ্বির দ্রুত, সুরবক্ষত এিং আধু বিক ব্র্োউবেং অবভজ্ঞতোর েিয
15 েু ি, 2022 এর আশ্বগ মোইশ্বক্র্োসফ্ট এে (2015) এ বেফ্ট হওয়োর পরোমেব বিশ্বয়শ্বছ।
মাইরক্রাসফ্ট এজ সম্পকীত তথয:

করশ্বি ।
●

●

ইন্টোরশ্বিট এিশ্বপ্ল্োরোর 2003 এ 95 েতোংে িযিহোর ইউশ্বসে রেয়োর যুক্ত সিশ্বচশ্বয়
রিবে িযিহৃত ওশ্বয়ি ব্র্োউেোর বছে।
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এটি েিবপ্রয় ওশ্বয়ি কিফোশ্বরবিং অযোবপ্ল্শ্বকেশ্বি রযমি - েোইপ এিং েু শ্বম কোযবকর
হশ্বি বকিো তো েোিোর েিয বিবভন্ন পরীক্ষো করো হশ্বয়শ্বছ। এছোডো সোমোবেক রযোগোশ্বযোগ

মোইশ্বক্র্োসফ্ট এে-এর মশ্বধয ইি-বিল্ট ইন্টোরশ্বিট এিশ্বপ্ল্োরোর রমোর্ (আইই রমোর্) রশ্বয়শ্বছ,
তোই িযিহোরকোরীরো সরোসবর মোইশ্বক্র্োসফ্ট এে রথশ্বক বেগযোবস ইন্টোরশ্বিট এিশ্বপ্ল্োরোর বভবত্তক
ওশ্বয়িসোইট এিং অযোবপ্ল্শ্বকেিগুবে অযোশ্বিস করশ্বত পোরশ্বিি।
ইন্টােরনট এিরপ্ল্াোে এে ইমতিাস:

‘রফকিোেোর’ একটি রটকশ্বিোেবে যো রকোিও বভবর্ও-কিফোশ্বরশ্বির সময় রকোিও

মোধযমগুবেশ্বত ভুে তথয ছবডশ্বয় রিওয়ো িো বিবভন্ন িযবক্তশ্বির অপমোি করোর েিয িোিোি
মোিুশ্বষর মুখ্ িযিহোর করো হয়, রসখ্োশ্বি বর্পশ্বফকস সিোক্ত করশ্বত এটি িযিহৃত হশ্বি।
●

‘রফকিোেোর’ অিেোইি এিং অফেোইি উভশ্বয়ই কোে করশ্বত পোশ্বর। এটি 3D
কিশ্বভোবেউেিোে বিউরোে রিটওয়োকব িযিহোর কশ্বর বভবর্ও বিভোশ্বগর বভবত্তশ্বত
েোবেয়োবত রেোরগুবের পূিবোভোস রিশ্বি ।
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Monthly Current Affairs PDF in Bengali | May 2021
রেোকযোবে কযোপচোর করো (বভবর্ও কিফোশ্বরবিং পবরবস্থবতশ্বত) বচে িযিহোর কশ্বর ততবর
কামি রকাচমেন তাুঁে প্রথম েই ‘এমেফযান্ট ইন র্য ওম্ব ’ মেরিরেন
করো বর্পোরশ্বফশ্বরবিকস, বর্এফবর্বস, ভিবসশ্বেি এিং বর্পশ্বফক বভবর্ওর মশ্বতো
িবেউর্ অবভশ্বিেী কবল্ক রকোচবেি তোর প্রথম িই ‘এবেফযোন্ট ইি িয ওম্ব ’ বেশ্বখ্শ্বছি। আপোত
অপ্রকোবেত িইটি মোতৃ ত্ব সেবকব ত একটি সবচে কবেত িই। এটি ভযোেবরয়ো পবেয়োবিচশ্বকো
রর্টোশ্বসটগুবেশ্বত ‘বর্পশ্বফক’ িযোপক প্রবেক্ষণ রপশ্বয়শ্বছ।
বর্পশ্বফক একধরশ্বির আটিববফবেয়োে ইশ্বন্টবেশ্বেি যো বিশ্বের প্রবতটি মোিুষশ্বক রকোশ্বিো
একটি বভবর্ও িো ফশ্বটোশ্বত বিবিবশ্বে যুক্ত কশ্বর।

'আথড মসরস্টম অেজােরভটমে' ত্রতমেে জনয নাসা ইসরোে সারথ রর্ৌথভারে কাজ
কেরত চরেরে
মোবকব ি মহোকোে সংস্থো, নযাশনাে অযারোনটিকস অযান্ড রেস অযার্মমমনরিশন
(নাসা) েেিোয়ু পবরিতব ি ও বিপযবয় হ্রোস করোর েিয 'আথড মসরস্টম অেজােরভটমে' িোশ্বম
একটি িতু ি বসশ্বেম ততবর করশ্বছ। িোসো, ইমন্ড়োন রেস মেসাচড অর্ড ানাইরজশন
(ইসরো) এর সোশ্বথ পোটবিোরেীপ কশ্বরশ্বছ যো নাসা-ইসরো মসরেটিক অযাপােচাে োর্াে
(মনসাে) সরিরোহ করশ্বি। পৃবথিীর পৃশ্বষ্ঠর পবরিতব ি পবরমোপ করশ্বত NISAR দুটি রোর্োর
বসশ্বেম িহি করশ্বি।

িোরো বচবেত এিং রপঙ্গু ইি হোউস ইবন্ডয়ো (বপআরএইচআই) িোরো প্রকোবেত। িইটি গভব োিস্থো
,পযোশ্বরবন্টং এিং গভব িতী মো এিং "রয রকউ এমিবক মোতৃ ত্ব সেশ্বকব বচন্তোভোিিো কশ্বর"
তোশ্বির সেশ্বকব িণবিো কশ্বরশ্বছ।
শাকুে োর়েে রেিা ‘োইফ ইন র্া িক টাও়োে ভযামে ’ েইটি প্রকামশত িে
" েোইফ ইি িো ক্লক টোওয়োর ভযোবে" হ'ে রপ্রস ট্রোে অফ ইবন্ডয়ো (বপটিআই) সোংিোবিক
েোকুর রোশ্বয়শ্বরর প্রথম িই। িইটি বেবকং টোইগোর িোরো প্রকোবেত হশ্বয়শ্বছ। এটিশ্বত কোশ্মীশ্বরর
অতীত, তোর রিিিোিোয়ক িতব মোি এিং সিবিো-অবিবিত ভবিষযশ্বতর কথো িেো আশ্বছ ।
এটিশ্বত কোশ্মীর সেশ্বকব ঐবতহোবসক এিং রোেনিবতক তশ্বথযর পোেোপোবে পবরশ্বিেগত
বিষয়গুবেও অন্তভুবক্ত রশ্বয়শ্বছ যো খ্ুি কমই আশ্বেোবচত হয়।
উপতযকোর েীিশ্বির বিবভন্ন বিক বিশ্বয় কথো িেোর পোেোপোবে রেখ্ক কীভোশ্বি বিবভন্ন ঋতু শ্বত

আথব বসশ্বেম অিেোরশ্বভটবরর আওতোয় একগুে বমেি বস্থর করো হশ্বি। এটির উশ্বেেয হে-

রোস্তোঘোশ্বট বিবভন্ন চবরেগুবে তু শ্বে ধশ্বরি রস সেশ্বকব ও বিেি িণবিো কশ্বরশ্বছি: "েোইফ সোইে
রেয়োরশ্বক্র্োওস বর্উবরং সোমোর টু রিইশ্বটি িো আিশ্বরশ্বেিটিং িোর্বস রহোভোবরং ওভোর টি

•

পৃবথিীর িোয়ুমণ্ডে,ভূবম ও সমুশ্বির মশ্বধয সংশ্বযোশ্বগর রয একটি অভূতপূিব সেকব
রশ্বয়শ্বছ তো িু ঝশ্বত এিং িরফ ততবরর প্রবক্র্য়ো েোিশ্বত,

পযোবর্ বফর্ল্স, এন্ড িো রসশ্বরমবিয়োে রস্নোশ্বমি িযোট বর্েোইট িো রিিোরহুর্ বচেশ্বড্রি

পবরিবতব ত েেিোয়ু স্বে ও িীঘবশ্বময়োিী সমশ্বয় আঞ্চবেক এিং স্থোিীয় স্তশ্বর বকভোশ্বি রপ্ল্
আউট করশ্বি তো বিধবোরণ করশ্বত,

“Sikkim: A History of Intrigue and Alliance” শীিড ক একটি েই
প্রকামশত িে

অযোশ্বরোশ্বসোে, রমঘ এিং আিহোওয়ো,

হোপবোর রকোবেিস ইবন্ডয়ো প্রকোবেত “Sikkim: A History of Intrigue and

আথড মসরস্টম অেজােরভটমে সম্পকীত তথয:

•
•
•

েশ্বের সরিরোহ, পৃবথিীর উপবরভোগ এিং িোস্তুতন্ত্র সেশ্বকব েোবর্ করোর েিয এই আথব
বসশ্বেম অিেোরশ্বভটবর বর্েোইি করো হশ্বয়শ্বছ।
আথব বসশ্বেম অিেোরশ্বভটবরর অন্তগবত প্রশ্বতযকটি িতু ি সযোশ্বটেোইট এমিভোশ্বি বর্েোইি
করো হশ্বি যো মোটির বিশ্বচর স্তর রথশ্বক িোয়ুমণ্ডশ্বের স্তর পযবন্ত 3 বর্, সোমবগ্রক দৃবষ্টভবঙ্গ ততবর
করশ্বত পোরশ্বি।

Books and Authors News
মশশুরর্ে েই ‘র্য রেঞ্চ’ প্রকারশে জনয প্রস্তুত রমর্ান মরকডে
রমগোি মশ্বকব ে আগোমী 8 ই েু ি িয রিঞ্চ িোশ্বম তোাঁর িতু ি িই প্রকোে করশ্বিি।এটি একটি
কবিতো রথশ্বক অিুপ্রোবণত িই। বক্র্বেয়োি রবিিসশ্বির েেরশ্বের বচে সহ িইটি একটি কবিতো
বহসোশ্বি শুরু হশ্বয়বছে যো মশ্বকবে িশ্বেবছশ্বেি রয বতবি হযোবরর েিয আবকব র েশ্বন্মর পর প্রথম
বপতৃ বিিশ্বস বেখ্শ্বিি।

রসবেশ্বব্র্টিং িযো মোচ ওশ্বয়শ্বটর্ রস্নোফে ”।

Alliance” িইটি মুবক্ত রপে 16 ই রম, যো বসবকম বিিস বহসোশ্বি পোবেত হয়। প্রোক্তি
কূটিীবতক প্রীত রমোহি বসং মোবেক বসবকম রোশ্বেযর অিিয ইবতহোস একে কশ্বর তোাঁর িতু ি
িইশ্বয় কীভোশ্বি এটি ভোরশ্বতর 22 তম রোেয হশ্বয় উশ্বেশ্বছ তো িণবিো কশ্বরশ্বছি । বতবি
িশ্বেশ্বছি, িইটি রেখ্োর প্রোথবমক উশ্বেেয হে, বসবকমশ্বক ভোরশ্বতর সোশ্বথ সংযুক্ত করোর
রক্ষশ্বে ভোরশ্বতর এর বসদ্ধোশ্বন্তর বপছশ্বি থোকো রকৌেেগত বিষয়গুবের েষ্টতো এিং তোর
প্রোথবমকতো প্রবতষ্ঠো করো।
বতব্বত এিং ভোরশ্বতর গুরুত্বপূণব উত্তর-পূিোব ঞ্চেীয় রোেযগুবেশ্বক রিশ্বের অিযোিয অংশ্বের
সোশ্বথ সংযুক্তকোরী করোর রক্ষশ্বে এটি খ্ুিই গুরুত্বপূণব । এছোডো বেবেগুবড কবরশ্বর্োশ্বরর
সংশ্বযোশ্বগর বিক রথশ্বক বসবকম ভীষি তোৎপযবপূণব। বসবকশ্বমর ইবতহোস এিং 1975 সোশ্বে
ভোরশ্বতর সোশ্বথ যুক্ত হওয়োর বিক রথশ্বক মোিুশ্বষর মশ্বি অশ্বিক ভুে ধোরণো রশ্বয় রগশ্বছ ।
“রনরিরু, মতব্বত এেং চীন” নামক েইটি মেরিরেন অেতাে মসং ভামসন
“রনরিরু, মতব্বত এেং চীন” িোমক িইটি বেশ্বখ্শ্বছি অেতাে মসং ভামসন।এই িইটিশ্বত
রশ্বয়শ্বছ মশ্বিোমুগ্ধকর বিিরণী, 1949 রথশ্বক 1962 এর ভোরত-চীি যুদ্ধ পযবন্ত সমস্ত ঘটিোর
বিশ্বিষণ এিং তোর ফেোফে।
ভােত, মতব্বত ও চীরনে ইমতিাস:
1949 সারেে 1 অরক্টােে, গণপ্রেোতন্ত্রী চীি ক্ষমতোয় আশ্বস এিং বচরতশ্বরর েিয এবেয়োর
ইবতহোসশ্বক পোশ্বল্ট রিয়। েোতীয়তোিোিী কওবমিতোং সরকোশ্বরর হোত রথশ্বক চীশ্বির
কবমউবিে পোটিবর রিতো মাও রস তুংর়েে হোশ্বত ক্ষমতো চশ্বে বগশ্বয়বছে।
বচশ্বির সোশ্বথ ভোরশ্বতর সেশ্বকব র ক্র্মে অিিবত হবেে। এই সেশ্বকব র অিিবত অিশ্বেশ্বষ
1962-এ ভােত-চীন র্ু রদ্ধে বিশ্বক পবরচোবেত কশ্বর। যুশ্বদ্ধর ছয় িেশ্বকর রিবে সময় পশ্বর
আেও আমরো এখ্িও চীশ্বির সোশ্বথ সীমোন্ত বিশ্বরোশ্বধ েেববরত হশ্বয় রশ্বয়বছ যো প্রোয়ই
বেশ্বরোিোশ্বম রিখ্ো যোয়। িতু ি বচশ্বির উত্থোশ্বির রসই প্রোথবমক িছরগুবেশ্বত ঠিক কী হশ্বয়বছে
তো সকশ্বের মশ্বিই প্রশ্ন রতোশ্বে।
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“Sach Kahun Toh” নামক আত্মজীেনী রঘািণা কেরেন নীনা গুপ্তা
মেে স্বাধীনতা মর্েরসে ইমতিাস:
েোবতসংশ্বঘর রেিোশ্বরে এশ্বসম্ববে আবিকো রপ্রশ্বসর স্বোধীিতোর প্রচোশ্বরর েিয 1993 সোশ্বে
িবেউর্ অবভশ্বিতো িীিো গুপ্তো তোর আত্মেীিিী “Sach Kahun Toh” করশ্বত চশ্বেশ্বছ
বিে স্বোধীিতো বিিস প্রবতষ্ঠো কশ্বর। এর পশ্বর উইন্ডহক রঘোষণোপে অিুসরণ করো হশ্বয়বছে যো
। িইটির প্রকোেক রপঙ্গুইন োন্ডম িাউস ইমন্ড়ো । বতবি 2020 সোশ্বে েকর্োউশ্বির সময়
মুক্ত রপ্রস িেোয় রোখ্শ্বত প্রবতবষ্ঠত হশ্বয়বছে। রযশ্বহতু 3 রো রম রঘোষণো হশ্বয়বছে, সুতরোং
িইটি বেশ্বখ্বছশ্বেি। িইটিশ্বত কোবেং কোউচ, বফল্ম ইন্ডোবির রোেিীবতর মশ্বতো বিষয়গুবেশ্বক
প্রবত িছর 3 রো রম বিশ্বেষ বিিস পোেি করো হয়।
তু শ্বে ধরো হশ্বয়শ্বছ এিং গর্ফোিোর িো গোইর্ ছোডো একেি তরুণ অবভশ্বিতো কীভোশ্বি বিশ্বেশ্বক
টিবকশ্বয় রোখ্শ্বত পোরশ্বি তো বিশ্বয়ও আশ্বেোচিো করো হশ্বয়শ্বছ এই িইটিশ্বত ।
িব্বইশ্বয়র িেশ্বক নযাশনাে কুে অফ ড্রামা (এনএসমর্) রথশ্বক রিোম্বোই (মুম্বোই) চশ্বে
যোওয়ো এিং তোাঁর একক বপতৃ ত্ব রথশ্বক শুরু কশ্বর িইটিশ্বত বিিো গুপ্তো তোাঁর েীিশ্বির সি

মেে থযাোরসমম়ো মর্েস: 08 রম
থযোেোশ্বসবময়ো আক্র্োন্তশ্বির স্মরশ্বণ এিং যোরো এই ররোগ বিশ্বয় রিাঁশ্বচ থোকোর েডোইশ্বয় সংগ্রোম
করশ্বছি তোশ্বির উত্সোবহত করোর েিয প্রবত িছর 8 ই রম বিে থযোেোশ্বসবময়ো বিিস পোবেত

কোবহিীশ্বক অতযন্ত সততোর সোশ্বথ িযক্ত কশ্বরশ্বছি । বতবি তোর েীিশ্বির িড মোইেশ্বেোি, তোাঁর

হয়। 2021 সোশ্বের বিে থযোেোশ্বসবময়ো বিিশ্বসর বথম হ'ে “Addressing Health

অস্বোভোবিক গভব োিস্থো এিং একক বপতৃ ত্ব, এছোডো িবেউশ্বর্ সফেভোশ্বি বিতীয় ইবিংশ্বস তোর
সোফশ্বেযর কথো িণবিো কশ্বরশ্বছি ।

Inequalities Across the Global Thalassaemia Community”.
থযোেোশ্বসবময়ো সেকীত তথয:

মিামােী চোকােীন মশশুরর্ে অমধকারেে জনয অথড রর্ার্ারনে উরিরশয একটি
নতুন েই প্রকাশ কো িে

থযোেোশ্বসবময়ো হ'ে িংেোিুক্র্শ্বম প্রোপ্ত রশ্বক্তর িযোবধ যো বহশ্বমোশ্বগ্লোবিি কম এিং সোধোরণ
রক্তকবণকোর রচশ্বয় কম রিখ্োয়। থযোেোশ্বসবময়োয় আক্র্োন্ত িযবক্ত কমপশ্বক্ষ বপতোমোতোর
একেিশ্বক এই ররোশ্বগর িোহক বহসোশ্বি ররশ্বখ্শ্বছি।

বিবে-বিিোসী উশ্বিযোক্তো এিং পিবতোশ্বরোহী আমর্তয গুপ্ত তোাঁর সম্প্রবত প্রকোবেত “7
Lessons from Everest – Expedition Learnings from Life and
Business” িইটি বিক্র্শ্বয়র মোধযশ্বম রকোবভর্ -19 েোশ্বণর েিয এক রকাটি টাকা সংগ্রহ

11 ই রম ভােত জাতী়ে প্রর্ু মক্ত মর্েস উর্র্াপন কেরে

করোর েক্ষয ররশ্বখ্শ্বছি। 250 পৃষ্ঠো িযোপী 350 টি চমকপ্রি বচে সম্ববেত এই কবফ রটবিে
িইটি বেশ্বখ্শ্বছি আবিতয গুপ্ত।

রপোখ্রোি রটে ররশ্বের সফেভোশ্বি পরীবক্ষত েবক্ত -I পোরমোণবিক রক্ষপণোস্ত্রটি এই বিশ্বি
হশ্বয়বছে। এই বিিটি বিজ্ঞোি ও প্রযুবক্তর মোধযশ্বম অথবিীবতশ্বক পুিরোয় চোেু করোর বিশ্বক
মশ্বিোবিশ্বিে করশ্বি। এটি বিজ্ঞোি ও প্রযুবক্ত রক্ষশ্বে আমোশ্বির বিজ্ঞোিী এিং ইবেবিয়োরশ্বির
সোফশ্বেযর কথোও তু শ্বে ধশ্বর এিং বেক্ষোথীশ্বির কযোবরয়োশ্বরর বিকে বহসোশ্বি বিজ্ঞোিশ্বক গ্রহণ
করশ্বত উত্সোবহত কশ্বর।

2019 সোশ্বে 50 িছর িয়শ্বস মোউন্ট এভোশ্বরশ্বে চডোর বিেস্ব অবভজ্ঞতো রেখ্ক এই
িইটিশ্বত িণবিো কশ্বরশ্বছি এিং "প্রস্তুমত, আরের্, অধযেসা়ে, মানমসক দৃঢ়তা এেং
মস্থমতস্থাপকতা" এর গুণোিেীগুবে রেয়োর কশ্বরশ্বছি। িইটি রথশ্বক প্রোপ্ত আয়গুবে চাইর্ল্
োইটস অযান্ড ইউ (CRY) িোমক NGO রক রিওয়ো হশ্বি।

Important Days
আন্তজডামতক িমমক মর্েস: 1 ো রম
প্রবত িছর 1 েো রম আন্তেবোবতক েম বিিস (রম বিিস বহসোশ্বিও পবরবচত) বিেিযোপী পোবেত
হয়। বিিটি েবমক রেবণর সংগ্রোম, উৎসগব এিং প্রবতশ্রুবত উিযোপি কশ্বর এিং রিে কশ্বয়কটি
রিশ্বে িোবষবক সরকোরী ছু টি রিওয়ো হয়।
বিিটির ইবতহোস:
1886 সোশ্বের 1 রম, বেকোশ্বগো এিং আরও কশ্বয়কটি েহর আট ঘন্টো কমববিিশ্বসর িোবির

11 ই রম ভোরত েু শ্বড েোতীয় প্রযুবক্ত বিিস উিযোবপত হয়। রোেস্থোশ্বির ভোরতীয় রসিোর

জাতী়ে প্রর্ু মক্ত মর্েরসে ইমতিাস:
1998 সোশ্বে রপোখ্রোি পোরমোণবিক পরীক্ষো েবক্তর িোবষবকী স্মরশ্বণ প্রবত িছর, 11 ই রম
ভোরত েু শ্বড েোতীয় প্রযুবক্ত বিিস পোবেত হয়। 'স্মোইবেং িু দ্ধ ' িোশ্বম পবরবচত এই পরীক্ষো
1974 সোশ্বের রম মোশ্বস হশ্বয়বছে।
বিতীয় পরীক্ষোটি 1998 সোশ্বের রম মোশ্বস ভোরতীয় রসিোিোবহিীর রপোখ্রোি রটে ররশ্বে
ভোরত িোরো পবরচোবেত পোরমোণবিক রিোমো বিশ্বস্ফোরশ্বণর একটি বসবরে বছে। প্রয়োত রোেপবত
এিং এশ্বরোশ্বেস ইবেবিয়োর র্: এবপশ্বে আিদুে কোেোম পবরচোবেত বছে এই অবভযোি। এই
সমস্ত পোরমোণবিক পরীক্ষোশ্বত িোধো বিশ্বত আশ্বমবরকো যুক্তরোে এিং েোপোি সহ অশ্বিক িড
রিে ভোরশ্বতর বিরুশ্বদ্ধ বিবভন্ন বিশ্বষধোজ্ঞো েোবিশ্বয়বছে। পরীক্ষোর পশ্বর, ভোরত একটি
পোরমোণবিক রোশ্বে পবরণত হশ্বয়বছে, ফশ্বে এটি বিশ্বের ষষ্ঠ রিে হশ্বয় ওশ্বে ।

সমথবশ্বি একটি িড ইউবিয়ি বিশ্বক্ষোশ্বভর স্থোি বছে। 1889 সোশ্বে, আন্তেবোবতক সমোেতোবন্ত্রক
সশ্বম্মেি রঘোষণো কশ্বর রয হোইমোশ্বকবট সেবকব ত স্মরশ্বণ 1 রম েমেবক্তর েিয একটি

আন্তজডামতক নাসড মর্েস 12 রম মেেেযাপী পােন কো ি়ে

আন্তেবোবতক ছু টি হশ্বি, এটি এখ্ি আন্তেবোবতক েবমক বিিস বহসোশ্বি পবরবচত।

আন্তেবোবতক িোসব বিিস প্রবতিছর 12 রম বিেিযোপী পোেি করো হয়। এই বিিটি রলোশ্বরি
িোইটিশ্বঙ্গশ্বের েন্মিোবষবকী স্মরশ্বণ পোেি করো হয়। বতবি রেবর্ উইথ িয েযোে িোশ্বমও পবরবচত
বছশ্বেি। বতবি আধু বিক িোবসবংশ্বয়র প্রবতষ্ঠোতো বছশ্বেি এিং বতবি বছশ্বেি একেি বব্র্টিে সমোে
সংেোরক এিং পবরসংখ্যোিবিি।

ও়োর্ল্ড রপ্রস মফ্রর্ম রর্ 3 রম মেেেযাপী পােন কো ি়ে
ওয়োর্ল্ব রপ্রস বির্ম রর্ প্রবত িছর 3রো রম বিেিযোপী পোেি করো হয়। এটি বিে রপ্রস বিিস
বহসোশ্বিও পবরবচত। বিিটি প্রোণ হোরোশ্বিো সোংিোবিকশ্বির েদ্ধো েোিোয়। বিশ্বের বিবভন্ন প্রোন্ত রথশ্বক
েিসোধোরশ্বণর সোমশ্বি সংিোি আিোর েিয তোশ্বির েীিশ্বি ঝুাঁ বকপূণব হশ্বত পোশ্বর িো এমিবক
কঠিি পবরবস্থবতর মুশ্বখ্োমুবখ্ হশ্বত পোশ্বর,রসগুবে এখ্োশ্বি িবণবত।
এই িছশ্বরর ওয়োর্ল্ব রপ্রস বির্ম রর্র বথম “Information as a Public Good”।
বথমটি বিেেু শ্বড সমস্ত রিশ্বের েিয েরুরীরূশ্বপ প্রোসবঙ্গক। এটি আমোশ্বির স্বোস্থয, মোিিোবধকোর,
গণতন্ত্র এিং সোশ্বেইশ্বিিে রর্শ্বভেপশ্বমশ্বন্টর উপর প্রভোি রফেশ্বছ এমি পবরিতব িেীে
রযোগোশ্বযোগ িযিস্থোটিশ্বক স্বীকৃ বত রিয়।
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2021 আন্তেবোবতক িোসব বিিশ্বসর বথম হ'ে ‘Nurses: A Voice to Lead – A
vision for future healthcare’.
রলোশ্বরি িোইটিশ্বঙ্গে রক বছশ্বেি?
বক্র্বময়োি যুশ্বদ্ধর সময় তু রশ্বে বব্র্টিে এিং বমে তসিযশ্বির িোবসবংশ্বয়র িোবয়শ্বত্ব বছশ্বেি রলোশ্বরি
িোইটিংশ্বগে। বতবি িোবসবং বেক্ষোর আিুষ্ঠোবিককরশ্বণর েিয েন্ডশ্বির রসন্ট টমোস ’হোসপোতোশ্বে
( 1860) িোইটিংশ্বগে েু ে অফ িোবসবং স্থোপশ্বির েিয বিখ্যোত। বতবিই প্রথম মবহেো বযবি
অর্বোর অফ রমবরট পুরেোশ্বর ভূবষত হি (1907)।
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জাতী়ে সন্ত্রাসোর্ মেরোধী মর্েস: 21 রম
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মর্নটিে ইমতিাস:

ভোরশ্বতর প্রোক্তি প্রধোিমন্ত্রী রোেীি গোন্ধীর মৃতুযিোবষবকী উপেশ্বক্ষ 21 রম ভোরশ্বত েোতীয়

1901 সোশ্বের 22রে েোিুয়োরী রোিী বভশ্বিোবরয়ো মোরো যোি। প্রথম এেোয়োর রর্ 1902

সন্ত্রোসিোি বিশ্বরোধী বিিস পোেি করো হয়। এই বিিসটি েোবন্ত, সম্প্রীবত এিং মোিিতোর িোতব ো

সোশ্বের 24রে রম রোবির েন্মবিশ্বি পোবেত হয়। আিুষ্ঠোবিকভোশ্বি িোবষবক ইশ্বভন্ট বহসোশ্বি

প্রচোশ্বরর েিয এিং েিগশ্বণর মশ্বধয ঐশ্বকযর প্রচোশ্বরর েিযও পোবেত হয়। রোেীি গোন্ধী বছশ্বেি

স্বীকৃ তী পোওয়োর আশ্বগ রথশ্বকই বব্র্টিে কশ্বেোিীর রিে বকছু েু শ্বে এই বিিটি পোবেত হশ্বত

ভোরশ্বতর সিবকবিষ্ঠ প্রধোিমন্ত্রী। বতবি রিশ্বের ষষ্ঠ প্রধোিমন্ত্রী বহসোশ্বি বিযুক্ত হি এিং 1984

শুরু কশ্বর।

রথশ্বক 1989 সোে পযবন্ত বতবি েোবতর রসিো কশ্বরি।
বমিঃ গোন্ধীশ্বক 1991 সোশ্বের 21 রম মোিি রিোমো বিশ্বয় হতযো করো হশ্বয়বছে। তোবমেিোডুশ্বত

25রশ রম পামেত িে মেে থাইের়ের্ মর্েস
প্রবত িছর 25রশ রম বিে থোইরশ্বয়র্ বিিস বহশ্বসশ্বি পোেি করো হয়। মেে থাইের়ের্ মর্েস

কযোশ্বেইি চেোকোেীি এক সন্ত্রোসিোিীর িোরো তোশ্বক হতযো করো হশ্বয়বছে। তোরপশ্বর, বভ.বপ.

পোেশ্বির মূে উশ্বেেয হে থোইরশ্বয়শ্বর্র গুরুত্ব এিং থোইরশ্বয়র্ েবিত ররোগ প্রবতশ্বরোধ ও

বসংহ সরকোর এর অধীশ্বি, রকন্দ্র 21 রম সন্ত্রোসবিশ্বরোধী বিিস বহসোশ্বি পোেি করোর বসদ্ধোন্ত

বচবকৎসো সেশ্বকব সশ্বচতি করো। প্রথশ্বম ইউরোপী়ে থাইের়ের্ অযারসামসর়েশন (ETA)

বিশ্বয়শ্বছ।

এিং আরমমেকান থাইের়ের্ অযারসামসর়েশন (ATA) এিং পরিতীকোশ্বে েযাটিন

আন্তজডামতক জীে ত্রেমচেয মর্েস: 22 রম

আরমমেকান থাইের়ের্ রসাসাইটি (LATS) এিং এমশ়ো ওশামন়ো থাইের়ের্

বকছু মোিবিক কমবকোশ্বণ্ডর কোরশ্বণ েীি তিবচশ্বেযর উশ্বেখ্শ্বযোগযভোশ্বি হ্রোশ্বসর বিষয়টি সেশ্বকব

অযারসামসর়েশন (AOTA) একশ্বে থোইরশ্বয়র্ আক্র্োন্ত ররোগী এিং থোইরশ্বয়শ্বর্র

সশ্বচতিতো িৃ বদ্ধ করশ্বত েোবতসংঘ প্রবতিছর 22 রম আন্তেবোবতক েীি তিবচেয বিিস

বচবকৎসকশ্বির স্মরশ্বণ করো একটি কযোশ্বেইি এর অংে বহশ্বসশ্বি 2008 সোশ্বে এই বিিটি

উিযোপি কশ্বর। বেিগত পোথবকযযুক্ত বিবভন্ন প্রেোবতর প্রোণী এিং অণুেীি, বিবভন্ন প্রকোর

প্রিবতব ত হশ্বয়বছে।

উবদ্ভশ্বির সমন্বশ্বয় েীি তিবচেয গঠিত, উিোহরণস্বরূপ, বিবভন্ন েোশ্বতর ফসে এিং বিবভন্ন

থাইের়ের্ কী?

েোশ্বতর পশু।

আমোশ্বির গেোয় অিবস্থত একটি প্রেোপবত আকৃ বতর গ্রবে হে থোইরশ্বয়র্। এটি T3

এই িছর 2021 এর বথমটি হে "আমরো সমোধোশ্বির অংে"। এই রলোগোিটি গত িছশ্বরর

(থাইেমিন) এিং T4 (ট্রার়োরর্াথাইরোমনন) উৎপন্ন কশ্বর। থাইের়ের্-মস্টমু রেটিং

ওভোর-আবচবং বথম, "আমোশ্বির সমোধোিগুবে প্রকৃ বতর মশ্বধয রশ্বয়শ্বছ" এর গবতর ধোরোিোবহকতো

িেরমান (TSH) এটিশ্বক বিয়ন্ত্রণ কশ্বর। এটি েরীশ্বরর বিপোক বক্র্য়ো বিয়ন্ত্রণ কশ্বর এিং এর

বহসোশ্বি রিশ্বছ রিওয়ো হশ্বয়বছে।এটি একটি বরমোইন্ডোর রয সমস্তরকম সোশ্বেইশ্বিিে

অস্বোভোবিকতো েরীশ্বর ত্রুটিপূণব বক্র্য়ো ঘটোশ্বত পোশ্বর।

রর্শ্বভেপশ্বমন্ট চযোশ্বেে এর উত্তর হে এই েীি তিবচেয।

থাইের়ের্ িেরমারনে হ্রাস িাইরপাথাইের়েমর্জম (িঠাৎ ওজন েৃ মদ্ধ) এিং থাইের়ের্

ভােতী়ে কমনওর়েেথ মর্েস: 24 রম
কমিওশ্বয়েথ বিিস প্রবত িছরই মাচড মারস মিতী়ে রসামোে পোবেত হয়। তশ্বি ভোরশ্বত
এটি পোবেত হয় 24রশ রম। এটি এম্পা়োে রর্ িোশ্বমও পবরবচত। কমিওশ্বয়েথ বিিস ভোরশ্বত

িেরমারনে েৃ মদ্ধ িাইপােথাইের়েমর্জরমে মশ্বতো অসুখ্ ততরী করশ্বত পোশ্বর। খ্োিোশ্বর
আর়োমর্রনে পমেমান র্থার্থ েজা়ে োিরে এিং কাুঁচা র্াইরট্রারজমনক সেমজে
েযেিাে সীমমত কেরে থোইরশ্বয়র্ ররোগ এডোশ্বিো রযশ্বত পোশ্বর।

Obituaries News

এিং বব্র্শ্বটশ্বির অিযোিয উপবিশ্বিেগুবেশ্বত বব্র্টিে সোম্রোেয গেশ্বির স্মৃবতশ্বত পোবেত হয়।
এই িছর কমিওশ্বয়েথ বিিসটির বথম হ'ে: 'Delivering a Common Future' ।
এই বথমটির উশ্বেেয হ'ে েেিোয়ু পবরিতব ি রমোকোশ্বিেো, সুেোসি প্রচোর, বেঙ্গ সমতোর মশ্বতো
প্রশ্বয়োেিীয় েক্ষযগুবে অেবশ্বি 54 টি কমিওশ্বয়েথ রিে কীভোশ্বি িতু ি বকছু র প্রিতব ি
করশ্বছ, সংশ্বযোগ এিং রূপোন্তর করশ্বছ তো সোধোরণ মোিুশ্বষর কোশ্বছ তু শ্বে ধরো।

মসমন়েে টিমভ সাংোমর্ক রোমিত সাের্ানা প্র়োত ির়েরেন
প্রখ্যোত টিবভ সোংিোবিক এিং বিউে অযোের, ররোবহত সোরিোিো মোরোত্মক COVID-19
সংক্র্মশ্বণর পশ্বর হৃিশ্বরোশ্বগ আক্র্োন্ত হশ্বয় মোরো বগশ্বয়বছশ্বেি। তরুণ সোংিোবিশ্বকর মোে 41
িছর িয়স হশ্বয়বছে। 2017 সোশ্বে আে তক যোওয়োর আশ্বগ সরিোিো বে বিউশ্বের সোশ্বথ
যুক্ত বছশ্বেি।
বে বিউশ্বের মোধযশ্বম, বতবি তোে রেোক রক িোমক একটি অিুষ্ঠোি রহোে কশ্বরবছশ্বেি যো
ভোরশ্বত সমসোমবয়ক বিষয় বিশ্বয় আশ্বেোচিো কশ্বর, আেতশ্বক বতবি “িঙ্গে” বিতকব অিু ষ্ঠোশ্বির
রহোবেং করবছশ্বেি। সোরিোিো 2018 সোশ্বে ভোরত সরকোশ্বরর গশ্বণে েের বিিযোথী পুরেোর
রপশ্বয়বছশ্বেি।
সীতাে পমণ্ডত রর্েিত রচৌধু েী প্র়োত ির়েরেন
COVID-19 সেবকব ত েটিেতোর কোরশ্বণ সীতোর পবণ্ডত রিিু রচৌধু বর মোরো রগশ্বছি।
বকংিিন্তীর রসতোর রসবিয়ো িো ঘরোিোর সংগীশ্বতর অন্তগবত বছে। বতবি পদ্মভূষণ এিং পদ্মশ্রী
পুরষ্কোর রপশ্বয়বছশ্বেি। বতবি একেি বেক্ষক ও রেখ্কও বছশ্বেি এিং ছয়টি িই বেশ্বখ্ অশ্বিক
িতু ি রোগ রচিো কশ্বরবছশ্বেি।
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চেমচ্চে ও রটমেমভশন অমভরনতা মেক্রমমজৎ কানও়োেপাে প্র়োত ির়েরেন
প্রাক্তন রকেী়ে মন্ত্রী এেং আেএেমর্ প্রমতিাতা অমজত মসং প্র়োত ির়েরেন
অবভশ্বিতো বিক্র্মবেৎ কোিওয়োরপোে, বযবি িহু চেবচ্চে, টিবভ রেো এিং ওশ্বয়ি বসবরশ্বে
প্রোক্তি রকন্দ্রীয় মন্ত্রী এিং রোেীয় রেোকিশ্বের (আরএেবর্) প্রবতষ্ঠোতো ও রিতো অবেত বসং
েিবপ্রয় চবরশ্বে অবভিয় কশ্বরশ্বছি, রকোবভর্ -19 েটিেতোর কোরশ্বণ বতবি মোরো রগশ্বছি।
অবভশ্বিতোশ্বক সিবশ্বেষ অবিে কোপুশ্বরর বসবরে 24 এিং ওশ্বয়ি বসবরে রেেোে অপশ্বস রিখ্ো
বগশ্বয়বছে। বতবি বছশ্বেি অিসরপ্রোপ্ত রসিো কমবকতব ো। তোাঁর কশ্বয়কটি বিখ্যোত চেবচ্চশ্বের মশ্বধয
রশ্বয়শ্বছ বক্র্শ্বয়চোর বিবর্, হরর রেোবর, রপ্রম রতি ধি পোশ্বয়ো, িোইপোস ররোর্ এিং েটবকোট
ররোবমও।
আসারমে প্রথম মমিো আইএএস অমফসাে পারুে রর্মে র্াস প্র়োত ির়েরেন

COVID-19 এর েডোইশ্বয় মোরো রগশ্বছি। বতবি বছশ্বেি ভোরশ্বতর প্রোক্তি প্রধোিমন্ত্রী রচৌধু রী
চরণ বসংশ্বহর রছশ্বে।
অবেত বসং প্রধোিমন্ত্রী বভ বপ বসংশ্বয়র অধীশ্বি িোবণেয ও বেে মন্ত্রীর িোবয়ত্ব পোেি কশ্বরবছশ্বেি;
বপ বভ িরবসমহো রোওশ্বয়র মবন্ত্রসভোয় খ্োিয প্রবক্র্য়োকরণ বেেমন্ত্রী; অটে বিহোরী িোেশ্বপয়ীর
সরকোশ্বরর কৃ বষমন্ত্রী এিং মিশ্বমোহি বসংশ্বয়র মবন্ত্রসভোয় রিসোমবরক বিমোি পবরিহি মন্ত্রী
বছশ্বেি।

আসোশ্বমর প্রথম মবহেো আইএএস অবফসোর পোরুে রিবি িোস মোরো রগশ্বছি। বতবি আসোমরমঘোেয় কযোর্োশ্বরর আইএএস অবফসোর বছশ্বেি। বতবি বছশ্বেি অবিভক্ত আসোশ্বমর প্রোক্তি

প্রেীণ সাংোমর্ক মশস নাো়েণ মসং রকামভর্ -19 এ আক্রান্ত ির়ে প্র়োত ির়েরেন

মন্ত্রী - রোমিোথ িোশ্বসর কিযো। বতবি বছশ্বেি আসোশ্বমর প্রোক্তি মুখ্য সবচি িিো কুমোর িোশ্বসর
রিোি।

বিিঃেোস তযোগ কশ্বরশ্বছি। তোাঁর িয়স হশ্বয়বছে 70। একেি কেোম রেখ্ক, রোেনিবতক

অবভজ্ঞ বসবিয়র সোংিোবিক বেস িোরোয়ণ বসং COVID -19এর বচবকত্সো চেোকোেীি রেষ
ভোষযকোর এিং বিশ্বিে িীবত বিশ্বেষজ্ঞ, বেস িোরোয়ণ বসংশ্বয়র কযোবরয়োর বছে দুই িেক ধশ্বর।

শুটাে র্ামর্’ চা্রো রতামাে প্র়োত িরেন
‘শুযটোর িোবি’ িোশ্বমর শুযটোর চোশ্বন্দ্রো রতোমোর 89 িছর িয়শ্বস রকোবভর্ -19-এর কোরশ্বণ মোরো
যোি। বতবি উত্তরপ্রশ্বিশ্বের িোঘপোট গ্রোশ্বমর িোবসন্দো 60 িয়শ্বস প্রথমিোর িন্দু ক তু শ্বেবছশ্বেি
এিং প্রিীণ রির েিয িহু েোতীয় প্রবতশ্বযোবগতো বেবতশ্বয়বছশ্বেি। পুরষ্কোরপ্রোপ্ত িবেউর্ মুবভ
'সোন্ড বক আাঁখ্' তোর েীিি কোবহিী রথশ্বকই অিুশ্বপ্রবরত।
অযারোনটিকাে সার়েমন্টস্ট মানস মেিামে ভামডা প্র়োত ির়েরেন
েোইট কমিযোট এয়োরক্র্োফ্ট (এেবসএ) - রতেশ্বসর উন্নয়শ্বি সহোয়ক ভূবমকো পোেিকোরী
ভোরতীয় অযোশ্বরোিটিকোে বিজ্ঞোিী মোিস বিহোরী ভোমবো মোরো রগশ্বছি। বতবি প্রবতরক্ষো গশ্বিষণো
উন্নয়ি সংস্থোয় (বর্আরবর্ও) তিজ্ঞোবিক ধোরোয় 35 িছর ধশ্বর বিজ্ঞোিী বহসোশ্বি কোে
কশ্বরবছশ্বেি।
তোশ্বক রতেস এয়োরক্র্োফ্ট রমকোবিকোে বসশ্বেশ্বমর িকেোর িোবয়ত্ব রিওয়ো হশ্বয়বছে, রযখ্োশ্বি
বতবি অযোশ্বরোিটিকোে রর্শ্বভেপশ্বমন্ট এশ্বেবি (এবর্এ) রতেস বিমোশ্বির পূণ-ব রেে
ইবেবিয়োবরং বিকোশ্বের েিয িেশ্বক রিতৃ ত্ব বিশ্বয়বছশ্বেি। প্রখ্যোত বিজ্ঞোিী 2018 সোশ্বে পদ্মশ্রী
রিসোমবরক সম্মোি রপশ্বয়শ্বছি।
জম্মু ও কাশ্মীরেে প্রাক্তন র্ভনডে জর্রমািন প্র়োত ির়েরেন
েম্মু ও কোশ্মীশ্বরর প্রোক্তি রোেযপোে, েগশ্বমোহি মোেশ্বহোেো মোরো রগশ্বছি। েগশ্বমোহি েম্মু ও
কোশ্মীশ্বরর গভিবর বহসোশ্বি দু'িোর িোবয়ত্ব পোেি কশ্বরবছশ্বেি, একিোর 1984 রথশ্বক 1989
এিং তোরপশ্বর েোিুয়োরী 1990 রথশ্বক রম 1990 পযবন্ত। বতবি বিবে, রগোয়ো এিং িমি ও
বিউশ্বয়র রেফশ্বটিযোন্ট গভিবর বহসোশ্বিও িোবয়ত্ব পোেি কশ্বরবছশ্বেি।
েগশ্বমোহি 1996 সোশ্বে প্রথমিোর রেোকসভোয় বিিবোবচত হশ্বয়বছশ্বেি এিং 1998 সোশ্বে
অটে বিহোরী িোেশ্বপয়ী সরকোশ্বরর রকন্দ্রীয় িগর উন্নয়ি ও পযবটি মন্ত্রীর িোবয়ত্ব পোেি
কশ্বরবছশ্বেি। এ ছোডো বতবি 1971 সোশ্বে পদ্মশ্রী, 1977 সোশ্বে পদ্মভূষণ এিং 2016 সোশ্বে
পদ্মবিভূষশ্বণ ভূবষত হি।
মিাত্মা র্ান্ধীে প্রাক্তন পারসডানাে রসরক্রটামে মভ কেযাণম প্র়োত িরেন
মহোত্মো গোন্ধীর প্রোক্তি পোশ্বসবোিোে রসশ্বক্র্টোবর বভ কেযোণশ্বমর মৃতুয হশ্বয়শ্বছ। 1943 রথশ্বক
1948 সোে পযবন্ত মহোত্মো হতযোর সময় বতবি গোন্ধীর পোশ্বসবোিোে রসশ্বক্র্টোবর বছশ্বেি। কেযোণোম
গোন্ধীেীর বেবখ্ত বচঠিগুবে সংরক্ষণ কশ্বরবছশ্বেি। বতবি িোংেো, গুেরোটি, বহবন্দ, তোবমে এিং
ইংশ্বরবেশ্বত িক্ষ বছশ্বেি। মহোত্মো গোন্ধীর কট্টর অিুসোরী, বতবি 1960 এর িেশ্বক রোেোবের
সোশ্বথও যুক্ত বছশ্বেি ।

প্রেীণ সংর্ীত সু েকাে ভানোজ ভাটি়ো মাো রর্রেন
প্রিীণ সংগীত সুরকোর ভোিরোে ভোটিয়ো, বযবি ভোরশ্বতর পবিমো ধ্রুপিী সংগীশ্বতর অিযতম
পবরবচত সংগীতকোর বছশ্বেি। ররোগশ্বভোশ্বগর পশ্বর বতবি মোরো রগশ্বেি। বতবি বিজ্ঞোপি চেবচ্চে,
িোবণবেযক ছোয়োছবি, মূেধোরোর চেবচ্চে, রটবেবভেি অিুষ্ঠোি, র্কুশ্বমন্টোবর ইতযোবির েিয
সংগীত রচিোর ওপর কোে কশ্বরবছশ্বেি।
ভোটিয়ো রটবেবভেি চেবচ্চে তোমোশ্বসর েিয রসরো সংগীত পবরচোেিোর েিয েোতীয় চেবচ্চে
পুরষ্কোর (১৯৮৮), বক্র্শ্বয়টিভ এিং পরীক্ষোমূেক সংগীশ্বতর েিয সংগীত িোটক আকোশ্বিবম
পুরেোর (১৯৮৯) এিং ভোরশ্বতর চতু থব সশ্বিবোচ্চ অসোমবরক সম্মোি পদ্মশ্রী (২০১২)
রপশ্বয়বছশ্বেি।
রকোোে প্রেীণতম মেধা়েক রক আে রর্ৌমে আম্মা 102 েেরে প্র়োত িরেন
রকরোেোর সিবোবধক বসবিয়র কমুযবিে রিতো, রক আর রগৌবর আম্মো, বযবি 1957 সোশ্বে
রোশ্বেযর প্রথম কবমউবিে মন্ত্রীর প্রথম রোেস্বমন্ত্রী বছশ্বেি, িয়স-েবিত অসুস্থতোর কোরশ্বণ
মোরো রগশ্বছি। তোাঁর িয়স হশ্বয়বছে 102 িছর। বতবি রকরোেোর বিধোিসভোয় বিতীয় িীঘবকোেীি
বিধোয়ক এিং প্রথম রকরোেোর সরকোশ্বরর সিবশ্বেষ েীবিত সিসযও বছশ্বেি।
1964 সোশ্বে কবমউবিে পোটিব বিভক্ত হওয়োর পশ্বর রক আর রগৌবর ভোরশ্বতর িতু ি গঠিত
কবমউবিে পোটিবশ্বত (মোকব সিোিী) রযোগ বিশ্বয়বছশ্বেি। 1994 সোশ্বে বসবপআই (এম) রথশ্বক
ক্ষমতোচুযত হওয়োর পর বতবি েিতীপঠিয়ো সংরক্ষি সবমবত (রেএসএস) রোেনিবতক িে
গেি ও রিতৃ ত্ব রিি। রকরোেোর ঐবতহোবসক ভূবম সংেোর বিশ্বের বপছশ্বি বতবি বছশ্বেি চোবেকো
েবক্ত। বতবি রমোট 17 টি প্রবতিবন্দ্বতোর মশ্বধয 13 টি বিধোিসভো বিিবোচি বেশ্বতবছশ্বেি।
মু মক্তরর্াদ্ধা অনু প ভট্টাচার্ড য মাো রর্রেন
মুবক্তশ্বযোদ্ধো ও স্বোধীি িোংেো রিতোর রকশ্বন্দ্রর সংগীতবেেী অিুপ ভট্টোচোযবয মোরো রগশ্বেি ।
িোংেোশ্বিশ্বের মুবক্তযুশ্বদ্ধর সময় বতবি স্বোধীি িোংেো রিতোর রকশ্বন্দ্রর সুরকোর ও সংগীত
পবরচোেক বহসোশ্বি কোে কশ্বরবছশ্বেি। বতবি রিীন্দ্র সংগীত বেেী সংস্থোর প্রবতষ্ঠোতো ও সিসয
বছশ্বেি ।
"তীে িাো এই রেউ -এে সার্ে," "েক্ত মর্র়ে নাম মেরিমে," "পূ েড মর্র্রন্ত সূ র্ড
উরঠরে," এিং "রনাঙে রতারো রতারো" সহ তোাঁর সিবকোশ্বের মুবক্ত গোিগুবে 1971
সোশ্বে মুবক্তযুশ্বদ্ধর সময় রযোদ্ধোশ্বির অিুপ্রোবণত কশ্বরবছে। স্বোধীি িোংেো রিতোর রকন্দ্র বছে
1971 সোশ্বে ররবর্ও সম্প্রচোশ্বরর মোধযম।
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সামিতয আকারর্মম পু েকাে মেজ়েী সাংোমর্ক রিারমন রোেরর্ারিইন প্র়োত
পবিমিঙ্গ কযোর্োশ্বরর 1971 িযোশ্বচর আইবপএস অবফসোর,বযবি আগে 2006 রথশ্বক
ির়েরেন
রফব্রুয়োরী 2009 পযবন্ত এই িোবহিীশ্বত িোবয়ত্ব পোেি কশ্বরবছশ্বেি। NSG তোাঁর মৃতুযশ্বত রেোক
বিবেষ্ট অসবময়ো সোবহবতযক ও সোংিোবিক, রহোশ্বমি রিোরশ্বগোশ্বহইি মোরো রগশ্বছি। বতবি রিে
প্রকোে কশ্বরশ্বছি। বতবি বসবিআই এিং রকন্দ্রীয় বেে সুরক্ষো িোবহিীর বিবভন্ন পশ্বিও িোবয়ত্ব
কশ্বয়কটি পবেকোর সোশ্বথ যুক্ত বছশ্বেি এিং সম্প্রবত মৃতুযর আশ্বগ পযবন্ত অসবময়ো তিবিক
পোেি কশ্বরশ্বছি।
বিয়বময় িোতব োর বচফ অফ এবর্টর বহসোশ্বি কমবরত বছশ্বেি। বতবি অসম সোবহতয সভোর
োজস্থারনে প্রাক্তন মু িযমন্ত্রী জর্ন্নাথ পািামে়ো মাো রর্রেন
সভোপবতও বছশ্বেি। 1978 সোশ্বে অসবময়ো ভোষোর েিয তোাঁর ‘বপতো পুে’ উপিযোশ্বসর েিয
বতবি সোবহতয আকোশ্বিবম পুরষ্কোর রপশ্বয়বছশ্বেি। বতবি রিে কশ্বয়কটি উপিযোস, রছোট গে ও
কবিতো বেশ্বখ্শ্বছি।

প্রিীণ কংশ্বগ্রস রিতো এিং রোেস্থোশ্বির প্রোক্তি মুখ্যমন্ত্রী েগন্নোথ পোহোবরয়ো রকোবভর্ -19-এর

অজুড ন পু েকাে প্রাপ্ত অমভজ্ঞ পযার্োে চেরশিে মাো রর্রেন
বতিিোশ্বরর েোতীয় রটবিে রটবিস চযোবেয়ি এিং প্রোক্তি আন্তেবোবতক পযোর্েোর বভ

রোেস্থোশ্বির মুখ্যমন্ত্রী বহসোশ্বি িোবয়ত্ব পোেি কশ্বরবছশ্বেি। এ ছোডো বতবি হবরয়োিো ও বিহোশ্বরর

চন্দ্রশ্বেখ্র রকোবভর্-সংক্র্োন্ত েটিেতোর কোরশ্বণ মোরো রগশ্বেি । বতবি তমমজার্া রটমেে
রটমনস অযারসামসর়েশরনে (টিটিটিএ) িতব মোি রপ্রবসশ্বর্ন্ট বছশ্বেি । 63 িছর িয়সী
চন্দ্রশ্বের, 1982 সোশ্বে অেুব ি পুরষ্কোর পোি । 2006 সোশ্বে 'মোই ফোইটিযোক িম রর্থস
রর্োর' সীতো শ্রীকোশ্বন্তর সোশ্বথ চশ্বন্দ্রর আত্মেীিিী প্রকোবেত হয় ।
প্রাক্তন মসমেআই অমফসাে রক োরর্াথামান মাো রর্রেন
প্রোক্তি বসবিআই অবফসোর রক োরর্াথামান মোরো রগশ্বেি। বতবি রোেীি গোন্ধী হতযো মোমেোর
বিশ্বেষ তিন্তকোরী িশ্বের (এসআইটি) প্রধোি ইিশ্বভবেশ্বগেি অবফসোর বছশ্বেি। 1988 সোশ্বে
বতবি পুবেে পিক এিং 1994 সোশ্বে রপ্রবসশ্বর্ন্ট পিক েোভ কশ্বরি।
রোশ্বগোথোমোি অশ্বিকগুবে িই রচিো কশ্বরশ্বছি রযমি কিমপরেমস টু মকে োজীে র্ান্ধী,
থার্ড মর্গ্রী ক্রাইম ইনরভমস্টরর্শন রমরনজরমন্ট এন্ড ক্রাইম এন্ড র্া মক্রমমনাে । বতবি
1968 সোশ্বে বসবিআইশ্বত সোি-ইিশ্বপির বহসোশ্বি রযোগিোি কশ্বরবছশ্বেি।
মেিযাত র্মণতমের্ এমএস নেমসমিান প্র়োত িরেন
বিখ্যোত ভোরতীয় গবণতবিি, অধযোপক এমএস িরবসমহোি প্রয়োত হশ্বেি । অধযোপক
িরবসমহোি এিং বস এস রেেোবি 'নেমসমিান-রশশামি' বথওশ্বরম প্রমোশ্বণর েিয বিখ্যোত
বছশ্বেি। বতবিই একমোে ভোরতীয় বযবি বিজ্ঞোশ্বির রক্ষশ্বে মকং ফ়েসাে আন্তজডামতক
পু েষ্কাে রপশ্বয়শ্বছি। বতবি রচন্নোইশ্বয়র েশ্বয়োেো কশ্বেে রথশ্বক স্নোতক এিং রিোম্বোইশ্বয়র টোটো
ইিবেটিউট অি ফোন্ডোশ্বমন্টোে বরসোচব, মুম্বোই বিেবিিযোেয় রথশ্বক বপএইচবর্ বর্বগ্র অেবি
কশ্বরশ্বছি ।
প্রিযাত তামমে রেিক এেং রফাকরোমেস্ট োজনাো়েণন প্র়োত িরেন
বিখ্যোত তোবমে রফোকশ্বেোবরে এিং প্রেংবসত রেখ্ক রোেিোরোয়ণি মোরো রগশ্বেি । তোাঁর
তোবমে ইবিবেয়োেরো তোাঁশ্বক বকরো িোশ্বম সম্ভোষণ করত । বতবি ‘কোবরেোে সোবহশ্বতযর’ প্রিতব ক
বহসোশ্বি পবরবচত বছশ্বেি। 1991 সোশ্বে তোাঁর ‘উপিযোস‘ রগোপোেপুরোথু মোক্কোে ’এর েিয
বকরোশ্বক সোবহতয একোশ্বর্বম পুরষ্কোশ্বর ভূবষত করো হশ্বয়বছে। বতবি রছোটগে, উপিযোস,

কোরশ্বণ মোরো রগশ্বছি। বতবি 1980 সোশ্বের 6 েু ি রথশ্বক 1981সোশ্বের 14 েু েোই
প্রোক্তি রোেযপোেও বছশ্বেি।
প্র়োত িরেন পমেরেশমের্ সু ্েোে েহুগুনা
সুপবরবচত পবরশ্বিেবিি ও গোন্ধীিোিী, সুন্দরেোে িহুগুিো মোরো রগশ্বছি। তোাঁর িয়স হশ্বয়বছে 94
িছর। পবরশ্বিে সুরক্ষোর প্রিতব ক বমিঃ িহুগুিো আবের িেশ্বক বহমোেশ্বয়র িড িোাঁধ বিমবোশ্বণর
বসদ্ধোশ্বন্তর বিশ্বরোবধতো কশ্বরবছশ্বেি। বতবি রতহোবর িোাঁধ বিমবোশ্বণর তীব্র্ বিশ্বরোবধতো কশ্বরবছশ্বেি।
রতহরী গডওয়োশ্বের বসবেয়োরো আেশ্বম কশ্বয়ক িেক ধশ্বর িসিোসকোরী িহুগুিো অশ্বিক
তরুণশ্বক পবরশ্বিে সেশ্বকব অিুরোগী হশ্বত অিুপ্রোবণত কশ্বরবছশ্বেি। তোাঁর আেমটি তরুণশ্বির
েিয উন্মুক্ত বছে, যোশ্বির সোশ্বথ বতবি সহশ্বেই রযোগোশ্বযোগ করশ্বতি।
িোস্তুগতভোশ্বি সংশ্বিিিেীে অঞ্চেগুবেশ্বত গোছ কোটো ররোধ করশ্বত, বতবি সত্তশ্বরর িেশ্বক
স্থোিীয় মবহেোশ্বির সোশ্বথ বচপশ্বকো আশ্বন্দোেি শুরু কশ্বরবছশ্বেি। আশ্বন্দোেশ্বির সোফশ্বেযর ফশ্বে
পবরশ্বিেগতভোশ্বি সংশ্বিিিেীে িিভূবমশ্বত গোছ কোটো বিবষদ্ধ করোর েিয আইি কোযবকর করো
হশ্বয়বছে। বতবি বচপশ্বকো আশ্বন্দোেশ্বি রলোগোিও বিশ্বয়বছশ্বেি: ‘িোস্তুেোস্ত্র একটি স্থোয়ী
অথবিীবত।"
ভােতী়ে েমিংর়ে প্রথম রিাণাচার্ড পু েষ্কাে প্রাপ্ত রকাচ ও. মপ. ভােিাজ প্র়োত
িরেন
ভোরতীয় িবিংশ্বয় প্রথম রিোণোচোযব পুরষ্কোর প্রোপ্ত রকোচ ও. বপ. ভোরিোে প্রয়োত হশ্বেি। 1985
সোশ্বে চোেু হওয়ো রকোবচংশ্বয়র সশ্বিবোচ্চ েোতীয় সম্মোি ভোেচন্দ্র ভোের ভোগিত(ররসবেং) এিং
ও. এম. িোবম্বয়োর (অযোথশ্বেটিি) এর সোশ্বথ বতবিও অেবি কশ্বরবছশ্বেি।
ভোরিোে 1968 রথশ্বক 1989 সোে পযবন্ত ভোরশ্বতর েোতীয় িবিং রকোচ বছশ্বেি এিং
েোতীয় বিিবোচক বহসোশ্বিও িোবয়ত্ব পোেি কশ্বরবছশ্বেি। বতবি পোটিয়োেোর িযোেিোে ইিবেটিউট
অফ রেোটবস ইবন্ডয়োর প্রথম প্রধোি প্রবেক্ষক বছশ্বেি।
মেিযাত সু েকাে জু টি "োম-েক্ষ্মণ" এে প্রেীণ সংর্ীত পমেচােক 'েক্ষ্মণ' মাো

রেোককোবহিী এিং প্রিশ্বন্ধর বিবেষ্ট রেখ্ক বছশ্বেি এিং বতবি 30 টিরও রিবে িই প্রকোে
কশ্বরশ্বছি।

রর্রেন

প্রাক্তন NSG প্রধান রজ রক র্ত্ত,মর্মন 26/11 -এে কাউন্টাে-রটেে অপসরক রনতৃত্ব

মোরো রগশ্বেি। তোাঁর আসে িোম বিেয় পোবতে, তশ্বি বতবি 'রোম-েক্ষি' বহসোশ্বি রিবে পবরবচত

মর্র়েমেরেন,মতমন মাো রর্রেন

বছশ্বেি এিং বহবন্দ চেবচ্চশ্বের রোেশ্রী রপ্রোর্োকেশ্বির সোশ্বথ তোাঁর কোশ্বের েিয বতবি সিশ্বচশ্বয়

িযোেিোে বসবকউবরটি গোর্ব (NSG)এর প্রোক্তি বর্শ্বরির-রেিোশ্বরে রে.রক.িত্ত ,বযবি

রিবে বিখ্যোত বছশ্বেি।

26/11-এর মুম্বোই সন্ত্রোিোিী হোমেোর সময় রসিোিোবহিীশ্বক রিতৃ ত্বিোি কশ্বরবছশ্বেি, বতবি

েক্ষ্মণ রিে কশ্বয়কটি বহট চেবচ্চশ্বের েিয রযমি এশ্বেন্ট বিশ্বিোি (1977), রমইশ্বি পযোয়োর

রকোবভর্-19 সেবকব ত েটিেতোর কোরশ্বণ মোরো রগশ্বছি। রে রক িত্ত 26/11-এর মুম্বোই
সন্ত্রোসিোিী হোমেোয় ব্লযোক টশ্বিবশ্বর্ো অপোশ্বরেি চেোকোেীি সন্ত্রোসিোি ও উদ্ধোর প্রশ্বচষ্টো
রিশ্বখ্বছশ্বেি।

বকয়ো (1989), হম আপশ্বি তহ রকৌি(1994),হোম সোথ সোথ হযোয় (1999) প্রভৃবতর
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বিখ্যোত সুরকোরযুগে “রোম-েক্ষ্মণ” এর প্রিীণ সংগীত পবরচোেক "েক্ষ্মণ", হোটব অযোটোশ্বক

সংগীত রচিো কশ্বরবছশ্বেি। রোম-েক্ষণ বহবন্দ, মোরোঠি এিং রভোেপুবর সশ্বমত প্রোয় 75 টি
ছবিশ্বত কোে কশ্বরশ্বছি।
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িযারটাোরঞ্চে িাো মেরেে েৃ িত্তম মেমানটি পমেক্রমা সম্পূ ণড করেরে
চীরনে ‘িাইমির্ চারেে জনক’ ইউ়োন েংমপং প্র়োত ির়েরেন
হোইপোরশ্বসোবিক রভবহকে পবরিহশ্বির েিয এিং মহোকোশ্বে সহশ্বে অযোশ্বিশ্বসর সুবিধোর েিয
চীিো বিজ্ঞোিী ইউ়োন েংমপং একটি হোইবব্র্র্ ধোশ্বির রিি ততবরর েিয খ্যোবত অেবি
কশ্বরবছশ্বেি যো রিশ্বে েশ্বসযর উৎপোিিশ্বক িযোপকভোশ্বি িৃ বদ্ধ কশ্বরবছে । বতবি 91 িছর িয়শ্বস

ততবর করো বিশ্বের িৃ হত্তম বিমোি, কযোবেশ্বফোবিবয়োর রমোেোশ্বভ মরুভূবমর উপশ্বর পবরষ্কোর

রেষ বিিঃেোস তযোগ কশ্বরি। ইউয়োি 1973 সোশ্বে উচ্চ ফেিেীে হোইবব্র্র্ ধোশ্বির চোষোিোশ্বি

আকোশ্বে উশ্বডশ্বছ।

বিরোট সোফেয অেবি কশ্বরবছশ্বেি । এরফশ্বে বচশ্বি িৃ হৎ আকোশ্বর উৎপোিি করো সম্ভি হয় এিং
পরিতীকোশ্বে িোইশ্বরর রিেগুবেশ্বতও তো ছবডশ্বয় পশ্বর ।

‘রক’ িোশ্বম বিমোিটি একটি বি-বফউেশ্বেে িকেো এিং িীঘবতম উইংসেযোশ্বির তিবেষ্টয

1971 র্ু রদ্ধে েীে করনডে পাঞ্জাে মসং প্র়োত ির়েরেন

4 হোরবকউবেসশ্বক ছোবডশ্বয় রগশ্বছ।

1971 সোশ্বের িোংেোশ্বিে মুবক্তযুশ্বদ্ধর সময় পুঞ্চ যুশ্বদ্ধর িীরপুরুষ বছশ্বেি কশ্বিবে পোেোি
বসং। বতবি মোরো যোওয়োর পশ্বর মহোমোরী রপ্রোশ্বটোকে অিুযোয়ী পূণব সোমবরক সম্মোি সহ তোর
রেষকৃ তয করো হশ্বয়শ্বছ। তৃ তীয় সশ্বিবোচ্চ যুদ্ধকোেীি িীরশ্বত্বর পুরেোর িীরচশ্বক্র্ ভূবষত এই
অিসরপ্রোপ্ত অবফসোর রকোবভর্ পরিতী েটিেতোর কোরশ্বণ মোরো যোি।

িযোশ্বটোেোঞ্চ 550,000 পোউন্ড িহি করশ্বত সক্ষম এিং এটি উচ্চ উচ্চতো রথশ্বক রশ্বকট

1942 সোশ্বের 15 রফব্রুয়োবর পোেোি বসংশ্বহর েন্ম। 1967 এর 16 বর্শ্বসম্বর কশ্বিবেশ্বক
6ষ্ঠ িযোটোবেয়ি, বেখ্ ররবেশ্বমশ্বন্ট বিশ্বয়োগ করো হশ্বয়বছে। 1986 সোশ্বের 12 অশ্বিোির রথশ্বক
1990 সোশ্বের 29 েু েোই পযবন্ত বতবি িযোটোবেয়শ্বির িোবয়শ্বত্ব বছশ্বেি।

রশ্বয়শ্বছ যো 385 ফু ট (117 বম) রিশ্বগ চশ্বে , যো 321 ফু ট (98 বমটোর)রিশ্বগ চেো এইচ -

েঞ্চ করশ্বত সক্ষম হশ্বি।
ত্রেশােী মিও়োস প্রথম মমিো মিরসরে মেআেও-রত অমফসাে কমামন্ডং মনর্ু ক্ত
ির়েরেন
প্রথম মবহেো অবফসোর তিেোেী এস বহওয়োস ির্বোর ররোর্স অগবোিোইশ্বেেি (বিআরও) -রত
অবফসোর কমোবন্ডং বহসোশ্বি বিশ্বয়োগপ্রোপ্ত হশ্বয়শ্বছি , রযখ্োশ্বি বতবি ভোরত-চীি সীমোন্ত সডশ্বকর
মোধযশ্বম সংশ্বযোগ রিওয়োর েিয িোবয়ত্ব পোেি করশ্বিি। তিেোেী মহোরোশ্বের ওয়োশ্বধবর িোবসন্দো

মু মক্তরর্াদ্ধা এইচ. এস. রর্ােস্বামী প্র়োত িরেন

এিং কোরবগশ্বের সফে িোবিশ্বত রময়োি রেষ কশ্বরশ্বছি।

সম্প্রবত রকোবভর্ -19 রথশ্বক সুস্থ হশ্বয় ওেো মুবক্তশ্বযোদ্ধো এইচ এস রর্ােস্বামী মোরো রগশ্বেি।

প্রথমত, ির্বোর ররোর্স অগবোিোইশ্বেেি (বিআরও) একেি মবহেো অবফসোরশ্বক ভোরত-চীি

বতবি 1918 সোশ্বের 10 এবপ্রে রিঙ্গোেুরুশ্বত েন্মগ্রহণ কশ্বরবছশ্বেি। িারোিমি

সীমোশ্বন্তর উঁচু-উচ্চতো অঞ্চশ্বে সংশ্বযোগ রিওয়োর েিয িোবয়ত্বপ্রোপ্ত একটি ররোর্ কিিোকেি

শ্রীমনোসাই়ো রর্ােস্বামী, ভোরত ছোশ্বডো আশ্বন্দোেি এিং মেরনাো ভারেে ভূর্ন

রকোেোবিশ্বক (আরবসবস) কমোশ্বন্ডর েিয বিশ্বয়োগ কশ্বরশ্বছ।

আর্ােরন অংে রিওয়োর েিয পবরবচত। হোশ্বরোহবে শ্রীবিিোসোইয়ো রিোরস্বোমী, ভোরত তযোগ
আশ্বন্দোেি এিং বিশ্বিোিো ভোশ্বির ভূিি আশ্বন্দোেশ্বি অংে রিওয়োর েিয পবরবচত। বতবি
কণবোটশ্বকর নার্মেক সমাজ আর্ােরনও একেি পবরবচত িযবক্তত্ব কোরণ বতবি

মেরেে র্ীঘড তম পথচােী রসতু চােু িে পতুডর্ারে

রিঙ্গোেুরুশ্বত হ্রি পুিরুদ্ধোশ্বরর েিয প্রচোর চোবেশ্বয়বছশ্বেি।
রেিক এেং আটড মকউরেটে অেকা েঘু েংশী প্র়োত িরেন
রেখ্ক ও আটব বকউশ্বরটর আেকা েঘু েংশী মোরো রগশ্বেি। বতবিই ভোরশ্বতর প্রথম প্রবেবক্ষত
আটব বকউশ্বরটর বছশ্বেি বযবি েন্ডশ্বির রর্ার্ল্মস্মথস করেজ এিং অিশ্বফোশ্বর্বর আধু মনক
মশল্প র্াদুঘেটিরত প্রবেক্ষণ বিশ্বয়বছশ্বেি। বতবি 25 টিেও রিবে প্রধোি প্রিেবিীগুবে বর্েোইি
কশ্বরবছশ্বেি । রযগুবে পরিতীকোশ্বে অশ্বিক রিে এিং বিশ্বের অিযোিয অঞ্চশ্বে প্রিবেবত
হশ্বয়বছে ।

Miscellaneous News
এইচমসএে রটকরক মপেরন রফরে তৃতী়ে সেড ামধক মূ েযোন ভােতী়ে আইটি ফারমড
পমেণত ির়েরে উইরপ্রা
এইচবসএে রটকশ্বিোেবেসশ্বক 2.62 ট্রিবেয়ি র্েোশ্বরর িোেোর কযোশ্বপ িমি কশ্বর 2.65
ট্রিবেয়ি র্েোর িোেোর মূেধি িোরো উইশ্বপ্রো তৃ তীয় িৃ হত্তম ভোরতীয় আইটি পবরশ্বষিো সংস্থো
বহসোশ্বি তোর অিস্থোি বফশ্বর রপশ্বয়শ্বছ। টিবসএস 11.51 ট্রিবেয়ি র্েোর িোেোর কযোপ বিশ্বয়
তোবেকোর েীশ্বষব রশ্বয়শ্বছ তোরপশ্বর রশ্বয়শ্বছ ইিফবসস।
তোপমোেো িৃ বদ্ধ 1.5 বর্বগ্র রসেবসয়োস কমোশ্বত পযোবরস চুবক্তর উশ্বেেয অিুসোশ্বর উইশ্বপ্রো
2040 সোশ্বের মশ্বধয রিট-বেশ্বরো বগ্রিহোউস গযোস (বেএইচবে) বিগবমি অেবশ্বির প্রবতশ্রুবতও
েোবিশ্বয়শ্বছ। রিেটির তৃ তীয় িৃ হত্তম সফ্টওয়যোর পবরশ্বষিো সংস্থো তোর 2016-17 (রিসরকোরী)
এর রিস িছশ্বরর তু েিোয় 2030 সোশ্বের মশ্বধয বেএইচবে বিিঃসরশ্বণ 55 েতোংে হ্রোশ্বসর
মধযিতী েক্ষয বিধবোরণ কশ্বরশ্বছ।
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ইউশ্বিশ্বেোর আউশ্বরোকো ওয়োর্ল্ব বেওপোশ্বকবর এক রপ্রস বিজ্ঞবপ্তশ্বত েোিোশ্বিো হশ্বয়শ্বছ,
"আউশ্বরোকো" িোশ্বম বিশ্বের িীঘবতম পথচোরী সোসশ্বপিেি বব্র্েটি পতুব গোশ্বে রখ্োেো হশ্বয়বছে।
আউশ্বরোকো বব্র্ে তোর েযোিগুবে েু শ্বড আধো বকশ্বেোবমটোর (প্রোয় 1,700 ফু ট) হোাঁটোর সুশ্বযোগ
রিয়, তোরগুবে রথশ্বক স্থবগত একটি ধোতি ওয়োকওশ্বয় বিশ্বয়। পোইভো িিীটি প্রোয় 175 বমটোর
(574 ফু ট) িীশ্বচ একটি েেপ্রপোশ্বতর মধয বিশ্বয় প্রিোবহত হশ্বয়শ্বছ।
বব্র্েটি বভ-আকৃ বতর কংবক্র্ট টোওয়োরগুবের মশ্বধয বেশ্বের তোরগুবেশ্বত ঝু েশ্বছ এিং পোইভো
িিীর তীশ্বর সংশ্বযোগ স্থোপি কশ্বর। ররকর্ব রব্র্বকং বব্র্েটি ততবরশ্বত রিে কশ্বয়ক িছর সময়
রেশ্বগবছে এিং এটি পতুব বগে েু বর্ও আইটিকিস বর্েোইি কশ্বরবছশ্বেি। এটি কির্ুবরে বিমবোণ
কশ্বরবছশ্বেি এিং িযয় হশ্বয়শ্বছ প্রোয় 2.8 বমবেয়ি র্েোর (2.3 বমবেয়ি ইউশ্বরো)।
আেজান নার্ও়োসও়োো: 1975 সারেে পে ভােতী়ে মক্ররকট র্রেে প্রথম পামসড
সর্সয
সোউিোেটশ্বি বিউবেেযোশ্বন্ডর বিপশ্বক্ষ বিে রটে চযোবেয়িবেশ্বপর ফোইিোশ্বের েিয
মশ্বিোিীত ভোরতীয় রটে িশ্বে বরেোভব রখ্শ্বেোয়োড বহসোশ্বি রিশ্বছ রিওয়ো হশ্বয়শ্বছ গুেরোশ্বটর
িোম-হোবত রিোেোর 23 িছর িয়সী আরেোি িোগওয়োসওয়োেোশ্বক। মহোরোে সীমোশ্বন্তর বিকটিতী
একটি গ্রোশ্বম পোসী সম্প্রিোশ্বয়র সিসয আরেোি ররোবহটি িোগওয়োসওয়োেো 1975 সোশ্বের পর
েোতীয় পোটিবশ্বত প্রথম পোসী বক্র্শ্বকটোর এিং একমোে সবক্র্য় পোসী বক্র্শ্বকটোর।
ফোরুক ইবেবিয়োর 1975 সোশ্বে ভোরশ্বতর হশ্বয় বিশ্বের সিবশ্বেষ রটে রখ্শ্বেি, এিং মবহেো
িশ্বে র্োয়োিো এর্ুেবের রেষ রখ্েোটি 1993 সোশ্বের েু েোই মোশ্বস হশ্বয়বছে। 1975 সোশ্বের
পর িোশ্বগবোে গ্রোশ্বমর পোবসব সম্প্রিোশ্বয়র কবিষ্ঠতম সিসয, িোগওয়োসওয়োেো হশ্বেি প্রথম
পোবসবয়োি বক্র্শ্বকটোর বযবি ইবন্ডয়োি রমিস বক্র্শ্বকট টিশ্বম রযোগ বিশ্বেি।
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মােিীরপ নতুন ভােতী়ে কনসু যরেট রজনারেে রিাোে অনু রমার্ন মর্ে মমন্ত্রসভা
অে-ইরেকট্রিক রমাটেসাইরকে িযান্ড ‘োইভও়েযাে’ চােু কেে িােরে রর্মভর্সন
প্রধোিমন্ত্রী নরেে রমার্ীে সভোপবতশ্বত্ব রকেী়ে মমন্ত্রসভা 2021 সোশ্বে মােিীরপে অযোর্ু
দ্রুত িধবমোি তিদুযবতক যোিিোহশ্বির িোেোশ্বর িোবে ধরোর েিয,হোরশ্বে-রর্বভর্সি
বসটিশ্বত ভোরশ্বতর িতু ি কিসুশ্বেট রেিোশ্বরে রখ্োেোর অিুশ্বমোিি বিশ্বয়শ্বছ। ভোরত ও
"েোইভওয়যোর" িোমক একটি অে ইশ্বেকট্রিক রমোটরসোইশ্বকে ব্র্যোন্ড চোেু কশ্বরশ্বছ। তরুণ এিং
মোেিীশ্বপর প্রোচীি েোবতগত, ভোষোগত, সোংেৃ বতক, ধমীয় এিং িোবণবেযক সেকব রশ্বয়শ্বছ।
আরও পবরশ্বিেগতভোশ্বি সশ্বচতি রোইর্োর প্রেন্মশ্বক আকৃ ষ্ট করোর েশ্বক্ষয এই সংস্থোটি একটি
ভােত সেকারেে ‘Neighbourhood First Policy’ এেং ‘SAGAR’
পৃথক তিদুযবতক যোি-রকবন্দ্রক বিভোগ ততবর করশ্বি।
(Security and Growth for All in the Region) দৃমষ্টভমঙ্গরত মোেিীশ্বপর
হোরবের প্রথম তিদুযবতক রমোটরিোইক যো 2019 সোশ্বে উশ্বন্মোবচত হশ্বয়বছে, রসটির
একটি গুরুত্বপূণব স্থোি স্থোি রশ্বয়শ্বছ।
িোমোিুসোশ্বর "েোইভওয়যোর" বিভোগ েু েোইশ্বয় প্রথম ব্র্যোন্ডযুক্ত রমোটরসোইশ্বকেটি িোেোশ্বর
আিশ্বত চশ্বেশ্বছ।
মেেেযাপী 50 মেমে়েন র্োরেে টিকার্ান পমেকল্পনাে প্রস্তাে মর্রো IMF
বিেিযোপী 50 মেমে়েন র্োরেে টিকোিোি পবরকেিোর প্রস্তোি বিশ্বয়শ্বছ ইন্টোরিযোেিোে
মবিটোবর ফোন্ড যো 2021 সোশ্বের মশ্বধয রমোট েিসংখ্যোর কমপশ্বক্ষ 40 শতাংশ এিং
2022 সোশ্বের প্রথম ছয় মোশ্বসর মশ্বধয রমোট েিসংখ্যোর কমপশ্বক্ষ 60 শতাংশ কভোর
করশ্বি। এই টিকোর েক্ষযমোেো পূরশ্বণর েিয রকোভোিশ্বক অবতবরক্ত অবগ্রম অিুিোি রিওয়ো
হশ্বি ।
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