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National News 
 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী মকাভিডের কারডে অনাথ হডে যাওো শিশুদের জনয 10 

লক্ষ টাকার ভি এম মকোর ফান্ড ম াষো কডরডেন 

মকাভিে-19-এর কারণে অনাথ হণে যাওো শিশুণের জনয প্রধানমন্ত্রী নডরন্দ্র 

মমাদী একাশিক কল্যােমূল্ক ব্যব্স্থা ঘ াষো কণরণেন। ঘয সমস্ত শিশুরা ব্াব্া-মা 

উভেণক ব্া ব্াব্া অথব্া মা ব্া আইনী অশভভাব্ক ব্া েত্তক ঘনওো শিতা-মাতা 

উভেণকই ঘকাশভড -19-এর কারণে হাশরণেণে ঘসইসব্ ব্াচ্চাণের জনয 

প্রধানমন্ত্রী-ডকোর্স ভিশু প্রকডের আওতাে সাহাযয করা হণব্। কল্যােমূল্ক 

িেণেিগুশল্ নীণে তাশল্কাভুক্ত করা হণেণে: 

র্ন্তাডনর নাডম ভফক্সে ভেডিাভজট 

• সরকার “PM-CARES for Children” প্রকল্প ঘ াষো কণরণে যার 

অিীণন প্রিানমন্ত্রী-ণকোসস তহশব্ল্ ঘথণক এই জাতীে শিশুণের নাণম শিক্সড 

শডণিাশজট ঘ াল্া হণব্। 

• তহশব্ণল্র ঘমাট কিসাস প্রশতটি সন্তাণনর জনয 10 লক্ষ টাকা হণব্। 

• শিশুটি 18 বের বেডর্ ঘি ৌঁেণল্ িরব্তী িাৌঁ ে ব্েণরর জনয তার ব্যশক্তগত 

প্রণোজনীেতার যত্ন ঘনওোর জনয একটি মাশসক আশথসক সহােতা / 

স্টাইণিন্ড শেণত এই কিসসটি ব্যব্হৃত হণব্। 

• 23 বের বেডর্ ঘি ৌঁণে যাওোর িণর, শিশুটির ব্যশক্তগত এব্ং ঘিিাোর 

ব্যব্হাণরর জনয কিসাস অথসটি এককাল্ীন শকেু অথস শহসাণব্ িাণব্।  

ভিক্ষা 

• 10 বেডরর কম ব্েসী ব্াচ্চাণের শনকটতম মকন্দ্রীে ভবদযালডে ব্া একটি 

ঘব্সরকারী সু্কণল্ ঘড স্কল্ার শহসাণব্ ভশতস  করা হণব্। 

• 11-18 বের ব্েণসর ব্াচ্চাণের ঘকন্দ্রীে সরকাণরর আব্াশসক শব্েযাল্ণে 

ঘযমন সর্ভনক সু্কল এবং নডিাদে ভবদযালডে ভশতস  করা হণব্। 

• উচ্চ শিোর ঘেণে, শিশুণের ঘিিাগত ঘকাসসগুশল্র জনয অথব্া ভারণত 

উচ্চ শিোর জনয প্রেশল্ত শনেম ঘমণন ঋে ঘেো হণব্। এই ঋণের সুে 

ভিএম-ডকোরর্ তহভবল ঘথণক ঘেওো হণব্। 

স্বাস্থ্য বীমা 

• প্রতিটি তিশু আয়ুষ্মান ভারি প্রকল্পের (PM-JAY) আওিায প াঁ চ লক্ষ 

ট ক র স্বাস্থ্য বীমা কভার পাল্পব । 

• এই তিশুল্পের তপ্রতমযাল্পমর পতরমাণ PM CARES 18 বছর বযল্পে প্রোন 

করল্পব । 

শিশিএিই কক শিড -19 এর শিরুদে লড় ই কর র জন্য ইয়ং ওয শরযর 

আদদ লন্ শুরু কদরদে  

• CBSE ককাতভড -19 এর তবরুল্পে লডাইল্পয 50 লক্ষ িরুণল্পক একল্পে আনার  

জনয একটি কেিবযাপী ইয়ং ওযাতরযর আল্পদালন শুরু কল্পরল্পছ । এই 

আল্পদালনটি 5 ককাটি মান়ুল্পের জীবনল্পক প্রভাতবি করল্পব বল্পল আিা করা 

হল্পে। কবাডড  Youth Affairs and Sports, Ministry of Health 

and Family Welfare, YuWaah-UNICEF এব়ং 950 এর কিশি 

অ়ংিীে রদের তনল্পয  এই আল্পদালন শুরু কল্পরল্পছ। 
 

এক্সদরদিতু ক  য টিঅয দপর ম ধ্যদম গ্র ম ঞ্চদলর ম নু্ষদের কক শিড 

িন্ ক্তকরণ প্রশিয  চ লু কদরদে 

• কেস্ট এক্স-ল্পরল্পযর োহাল্পযয ককাতভড 19-এর িীঘ্র েনাক্তকরল্পণর জনয 

‘এক্সদরদিতু’ নাল্পম একটি নি়ু ন এআই োতলি প্ল্যাটফমড তিতর করা হল্পযল্পছ। 

এটি গ্রামাঞ্চল্পলর মান়ুেল্পের প্রাথতমকভাল্পব েনাক্তকরল্পণর জনয উপকারী হল্পব 

কযখাল্পন RT-PCR পরীক্ষ  এব়ং শিটি-স্ক্য ন্গুশল েহল্পজ হয না। 

এক্সল্পরল্পেি়ু  কহাযাটেঅ্যাল্পপর মাধ্যল্পম পতরোলনা করল্পব। এটি কহাযাটেঅ্যাপ 

তভতিক েযাটল্পবাল্পটর মাধ্যল্পম পাঠাল্পনা কলা-ল্পরল্পজাতলউিন কেস্ট এক্স-ল্পর তেে 

কথল্পকও ককাতভড 19 পতজটিভ করাগীল্পের খ়ুুঁল্পজ কবর করল্পব । 

• এই প্রতিযাটি ARTPARK (এআই এি়ং কর দি টিকি কটকদন্ লশজ 

প কক ), ইতিযান ইনতস্টটিউট অ্ফ োল্পযন্স (আইআইএেতে) দ্বারা প্রতিতিি 

একটি নন-প্রতফট ফাউল্পিিন।এটি শডপ টক দমন্ট অফ ি ইন্স এন্ড 

কটকদন্ লশজ  (DST), ি রত িরক র(GOI) তিরী কল্পরল্পছ কিঙ্গ লুরু 

শিশিক ক লথদটক স্ট টক আপ শন্র ম ই এব়ং ইশন্ডয ন্ ইন্শস্টটিউট 

অফ ি দযদন্সর (আইআইএিশি) েহল্পযাতগিায। 
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তরুণ কলখকদের উৎি   প্রে ন্ কর র জন্য িরক র YUVA PM  Scheme 

চ লু করল  

The Ministry of Education এর অ্ধ্ীল্পন থাকা The Department of 

Higher Education িরুণ কলখক কলতখকাল্পের উৎোহ বাডাল্পনার জনয এব়ং 

িাল্পের পরামিড প্রোল্পনর জনয ‘YUVA- Prime Minister’s Scheme For 

Mentoring Young Authors’ োল়ু কল্পরল্পছ । YUVA এর প়ুল্পরা কথাটি হল 

Young, Upcoming and Versatile Authors.  এটি একটি কলখক 

কমন্টারতিপ কপ্রাগ্রাম । কযেব িরুণ এব়ং প্রতিভাবান কলখকল্পের বযে  30 

বছল্পররও কম িাল্পের কেল্পি পডা, কলখা এব়ং বইল্পযর ে়ংসৃ্কতি প্রোর করার জনয 

এব়ং তবশ্ববযাপী ভারি ও ভারিীয কলখাগুতল প্রল্পজক্ট করার প্রতিক্ষণ কেওযা হল্পব। 

প্রকল্পটি  িম্পদকক : 

• তিক্ষা মন্ত্রল্পকর আওিাধ্ীন নযািনাল ব়ুক ট্রাস্ট, এই প্রকেটির বাস্তবাযনকারী 

ে়ংস্থ্া হল্পব। 

• েবডল্পমাট 75 জন কলখকল্পক একটি অ্ল ইতিযা কনল্পটল্পস্টর মাধ্যল্পম তনবডাতেি 

করা হল্পব, যা https://www.mygov.in/ ওল্পযবোইল্পটর এর মাধ্যল্পম 1 জুন্ 

- 31 জুল ই 2021-এর মল্পধ্য পতরোতলি হল্পব। 

• িরুণ তবজযী কলখকল্পের তবতিষ্ট কলখক / পরামিডোিাল্পের দ্বারা প্রতিক্ষণ 

কেওযা হল্পব। 

• প্রল্পিযক কলখকল্পক প্রতি ছয মাল্পের জনয প্রতি মাল্পে পঞ্চ ি   জ র 

ট ক র বৃতি কমন্টরতিপ তস্কল্পমর অ্ধ্ীল্পন প্রোন করা হল্পব। 
 

কক শিদড ম র  কেদেন্ এমন্ ম নু্ষদের উপর শন্িক রিীলদেরদক কপন্িন্ 

কেওয র জন্য শস্ক্ম ক  ষণ  কদরদে িরক র 

প্রধ্ানমন্ত্রী ন্দরন্দ্র কম েীর কনিৃত্বাধ্ীন ভারি েরকার কয েকল পতরবার 

ককাতভল্পডর কারল্পণ উপাজড নকারী েেেযল্পক হাতরল্পযল্পছ, িাল্পের আতথডক েমেযা দূর 

করার জনয দুটি বড বযবস্থ্া ক ােণা কল্পরল্পছ। প্রথমি, েরকার এই জািীয 

পতরবারগুতলল্পক ফযাতমতল কপনিন কেওযার তেোন্ত তনল্পযল্পছ এব়ং তদ্বিীযি, িাল্পের  

বীমা ক্ষতিপূরণ প্রোন করল্পব। 

প্রকল্পগুশল িম্পশকক ত মূল শিষযগুশল: 

1. ফয শমশল কপন্িন্ আন্ড র এমপ্লশযজ কস্টট ইনু্সদরন্স কদপক দরিন্ 

(ESIC) 

• এই জািীয বযতক্তর উপর তনভড রিীল পতরবাল্পরর েেেযগণ তনযমান়ুোল্পর 

গড তেতনক মজ়ু তরর 90% এর েমি়ু লয কপনিন পাওযার অ্তধ্কারী 

হল্পব। 

• এই ে়ুতবধ্াটি 24 মােড  2020 কথল্পক 24 মােড  2022 অ্বতধ্ কাযডকর হল্পব। 

2. এমপ্লশযজ প্রশিদডন্ট ফ ন্ড অেক ন্ ইদজিন্ এমপ্লশযজ শডদপ শিট 

শল়ংকড ইনু্সদরন্স শস্ক্ম (EDLI) 

• EDLI  প্রকল্পের আওিায থাকা বীমার ে়ুতবধ্াগুতল উন্নি করা হল্পযল্পছ 

। তবল্পিেি COVID এর কারল্পণ কয েকল কমী জীবন হাতরল্পযল্পছন 

িাল্পের পতরবারল্পক েহাযিা করার উল্পেল্পিয । 

• েবডাতধ্ক বীমা কবতনতফল্পটর পতরমাণ 6 লক্ষ ট ক  কথল্পক বাতডল্পয 7 লক্ষ 

ট ক  করা হল্পযল্পছ।  

• েবডতনম্ন বীমা ে়ুতবধ্ার পতরমাণ  আড় ই লক্ষ ট ক  রাখা হল্পযল্পছ । 

• এই ে়ুতবধ্াটি আগামী তিন বছল্পরর জনয 2020 োল্পলর 15ই কফব্রুয শর 

কথল্পক 2022 োল্পলর 15ই কফব্রুয শর অ্বতধ্ প্রল্পযাজয হল্পব 
 

শজএিটি ক উশন্সল কক শিড উপ ে দন্র উপর কর ে দড়র পরীক্ষ  করদত 8 

িেদিযর পয দন্ল েঠন্ কদরদে 

গুডি অয ন্ড ি শিক দিি টয ক্স (শজএিটি) ক উশন্সল কক শিড -19 ত্র ণ 

ি মগ্রীর েল্পরর ওপর তনণডয কনওযার জনয মন্ত্রীদের একটি েল (GoM) গঠন 

কল্পরল্পছ। বিড মাল্পন, কেল্পি উত্পাতেি ভযাকতেনগুতলল্পি 5% তজএেটি ধ্াযড করা 

হয,ল্পযখাল্পন ককাতভড ে়ংিান্ত ওে়ুধ্ এব়ং অ্তক্সল্পজন কল্পন্সল্পেটল্পরর ওপর 12% 

ধ্াযড করা হয। অ্যালল্পকাহল তভতিক েযাতনটাইজার, হযাি ওযাি, জীবাণ়ুনািক এব়ং 

থাল্পমডাতমটারগুতলল্পি 18% তজএেটি ধ্াযড করা হয। 

কম ালল্পযর ম়ুখযমন্ত্রী কনরাড কক ো়ংমার কনিৃল্পত্ব আট েেল্পেযর মতন্ত্রেভা পযাল্পনল 

ভযাকতেন, ওে়ুধ্, কটতস্ট়ং তকট এব়ং কভতন্টল্পলটর এর মল্পিা ককাতভড -19 এর 

অ্িযাবিকীয তজতনেগুতলর ওপর গুডে এি োতভড ল্পেে টযাক্স (তজএেটি) ছাল্পডর 

তবেযটি তবল্পবেনা কল্পরল্পছ। মন্ত্রীল্পের েলটির (GoM) অ্নযানয েেেযরা হল্পলন 

গুজরাল্পটর উপ-ম়ুখযমন্ত্রী শন্শতন্ি ই পয দটল, মহারাল্পের উপ-ম়ুখযমন্ত্রী অশজত 

প ওয র, কগাযার পতরবহণমন্ত্রী ম উশিন্ েশডন্দ  , ককরালার অ্থডমন্ত্রী ককএন্ 

ি ল দে প ল, ওতডিার অ্থডমন্ত্রী ন্ীরঞ্জন্ পূজ শর, কিল্পলঙ্গানার অ্থডমন্ত্রী টি 

 শরি র ও এব়ং উির প্রল্পেল্পির অ্থডমন্ত্রী িুদরি কুম র খ ন্ন ।  

তজএেটি কাউতন্সল্পলর 43 তম বিঠদক অথকমন্ত্রী শন্মকল  শিত রমন্ 

বল্পলতছল্পলন,ভযাকতেন ও তেতকৎো েরবরাল্পহর েল্পরর তবেল্পয তেোন্ত কনওযার জনয 

একটি মতন্ত্রস্তল্পরর পযাল্পনল গঠন করা হল্পব।এর করফাল্পরল্পন্সর িিড াবলী অ্ন়ুযাযী, 

মতন্ত্রেভার েল (GoM) ককাতভড ভযাকতেন, ওে়ুধ্ এব়ং ককাতভড তেতকত্োর জনয 

ওে়ুল্পধ্র উপর ছাল্পডর প্রল্পযাজনীযিা, ককাতভড েনাক্তকরল্পণর জনয পরীক্ষার তকট, 

কমতডল্পকল-ল্পগ্রড অ্তক্সল্পজন, পালে অ্তক্সতমটার, হযাি েযাতনটাইজার , অ্তক্সল্পজন 

কথরাতপ যন্ত্রগুতল পরীক্ষা করল্পব ( কনল্পেল্পেটর , কজনাল্পরটর এব়ং কভতন্টল্পলটর), 

তপতপই তকট, এন 95 মাস্ক, োতজড কযাল মাস্ক, িাপমাো মাপার থাল্পমডাতমটারগুতল 

এব়ং ককাতভড োল্পণর জনয প্রল্পযাজনীয অ্নযানয োমগ্রী এগুতলর ওপর GST 

ছাল্পডর প্রল্পযাজনীযিার তবেযগুতল পরীক্ষা করল্পব। 
 

আইআইটি গুয   টির েদিষকর  ক িকন্ শন্িঃিরণ কম দত "স্ম টক  উইদন্ড " 

শডজ ইন্ কদরদেন্  

আইআইটি গুযাহাটির গল্পবেকরা একটি "স্ম টক  উইদন্ড " তিতর কল্পরল্পছন যা 

কভাল্পেজ  প্রল্পযাগ কল্পর কয পতরমাণ িাপ এব়ং আল্পলা  ল্পর প্রল্পবি করল্পব  িা 

তনযন্ত্রণ করল্পি পারল্পব । এই উপাোনগুতল তবতড়ংগুতলল্পি জলবায়ু তনযন্ত্রণ বযবস্থ্া 

উন্নযল্পন েহাযিা করল্পি পাল্পর। তবজ্ঞানীরা োতব কল্পরল্পছন কয এ জািীয উপকরণ 

তবতভন্ন তবতড়ংগুতলল্পি  জলবায়ু তনযন্ত্রণ বযবস্থ্া উন্নযল্পন েহাযিা করল্পব । এই 

েমীক্ষাটি েম্প্রতি একটি জানডাল্পল প্রকাতিি হল্পযল্পছ, এর নাম হল - ‘Solar 

Energy Materials & Solar Cells' । 
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আইআইটি  ইল্পলক্ট্রতনক্স এব়ং ইল্পলতক্ট্রকযাল ইতিতনযাতর়ং  তবভাল্পগর েহকারী 

অ্ধ্যাপক কেবব্রি তিকোর এব়ং িার গল্পবেক তিক্ষাথী আিীে কুমার কেৌধ্াতর এর 

কেৌলল্পি  এই  লক্ষয অ্জড ন েহজ হল্পযল্পছ । 
 

শিশ্বিয পী কৃষকদের জন্য IFFCO শন্দয এদল  শিদশ্বর প্রথম 'ন্য দন্  

ইউশরয '   

ইশন্ডয ন্ ফ মক র ফ টিক ল ইজ র কক  অপ দরটিি শলশমদটড 

(আইএফএফশিও) তবশ্বজ়ুল্পড কৃেকল্পের জনয তবল্পশ্বর প্রথম নযাল্পনা ইউতরযা 

তলকুইড োল়ু কল্পরল্পছ। আইএফএফতেও কিৃড ক জাতর করা একটি েরকারী তববৃতি 

অ্ন়ুোল্পর, ভারল্পি অ্নলাইন-অ্ফলাইন কমাল্পড অ্ন়ুতিি পঞ্চািিম বাতেডক 

কজনাল্পরল বতড তমটি়ংল্পয প্রস্তাতবি প্রথম নযাল্পনা ইউতরযা তলকুইড উপস্থ্াপন করা 

হল্পযতছল। 
 

ফ মকইশি 'দমডল ইফ'দক শকদন্ ি রদতর িৃ িম অন্ল ইন্ ফ দমকিী কত 

পশরণত  ল  

ফ মকইশি তনল্পজর প্রতিদ্বন্দ্বী কমডল ইফদক অ্তধ্গ্রহল্পণর ক ােণা কল্পরল্পছ । যার 

ফল্পল এটি ভারল্পির বৃহিম অ্নলাইন ফামডাতেল্পি  পতরণি হল্পযল্পছ। এই ে়ু তক্তটির 

ফল্পল ফ মকইশি  ল্পরাযা অ্নলাইন ফাল্পমডতের কক্ষল্পে বৃহিম ফাল্পমডতের প্ল্যাটফমড-এ 

পতরণি হল্পব এব়ং েতিতলিভাল্পব মাল্পে 2 তমতলযন গ্রাহকল্পক পতরল্পবিন করল্পব। 

ে়ু তক্তটি অ্ন়ুযাযী কমতডলাইফ কিযারল্পহাডারল্পের কস্টক 250 তমতলযন ডলার 

হল্পযল্পছ । 

কমডল ইফ গ্রাহকল্পের একই কমাবাইল নম্বল্পরর মাধ্যল্পম িাল্পের কমডলাইফ 

অ্যাকাউন্টটি বযবহার করার জনয ফাতমডতে অ্যাল্পপ লগ ইন করল্পি হল্পব। িাল্পের এক 

বছল্পরর পূল্পবডর  েমস্ত তডতজটালাইজড কপ্রেতিপিন এব়ং ে়ংরক্ষণ করা 

ঠিকানাগুতল ফ মকইশি অয দপ পাওযা যাল্পব। 
 

‘One Nation, One Standard’ শস্ক্মটির ি দথ যুক্ত  ওয  প্রথম স্টয ন্ড ডক  

িশড  দয উঠল RDSO 

‘One Nation, One Standard’ তস্কমটির োল্পথ য়ুক্ত হওযা প্রথম স্টযািাডড  বতড 

হল্পয উঠল RDSO .ভারিীয করলওল্পয কেক্টল্পরর মান তনধ্ডারণকারী শরি চক  

শডজ ইন্ এন্ড স্টয ন্ড ডক ি অেক ন্ ইদজিন্ (RDSO) ককন্দ্রীয েরকাল্পরর 

‘One Nation, One Standard’ প্রকদল্প কযাগোনকারী কেল্পির প্রথম 

স্টযািাডড  বতড কি পতরণি হল্পযল্পছ। RDSO এখন তিন বছল্পরর জনয িুযদর  অফ 

ইশন্ডয ন্ স্টয ন্ড ডক  (BIS)দ্বারা ‘Standard Developing Organisation’ 

তহোল্পব স্বীকৃি হল্পযল্পছ। 
 

WHO ি রদত প ওয  প্রথম কক শিড -19 িয শরদযদন্টর ন্ ম শেদযদে ‘কপ্প ’ 

এি়ং ‘দডল্ট ’ 

WHO ভারল্পি পাওযা প্রথম ককাতভড -19 ভযাতরল্পযল্পন্টর নাম তেল্পযল্পছ ‘কপ্পা’ 

এব়ং ‘ল্পডো’। জাতিে়ংল্প র স্বাস্থ্য ে়ংস্থ্া, ওয র্ল্ক  ক লথ অেক ন্ ইদজিন্ 

(WHO), ভারিবল্পেড পাওযা প্রথম ককাতভড -19 এর দুটি রূপল্পক ইতজ-ট়ু -ল্পে 

কলল্পবল তেল্পযল্পছ। দুটি রূপগুতল হ'ল B.1.617.1 এব়ং B.1.617.2। ককাতভড 19-

এর B.1.617.1 রূপটির নামকরণ করা হল্পযল্পছ ‘কপ্প ’ এব়ং B1.617.2 রূপটির 

নাম রাখা হল্পযল্পছ ‘দডল্ট ’। 

এই ধ্রণগুতল নামকরল্পণর উল্পেিয # SARSCoV2 কভতরল্পযন্টে অ্ফ কনোনড 

(VOCs) এব়ং কভতরল্পযন্টে অ্ফ ইন্টাল্পরস্ট (VOIs) এর মল্পিা তবেযমান 

তবজ্ঞাতনক নামগুতল প্রতিস্থ্াপন করা নয, বর়ং VOI/VOC েম্পল্পকড  জনোধ্ারল্পণর 

আল্পলােনায েহাযিা করা এর উল্পেল্পিয। 
 

GIFT শিটিদত ি রদতর প্রথম আন্তজক  শতক কমশরট ইম ক্ল স্ট র েদড় উঠদত 

চদলদে  

গুজরাট কমতরটাইম কবাডড  (GMB) GIFT City কি কেল্পির প্রথম আন্তজড াতিক 

োম়ুতিক পতরল্পেবা ক্লাস্টার স্থ্াপন করল্পব। েম়ুি উপকূলীয ক্লাস্টারটি একটি েমৃে 

পতরল্পবি বযবস্থ্া তহোল্পব বদর, তিতপ়ং, লতজতস্টকে পতরল্পেবা েরবরাহকারী এব়ং 

েরকারী তনযন্ত্রকল্পের েমন্বল্পয তবকাি করা হল্পব। GIFT City হল ভারল্পির প্রথম 

অ্পাল্পরিনাল স্মাটড  তেটি এব়ং আন্তজড াতিক আতথডক পতরল্পেবা। 
 

ি রতীয কন্ৌি শ ন্ী শতন্টি ALH MK III  উন্নত   লক  ক শলকপ্ট র 

অন্তিুক ক্ত কদরদে  

ভারিীয কনৌবাতহনী িাল্পের বহল্পর তিনটি কেিীযভাল্পব তনমডাণ করা উন্নি হালকা 

কহতলকপ্টার ALH MK-III  অ্ন্তভ়ুড ক্ত কল্পরল্পছ । এই কহতলকপ্টারগুতল 

তবিাখাপিনল্পমর ইশন্ডয ন্ কন্ি ল কস্টিন্ (INS) কডগায শ দুস্ত ন্ 

অয দর ন্টিকি শলশমদটড দ্বারা তনতমডি, যা োম়ুতিক পতরেিডল্পনর এব়ং উপকূলীয 

ে়ুরক্ষার জনয বযবহৃি হল্পব। 

এই কহতলকপ্টারগুতল আধ়্ুতনক নজরোতর রাডার এব়ং তবদুযতিন-অ্পটিকাল 

েরিাম তেল্পয  তিরী করা হল্পযল্পছ । এটি রাি এব়ং তেন তনতবডল্পিল্পে  অ্ন়ুেন্ধান এব়ং 

উোর কাজ করল্পি েক্ষম করল্পব । এটিল্পি  অ্ে়ুস্থ্ করাগীল্পের জনয একটি 

কমতডল্পকল ইন্দটন্শিি ককয র ইউশন্ট (ICU ) লাগাল্পনা হল্পযল্পছ। এটি 

কনস্টাব়ুলাতর তমিল্পনও েক্ষম । 
 

NCPCR কক শিড -19 আি ন্ত শিশুদের জন্য অন্ল ইন্ কপ টক  ল ‘ি ল 

স্বর জ’ বতশর কদরদে 

ককাতভড -19 আিান্ত তিশু েম্পতকড ি িমবধ্ডমান েমেযার কপ্রক্ষাপল্পট National 

Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) যত্ন ও 

ে়ুরক্ষার প্রল্পযাজল্পন তিশুল্পের জনয একটি অ্নলাইন ট্রযাতক়ং কপাটড াল "ি ল 

স্বর জ" (COVID-Care link) তিতর কল্পরল্পছ । কয েকল তিশু ফযাতমতল 

োল্পপাটড  হাতরল্পযল্পছ জুদিন্ ইল জ শস্টি অয ক্ট, 2015 এর ধ্ র   2(14) এর 

অধ্ীদন্ কেইেব তিশুল্পের যত্ন এব়ং ে়ুরক্ষার প্রল্পযাজন রল্পযল্পছ এব়ং এই জািীয 

তিশুল্পের মঙ্গল্পলর জনয এব়ং ভাল্পলা থাকার জনয এই আইল্পনর অ্ধ্ীল্পন প্রেি েমস্ত 

পেতি অ্ন়ুেরণ করল্পি হল্পব। 
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ি রত কল ি ল এন্ শজক  উদেয ে "শমিন্ ইদন্ দিিন্ শক্লন্দটক এক্সদচঞ্জ" চ লু 

কদরদে 

ভারিেহ 23 টি কেল্পির েরকার কযৌথভাল্পব শমিন্ ইদন্ দিিন্ 2.0 নাল্পম একটি 

নি়ু ন পতরকেনা োল়ু কল্পরল্পছ । যাল্পি তক্লন এনাতজড  তরোেড , উন্নযন ও প্রেিডল্পনর 

কক্ষল্পে তবশ্ববযাপী তবতনল্পযাল্পগর জনয তবতভন্ন পেল্পক্ষপ গ্রহণ করা হল্পব । 2015 

COP21 েল্পিলন পযাতরে ে়ু তক্তর পািাপাতি োল়ু করা কলাবাল তমিন ইল্পনাল্পভিন 

উল্পেযাল্পগর তদ্বিীয পবড । এই উল্পেযাগটি তেতলল্পি আল্পযাতজি ইল্পনাল্পভটি়ং ট়ু  কনট 

তজল্পরা িীেড েল্পিলল্পন োল়ু করা হল্পযতছল। 

উদেিয: এই েিক জ়ুল্পড তক্লন এনাতজড  যথাযথ মূল্পলযর, আকেডণীয এব়ং 

অ্যাল্পক্সেল্পযাগয কল্পর কিালা ; পযাতরে ে়ু তক্তর তেল্পক পেল্পক্ষপ ত্বরাতন্বি করা; এব়ং 

কনট-তজল্পরা পাথওল্পযে । 

পশরকল্পন্ : এই নি়ু ন MI 2.0 এর আওিায নি়ু ন তমিল্পনর একটি তেতরজ হাল্পি 

কনওযা হল্পব, যা উেীযমান উদ্ভাবনগুতলল্পি আস্থ্া ও েল্পেিনিা কজারোর করল্পি 

এব়ং জািীয তবতনল্পযাল্পগর প্রভাবল্পক েবডাতধ্কির করার জনয একটি নি়ু ন কলাবাল 

ইল্পনাল্পভিন প্ল্যাটফমড তিতর হল্পব । 

ি রদতর প্রদচষ্ট : এই প্ল্যাটফল্পমডর অ়্ংি তহোল্পব, েেেয কেিগুতলল্পি 

ইনতকউল্পবটল্পরর একটি কনটওযাকড  তিতর করল্পি তমিন ইল্পনাল্পভিন তক্লনল্পটক 

এক্সল্পেি োল়ু করা হল্পযল্পছ । কনটওযাকড টি তবশ্ববযাপী নি়ু ন বাজারগুতল অ্যাল্পক্সে 

করল্পি এব়ং নি়ু ন প্রয়ুতক্তগুতলল্পক েমথডন করার জনয প্রল্পযাজনীয েক্ষিা এব়ং 

বাজাল্পরর অ্যাল্পক্সে প্রোন করল্পব। 
 

CBSE প ঠযিদম কক শড়ং, কডট  ি দযদন্সর িূচন্  করদি  

ে  কিন্ট্র ল কি ডক  অফ কিদকন্ড রী এডুদকিন্  (CBSE) ম ইদি িদের 

োল্পথ য়ুক্ত হল্পয 2021-2022 একাল্পডতমক অশধ্দিিদন্ 6-8 কেণীর তিক্ষাথীল্পের 

জনয কক শড়ং এব়ং 8-12 কেণীর তিক্ষাথীল্পের জনয কডট  ি দযন্সদক নি়ু ন 

তবেয তহোল্পব েূেনা করল্পি েল্পলল্পছ । এই দুটি নি়ু ন তস্কতল়ং তবেয জািীয 

তিক্ষানীতি (NEP) 2020 এর োল্পথ োমিেয করল্পখ োল়ু করা হল্পে। 
 

 

ককাতড়ং এব়ং কডটা োল্পযন্স কাতরকুলাম তিটিকযাল তথ়ংতক়ং, গণনা েক্ষিা, েমেযা 

েমাধ্াল্পনর েক্ষিা, েৃজনিীলিা এব়ং নি়ু ন প্রয়ুতক্তর এক্সল্পপাজারল্পক ককন্দ্র কল্পর 

মল্পনাতনল্পবি করা হল্পযল্পছ । NEP 2020 অ্ন়ুযাযী এই ককােডগুতল োল়ু করার প্রধ্ান 

লক্ষয হল  পরবিী প্রজল্পের তিক্ষাথীল্পের মল্পধ্য েক্ষিা বাডাল্পনা। মাইল্পিােল্পের 

োল্পথ পাটড নারতিপ কল্পর ককাতড়ং এব়ং কডটা োল্পযল্পন্সর নি়ু ন ককােড পাঠযিমটি 

তিক্ষাথীল্পের ভতবেযল্পির জনয প্রস্তুি । তিক্ষাথীল্পের স্বতনভড র করল্পি এব়ং েমেযা-

েমাধ্ান, তিটিকযাল তথ়ংতক়ং, েহল্পযাতগিা এব়ং নকিা তেন্তার মল্পিা েক্ষিায 

বাডাল্পনার জনয এটি একটি গুরুত্বপূণড পেল্পক্ষপ। 
 

ল ে দখর LG আর.দক. ম থুর "ইউন্ট ি শস্ক্ম" চ লু কদরদে 

লাোল্পখর কলফল্পটনযান্ট গভনডর আর. কক. মাথ়ুর ‘ইউনটাব’ নাল্পম একটি তস্কম োল়ু 

কল্পরল্পছন । যার আওিায ককন্দ্রিাতেি অ্ঞ্চল্পলর তিক্ষাথীল্পের মল্পধ্য 12,300 টি 

টযাবল্পলট তবিরণ করা হল্পব। ইউনটাব তস্কল্পমর প্রথম পল্পবডর অ়্ংি তহোল্পব,  মাথ়ুর 

ক্লাল্পের 9 কথল্পক 12 ক্লাল্পের তিক্ষাথীল্পের মল্পধ্য টযাবল্পলটগুতল তবিরণ কল্পরল্পছন । 

এই প্রকদল্পর আওত য: 

• েরকারী তবেযালল্পযর েি কথল্পক দ্বােি কেণীর কমাট 12,300 জন্ তিক্ষাথী 

উপকৃি হল্পবন। 

• টযাবল্পলটগুতলল্পি  পাঠযপ়ুস্তক, তভতডও বকৃ্তিা এব়ং অ্নলাইন ক্লাল্পের 

অ্যাতপ্ল্ল্পকিন েহ তবতভন্ন অ্নলাইন এব়ং অ্ফলাইন প্রল্পযাজনীয  কনল্পটন্ট 

কলাড করা থাকল্পব। 

• ইউনটাব তস্কল্পমর মূল লক্ষয হ'ল তডতজটাল তিক্ষাল্পক উৎোহ কেওযা এব়ং 

তবতভন্ন অ্ঞ্চলগুতলর মল্পধ্য তডতজটাল তবভাজনল্পক েতরল্পয কেওযা এব়ং 

ককাতভড মহামারী দ্বারা েৃষ্ট পতরতস্থ্তি যাল্পি পডাল্পিানায ককাল্পনা খারাপ 

প্রভাব না কফল্পল িারতেল্পক নজর কেওযা । 
 

আযুি মন্ত্রক ‘Namaste Yoga’ অয শপ্লদকিন্ চ লু কদরদে 

আইয়ুি মন্ত্রক েপ্তম আন্তজড াতিক কযাগ তেবে উপলল্পক্ষয জনয ইল্পভল্পন্টর 

আল্পযাজন কল্পরতছল। কমারারতজ কেিাই নযািনাল ইনতস্টটিউট অ্ব ইল্পযাগা 

(MDNIY) এর েহল্পযাতগিায আয়ুি মন্ত্রক এই অ্ন়ুিাল্পনর আল্পযাজন কল্পরতছল। 

এই ইল্পভন্টটির ভাে়ুড যাল প্ল্যাটফল্পমড একাতধ্ক কযাগ গুরুল্পক এব়ং অ্তভজ্ঞ কযাগ 

েম্বতন্ধি বযতক্তল্পের একতেি করা হল্পযতছল । ইল্পভন্টটির উল্পেিয তছল তবল্পশ্বর তবতভন্ন 

েম্প্রোযর মান়ুেল্পক িাল্পের তনল্পজল্পের তেনতদন জীবল্পন কযাগবযাযাম  অ্ভযাে 

করার জনয আহ্বান জানাল্পনা  । 

অ্ন়ুিানটির মাধ্যল্পম IDY 2021 "Be With Yoga, Be At Home" এই 

তথমটির গুরুত্বল্পক আিারলাইন কল্পর। অ্ন়ুিাল্পন, "Namaste Yoga" নাল্পম একটি 

কমাবাইল অ্যাতপ্ল্ল্পকিনও োল়ু করা হল্পযতছল। "Namaste Yoga ” অ্যাপটি 

জনোধ্ারল্পণর জনয একটি িথয প্রোন করার প্ল্যাটফমড তহোল্পব তিতর করা হল্পযল্পছ, 

যার লক্ষযটি কযাগ েম্পল্পকড  েল্পেিনিা বৃতে করা এব়ং এটিল্পক  বৃহির েম্প্রোল্পযর 

জনয অ্যাল্পক্সেল্পযাগয কল্পর কিালা । 
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ককন্দ্রীয িরক র "দপ্র দজক্ট O2 ফর ইশন্ডয " উদেয ে চ লু করদল   

ককাতভড-19 মহামারীর কারল্পণ যাল্পি ভতবেযল্পি অ্তক্সল্পজল্পনর  োতহো  কমটাল্পনা 

যায িার জনয ভারি েরকার ‘দপ্র দজক্ট O2 ফর ইশন্ডয ’ োল়ু কল্পরল্পছ। 

এই প্রকল্পের আওিায তজওলাইট েরবরাহ, অ্তক্সল্পজন উৎপােল্পনর জনয একটি 

গুরুত্বপূণড কাুঁ োমাল, কছাট অ্তক্সল্পজন প্ল্যান্ট স্থ্াপন ইিযাতেল্পি েহাযিা করার জনয 

একটি  েল গঠন করা হল্পব। 
 

প্রধ্ ন্মন্ত্রী ন্দরন্দ্র কম েী mYoga অয প চ লু করদলন্ 

2021 ি দলর 21দি জুন্ িপ্তম আন্তজক  শতক কয ে শেিি উপলল্পক্ষ প্রধ্ানমন্ত্রী 

নল্পরন্দ্র কমােী mYoga কম ি ইল অয পটি োল়ু  কল্পরল্পছন। অ্যাতপ্ল্ল্পকিনটি শিশ্ব 

স্ব স্থ্য ি়ংস্থ্  (WHO) এি়ং আযুদিকে, কয ে  ও প্র কৃশতক শচশকৎি , 

ইউন্ ন্ী, শিে  এি়ং ক  শমওপয শথ (AYUSH মন্ত্র লয), ভারি েরকাল্পরর 

েহল্পযাতগিায তিতর করা হল্পযল্পছ। 

mYoga অয পটি িম্পদকক : 

• mYoga অ্যাতপ্ল্ল্পকিনটি অ্ল্পনকগুতল কযাগ প্রতিক্ষল্পণর তভতডও এব়ং অ্তডও 

অ্ন়ুিীলল্পনর কেিনগুতলর োল্পথ তবতভন্ন ভাোয তপ্রল্পলাড করা আল্পছ যা আমরা 

আমাল্পের তনল্পজল্পের বাতডর আরামোযক পতরল্পবল্পি কথল্পক অ্ন়ুিীলন করল্পি 

পারব। 

• বিড মাল্পন,mYoga ই়ংল্পরতজ, তহতদ এব়ং ফরাতে ভাোয উপলভয, িল্পব আেন্ন 

মােগুতলল্পি জাতিে়ংল্প র অ্নযানয ভাোয উপলব্ধ করা হল্পব।এই উল্পেযাল্পগর 

মাধ্যল্পম,প্রধ্ানমন্ত্রী কমােী েরকাল্পরর লক্ষয এক তবশ্ব,এক স্বাস্থ্য ('One 

World, One Health’ ) নীতিবাকয প্রাপ্ত করা। 
 

ি রত ওশড়ি  উপকূল কথদক ি িিশন্ক িুজ কক্ষপণ স্ত্র 'শন্িক য' িফলি দি 

পরীক্ষ  কদরদে 

তডল্পফন্স তরোেড  এি কডল্পভলপল্পমন্ট অ্গডানাইল্পজিন  (DRDO) ওতডিার 

বালাল্পোল্পরর োতদপ়ুল্পরর একটি ইতন্টল্পগ্রল্পটড কটস্ট করি (ITR) কথল্পক 24 জ়ুন  

োবল্পোতনক ি়ু জ কক্ষপণাস্ত্র ‘তনভড য’ েফলভাল্পব পরীক্ষা কল্পর । এটি কক্ষপণাস্ত্রটির 

অ্ষ্টম পরীক্ষামূলক তবমান তছল। তনভড ল্পযর প্রথম পরীক্ষা তবমানটি 12ই মােড  2013 

োল্পল অ্ন়ুতিি হল্পযতছল। 

শমি ইল িম্পদকক : 

• 'তনভড য' হল একটি েী ড পতরের, েমস্ত আবহাওযার োবেতনক ি়ু জ কক্ষপণাস্ত্র 

যা কেিীযভাল্পব DRDO দ্বারা তনতমডি এব়ং তবকাি করা হল্পযল্পছ । 

• কক্ষপণাস্ত্রটি একাতধ্ক প্ল্যাটফমড কথল্পক উৎল্পক্ষপণ করা কযল্পি পাল্পর এব়ং 

প্রেতলি ও পারমাণতবক ওযারল্পহড বহন করল্পি েক্ষম। 

• তনভড য একটি তদ্ব-পযডাল্পযর কক্ষপণাস্ত্র এব়ং একবাল্পরর উডাল্পন কবি কল্পযকটি 

লক্ষযবস্তুল্পক কভে করল্পি পাল্পর । 

• কক্ষপণাস্ত্রটির তে ডয 6 শমট র, প্রস্থ্ 0.52 শমট র, ডানা 2.7 শমট র এব়ং 

ওজন প্রায 1500 ককশজ। 

• এটির প্রায 1500 শকদল শমট র স্ট্র ইক করি রল্পযল্পছ |  

International News 
 

NATO কন্ত র  চীন্দক শিশ্বিয পী িুরক্ষ র চয দলঞ্জ শ ি দি ক  ষণ  কদরদে  

NATO কনিারা ক ােণা কল্পরল্পছ  কয েীন একটি তনযতমি ে়ুরক্ষার েযাল্পলি তিতর 

কল্পরল্পছ এব়ং তবশ্ববযাপী িৃঙ্খলা নষ্ট করার জনয কাজ করল্পছ। এটি েীল্পনর বাতণজয, 

োমতরক এব়ং মানবাতধ্কার রীতি েম্পল্পকড র তবরুল্পে আরও একতেি কল্পে কথা 

বলার জনয মাতকড ন রােপতি কজা বাইল্পডল্পনর প্রল্পেষ্টার োল্পথ ে়ুে়ংগি একটি বািড া। 
 

মদঙ্গ শলয র প্র ক্তন্ প্রধ্ ন্মন্ত্রী খুদরলিুখ কপ্রশিদডন্ট শন্িক চদন্ জযী  দযদেন্ 

মল্পঙ্গাতলযার প্রাক্তন প্রধ্ানমন্ত্রী উখনা খ়ুল্পরলে়ুখ কেল্পির েি গণিাতন্ত্রকভাল্পব 

তনবডাতেি কপ্রতেল্পডন্ট হল্পযল্পছন । খ়ুল্পরলে়ুল্পখর প্রাপ্ত কভাট 821,136 বা কমাট 

কভাল্পটর  68%, যা 1990 োল্পল গণিাতন্ত্রক য়ুগ শুরু হওযার পর কথল্পক েবডাতধ্ক 

। 

খালিমা বাট়ু লগার জাযগায খ়ুল্পরলে়ুখ পেটির োতযত্ব  োমলাল্পবন ।  
 

ইস্র দযদলর ন্তুন্ প্রধ্ ন্মন্ত্রী শ দিদি ে শযত্ব শন্দলন্ ন্ ফতশল কিদন্ট 

ইস্র দযদলর প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এব়ং ইয শমন্  প টিক র কনিা ন্ ফত শল 

কিদন্ট কেল্পির প্রধ্ানমন্ত্রী তহল্পেল্পব িপথ গ্রহণ কল্পরল্পছন। 49 বছর বযেী প্রাক্তন 

এই প্রয়ুতক্তগি উল্পেযাক্তা কিশন্য শমন্ কন্ত শন্য হুর স্থ্াল্পন এল্পেল্পছন , যাল্পক 12 

বছর (2009 কথল্পক 2021) পল্পর বরখাস্ত করা হল্পযল্পছ।(ল্পনিাতনযাহু ইস্রাল্পযল্পলর 

েবল্পেল্পয েী ডকালীন প্রধ্ানমন্ত্রী)। 

কবল্পনট একটি নি়ু ন কজাট েরকাল্পরর কনিৃত্ব কেল্পবন, যা কেতেস্ট ইল্পযি আটিড 

েল্পলর প্রধ্ান আইয র ল শপডদক তনল্পয গঠিি হল্পব। নি়ু ন ককাযাতলিন েরকার 

একটি আবিড ল্পনর তভতিল্পি েলল্পব, যার অ্থড কবল্পনট 2023 কেল্পপ্টম্বর পযডন্ত 

ইস্রাল্পযল্পলর প্রধ্ানমন্ত্রীর োতযত্ব পালন করল্পব, এরপল্পর লাতপড পরবিী দুই বছল্পরর 

জনয 2025 অ্বতধ্ অ্তফল্পের োতযত্ব কনল্পবন। 
 

আইজ ক   দজক  ে ইস্র দযদলর কপ্রশিদডন্ট শ ি দি শন্িক শচত  দযদেন্ 

প্রবীণ ইস্রাল্পযতল রাজনীতিতবে আইজ ক   দজক  ে 2021 োল্পলর 1লা জ়ুন জািীয 

ে়ংেে তনবডােল্পন কেল্পির কপ্রতেল্পডন্ট তহোল্পব তনবডাতেি হল্পযল্পছন। 60 বছর বযেী 

হাল্পজড াগ ইস্রাল্পযল্পলর একােিিম কপ্রতেল্পডন্ট হল্পবন। তিতন োতযত্ব পালন  করা শুরু 

করল্পবন  09 জ়ুলাই , 2021 কথল্পক। তিতন তরউল্পভন তরভতলল্পনর স্থ্াল্পন তিতন 

কপ্রতেল্পডন্ট পল্পে তবরাজমান হল্পবন । 2021 োল্পলর জ়ুলাইল্পয তরতভতল়ং এর োি 

বছল্পরর োতযত্ব পালন েমূ্পণড হল্পব । 
 

H10N3 ি ডক  ফু্লদত ম নু্দষর প্রথম আি দন্তর খির শরদপ টক  কদরদে চীন্ 

েীল্পনর পূবডাঞ্চলীয প্রল্পেি তজযা়ংে়ুল্পি একজন 41 বছর বযেী বযতক্ত বাডড  ফ্ল়ু র 

H10N3  কেল্পনর ে়ংিমল্পণর প্রথম মানব ককে তহোল্পব তনতিি কল্পরল্পছ তেনা'ে 

নযািনাল কহল্থ কতমিন (এনএইেতে)।  তিনতজযা়ং িহল্পরর বাতেদা ঐ বযতক্ত 28 

কি এতপ্রল জ্বর ও অ্নযানয লক্ষণজতনি করাল্পগ আিান্ত হল্পয হােপািাল্পল ভতিড  

হন। H10N3 এতভযান ইনফ্ল়ু ল্পযিা ভাইরাল্পে তিতন আিান্ত হন।  
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চীদন্ জ শতি়ংদ র ি দস্টদন্িল ট্র ন্সদপ টক  কন্ফ দরন্সটি অনু্শিত  দি 

2021 োল্পলর 14 ই অ্ল্পক্টাবর েীল্পনর কিইশজ়ংদয তদ্বিীয জাতিে়ংল্প র কল ি ল 

ি দস্টদন্িল ট্র ন্সদপ টক  কন্ফ দরন্সটি অ্ন়ুতিি হল্পব। এটি তবশ্ববযাপী 

োল্পস্টল্পনবল ট্রান্সল্পপাটড  অ্জড ল্পনর ে়ুল্পযাগ, েযাল্পলি এব়ং েমাধ্ানগুতলল্পি 

মল্পনাল্পযাগ তনবে করার একটি ে়ুল্পযাগ প্রোন করল্পব। 

2016 োল্পল ি়ু কড ল্পমতনস্তাল্পনর আিগাবাল্পে প্রথমবাল্পরর জনয অ্ন়ুতিি হওযা 

কলাবাল োল্পস্টল্পনবল ট্রান্সল্পপাটড  কনফাল্পরন্সটির পর এটিই প্রথম কনফাল্পরন্স ।   
 

এি দরদস্ট দ্রুত আদর  দণর করকডক  কিদে শেদলন্  ়ংক়ংদযর মশ ল  

হ়ংক়ং-এর পবডিাল্পরাহী ইশযন্- য ়ং মাে 26   ণ্টার মল্পধ্য এভাল্পরস্ট জয কল্পর 

একজন মতহলা তহল্পেল্পব েবল্পেল্পয কম েমল্পয এভাল্পরস্ট আল্পরাহণ করার করকডড  

গডল্পলন ।  44 বছর বযেী  ইতযন-হযা়ং 23 কম 25  ণ্ট  50 শমশন্দটর করকডড  

েমল্পয  8,848.86 শমট দরর  (29,031 ফুট) এভাল্পরস্ট পবডিল্পক জয কল্পর 

কেখাল্পলন েমগ্র তবশ্বল্পক ।  তহমালয আল্পরাহণ করার কক্ষল্পে এটিই  তছল িার িৃিীয 

প্রল্পেষ্টা। 

2017 োল্পল ো়ং পবডিিৃঙ্গটির িীল্পেড কপৌুঁল্পছ প্রথম হ়ংক়ংল্পযর মতহলা হল্পযতছল্পলন । 

এর আল্পগ, এভাল্পরস্ট জয করার জনয দ্রুিিম মতহলার করকডড টি কনপাতল ফুদঞ্জ  

ঝ ়ংমু ল ম র েখল্পল তছল । তযতন 2018 োল্পল 39  ন্ট  6 শমশন্দটর মল্পধ্য 

আল্পরাহণ েম্পন্ন কল্পরতছল্পলন। 
 

পৃশথিীর িৃ িম শমউশিয ম লুিদর  শিেত 228 িেদর   প্রথম মশ ল  কন্ত্রী কপল 

ইতিহােতবে লদরন্স কডি ক রি 228 বছল্পর পযাতরল্পে অ্বতস্থ্ি  তবল্পশ্বর বৃহিম 

তমউতেযাম মুদি দু লুিদরর প্রথম মতহলা কপ্রতেল্পডন্ট হল্পলন। তিতন ফ্রাল্পন্সর 

কপ্রতেল্পডন্ট এম নু্দযল ময দি ন্ দ্বারা ম়ুল্পে দু ল়ুভল্পরর প্রথম মতহলা কপ্রতেল্পডন্ট 

তহোল্পব তনয়ুক্ত হন। 

54 বছর বযেী লদরন্স কডি ক রি বিড মাল্পন পযাতরল্পের লযািমাকড  তমউতেযাম 

মুশিদয শড আরশির পতরোলনা করল্পছন, যা 19 িিল্পকর তিেল্পক উৎেগড কল্পর । 

2021 োল্পলর 1 কেল্পপ্টম্বল্পর তিতন বিড মান কপ্রতেল্পডন্ট শজন্-ল ক ম টিক দন্দজর 

জাযগায কযাগোন করল্পবন, যা তিতন গি আট বছর ধ্ল্পর ওরল্পে তমউতজযাল্পমর 

কনিৃত্ব তেল্পয আেতছল্পলন। 
 

কদঙ্গ  প্রজ তদন্ত্রর ন্ দযর েদঙ্গ  শিদফ শরত  দযদে  

কডদম িয টিক শরপ িশলক অফ কদঙ্গ দত ম উন্ট ন্ ইর েদঙ্গ  তবল্পফাতরি 

হল্পযল্পছ। DRC এর বডড াল্পর রুয ন্ড  এি়ং উে ন্ড য অ্বতস্থ্ি তবতভন্ন 

আল্পেযতগতরগুতলর একটি হল মাউন্ট নাইরাগল্পঙ্গা । এটির েবডল্পিে তবল্পফারণ 

হল্পযতছল 2002 োল্পল যার ফল্পল 250 জন কলাক তনহি হল্পযতছল্পলন এব়ং হাজার 

হাজার মান়ুে বাস্তুে়ু যি হল্পযতছল্পলন। আতফ্রকার ঐতিহাতেক আল্পেযতগতরর 

অ্ে়ুৎপাল্পির 40 িত ়ংদির জনয তনরাগল্পঙ্গা এব়ং তনকটস্থ্ তনম়ুরাগীরা কযৌথভাল্পব 

োযী। মাউন্ট নাইরাগল্পঙ্গা তবরুঙ্গা জািীয উেযাল্পনর অ্ভযন্তল্পর অ্বতস্থ্ি। 
 

চীন্ LAC ির ির একটি কম্ব ইন্ড এয র শডদফন্স শিদস্টম েদড় তুদলদে  

চীন্ ল ইন্ অফ অয কচুয ল কদন্ট্র ল (LAC) বরাবর একটি কম্ব ইন্ড এয র 

শডদফন্স শিদস্টম গল্পড ি়ু ল্পলল্পছ। পতিম তথল্পযটার কমাল্পির তবমান বাতহনী এব়ং 

এযার কফাল্পেডর উপাোনগুতলর েমন্বল্পয কম্বাইি এযার তডল্পফন্স তেল্পস্টম তিতর 

করা হল্পযল্পছ। প্রথমবার, পতিমা বডড াল্পরর োল্পথ একল্পে একটি ে়ংহি কেনা তবমান 

প্রতিরক্ষা বযবস্থ্া তিতর কল্পরল্পছ েীন। কেনাবাতহনী এব়ং তবমান বাতহনীর েমস্ত 

েম্পেল্পক ককন্দ্রীয তনযন্ত্রল্পণ রাখার জনয েতিতলি তবমান প্রতিরক্ষা বযবস্থ্া তিতর 

করা হল্পযল্পছ। 2017 োল কথল্পক, েীন LAC-এর কাল্পছ তবমানবদর এব়ং 

কহতলল্পপাল্পটড র ে়ংখযা বাতডল্পযল্পছ। 
 

কস্টডদফস্ট শডদফন্ড র 21 ওয র কেম পশরচ লন্  করল NATO 

ন্থক আটল শন্টক ট্রিটি অেক ন্ ইদজিন্ (ন্য দট ) র শিয র ি দথ উদিজন্  

িৃশে প ওয র ম দঝই  ইউদর দপ "দস্টডদফস্ট শডদফন্ড র 21 ওয র 

কেমি" ি মশরক ম ড় র আদয জন্ করদে।  এই য়ুে কগম 30 েেল্পেযর 

োমতরক ে়ংস্থ্ার কয ককানও একটি েেল্পেযর উপর হামলার জনয প্রতিতিযা 

অ্ন়ুকরণ করার লল্পক্ষযই আল্পযাজন করা হল্পে।  এটি আল্পমতরকা কথল্পক কেনা 

কমািাল্পযল্পনর জনয নযাল্পটার ক্ষমিা পরীক্ষা করার কেষ্টা করল্পছ।   

নযাল্পটার িীেডস্থ্ানীয ব্রাে কজার তেল্পয বল্পলল্পছন কয 20 টি কেল্পির প্রায 9,000 কেনা 

েমতন্বি োমতরক মহডাগুতল রাতিযার জনয নয।িল্পব িারা কৃষ্ণ োগর অ্ঞ্চল্পল 

মল্পনাতনল্পবি কল্পরল্পছ, কযখাল্পন রাতিযার তবরুল্পে জাহাল্পজর অ্বাধ্ েলােল্পল বাধ্া 

কেওযার অ্তভল্পযাগ রল্পযল্পছ।   
 

র শিয ন্ কন্ৌি শ ন্ী একটি িমূ্পণক শস্টলথ যুেজ   জ বতশর করদে 

র শিয  প্রথম কনৌ জাহাজ তিতর করল্পছ যা প়ুল্পরাপ়ুতর শস্টলথ প্রযুশক্তদত েতিি 

হল্পব, ফল্পল এটিল্পক খ়ুুঁল্পজ কবর করা অ্ল্পনক কঠিন হল্পব ।  মারতকউতর নযাভাল 

করল্পভট ডাবড প্রকে 20386 এর হালটি ইতিমল্পধ্য তনতমডি হল্পযল্পছ এব়ং জাহাজটি 

আগামী বছর কনৌবাতহনীল্পি েরবরাহ করা হল্পব বল্পল আিা করা হল্পে। য়ুেজাহাজটি 

ি়ু জ কক্ষপণাস্ত্র, তবমানতবল্পরাধ্ী কক্ষপণাস্ত্র এব়ং কামান তেল্পয েতিি থাকল্পব। 

কন্ৌ জ   জটি োবল্পমতরন অ্ন়ুেন্ধান এব়ং ধ্ব়ংে করল্পি েক্ষম। তস্টলথ প্রয়ুতক্ত 

রাডাল্পরর পল্পক্ষ জাহাজ ও তবমাল্পনর মল্পিা োমতরক েম্পে েনাক্তকরণল্পক কঠিন 

কল্পর ি়ু লল্পি পাল্পর। র শিয  িার তকছ়ু  কনৌবাতহনীর জাহাল্পজ রাডার-ল্পিােণকারী 

প্রল্পলল্পপর মল্পিা তস্টলথ প্রয়ুতক্ত বযবহার কল্পরল্পছ, তকন্তু িাল্পের কাল্পছ েমূ্পণড তস্টলথ 

প্রয়ুতক্ত কনই। 
 

UNSC আদন্তশন্ও গুত দরিদক জ শতি়ংদ র প্রধ্ ন্ শ ি দি শিতীযি দরর 

জন্য িুপ শরি কদরদে 

জাতিে়ংল্প র ে়ুরক্ষা কাউতন্সল কেল্পিটাতর-ল্পজনাল্পরল আদন্ত শন্ও গুদতদরিদক 

তদ্বিীযবাল্পরর জনয পাুঁ ে বছল্পরর কমযাল্পে তবশ্ব ে়ংস্থ্ার প্রধ্ান তহোল্পব তনয়ুক্ত করা হল 

। তিতন 1লা  জান়ুযারী,2022 কথল্পক প়ুনরায এই পল্পের োতযত্ব োমলাল্পবন । 15 

েেল্পেযর কাউতন্সল্পলর  একটি  তবঠল্পক েবডেিতিভাল্পব  গুল্পিল্পরল্পের নাম প্রস্তাতবি 

হয । তবশ্ববযাপী প্রধ্ান তহোল্পব  তদ্বিীয কমযাল্পের জনয গি মাল্পে গুল্পিল্পরেল্পক 

েমথডন জাতনল্পযতছল ভারি। 
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ম শকক ন্ যুক্তর ষ্ট্র ি রতদক শতন্টি MH-60 ‘কর শমও’ ম শল্ট-দর ল চপ র 

ক শলকপ্ট র  স্ত ন্তর করদি  

জ়ুলাইল্পয মাতকড ন কনৌবাতহনীর হাল্পি শতন্টি MH-60 কর শমও ক শলকপ্ট র 

হস্তান্ততরি হওযার পতরল্পপ্রতক্ষল্পি ি রতীয কন্ৌি শ ন্ী িার প্রথম মাতে-ল্পরাল 

কহতলকপ্টারটি গ্রহণ করল্পব। আগামী বছল্পরর জ়ুলাইল্পয ভারল্পি আো 

কহতলকপ্টারগুতলর প্রতিক্ষল্পণর জনয ভারিীয পাইলটল্পের প্রথম বযােও য়ুক্তরাল্পে 

কপৌুঁল্পছল্পছ।ভারি ও আল্পমতরকা 2020 োল্পল লকশ ড ম টিক দন্র কাছ কথল্পক 24 

টি MH-60 কর শমও ক শলকপ্ট র শকন্দত 16,000 কক টি ট ক রও কবতি 

ে়ু তক্ত কল্পরল্পছ। প্রতিযাটি ত্বরাতন্বি করার জনয েরকার কথল্পক েরকাল্পর ে়ু তক্ত 

হল্পযতছল। 
 

শিশ্বিয ়ংক ি রদতর MSME কিক্টরদক ি  যত  কর র জন্য 500 শমশলযন্ 

ডল র অনু্দম েন্ শেদযদে 

তবশ্ববযা়ংল্পকর কবাডড  অ্ফ এল্পক্সতকউটিভ তডল্পরক্টর  MSME খািল্পক প়ুনরুিীতবি 

করল্পি 500 শমশলযন্ ডলাল্পরর কপ্রাগ্রাল্পমর অ্ন়ুল্পমােন কল্পরল্পছ, যা COVID-19 

েঙ্কল্পটর ফল্পল বযাপকভাল্পব প্রভাতবি হল্পযল্পছ । MSME খািটি ভারিীয 

অ্থডনীতির কমরুেি, যা ভারল্পির তজতডতপর  30%  এব়ং রপ্তাতনর 4% অ্বোন 

রাল্পখ। 

এই কেক্টল্পর 500 তমতলযন মাতকড ন ডলার রাইতজ়ং এব়ং এতক্সতলটাতর়ং মাইল্পিা, স্মল 

ও তমতডযাম এন্টারপ্রাইজ (এমএেএমই) কপ্রাগ্রামটি এই খাল্পি তবশ্ব বযা়ংল্পকর 

তদ্বিীয হস্তল্পক্ষপ । প্রথমটি হল 750 তমতলযন মাতকড ন ডলার MSME কপ্রাগ্রাম যা 

2020 োল্পলর জ়ুলাইল্পয অ্ন়ুল্পমাতেি হল্পযতছল । 
 

শিল কেটি এি়ং EU িিুজ প্রযুশক্তর জন্য 1 শিশলযন্ ডল দরর  চুশক্ত করল  

এই এনাতজড  ইনল্পভস্টল্পমন্ট কপ্রাগ্রামটি ইউল্পরাপীয ইউতনযন এব়ং তবল কগটে দ্বারা 

প্রতিতিি  হল্পযল্পছ, যা স্বে-কাবডন য়ুক্ত প্রয়ুতক্তর জনয এক তবতলযন ডলার তবতনল্পযাগ 

করল্পব ।  

2022 কথল্পক 2026 পযডন্ত একোল্পথ 820 তমতলযন ইউল্পরা বা 1 তবতলযন ডলার 

েরবরাল্পহর লক্ষয। এটি নবীকরণল্পযাগয িতক্ত কথল্পক উত্পাতেি হাইল্পরাল্পজন, 

োল্পস্টল্পনবল তবমাল্পনর জ্বালাতন, বায়ুমণ্ডল্পলর বাইল্পরর  CO2 কিােণ করা এব়ং 

েী ডল্পমযােী িতক্ত প্রোল্পনর  লক্ষযল্পক অ্জড ন করল্পি োহাযয করল্পব ।  
 

এল ি লি দড র  শলে ল কটন্ড র শ ি দি শিটকদযন্দক গ্র ণক রী প্রথম কেি 

 দয উদঠদে  

এল োলভাল্পডার  তবটকল্পযনল্পক তলগাল কটিার কেওযার তেক কথল্পক তবল্পশ্বর প্রথম 

কেল্পি পতরণি হল্পযল্পছ। 90 তেল্পনর মল্পধ্য তলগাল কটিার তহোল্পব তবটকল্পযল্পনর 

বযবহার  কাযডকর হল্পয উঠল্পব। এল োলভাল্পডাল্পরর অ্থডনীতি বাইল্পরর কেি কথল্পক 

কপ্রতরি অ্ল্পথডর উপর প্রে়ু র পতরমাল্পণ তনভড র কল্পর এব়ং িাই যারা তবল্পেল্পি কাজ 

করল্পছন িারা তবটকল্পযল্পনর মাধ্যল্পম কেল্পি অ্থড পাঠাল্পি পারল্পব । তবটকল্পযল্পনর 

বযবহার েমূ্পণড ঐতেক হল্পব। এটি কেল্পি আশথকক অন্তিুক শক্ত, শিশন্দয ে, পযকটন্ 

এব়ং অথকনন্শতক উন্নশত আনল্পব । 
 

আদমকশন্য র প্রধ্ ন্মন্ত্রী শ ি দি শন্কল পশিশন্য ন্ শন্িক শচত  দলন্  

আল্পমডতনযার প্রধ্ানমন্ত্রী তহল্পেল্পব তনল্পকাল পযাতেতনযান তনয়ুক্ত হল্পলন । তনল্পকাল্পলর 

শিশিল কন্ট্র ক্ট প টিক  কমাট কভাল্পটর 53.92% তজল্পিল্পছ। 

িার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাক্তন কনিা রবাটড  ককাোযডাল্পনর কনিৃত্বাধ্ীন একটি কজাট 21% 

কভাট কপল্পয তদ্বিীয স্থ্াল্পন রল্পযল্পছ ।  
 

ইব্র শ ম র ইশি ইর দন্র 2021 ি দলর র ষ্ট্রপশত শন্িক চদন্ জযী  দলন্  

ইব্র শ ম র ইশি 2021 োল্পলর ইরাল্পনর রােপতি তনবডােল্পন জযী হল্পযল্পছন । 90 

িিা়ংি কভাট গণনার পল্পর 62 িিা়ংি কভাল্পট তিতন জযী হন   । 60 বছর বযতে 

রাইতে রােপতি   ি ন্ রু  শন্র জাযগায এই পল্পের োতযত্ব োমলাল্পবন । 2019 

োল্পলর মােড  মাে কথল্পক তিতন ইরাল্পনর প্রধ্ান তবোরপতিও তছল্পলন । 
 

কি টিওয ন্ দত শিদশ্বর তৃতীয িৃ িম  ীর র িন্ধ ন্ প ওয  কেল  

কবাটেওযানা েরকার এব়ং েতক্ষণ আতফ্রকার ডাযমি ে়ংস্থ্া তড তবযাল্পেডর কযৌথ 

উল্পেযাল্পগ কেবেওযানা ডাযমি ককাম্পাতন কবাটেওযানায একটি 1,098 কয দরট 

হীরার আতবষ্কার কল্পরল্পছ। নি়ু ন আতবষৃ্কি হীরাটি পৃতথবীল্পি খনন করা এখনও পযডন্ত 

িৃিীয বৃহিম রত্ন-মাল্পনর পাথর বল্পল মল্পন করা হল্পে । 

কেবেওযানা ডাযমি ে়ংস্থ্া পাথরটি কবাটেওযানা রােপতি মকদেদযতশি 

ম শিশির কাল্পছ উপস্থ্াপন কল্পরল্পছ। 1905 োল্পল েতক্ষণ আতফ্রকায 3,106 

কযাল্পরট কুতলনান পাথরটি আজ অ্বতধ্ উোর করা েবল্পেল্পয বড হীরা। এরপল্পর 

2015 োল্পল কবাটেওযানায পাওযা 1,109  কযাল্পরট  হীরাটি তদ্বিীয বৃহিম । 

 

State News 
 

ন্ীশতআদয দের তৃতীয SDG ইশন্ডয  ইন্দডক্স 2020-21-এ ককর ল  িীষক র য ঙ্ক 

ধ্দর করদখদে 

ককরালা নীতি আল্পযাল্পগর SDG ইশন্ডয  িূচক 2020-21 এর িৃিীয ে়ংস্করল্পণ 

িীেড স্থ্ানটি ধ্ল্পর করল্পখল্পছ এব়ং তবহারল্পক েবল্পেল্পয খারাপ পারফরল্পমন্স করা রাজয 

তহোল্পব তবল্পবেনা করা হল্পযল্পছ। ে  ইন্দডক্স ফর ি দস্টদন্িল কডদিলপদমন্ট 

কে লি  (SDGs) োমাতজক, অ্থডননতিক ও পতরল্পবিগি তবেযগুতলর তভতিল্পি 

রাজয এব়ং ককন্দ্রিাতেি অ্ঞ্চলগুতলর অ্গ্রগতির মূলযাযন কল্পর। ককরালা 75 কস্কার 

কল্পর িীেডস্থ্ানীয রাজয তহোল্পব িার র যাঙ্কটি ধ্ল্পর করল্পখল্পছ। ভারল্পির এেতডতজ 

েূেল্পকর িৃিীয ে়ংস্করণটি নীতিআল্পযাল্পগর ভাইে কেযারমযান রাজীব কুমার 3 রা 

জ়ুন উপস্থ্াপনা কল্পরল্পছন । 
 

েশিিেদড় ইদ ি কিস্ট কমে  ফুড প দকক র উদি ধ্ন্ করদলন্ ন্দরন্দ্র শি়ং 

কত ম র 

ছতিিগল্পডর ম়ুখযমন্ত্রী িূদপি ি দ ল এব়ং ককন্দ্রীয খােয প্রতিযাকরণ উল্পেযাগ 

রাজযমন্ত্রী রাল্পমশ্বর কিলীর উপতস্থ্তিল্পি ককন্দ্রীয খােয প্রতিযাকরণ উল্পেযাগ মন্ত্রী 

ন্দরন্দ্র শি়ং কত ম র ইদ ি কিস্ট কমে ফুড প দকক র ভাে়ুড যাতল উল্পদ্বাধ্ন 

করল্পলন।ল্পমগা ফ়ু ড পাকড টি মূলয ে়ংল্পযাজন, কৃতে উৎপােল্পনর জনয েী ড কিল্ফ 

লাইফ, কৃেকল্পের জনয আরও ভাল োম আোয, উৎকৃষ্ট কস্টাল্পরল্পজর ে়ুতবধ্া 

তনতিি করল্পব এব়ং এই অ্ঞ্চল্পল কৃেকল্পের তবকতেক বাজার প্রোন করল্পব। 
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শিশকদমর র স্ত  উন্নত কর র প্রকদল্পর জন্য ADB ও ি রত চুশক্ত কদরদে 

তেতকল্পমর রাস্তা আপ-ল্পগ্রল্পডিন প্রকল্পে অ্থডাযল্পনর জনয এিীয ন্ কডদিলপদমন্ট 

িয ়ংক এব়ং ি রত িরক র একটি ে়ু তক্ত স্বাক্ষর কল্পরল্পছ। শিশকদমর প্রধ্ান কজলা 

েডকগুতলর উন্নীিকরণ েম্পতকড ি প্রকেগুতলল্পক েহাযিা করার জনয ADB 2.5 

শমশলযন্ ডল দরর প্রদজক্ট করশডদন্ি শফন্ শন্স়ং (PRF) ঋণ কেল্পব। এটি 

কযাগাল্পযাল্পগর উন্নতি করল্পব এব়ং রাল্পজযর অ্থডননতিক কাযডিমল্পকও বাতডল্পয 

ি়ু লল্পব। প্রল্পজক্ট করতডল্পনে তফনাতন্স়ং (PRF) মূল কজলা এব়ং অ্নযানয 

েডকগুতলল্পক নযািনাল ও কস্টট হাইওল্পয কনটওযাল্পকড র োল্পথ ে়ংয়ুক্ত করল্পি 

েহাযিা করল্পব। 

2011 োল্পল তেতকল্পমর েডক কযাগাল্পযাল্পগর উন্নযল্পনর জনয ADB-অ্থডাতযি 

উির-পূিক র জয িড়ক শিশন্দয ে কমকিূশচ োল়ু করা হল্পযতছল। রাজয ে়ংস্থ্াগুতল 

তনবডাতেি উপ-প্রকেগুতলর প্রল্পকৌিল তডজাইনগুতল প্রস্তুি করল্পব এব়ং যথােম্ভব 

অ্ধ্যযন করল্পব।  ন  ন ভূতমধ্ে এব়ং ভূতমক্ষল্পযর কারল্পণ তেতকল্পমর রাস্তার তনযতমি 

আপ-ল্পগ্রল্পডিন প্রল্পযাজন। 
 

ককর ল  ‘ন্দলজ ইদক ন্শম শমিন্’ চ লু কদরদে 

ককরালা েরকার রাল্পজয োকতরর েম্ভাবনা বাডাল্পনার জনয 'ন্দলজ ইদক ন্শম 

শমিন্’ োল়ু কল্পরল্পছ। 4 জ়ুন রাজয বাল্পজল্পট এই উল্পেযাল্পগর কথা ক ােণা করা 

হল্পযল্পছ । এটির কনিৃত্ব তেল্পযল্পছ ককর ল  কডদিলপদমন্ট এন্ড ইদন্ দিিন্ 

স্ট্রয দটশজক ক উশন্সল (K-DISC) । 15 জ়ুলাইল্পযর আল্পগ িারা একটি তবসৃ্তি 

প্রকল্পের প্রতিল্পবেন জমা কেল্পব।  

প্রকদল্পর আওত য: 

• তিতক্ষি কলাকল্পের কমডে়ংস্থ্ান কেওযার প্রল্পেষ্টা এব়ং ‘জ্ঞান কমীল্পের’ 

েহাযিার জনয এই প্রকেটি োল়ু করা হল্পব। 

• জ্ঞান কমী যারা তনল্পজল্পের বাতডর তনকটবিী স্থ্াল্পন কাজ কল্পরন এব়ং যারা 

তনল্পযাগকিড াল্পের োল্পথ মিতবতনময করল্পছন িাল্পের জনয প্রাথতমক ে়ুতবধ্া 

এব়ং োমাতজক ে়ুরক্ষা বযবস্থ্া েরবরাল্পহর একটি পতরকেনা তিতর করা হল্পব। 

• বাস্তবাযন এব়ং িহতবল্পলর উল্পেল্পিয, একটি 'জ্ঞান অ্থডনীতি িহতবল' তিতর 

করা হল্পব। 

• েক্ষিা বৃতে, উচ্চির তিক্ষাবযবস্থ্াল্পক িতক্তিালী করার জনয এব়ং প্রয়ুতক্তগি 

রূপান্তল্পরর জনয  িহতবল্পলর পতরমাণ 200  ককাটি ডলার কথল্পক বাতডল্পয 300 

ককাটি ডলার করা হল্পযল্পছ। 
 

আি দমর মুখমন্ত্রী শ মন্ত শিশ্ব িরম  COVID-19  অন্ থদের জন্য শিশু কিি  

আদচ শন্ চ লু করদলন্ 

আোল্পমর ম়ুখযমন্ত্রী ডাাঃ তহমন্ত তবশ্ব েরমা ম়ুখযমন্ত্রী তিশু কেবা প্রকেটি োল়ু 

কল্পরল্পছন এব়ং COVID এর কারল্পণ যারা তনল্পজল্পের বাবা-মাল্পক  হাতরল্পযল্পছ 

িাল্পের কল্পযকজনল্পক আতথডক েহাযিা করার জনয কেক তবতল করা হল্পযল্পছ।  এই 

প্রকে অ্ন়ুযাযী 7,81,200 টাকা তস্থ্র আমানি তহোল্পব বযা়ংল্পক জমা করা হল্পব 

কেইেব তিশুল্পের নাল্পম । 

মাতেক আতথডক েহাযিা তহোল্পব 3500 ট ক  কল্পর কেওযা হল্পব 24 বছর বযে 

অ্বতধ্ । 24 বছর বযে পূণড হওযার পল্পর, প্রতিটি ে়ুতবধ্াল্পভাগীল্পক  তস্থ্র আমানি 

তহোল্পব মূলধ্নটি িাল্পের বযা়ংক অ্যাকাউল্পন্ট জমা কেওযা হল্পব । 
 

গুজর দটর শিশ্ব শমত্রী ন্েী প্রকল্পটি ন্য িন্ ল গ্রীন্ ট্র ইিুযন্ দলর িম্মশত 

কপদযদে  

ন্য িন্ ল গ্রীন্ ট্র ইিুযন্ দলর (NGT) শপ্রশন্সপ ল কিঞ্চ েম্প্রতি নেীর গভীরিা 

তনধ্ডারণ, বৃক্ষল্পরাপণ ও নেীর অ্খণ্ডিা বজায রাখার প্রস্তুতি েহ শিশ্বশমত্রী ন্েী 

কমকপশরকল্পন্  বাস্তবাযল্পনর জনয গুজর দটর িদে ের  শমউশন্শিপ ল 

কদপক দরিন্ (VMC) কক তনল্পেড ি তেল্পযল্পছ। কুতমর, কেপ এব়ং অ্িযন্ত ে়ংরতক্ষি 

প্রজাতি নেীর প্রান্তল্পর প্রজনন করল্পছ। 
 

NGT পযডল্পবক্ষণ কল্পরল্পছ কয ককন্দ্রীয দূষণ শন্যন্ত্রণ কি ডক  (CPCB) দ্বারা 

তেতিি 351 টি দূতেি নেী প্রবাল্পহর মল্পধ্য ভল্পোেরার তবশ্বাতমেী নেী রল্পযল্পছ এব়ং 

ট্রাইব়ুযনাল একটি আল্পবেল্পনর অ্পর এক শুনাতনল্পি এ জািীয প্রোর 

প়ুনরুোরল্পকও “অ্তবতেন্ন তবল্পবেনা কল্পরল্পছ”। 

 শরয ন্ র মুখযমন্ত্রী কন্ক দল ‘অশক্স- িন্’ বতশরর ক  ষণ  কদরদেন্ 

হতরযানার ম়ুখযমন্ত্রী মল্পনাহর লাল খট্টর কণডাল কজলায 80 একর জতমল্পি ‘অ্তক্স- 

বন’ (একটি বন) তিতরর ক ােণা করল্পছন । 2021 োল্পলর 5ই  জ়ুন তবশ্ব পতরল্পবি 

তেবে উপলল্পক্ষ এটি ক ােণা করা হল্পযতছল। অ্তক্স- বল্পন 10 ধ্রল্পণর বন থাকল্পব। এ 

উপলল্পক্ষ, গাল্পছর গুরুত্ব ি়ু ল্পল ধ্রল্পি এব়ং প্রোর, ে়ুরক্ষা, গাছ করাপণল্পক 

উত্োতহি করল্পি হতরযানা েরকার োরটি গুরুত্বপূণড পতরকেনা োল়ু কল্পরল্পছ | 

• প্র ণ ি যু কেিত  কপন্িন্ প্রকল্প: 

এই প্রকল্পের আওিায 75  বছল্পরর উল্পেড র গাছগুতলর  রক্ষণাল্পবক্ষল্পণর জনয 

প্রাণ বায়ু কেবিার নাল্পম 2500  টাকার কপনিন কেওযা হল্পব। এই কপনিল্পনর 

পতরমাণটি প্রতিবছর বৃে বযে েিান কপনিল্পনর আওিায বৃতে পাল্পব। 
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•  শরয ন্ র পঞ্চিতী িৃক্ষদর পণ: 

এই উল্পেযাল্পগর আওিায, হতরযানায গ্রাম জ়ুল্পড পঞ্চবিীর নাল্পম বৃক্ষল্পরাপণ 

করা হল্পব। এটি গাছ কথল্পক প্রাকৃতিক অ্তক্সল্পজন গ্রহল্পণর প্রতিযাটিল্পি  

উৎোহ প্রোন করল্পব। এই  উল্পেযাল্পগ খাতল জতমল্পি এল্পগ্রাল্পফারতেরও প্রোর 

করা হল্পব । ফল্পল এটি গ্রামীণ অ্ঞ্চল্পল পঞ্চাল্পযল্পির আয বাডাল্পি োহাযয 

করল্পব । 

• কণক দলর  অশক্স-িন্: 

অ্তক্স ফল্পরস্ট কণডাল্পলর ম়ু ল খাল্পল বন তবভাল্পগর জতমল্পি োল়ু হল্পযতছল। 

পঞ্চবিী, কবল, আমলা, অ্ল্পিাক, বট গাছ এব়ং তপপাল গাছ লাগাল্পনা 

হল্পযতছল। এটি 80 একর জাযগা জ়ুল্পড  তনমডাণ করা হল্পব। 

• প াঁ চকুল য অশক্স- িন্: 

পঞ্চকুলার বাতেদাল্পের  তবশুে অ্তক্সল্পজল্পনর  জনয  মাোর কনোল্পরর েব়ুজ 

ফ়ু েফ়ু ে তিতর করার উল্পেল্পিয একি একর জাযগার উপল্পর এটি প্রতিতিি 

হল্পব। এই উল্পেযাল্পগর জনয এক ককাটি টাকা বরাে করা হল্পযল্পছ। 
 

আি দমর কেশ ়ং প টক ই র দজযর িপ্তম জ তীয উেয ন্ ক  শষত  ল  

আোম েরকার োম্প্রতিক মতন্ত্রেভার তবঠল্পক তেোন্ত তনল্পযল্পছ কয কেতহ়ং পাটকাই 

বনযপ্রাণী অ্ভযারণযল্পক রাল্পজযর 7ম জ তীয উেয ন্ তহোল্পব ক ােণা করল্পব। নি়ু ন 

জািীয উেযানটি কেতহ়ং পাটকাই করইন ফল্পরস্ট তহোল্পব পতরতেি । এটি তবতভন্ন 

ধ্রল্পণর তবতেে ফ়ু ল এব়ং প্রাণীজ তবতেেয তনল্পয গল্পড উল্পঠল্পছ । এটিল্পক 2004 োল্পল 

রাজয েরকার স্বীকৃতি তেল্পযতছল । িখন এই অ্ঞ্চল্পলর 111.19  বগডতকল্পলাতমটার 

এলাকা কেশ ়ং প টক ই িন্যপ্র ণী অিয রণয তহোল্পব তেতিি করা হল্পযতছল। 

এই অ্ঞ্চল্পল হুলক তগবন, হাতি, কলা লতরে, বা , কলপাডড  , ক্লাউল্পডড কলপাডড  , 

কগাল্পডন কযাট, তফতি়ং কযাট, মাল্পবডল কযাট, োম্বার, হগ তডযার, লথ তবযার এব়ং 

তবতভন্ন পাতখ েহ কবি কল্পযকটি পাতখর প্রজাতি রল্পযল্পছ ।  এখন কেল্পির তদ্বিীয 

েল্পবডাচ্চ ে়ংখযক জািীয উেযান রল্পযল্পছ এই রাল্পজয । মধ্য প্রদেি এব়ং আদ ম ন্ 

ও শন্দক ির িীপপুদঞ্জ নযটি জািীয উেযান রল্পযল্পছ। 
 

মধ্যপ্রদেি িরক র ‘যুি িশক্ত কদর ন্  মুশক্ত অশিয ন্’ চ লু করদলন্ 

মধ্য প্রল্পেি েরকার েলমান COVID-19 মহামারী েম্পল্পকড  রাল্পজযর জনগণল্পক 

েল্পেিন করল্পি ‘যুি িশক্ত কদর ন্  মুশক্ত অশিয ন্’ োল়ু কল্পরল্পছ। য়ুব িতক্তর 

েহাযিায কল্পরানা কথল্পক ম়ুতক্তর জনয এই উল্পেযাগটি কনওযা হল্পযল্পছ ।  কল্পলল্পজর 

তিক্ষাথীল্পের ককাতভড-19 এর অ্ন়ুকূল আেরণ তবতধ্  এব়ং টিকা কেওযার িাত্পযড 

েম্পল্পকড  তবিে িথয কেওযা হল্পব । ম়ুখযমন্ত্রী তিবরাজ তে়ং কেৌহাল্পনর তনল্পেড ল্পি 

জনস্বাস্থ্য ও পতরবার কলযাণ তবভাল্পগর েহল্পযাতগিায উচ্চতিক্ষা ও রাল্পজযর 

কাতরগতর তিক্ষা তবভাগ এই অ্তভযান শুরু কল্পরল্পছ। 
 

আি ম শন্জস্ব ি়ংস্ক্রদণর ি রতরত্ন এি়ং পদ্ম পুরষ্ক র প্রে ন্ করদি 

আোম েরকার পল্পরর বছর কথল্পক তনজস্ব ে়ংস্করল্পণ ভারিরত্ন এব়ং  পদ্ম প়ুরষ্কার 

প্রোন করল্পব। মতন্ত্রেভা অ্নযানয কবোমতরক েিান কযমন অ্েম তবভূেণ প়ুরস্কার 

তিন বযতক্তল্পক, অ্েম ভূেণ পাুঁ ে জনল্পক এব়ং  10 জনল্পক অ্েমশ্রী প়ুরস্কার প্রোন 

করল্পব । এই োরটি প়ুরষ্কাল্পর যথািল্পম প াঁ চ লক্ষ, শতন্ ল খ, দুই ল খ এব়ং এক 

ল খ ট ক  কেওযা হল্পব। 
 

ত শমলন্ ড়ুদত কর ড কন্টওয কক  আপদগ্রড করদত ি রত িরক র ADB কথদক 

484 শমশলযন্ ম শকক ন্ ডল র কল ণ শন্দযদে 

িাতমলনাড়ুল্পি কেন্নাই কনযাকুমারী ইিাতেযাল কতরল্পডার (CKIC) -এ পতরবহন 

কযাগাল্পযাগ বযবস্থ্ার উন্নযল্পনর ও তিে তবকাল্পির জনয এশিয ন্ কডদিলপদমন্ট 

িয ঙ্ক (ADB) এব়ং ি রত িরক দরর মল্পধ্য 484 শমশলযন্ ডল দরর  কল ণ 

স্বাক্ষতরি হল্পযল্পছ ।  

কতদলঙ্গ ন্  AI শমিন্ ‘Revv Up' চ লু কদরদে  

কিলঙ্গানা েরকার Nasscom এর েহাযিায কিলঙ্গানা AI তমিন (T-AIM) োল়ু 

কল্পরল্পছ এব়ং T-AIM-র অ়্ংি তহোল্পব, AI উদ্ভাবন েক্ষম ও ক্ষমিাযল্পনর জনয  

“Revv Up” নাল্পম একটি কাযডিম োল়ু কল্পরল্পছ। জ়ুলাই মাল্পে শুরু হওযা এই 

কমডেূতের প্রথম পযডাযটি কিলঙ্গানা ও হাযেরাবােল্পক AI এব়ং অ্নযানয উেীযমান 

প্রয়ুতক্তর তবশ্ববযাপী গন্তবয তহোল্পব গল্পড কিালার তেল্পক একটি  ধ্াপ। 

ইদিন্ট িম্পদকক : 

কিল্পলঙ্গানা তিে ও িথযপ্রয়ুতক্ত তবেযক প্রধ্ান েম্পােক জল্পযি রিন বল্পলতছল্পলন 

কয কিল্পলঙ্গানা AI-কি উন্নি রাজয হওযার প্রতিশ্রুতিবে। 

2020 োল্পলর জ়ুল্পন কিলঙ্গানা আটিড তফতেযাল ইল্পন্টতলল্পজন্স এর জনয একটি েতিয 

ককৌিলগি পতরকেনা োল়ু করা ভারল্পির প্রথম রাল্পজয পতরণি হয । 
 

শি  র িরক র ‘মুখযমন্ত্রী উেযমী কয জন্ ’ চ লু কদরদে 

তবহাল্পরর ম়ুখযমন্ত্রী ন্ীতীি কুম র ‘মুখয মন্ত্রী যুি উেযমী কয জন্ ’ এব়ং ‘মুখয 

মন্ত্রী মশ ল  উেযমী কয জন্ ’ নাল্পম দুটি উচ্চাতভলােী তস্কম োল়ু কল্পরল্পছন। 

উভযই প্রকেটি রাল্পজযর 'মুখযমন্ত্রী উেযমী কয জন্ ' এর আওিায েমস্ত 

তবভাল্পগর য়ুবক ও মতহলাল্পের মল্পধ্য উল্পেযাক্তা বৃতের লল্পক্ষয োল়ু করা 

হল্পযল্পছ।2020 ি দলর শি  র শন্িক চদন্র েময ম়ুখযমন্ত্রী এই প্রকেগুতলগুতলর 

প্রতিশ্রুতি তেল্পযতছল্পলন। 

জাতি ও বণড তনতবডল্পিল্পে কযেব য়ুবক ও মতহলারা বযবো শুরু করল্পি োন িারা 10 

লক্ষ টাকার কলান পাল্পবন যার মল্পধ্য 5 লক্ষ টাকা রাজয েরকাল্পরর অ্ন়ুোন তহল্পেল্পব 

পাল্পব এব়ং বাকী 5 লক্ষ টাকা কলান তহোল্পব পাল্পব যা 84 টি শকশস্তদত 

কফরিল্পযাগয। তিতন একটি কপাটড ালও োল়ু কল্পরল্পছন কযখাল্পন েকল ধ্রল্পণর য়ুবক 

এব়ং মতহলারা েরকাল্পরর কাছ কথল্পক কলান গ্রহল্পণর জনয তনল্পজল্পের করতজস্টার 

করল্পি পারল্পবন। 
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ত শমলন্ ড়ুর অথকনন্শতক উপদেষ্ট  পয দন্দল র ুর ম র জন্দক শন্যুক্ত কর   ল  

িাতমলনাড়ু েরকার কনাল্পবল জযী এস্ট র ডুদফ্ল  এব়ং ভারল্পির তরজাভড  বযাল্পঙ্কর 

প্রাক্তন গভনডর র ুর ম র জন্দক রাল্পজযর পাুঁ ে েেল্পেযর অ্থডননতিক উপল্পেষ্টা 

কাউতন্সল্পল তনয়ুক্ত কল্পরল্পছ । কাউতন্সল্পলর অ্নয েেেযরা হল্পলন প্রাক্তন প্রধ্ান 

অ্থডননতিক উপল্পেষ্টা অ্রতবদ ে়ুব্রহ্মতণযাম, উন্নযন অ্থডনীতিতবে তজন তরজ এব়ং 

প্রাক্তন ককন্দ্রীয অ্থড েতেব এে নারাযণ। 
 

আি দম শিদশ্বর প্রথম শজন্েতি দি পশরিশতক ত র ি র কর পণ কর   দযদে 

আোল্পম, তবল্পশ্বর প্রথম কজদন্টিক শল মশডফ ইড (GM) র ি র প্ল ন্ট 

গুয   টির শন্কদট িরুট রীদত কবাল্পডড র ফাল্পমড রাবার কবাডড  দ্বারা লাগাল্পনা 

হল্পযল্পছ। GM রাবার োরাটি ককর ল র কক ট্ট য দমর পুঠুপ্পশলর র ি র শরি চক  

ইন্শস্টটিউট অফ ইশন্ডয য (RRII) তিতর করা হল্পযতছল। 

উশিেটি িম্পদকক : 

• এটি এই জািীয প্রথম উতদ্ভে, তবল্পিেি উির-পূল্পবডর জনয তবকাি 

হল্পযল্পছ,যাল্পি িারা এই অ্ঞ্চল্পলর জলবায়ুল্পি কবল্পড উঠল্পি পাল্পর।. 

• GM রাবার গাছটি তবকাল্পির প্রল্পযাজনীযিা অ্ন়ুভূি হল্পযতছল কারণ 

প্রাকৃতিক রাবারটি উিপ্ত আিড  অ্যামাজন বল্পনর উত্পােন এব়ং 

প্রাকৃতিকভাল্পব উির-পূল্পবডর িীিকাল্পলর জনয উপয়ুক্ত নয। 

• বিড মাল্পন ফেলটি পরীক্ষামূলক তভতিল্পি করাপণ করা হল্পযল্পছ এব়ং একবার 

ট্রাযালগুতল কিে হল্পয কগল্পল নি়ু ন ফেলটি কৃেকল্পের প্রে়ু র উপকার করল্পব 

পািাপাতি কেল্পি রাবাল্পরর উত্পােনল্পক আরও বাতডল্পয কেল্পব। 
 

উশড়ষয র মুখযমন্ত্রী কক শিদডর জন্য  ওয  অন্ থ শিশুদের শিক্ষ  ও স্ব দস্থ্যর 

জন্য ‘আিীিক ে’ স্ক্ীম চ লু কদরদেন্ 

উতডেযার ম়ুখযমন্ত্রী নবীন পট্টনাল্পযক ককাতভল্পডর জনয অ্নাথ হওযা তিশুল্পের 

তিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রক্ষণাল্পবক্ষল্পণর জনয একটি নি়ু ন প্রকে ‘আিীিক ে’ োল়ু 

কল্পরল্পছন। ম়ুখযমন্ত্রী ক ােণা কল্পরল্পছন অ্তবভাবকরা মারা যাওযার পর িাল্পের 

তিশুল্পের োতযত্ব পতরবাল্পরর কয েেেযরা কনল্পবন িাল্পের বযাঙ্ক অ্যাকাউল্পন্ট প্রতি 

মাল্পে 2500 টাকা েরকাল্পরর িরফ কথল্পক জমা কেওযা হল্পব। 

কয েমস্ত তিশুরা িাল্পের তপিামািা অ্থবা িাল্পের পতরবাল্পরর প্রধ্ান উপাজড নিীল 

বযতক্ত এতপ্রল 1, 2020 এ অ্থবা িারপল্পর ককাতভড -19-এর জনয মারা কগল্পছন 

িারা এই প্রকল্পের আওিায আেল্পব । েরম দুেড িার মল্পধ্য থাকা এই জািীয 

তিশুল্পের তিনটি ভাল্পগ তবভক্ত করা হল্পযল্পছ। যারা িাল্পের তপিা-মািা উভযল্পকই 

হাতরল্পযল্পছ, যারা বাবা অ্থবা মা কক হাতরল্পযল্পছ এব়ং যাল্পের পতরবাল্পরর প্রধ্ান 

উপাজড নকারী েেেয বাবা অ্থবা মা মারা কগল্পছ। 
 

গুজর দটর মুখযমন্ত্রী শিজয রুপ ন্ী কৃশষ বিশচত্রযকরণ প্রকল্পটি চ লু কদরদে 

রাল্পজযর আতেবােী অ্ঞ্চল্পল কৃতেল্পক স্থ্াযী ও লাভজনক করার লল্পক্ষয গুজরাল্পটর 

ম়ুখযমন্ত্রী শিজয রুপ ন্ী ভাে়ুড যাতল 'কৃশষ বিশচত্রকরণ প্রকল্প -2021' োল়ু 

কল্পরল্পছন। গুজর দটর 14 টি উপজ শত কজল র 1.26 লক্ষ বনবন্ধ়ু -কৃেকরা এই 

প্রকেটি দ্বারা উপকৃি হল্পবন। 

প্রকদল্পর আওত য: 

• রাজয েরকার প্রায 31 ককাটি টাকার োর-বীজ েহাযিা তবিরণ করল্পব,এর 

মল্পধ্য 45 ককতজ ইউতরযা, 50 ককতজ NPK এব়ং 50 ককতজ অ্যাল্পমাতনযাম 

োলল্পফট অ্ন্তভ়ুড ক্ত থাকল্পব। 

• গুজরাট েরকার এই প্রকল্পের আওিায গি েি বছল্পর ইতিমল্পধ্য 10 লক্ষ 

উপজাতি কৃেকল্পক 250 ককাটি টাকার েহাযিা তেল্পযল্পছ। 

 

Economy News 
 

SBI অথকন্ীশতশিের  FY22 কত 7.9% শজশডশপ িৃশে র অনু্ম ন্ কদরদে 

এিশিআইদযর অথকন্ীশতশিের , িাল্পের তরোেড  তরল্পপাটড  “Ecowrap" -কি 

ভারিীয অ্থডনীতির জনয িাল্পের তজতডতপ বৃতের পূবডাভােটি পূল্পবডর অ্ন়ুমান করা 

10.4 িিা়ংল্পির ি়ু লনায FY22 কি 7.9 িিা়ংল্পি নাতমল্পযল্পছন। 

বৃতের অ্ন়ুমাল্পন প়ুনতবডল্পবেনা করার মূল কারণটি হ'ল COVID-19 ে়ংিমল্পণর 

তদ্বিীয িরল্পঙ্গর প্রভাব। এেতবআইল্পযর অ্থডনীতিতবেরা পূল্পবডর প্রিযাতিি "V-

আকৃশতর" তরকভাতরর পতরবল্পিড  FY22 কি দুটি খাল্পি "W-আকৃশতর" 

শরকি শরর অ্ন়ুমান কল্পরল্পছন। 
 

Moody-র অনু্ম ন্ অনু্ি দর FY22 কত ি রতীয অথকন্ীশত 9.3% িৃশে প দি  

ম়ুতড'ে ইনল্পভস্টর োতভড ে অ্ন়ুোল্পর, েলতি অ্থডবছল্পর ভারিীয অ্থডনীতির 

প্রিযাবিড ন  ল্পট 9.3 িিা়ংি হল্পব । িল্পব ককাতভড -19 এর তদ্বিীয কেউ েম্ভাবয 

েী ডল্পমযােী ঋল্পণর প্রতি কেল্পির দৃতষ্টভতঙ্গর ি়ুুঁ তক বাতডল্পযল্পছ । ভারিীয অ্থডনীতির 

তজতডতপ বৃতের হারল্পক মুশড'ি ইন্দিস্টরি ি শিক ি তনম্নতলতখিভাল্পব অ্ন়ুমান 

কল্পরল্পছ: 

• 2021-22 (FY22): 9.3% 

• 2022-23 (FY23): 7.9% 
 

2022 অথকিেদর ি রদতর শজশডশপ িৃশে 8.5%   দর  দি : ICRA  

কেিীয কিতডট করটি়ং এল্পজতন্স ICRA 2021-22 অ্থডবছল্পরর জনয ভারল্পির গ্রি 

কড দমশস্টক কপ্র ড দক্টর(GDP) বৃতের হার 8.5 িত ়ংি হওযার পূবডাভাে 

তেল্পযল্পছ । এটি আিা করল্পছ কয কবতেক মূল্পলয (তস্থ্র 2011-12 মূল্পলয) গ্রি িয লু 

এদডড (GVA) 2022 অ্থডবছল্পরর 7.3  িত ়ংি বৃতে পাল্পব। ICRA  গুরগাুঁ ও 

তভতিক কিতডট করটি়ং এল্পজতন্স, যা ম়ুতড'ে কল্পপডাল্পরিন এর মাতলকানাধ্ীন। 
 

কম ম দি GST ি়ংগ্র  1.03 লক্ষ কক টি ট ক  

কম ম দির গুডি এন্ড ি শিক ি টয ক্স ি়ংগ্র  1,02,709 কক টি ট ক  হল্পয 

োুঁ তডল্পযল্পছ, এটি তনল্পয টানা অ্ষ্টম মাল্পে এক লক্ষ কক টি ট ক  ছাতডল্পযল্পছ। 

ককাতভড মহামারীজতনি কারল্পণ অ্ল্পনক রাজয লকডাউন  অ্বস্থ্ায থাকা েল্পেও, 

একই মাল্পে কাল্পলকিনগুতল তজএেটি আল্পযর ি়ু লনায  65% কবতি তছল। 

এতপ্রল মাল্পের করকডড  পতরমাণ 1.41 লক্ষ কক টি টাকা , যা কেিবযাপী শুল্ক 

প্রবিড ল্পনর পর কথল্পক েল্পবডাচ্চ মাতেক ে়ংগ্রহ তছল , িা কথল্পক কম মাল্পের GST 

কাল্পলকিন  27.6 িত ়ংি কল্পমল্পছ। 
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ি ইশিল ি রদতর FY22-এ শজশডশপ িৃশের পূিক নু্ম ন্ কদরদে 9.5% 

কেিীয কিতডট করটি়ং এল্পজতন্স িাইতেল ভারল্পির তজতডতপ বৃতের পূবডান়ুমান FY22 

(2021-22)ল্পি  9.5 িত ়ংি কল্পরল্পছ । এর আল্পগর অ্ন়ুমানটি তছল 11  িত ়ংি 

। িাইতেল্পলর মিান়ুোল্পর, FY21 কি অ্থডনীতি 7.3 িত ়ংি ে়ংকুতেি হল্পযল্পছ । 

তনম্নগামী হওযার কারণ মূলি ককাতভড-19 এর তদ্বিীয কেউ এর কারল্পণ কবেরকারী 

খরে এব়ং তবতনল্পযাগ হ্রাে পাওযা | 
 

CII ি রদতর আশথকক িের 2022-এ 9.5% শজশডশপ িৃশের অনু্ম ন্ কদরদে  

ে  কন্দফড দরিন্ অফ ইশন্ডয ন্ ইন্ড শস্ট্র (CII) অ্ন়ুমান কল্পরল্পছ কয েলতি 

অ্থডবছর 2021-22-এ ভারল্পির গ্রি কড দমশস্টক কপ্র ড ক্ট (শজশডশপ)  এর বৃতে 

9.5 িত ়ংি হল্পব। এরফল্পল FY20 এর ি়ু লনায ভারল্পির তজতডতপ তকছ়ু টা কবতি 

হল্পব। তেতকৎো বযয বৃতের ফল্পল আয ও োতহো কল্পম কগল্পছ। িল্পব প়ুনরুোর 

হওযার প্রবল েম্ভাবনা রল্পযল্পছ। তবশ্ববযাপী বৃতে এব়ং োমতষ্টক অ্থডননতিক 

তস্থ্তিিীলিা বাতণজয ও তবতনল্পযাল্পগর প্রবাহল্পক োহাযয করল্পব । 
 

S&P ি রদতর FY22 এর জন্য িৃশের পূিক ি ি 9.5% শেদযদে  

S&P কলাবাল করটি়ং েলতি অ্থডবছল্পরর জনয ভারিীয অ্থডনীতির বৃতের পূবডাভাে 

পূল্পবডর ি়ু লনায হ্রাে কল্পরল্পছ । পূল্পবড বৃতের পূবডাভাে তেল্পযতছল 11%, যা 

পরবিীকাল্পল কতমল্পয 9.5% কল্পরল্পছ  । এছাডা 2023 োল্পলর 31 মােড  কিে হওযা 

পরবিী অ্থডবছল্পর ভারল্পির প্রবৃতে 7.8 % হওযার পূবডাভাে তেল্পযল্পছ। 
 

2020 ি দল ি রত FDI এর পঞ্চম িৃ িম প্র পক শেল: UN শরদপ টক  

UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) এর 

World Investment Report 2021 অ্ন়ুোল্পর 2020 োল্পল প্রতযক্ষ শিদেিী 

শিশন্দয দের (FDI) তেক কথল্পক ি রত তবল্পশ্বর পঞ্চম িৃ িম প্রাপক 

তছল।ল্পেিটি 2020 োল্পল 64 শিশলযন্ ম শকক ন্ ডল র FDI কপল্পযল্পছ, যা 2019 

োল্পল পাওযা 51 শিশলযন্ ম শকক ন্ ডল দরর কেল্পয 27 িত ়ংি কবতি। 

আদমশরক  যুক্তর ষ্ট্র FDI এর েবডাতধ্ক প্রাপক তহল্পেল্পব রল্পয কগল্পছ, িল্পব 2020 

োল্পল কেিটিল্পি FDI প্রবাহ 40 িিা়ংি হ্রাে কপল্পয 156 শিশলযন্ ডল দর 

োুঁ তডল্পযল্পছ। 149 শিশলযন্ ডল দরর FDI তনল্পয চীন্ তছল কেল্পির তদ্বিীয বৃহিম 

প্রাপক। তবশ্ববযাপী FDI প্রবাহ 2019 ি দলর 1.5 ট্রিশলযন্ ম শকক ন্ ডল র কথদক 

35 িত ়ংি কদম 2020 ি দল এক ট্রিশলযন্ মাতকড ন ডলাল্পর োুঁ তডল্পযল্পছ। 
 

মুশড'ি  ি রদতর শজশডশপ িৃশের   রদক 9.6% এ উন্নীত কদরদে 

মুশড'ি ইন্দিস্টরি ি শিক ি 2021 কযাল্পলিার বছল্পরর জনয ভারল্পির বৃতের 

অ্ন়ুমান পূবডবিী অ্ন়ুমান 13.9 িত ়ংি কথল্পক কল্পম 9.6  িত ়ংি কল্পরল্পছ। 2022 

োল্পলর কযাল্পলিাল্পরর জনয, তজতডতপ বৃতের হার 7 িত ়ংি হওযার েম্ভাবনা 

রল্পযল্পছ। 

'মযাল্পিাইল্পকানতমক্স ইতিযা: COVID  এর তদ্বিীয িরঙ্গ কথল্পক আো অ্থডননতিক 

ধ্াক্কা গি বছল্পরর মল্পিা িীব্র হল্পব না' িীেডক প্রতিল্পবেল্পন ম়ুতড বল্পলতছল কয উচ্চ-

তফ্রল্পকাল্পযতন্স অ্থডননতিক েূেকগুতল প্রমাণ কল্পর কয COVID-19 ে়ংিমল্পণর 

তদ্বিীয িরঙ্গ এতপ্রল এব়ং কম মাল্পে ভারল্পির অ্থডনীতিল্পক ক্ষতিগ্রস্থ্ কল্পরল্পছ। 

Rankings & Reports 
 

কিন্ট র ফর ওয র্ল্ক  ইউশন্ি শিকটি র য শঙ্ক়ংি 2021-22 প্রক শিত  দল   

কিন্ট র ফর ওয র্ল্ক  ইউশন্ি শিকটি র শঙ্ক়ংি 2021-22 ক াতেি হল্পলা । 19,788  

টি প্রতিিাল্পনর স্থ্ান ক ােণা করা হল্পযল্পছ এব়ং কযই প্রতিিানগুতল িীল্পেড রল্পযল্পছ 

িারা তবশ্ববযাপী কেরা 2000 টি প্রতিিাল্পনর মল্পধ্য তনল্পজল্পের জাযগা কল্পর তনল্পযল্পছ। 

হাভড াডড  তবশ্বতবেযালয তবশ্ববযাপী র যাতঙ্ক়ংল্পযর িীল্পেড রল্পযল্পছ । িারপর রল্পযল্পছ 

যথািল্পম মযাোে়ু ল্পেটে ইনতস্টটিউট অ্ফ কটকল্পনালতজ, স্টযানল্পফাডড  তবশ্বতবেযালয, 

ককমতব্রজ তবশ্বতবেযালয এব়ং অ্ক্সল্পফাডড  তবশ্বতবেযালয। 

ওযাডড  ইউতনভাতেডটি র যাতঙ্ক়ং (CWUR) 2021-22 অ্ন়ুোল্পর 68টি ভারিীয 

প্রতিিান তবল্পশ্বর িীেড 2000 টি  উচ্চতিক্ষা প্রতিিাল্পনর িাতলকায স্থ্ান কপল্পযল্পছ। 

ইতিযান ইউতনভাতেডটিগুতলর মল্পধ্য িীেড স্থ্াল্পন রল্পযল্পছ আইআইএম-

আ দমে ি ে, যা 415তম স্থ্ান অ্জড ন কল্পরল্পছ এব়ং এরপল্পর ইশন্ডয ন্ 

ইন্শস্টটিউট অফ ি ইন্স(আইআইএিশি) আল্পছ 459িম স্থ্াল্পন। 
 

কল ি ল শলি শিশলটি ইন্দডক্স 2021-এ 'অকলয ন্ড' িীদষক স্থ্ দন্ আদে  

ইদক ন্শমস্ট ইদন্টশলদজন্স ইউশন্ট (EIU) দ্বারা প্রকাতিি কল ি ল 

শলি শিশলটি ইন্দডক্স 2021-এ তবল্পিেি তনউতজলযাি এব়ং অ্ল্পেতলযান 

িহরগুতলর কবতিরভাগই স্থ্ান কপল্পযল্পছ | ককাতভড -19 কক দ্রুি তনযন্ত্রণ করার 

জনয অ্কলযািল্পক কেরা িহল্পরর স্থ্ান কেওযা হল্পযল্পছ । জাপাতন িহর ওোকা এব়ং 

কটাতকও যথািল্পম তদ্বিীয ও েি়ু থড স্থ্ান অ্তধ্কার কল্পরল্পছ এব়ং অ্ল্পেতলযার 

অ্যাতডল্পলড, EIU এর কলাবাল তলভাতবতলটি ইনল্পডক্স 2021-এ িৃিীয স্থ্ান অ্জড ন 

কল্পরল্পছ । তেতরযার রাজধ্ানী োমাস্কাল্পে এখনও জীবনযাোর মান েবল্পেল্পয খারাপ 

আল্পছ ।  
 

2020 ি দল শিটকদযন্ শিশন্দয ে কথদক ল দির শন্শরদখ ম শকক ন্ যুক্তর ষ্ট্র িীদষক 

রদযদে 

তনউ ইযল্পকড র মযানহাটল্পন অ্বতস্থ্ি ব্লকল্পেইন তবল্পেেণ ে়ংস্থ্া 'চয ন্ ল ইশিি' এর 

েবডল্পিে প্রতিল্পবেল্পন বলা হল্পযল্পছ, 2020 োল্পল তবটকল্পযন ইনল্পভস্টল্পমন্ট কগইল্পন 

মাতকড ন বযবোযীরা েবল্পেল্পয কবতি লাভবান হল্পযল্পছন । 4.1  শিশলযন্ ডল র লাভ 

কল্পরল্পছন িারা । েীনা বযবোযীরা 1.1 শিশলযন্ ডল র লাভ কল্পর তদ্বিীয স্থ্াল্পন 

রল্পযল্পছন। 2020 োল্পল তবটকল্পযন তবতনল্পযাল্পগর িীেড 25 টি িীেড কেল্পির মল্পধ্য 241 

তমতলযন ডলার লাভ কল্পর ভারি 18তম স্থ্াল্পন রল্পযল্পছ। 
 

QS ওয র্ল্ক  ইউশন্ি শিকটি র য শঙ্ক়ংি 2022 প্রক শিত  ল 

লিন তভতিক কক য কুয দরশল ি ইমন্ডি (QS) QS ওযাডড  ইউতনভাতেডটি 

র যাতঙ্ক়ং 2022 প্রকাি কল্পরল্পছ যা তবশ্ববযাপী তবতভন্ন তবশ্বতবেযালযগুতলল্পক  তবতভন্ন 

তেক তেল্পয ি়ু লনা কল্পর র যাঙ্কটি তিরী কল্পর। আটটি ভারিীয তবশ্বতবেযালয QS 

ওযাডড  ইউতনভাতেডটি র যাতঙ্ক়ং 2022 এ কেরা 400 টি তবশ্ববযাপী ইউতনভাতেডটি গুতলর 

মল্পধ্য জাযগা কল্পর তনল্পযল্পছ । িল্পব ককবলমাে তিনটি তবশ্বতবেযালয 

কযমন ইশন্ডয ন্ ইন্শস্টটিউট অফ কটকদন্ লশজ (IIT) কি দম্ব, আইআইটি 

শেশি এব়ং আইআইএিশি িয ঙ্গ দল র  িীেড 200 টি ইউতনভাতেডটি এর মল্পধ্য 

স্থ্ান কপল্পযল্পছ । 
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সু্ক্ল শিক্ষ য প রফরময ন্স কগ্রশড়ং িূচদক প ঞ্জ ি িীষকস্থ্ দন্ রদযদে  

প ঞ্জ ি,যা 2018-19 এ 13 িম অ্বস্থ্াল্পন তছল কেখান কথল্পক এবার 1,000 এর 

মদধ্য 929  কস্কার কল্পর েমস্ত রাজয এব়ং ককন্দ্রিাতেি অ্ঞ্চলগুতলর মল্পধ্য িীল্পেড 

উল্পঠ এল্পেল্পছ এব়ং এর পল্পরর স্থ্াল্পনই রল্পযল্পছ চন্ডীেড় (912) ও ত শমলন্ ড়ু 

(906) 

 

এশিয  শিশ্বশিেয লয র য শঙ্ক়ং 2021 প্রক শিত  ল  

ট ইমি   য র এডুদকিন্ এশিয  ইউশন্ি শিকটি র য শঙ্ক়ং 2021 অ্ন়ুযাযী 

তিনটি ভারিীয তবশ্বতবেযালয িীেড 100  এর িাতলকায স্থ্ান অ্জড ন কল্পরল্পছ। IISc 

কিঙ্গ লুরু, IIT কর প র এব়ং IIT ইদদ র এতিযার িীেড 100 টি তবশ্বতবেযালল্পযর 

মল্পধ্য স্থ্ান অ্জড ন কল্পরল্পছ। গি বছল্পরর মল্পিা এই বছরও ককানও ভারিীয 

ভাতেডটিও িীেড েল্পি স্থ্ান কল্পর তনল্পি পাল্পরতন। IISc কবঙ্গাল়ুরু 37তম স্থ্াল্পন রল্পযল্পছ। 

িীেড 100 টি তবশ্বতবেযালল্পযর মল্পধ্য IIT করাপার 55িম এব়ং IIT ইল্পদার 78িম 

র যাল্পঙ্ক স্থ্ান কেওযা হল্পযল্পছ। 

শি়ংহুয  শিশ্বশিেয লয, চীন্ 2021 এতিযা তবশ্বতবেযালয র যাতঙ্ক়ংল্পয প্রথম স্থ্ান 

অ্জড ন কল্পরল্পছ । তদ্বিীয স্থ্ানটিও েীল্পনর কপতক়ং তবশ্বতবেযালয অ্জড ন  কল্পরল্পছ । 

িৃিীয এব়ং পঞ্চম স্থ্ানটি তেঙ্গাপ়ুর ইউতনভাতেডটি দ্বারা অ্তজড ি । এব়ং হ়ংক়ং 

তবশ্বতবেযালয েি়ু থড র যাল্পঙ্ক রল্পযল্পছ। 
 

17তম ি দস্টদন্িল কডদিলপদমন্ট কে ল শরদপ দটক  ি রত দুধ্ প শপশেদয কেল  

17 িম োল্পস্টল্পনবল কডল্পভলপল্পমন্ট কগাল্পলর তরল্পপাল্পটড  193 টি কেল্পির মল্পধ্য 

ভারল্পির স্থ্ান আল্পগর বছল্পরর ি়ু লনায দুধ্াপ তপতছল্পয 117িম হল্পলা ।  ভারি 

েতক্ষণ এতিযার োরটি কেল্পির নীল্পে অ্বস্থ্ান কল্পরল্পছ : ভ়ু টান, কনপাল, শ্রীলঙ্কা ও 

বা়ংলাল্পেি। ে  কস্টট অফ ইশন্ডয ন্ এন্ি যরন্দমন্ট শরদপ টক   2021 অ্ন়ুযাযী 

গি বছর ভারল্পির র যাঙ্ক 115 তছল । মূলি ক্ষ়ু ধ্া েমাতপ্ত ও খােয ে়ুরক্ষা (SDG 2) 

অ্জড ন, তলঙ্গ েমিা (SDG 5) অ্জড ন এব়ং তস্থ্তিিীল পতরকাঠাল্পমা গল্পড কিালার 

মল্পিা বড েযাল্পলল্পির বযথডিার কারল্পণ ভারল্পির অ্বস্থ্ান 2 স্থ্ান কল্পম 117 িম 

স্থ্ান হল্পযল্পছ । 
 

অয শন্শময  মুক্ত ি রত িূচদক শ ম চল প্রদেি তৃতীয স্থ্ ন্ অজক ন্ কদরদে 

57.1 কস্কার তনল্পয অ্যাতনতমযা ম়ুক্ত ভারি েূেক 2020-21-এ শ ম চল প্রদেি 

িৃিীয স্থ্াল্পন উল্পঠ এল্পেল্পছ ।2018-19 োল্পল তহমােল প্রল্পেি 18 িম স্থ্াল্পন তছল, 

িল্পব েরকার এব়ং কমীল্পের ধ্ারাবাতহক প্রল্পেষ্টায রাজযটি িৃিীয স্থ্ান অ্জড ন করল্পি 

েক্ষম হল্পযল্পছ । মধ্যপ্রদেি 64.1 কস্কার তনল্পয প্রথম স্থ্াল্পন অ্বস্থ্ান কল্পর আল্পছ 

এব়ং িার পল্পর ওশড়ি  59.3 কস্কার তনল্পয তদ্বিীয স্থ্াল্পন আল্পছ । তিন বছল্পরর স্বে 

েমল্পযর মল্পধ্য মাটি কথল্পক-ে়ংিতমি কহলতমনল্পথল্পের প্রোর 29% কথল্পক হ্রাে 

কপল্পয 0.3% এ োুঁ তডল্পযল্পছ।  
 

ওয র্ল্ক  শেশি়ং ইন্দডক্স 2021-এ ি রত 14তম স্থ্ ন্ অজক ন্ কদরদে  

চয শরটিি এইড ফ উদন্ডিন্ (CAF) দ্বারা প্রকাতিি 2021 োল্পলর ওযাডড  

তগতভ়ং ইনল্পডক্স অ্ন়ুযাযী ভারি 114 টি কেল্পির মল্পধ্য 14তম স্থ্াল্পন অ্বস্থ্ান 

কল্পরল্পছ । ওযাডড  তগতভ়ং ইনল্পডক্স র যাতঙ্ক়ংল্পয ইদদ দন্শিয  িীল্পেড রল্পযল্পছ । 

িারপল্পর যথািল্পম ককশন্য , ন্ ইদজশরয , ম য ন্ম র এব়ং অদস্ট্রশলয  প্রথম 

পাুঁ েটি কেল্পির মল্পধ্য  অ্বস্থ্ান কল্পরল্পছ । 

েযাতরটিে এইড ফাউল্পিিন (CAF) হ'ল ইউনাইল্পটড তক়ংডম তভতিক একটি 

আন্তজড াতিক ে়ংস্থ্া, যা োরা তবল্পশ্বর জীবন ও েম্প্রোযল্পক রূপান্ততরি করার জনয 

প্রোর কল্পর। 
 

কল ি ল শপি ইন্দডক্স 2021 ক  ষণ  কর   দল   

শিডশন্ শিশিক ইন্শস্টটিউট ফর ইদক ন্শমকি অয ন্ড শপি (IEP) ক াতেি 

কল ি ল শপি ইন্দডক্স (GPI) হ'ল তবশ্বজ়ু ল্পড  তবশ্ববযাপী িাতন্তর জনয িীেডস্থ্ানীয 

বযবস্থ্া । এই েূেকটি িাতন্তর তেক কথল্পক 163 টি স্বাধ্ীন কেি এব়ং অ্ঞ্চলল্পক  তেতিি 

কল্পরল্পছ । এছাডা  িাতন্তর প্রবণিা, এর অ্থডননতিক মূলয এব়ং কীভাল্পব িাতন্তপূণড 

েমাজ তিরী করা কযল্পি পাল্পর  িার তভতিল্পি তরল্পপাটড  প্রোন কল্পরল্পছ । 

কল ি ল 

• আইিলয ন্ড তবল্পশ্বর েবল্পেল্পয িাতন্তপূণড কেি তহোল্পবই রল্পয কগল্পছ। িারা এই 

অ্বস্থ্ানটি 2008 োল কথল্পক ধ্ল্পর করল্পখল্পছ। 

• এরপল্পর আল্পছ যথািল্পম শন্উশজলয ন্ড, কডন্ম কক , পতুক ে ল এব়ং 

কল দিশন্য  । 

• আফে শন্স্ত ন্ টানা েি়ু থড বছর তবল্পশ্বর েবল্পেল্পয কম িাতন্তপূণড কেি রল্পয 

কগল্পছ এব়ং এরপল্পর রল্পযল্পছ যথািল্পম ইদযদমন্, শিশরয , েশক্ষণ িুে ন্ 

এব়ং ইর ক । 

েশক্ষণ এশিয : 

• ভারি আল্পগর বছল্পরর ি়ু লনায দুই স্থ্ান তপতছল্পয কগল্পছ এব়ং এখন তবল্পশ্বর 

135তম স্থ্াল্পন আল্পছ । যা এই অ্ঞ্চল্পলর 5 তম িাতন্তপূণড কেি । 

• িুট ন্ এব়ং কন্প লদক এই অ্ঞ্চল্পল প্রথম এব়ং তদ্বিীয েবল্পেল্পয িাতন্তপূণড 

কেল্পির স্থ্ান কেওযা হল্পযল্পছ। 

• 2021 োল্পলর জনয কলাবাল তপে ইল্পিল্পক্স 163 টি কেল্পির মল্পধ্য 91িম স্থ্াল্পন 

রল্পযল্পছ ি ়ংল দেি। িাতলকা অ্ন়ুযাযী, েতক্ষণ এতিযায বা়ংলাল্পেি িৃিীয 

বৃহিম িাতন্তপূণড কেি । 

• শ্রীলঙ্ক  2020 োল কথল্পক 19 ধ্াপ তপতছল্পয কগল্পছ| এই বছল্পরর র যাতঙ্ক়ং 

অ্ন়ুযাযী তবশ্ববযাপী 95িম এব়ং েতক্ষণ এতিযায েি়ু থড স্থ্ান অ্জড ন কল্পরল্পছ। 

• েতক্ষণ এতিযায িাতন্তর তনতরল্পখ েবডাতধ্ক উন্নতি কল্পরল্পছ প শকস্ত ন্ । যা 

তবশ্ববযাপী 150তম এব়ং এই অ্ঞ্চল্পল 6ি স্থ্াল্পন রল্পযল্পছ । যা পূবডবিী বছল্পরর 

র যাতঙ্ক়ংল্পযর কেল্পয দুই নম্বর উল্পঠ এল্পেল্পছ । 
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Coursera Global Skills Report 2021-এ ি রত 67তম স্থ্ দন্ রদযদে 

Coursera প্রকাতিি ‘Global Skills Report 2021’ অ্ন়ুোল্পর তবশ্ববযাপী 

ভারিল্পক 67িম স্থ্ান কেওযা হল্পযল্পছ। প্রতিল্পবেল্পন প্রকাতিি হল্পযল্পছ কয, 

োমতগ্রকভাল্পব ভারি তবশ্ববযাপী 67িম স্থ্াল্পন রল্পযল্পছ। এছাডা বযবোল্পযর কক্ষল্পে 

55 িম এব়ং প্রয়ুতক্ত ও িথয তবজ্ঞাল্পনর কক্ষল্পে 66 িম। তডতজটাল েক্ষিায 

ভারিীয তিক্ষাথীরা অ্িযন্ত কুিলী, কযমন ক্লাউড কতম্পউটি়ং (83%) এব়ং কমতিন 

লাতনড়ং (52%) এব়ং গাতণতিক েক্ষিায (54%) । তডতজটাল েক্ষিায খ়ুব উন্নতি 

প্রল্পযাজন কারণ কডটা তবল্পেেণ এব়ং পতরে়ংখযান কপ্রাগ্রাতম়ংল্পয ককবলমাে 25% 

এব়ং 15% েক্ষিা আল্পছ । িল্পব, ভারিীযরা কডটা েক্ষিায তপতছল্পয েল্পলল্পছ, িাই 

কেতেল্পক মল্পনাতনল্পবি করা েরকার। 

শরদপ টক  িম্পদকক : 

মহামারী শুরু হওযার পল্পর ে়ংগ্রহ করা প্ল্যাটফমডটিল্পি প্রায 77 তমতলযন তিক্ষাথী 

(১০০ টি কেি জ়ুল্পড) এর পারফরমযাল্পন্সর িল্পথযর তভতিল্পি এই প্রতিল্পবেনটি তিতর 

করা হল্পযল্পছ। এটি 3 টি তবভাগ - বযবো, প্রয়ুতক্ত এব়ং কডটা তবজ্ঞান জ়ুল্পড েক্ষিা 

েক্ষিার মানেণ্ডল্পক তেতিি কল্পর। 

র য ঙ্ক: 

র যাঙ্ক 1 : ে়ুইজারলযাি 

র যাঙ্ক 2: লাল্পক্সমবাগড 

র যাঙ্ক 3: অ্তেযা 
 

ি রত এি়ং র শিয  যুগ্মি দি চতুথক িৃ িম কফ দরক্স শরজ িক  এর ধ্ রক  

ভারিীয তরজাভড  বযাল্পঙ্কর িথয অ্ন়ুোল্পর, ভারল্পির ফল্পরন এক্সল্পেি তরোভড  

প্রথমবাল্পরর জনয $600 শিশলযন্ ছাতডল্পযল্পছ। ভারল্পির ফল্পরক্স তরজাভড  4 জ়ুন, 

2021 িাতরখ অ্ন়ুোল্পর, কিে হওযা েপ্তাল্পহ 6.842 তবতলযন ডলার কবল্পড $ 

605.008 শিশলযন্ ডলাল্পর োুঁ তডল্পযল্পছ । এটি ভারল্পির এখনও অ্বতধ্ েবল্পেল্পয 

কবতি তবল্পেিী েম্পতির পতরমাণ। এরফল্পল ভারি রাতিযার োল্পথ য়ুগ্মভাল্পব তবল্পশ্বর 

েি়ু থড বৃহিম তরজাভড  ধ্ারক হল্পযল্পছ । রাতিযার ফল্পরক্স তরজাভড  হল $ 605.2 

শিশলযন্ । 
 

 

DBS কফ িকদির ‘শিদশ্বর কির  িয ়ংক’ ত শলক র িীদষক রদযদে 

কফ িকি শিদশ্বর কির  িয ঙ্কি 2021 এর িাতলকায DBS বযাল্পঙ্কর নাম িীল্পেড 

করল্পখল্পছ । পরপর তদ্বিীয বছর DBS ভারল্পির 30 টি কেিীয এব়ং আন্তজড াতিক 

বযা়ংল্পকর মল্পধ্য 1 নম্বর স্থ্াল্পনর মযডাো কপল্পযল্পছ। বাজার গল্পবেণা ে়ংস্থ্া 

'স্টয টিস্ট 'র অ়্ংিীোতরল্পত্ব পতরোতলি কফাবডল্পের ‘ওয দর্ল্ক র কির  িয ়ংক’ 

িাতলকার এটি িৃিীয ে়ংস্করণ। তবশ্ববযাপী 43,000 এরও কবতি বযা়ংতক়ং গ্রাহকল্পের 

তনল্পয এই েমীক্ষাটি  করা হল্পযল্পছ । গ্রাহকরা বযাঙ্ক এর প্রতি েন্তুতষ্ট এব়ং তবশ্বাে, 

তডতজটাল পতরল্পেবা, আতথডক পরামিড এব়ং তফ এর মল্পিা মূল তবতিষ্টযগুতলর 

তভতিল্পি বযা়ংকগুতলল্পক করট কল্পরল্পছ  । 
 

ককন্দ্রীয শিক্ষ মন্ত্রী প্রক শিত করদল  AISHE 2019-20 শরদপ টক   

ককন্দ্রীয তিক্ষামন্ত্রী রল্পমি কপাখতরযাল তনিঙ্ক 'অল ইশন্ডয  ি দিক  অন্   ইয র 

এডুদকিন্ (AISHE) 2019-20 শরদপ টক '  প্রকাি কল্পরল্পছন। গি পাুঁ ে বছল্পর 

(2015-16 to 2019-20) AISHE অ্ন়ুোল্পর, তিক্ষাথীর িাতলকাভ়ু তক্ত 11.4% 

বৃতে কপল্পযল্পছ। AISHE  অ্ন়ুযাযী, উচ্চ তিক্ষায মতহলাল্পের  িাতলকাভ়ু তক্ত 2015-

16 কথল্পক 2019-20 পযডন্ত 18.2% বৃতে কপল্পযল্পছ।  
 

আইএমশডর শিশ্ব প্রশতদয শেত  িূচক 2021-এ ি রত 43 তম স্থ্ ন্ িজ য 

করদখদে 

ইন্শস্টটিউট ফর ময দন্জদমন্ট কডদিলপদমন্ট (IMD) এ বছর োরা তবল্পশ্বর 

অ্থডনীতির ওপর ককাতভড-19 এর প্রভাব েম্পতকড ি পরীক্ষা কল্পরল্পছ এব়ং িাল্পের 

ে়ংকলন করা বাতেডক শিশ্ব প্রশতদয শেত  িূচদক ি রত 43 তম স্থ্ান বজায 

করল্পখল্পছ। আইএমতডর তবশ্ব প্রতিল্পযাতগিা েূেক এতক্সতকউটিভল্পের কাছ কথল্পক 

পাওযা িথয এব়ং োল্পভড র তভতিল্পি কেই কেল্পির মান়ুল্পের অ্থডননতিক স্বেলিা 

এব়ং েমৃতে কিটা িা পতরমাপ কল্পর 64 টি কেল্পির একটি িাতলকা তিরী কল্পরল্পছ। 

িূচক 

• Rank 1: িুইজ রলয ন্ড 

• Rank 2: িুইদডন্ 

• Rank 3: কডন্ম কক  

 

িুইি িয ়ংদক অথক জম দযদতর শেক কথদক ি রত 51তম স্থ্ দন্ রদযদে 

ে়ুইজারলযাল্পির ককন্দ্রীয বযা়ংক, ে়ুইে নযািনাল বযা়ংক (SNB) দ্বারা প্রকাতিি 

‘অ্যান়ুযাল বযাঙ্ক স্টযাটিেটিক্স অ্ফ 2020’ অ্ন়ুোল্পর ে়ুইে ফ্রযাঙ্কে (CHF) েহ 

ভারি 2020 োল্পলর মল্পধ্য ে়ুইে বযা়ংল্পক তবল্পেতি ক্লাল্পযন্টল্পের অ্ল্পথডর িাতলকায 

51িম স্থ্াল্পন অ্বস্থ্ান কল্পরল্পছ । CHF 377 তবতলযন এর োল্পথ ইউনাইল্পটড 

তক়ংডম (UK) িীল্পেড রল্পযল্পছ । িারপল্পর 152 তবতলযন মাতকড ন ডলাল্পরর োল্পথ 

মাতকড ন য়ুক্তরাে রল্পযল্পছ তদ্বিীয স্থ্াল্পন । ে়ুইে বযা়ংল্পক তবল্পেিী ক্লাল্পযন্টল্পের অ্ল্পথডর 

কক্ষল্পে তনউতজলযাি, নরওল্পয, ে়ুইল্পডন, কডনমাকড , হাল্পঙ্গতর, মতরিাে, পাতকস্তান, 

বা়ংলাল্পেি এব়ং শ্রীলঙ্কার মল্পিা কেিগুতলর কেল্পয ভারি এতগল্পয আল্পছ । 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/7532/general-competition-maha-pack-bengali-validity-12-months
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ি দস্টদন্িল কডদিলপদমন্ট শরদপ টক  2021-এ ি রত 120তম স্থ্ দন্ আদে  

োল্পস্টল্পনবল কডভলপল্পমন্ট েতলউিন কনটওযাকড  (SDSN) দ্বারা প্রকাতিি 

‘ি দস্টদন্িল কডিলপদমন্ট শরদপ টক  2021 (SDR 2021)’ এর 6িম  

ে়ংস্করল্পণ, 60.1 কস্কার তনল্পয ভারি 165  টি কেল্পির মল্পধ্য 120 িম র যাঙ্ক 

কপল্পযল্পছ। েূেল্পক শফন্লয ন্ড িীল্পেড রল্পযল্পছ এব়ং িারপল্পর রল্পযল্পছ যথািল্পম 

িুইদডন্ ও কডন্ম কক । 

SDR শরদপ টক  

• SDR  হ'ল একটি বাতেডক তরল্পপাটড  যা 17 টি োল্পস্টল্পনবল কডল্পভলপল্পমন্ট 

কগালে (SDG) এর তবরুল্পে পারফরমযাল্পন্সর তভতিল্পি 193টি জাতিে়ংল্প র 

েেেয কেিগুতলর িাতলকা । 

• এটি 2015 োল কথল্পক প্রকাতিি হল্পে এব়ং এটি অ্তফতিযাল কডটা উৎে 

(UN, ওযাডড  বযা়ংক ইিযাতে) এব়ং নন-অ্তফতেযাল কডটা উৎে (গল্পবেণা 

প্রতিিান এব়ং কবেরকারী ে়ংস্থ্া) এর উপর তভতি কল্পর তিরী । 
 

ইি অফ শলশি়ং ইন্দডক্স : কিঙ্গ লুরু িিক শধ্ক িিি িদয েয ি র  

ি দযন্স অয ন্ড এন্ি যরন্দমন্ট কিন্ট র (CSE) দ্বারা প্রকাতিি ইজ অ্ফ 

তলতভ়ং ইনল্পডক্স 2020 অ্ন়ুোল্পর কিঙ্গ লুরু ভারল্পির েবডাতধ্ক বেবােল্পযাগয িহর 

তহোল্পব িাতলকার িীল্পেড রল্পযল্পছ । ইজ অ্ফ তলতভ়ং ইনল্পডক্স 2020 কস্টট অ্ফ 

ইতিযা এনভাযরনল্পমন্ট 2021 তিল্পরানাল্পমর তরল্পপাল্পটড র একটি অ়্ংি । কবঙ্গাল়ুরুর 

পল্পর যথািল্পম কচন্ন ই, শিমল , িুিদন্শ্বর এব়ং মুম্বইদক িীেড পাুঁ েটি কেরা িহর 

তহোল্পব িাতলকায স্থ্ান কেওযা হল্পযল্পছ । 

পয র শমট র: 

• তরল্পপাল্পটড  প্রতিটি িহল্পরর জীবনযাোর েূেক তনধ্ডারল্পণর জনয োরটি 

পযারাতমটাল্পরর উপর দৃতষ্ট তনবে করা হল্পযতছল, যা হ'ল: জীিন্য ত্র র ম ন্, 

অথকনন্শতক েক্ষত , স্থ্ শযত্ব এব়ং ন্ েশরকদের উপলশি.। 

• প্রতিটি িহরল্পক েমস্ত পযারাতমটাল্পর 100 এর মল্পধ্য করট করা হল্পযল্পছ ।  

• 2018 োল্পল প্রথমবার োল়ু হওযার পল্পর ইজ অ্ফ তলতভ়ং ইনল্পডক্স 2020 

হল েূেল্পকর তদ্বিীয ে়ংস্করণ। 
 

এশিয  পয শিশফদকর িীষক 5টি প্রযুশক্ত ককন্দ্রগুশলর মদধ্য একটি  ল কিঙ্গ লুরু 

কতলযাল্পেডর একটি তরল্পপাল্পটড  কিঙ্গ লুরু APAC অ্ঞ্চল্পলর  িীেড পাুঁ েটি প্রয়ুতক্ত 

ককল্পন্দ্রর একটি তহোল্পব মল্পনাতনি হল্পযল্পছ এব়ং   যের ি ে িীেড েল্পির িাতলকায 

স্থ্ান কপল্পযল্পছ । তরল্পপাল্পটড  প্রধ্ান APAC িহরগুতলর মল্পধ্য েবল্পেল্পয আকেডণীয 

প্রয়ুতক্তয়ুক্ত োবমাল্পকড টগুতলর িাতলকা রল্পযল্পছ । 

কিইশজ়ং, ি ়ং  ই, কিঙ্গ লুরু, কিন্দজন্ এব়ং শিঙ্গ পুর বিড মাল্পন APAC এর 

িীেড পাুঁ েটি প্রয়ুতক্ত ককন্দ্র তহোল্পব স্থ্ান কপল্পযল্পছ ।   
 

জ মদিতশজ ট ট  এই িত ব্দীর িীষক ম ন্িদপ্রমীদের প্র রশিক ত শলক র িীদষক 

আদেন্  

ভারিীয অ্গ্রণী তিেপতি ও টাটা গ্রুল্পপর প্রতিিািা জামল্পেিতজ ন়ুল্পেরওযানতজ 

টাটা অ্যাল্পডলতজভ হুরুন তফলানথ্রতপস্ট অ্ফ ো কেঞ্চ়ু তর তলস্ট এর িীল্পেড আল্পছন ।  

এই িাতলকায গি িিাব্দীল্পি তবল্পশ্বর 50 জন উোর বযতক্তর নাম কেওযা হল্পযল্পছ 

। তরল্পপাটড  অ্ন়ুোল্পর, ম়ুম্বাই-তভতিক জামল্পেিতজ টাটার দ্বারা প্রেি কমাট অ্ন়ুোল্পনর 

পতরমাণ প্রায 102.4 শিশলযন্ ম শকক ন্ ডল র। হুরুন তরোেড  এব়ং এল্পডলতগভ 

ফাউল্পিিন ে়ংকতলি িীেড েি জল্পনর িাতলকার মল্পধ্য তিতনই একমাে ভারিীয। 

50 জল্পনর তবশ্ববযাপী মানবল্পপ্রতমল্পকর িাতলকার একমাে অ্নয ভারিীয হল্পলন, 

উইল্পপ্রার প্রাক্তন কেযারমযান আতজম কপ্রমতজ। তিতন দ্বােি স্থ্াল্পন রল্পযল্পছন। তবল 

কগটে এব়ং কমতলিা কফ্রঞ্চ কগটে 74.6 তবতলযন ডলার অ্ন়ুোল্পনর োল্পথ তদ্বিীয 

স্থ্াল্পন রল্পযল্পছ। এরপর আল্পছন যথািল্পম ক ন্শর ওদযলক ম (56.7 তবতলযন 

ডলার),   ওয ডক  শ উদজি (38.6 তবতলযন ডলার) এব়ং ওয দরন্ ি দফট 

(37.4 তবতলযন ডলার)। 

গুরুত্বপূণক শিষয: 

• বযতক্তগণল্পের িাল্পের কমাট োনিীলিার মাল্পনর উপর তভতি কল্পর স্থ্ান 

কেওযা হল্পযল্পছ, যা "আজল্পকর তেল্পন উপহার বা তবিরল্পণর কযাগফল্পলর োল্পথ 

েম্পল্পের মূলয" তহোল্পব গণনা করা হয। 

• িাতলকার িীল্পেড 50 জন উোর বযতক্ত পাুঁ েটি কেল্পির অ্ন্তভ়ুড ক্ত। এই িাতলকার 

িীল্পেড আল্পছ মাতকড ন য়ুক্তরাে(38), িারপল্পর ইউনাইল্পটড তক়ংডম(5), 

েীন(3), ভারি (2), পি়ুড গাল(1) এব়ং ে়ুইজারলযাি(1) 

• কমাট অ্ন়ুোল্পনর পতরমাণ 832 তবতলযন মাতকড ন ডলার। 

 

Agreement News 
 

ট ট  শডশজট ল শিেি দস্ক্দটর  64% কিয র শকন্দল   

টাটা তডতজটাল  তবগবােল্পকল্পটর  কবতিরভাগ কিযার তকল্পন তনল্পলা ।  তকন্তু লবণ 

কথল্পক েেওযযার তবতি করা এই তডতজটাল ইউতনট ে়ু তক্তর আতথডক তববরণ প্রকাি 

কল্পরতন। 

তনযন্ত্রক ফাইতল়ং গুতল কথল্পক কেখা যায কয এটি টাটা তডতজটাল তবগবযােল্পকল্পটর 

মাতলকানার প্রায 64% ভাগ অ্জড ন কল্পরল্পছ। তবগবাল্পস্কট  কবাডড  এই েপ্তাল্পহর 

কগাডার তেল্পক এই ে়ু তক্তটি অ্ন়ুল্পমােন কল্পরল্পছ এব়ং টাটা তডতজটাল 2 তবতলযন 

ডলাল্পরর মূলযাযল্পন মূল তবতনল্পযাল্পগ 200 তমতলযন ডলাল্পরর মূলধ্ন প্রোন কল্পরল্পছ। 
 

5 শজ কন্টওয কক  িশলউিন্ এর জন্য এয রদটল এি়ং TCS প টক ন্ রিীপ 

কদরদে  

ি রতী এয রদটল এি়ং ট ট  গ্রুপ ি রদতর জন্য 5 শজ কন্টওয কক  

িশলউিন্ বাস্তবাযল্পনর জনয একটি ককৌিলগি অ়্ংিীোরল্পত্বর ক ােণা কল্পরল্পছ, 

যা 2022 জান়ুযারী কথল্পক বাতণতজযক উন্নযল্পনর জনয উপলব্ধ হল্পব। টাটা গ্রুপ একটি 

O-RAN (open-radio access network) তভতিক করতডও এব়ং নন-

স্টযািঅ্যাল্পলান আতকড ল্পটকোর / স্টযাি অ্যাল্পলান আতকড ল্পটকোর (এনএেএ / 

এেএ) এর ককার তিতর কল্পরল্পছ এব়ং েমূ্পণড কেিীয কটতলকম স্টযাক অ়্ংিীভূি 

কল্পরল্পছ। 
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NSA/SA হ'ল করতডও প্রয়ুতক্ত যা 5 তজ করতডওর ে়ংল্পকি তনযন্ত্রণ কল্পর।NSA 5 

তজ ে়ংল্পকি 4 তজ ককাল্পরর োল্পথ তনযন্ত্রণ করল্পি পাল্পর, SA  5 তজ করতডওল্পক  5 

তজ ককার কনটওযাল্পকড র োল্পথ েরােতর ে়ংল্পযাগ করল্পি পাল্পর এব়ং তনযন্ত্রণ ে়ংল্পকি 

4 তজ কনটওযাল্পকড র উপর তনভড র কল্পর না। 

ভারল্পির 5 তজ করালআউট পতরকেনার অ়্ংি তহল্পেল্পব এযারল্পটল এই কেিীয 

েমাধ্ানটি পাইলট করল্পব এব়ং েরকাল্পরর তনধ্ডাতরি তনল্পেড তিকা অ্ন়ুোল্পর 2022 

জ নু্য শরদত পাইলটটি োল়ু করল্পব। টাটা গ্রুপ হাডড ওযযার েমাধ্াল্পনর জনয 

ভারিীয প্রয়ুতক্ত ে়ংস্থ্া এব়ং স্টাটড আপগুতলর োল্পথ কাজ করল্পব, টাটা ‘ে়ুপার 

ইতন্টল্পগটর তহোল্পব কাজ করল্পব’।এই অ়্ংিীোতরত্বটি আতফ্রকা এব়ং শ্রীলঙ্কার মল্পিা 

কেিগুতলল্পি প্রয়ুতক্ত রফিাতন করল্পি বযবহৃি হল্পি পাল্পর। 
 

শমদজ র দমর জন্য ি রত ও শিশ্বিয ়ংক 32 শমশলযন্ ডল দরর  ঋণ স্ব ক্ষর 

কদরদে 

তমল্পজারাম েরকার এব়ং ভারি েরকার তমল্পজারাম স্বাস্থ্য বযবস্থ্ার িতক্তিালীকরণ 

প্রকল্পের জনয তবশ্ববযা়ংল্পকর োল্পথ 32 শমশলযন্ ডল দরর  ঋল্পণর  ে়ু তক্ত স্বাক্ষর 

কল্পরল্পছ। প্রকেটির লক্ষয তমল্পজারাল্পমর পতরোলন ক্ষমিা এব়ং স্বাস্থ্যল্পেবার মান 

উন্নি করা, কযেব অ্ঞ্চল্পল ে়ুল্পযাগ - ে়ুতবধ্া কম কেইেব অ্ঞ্চল্পলর তেল্পক  এব়ং 

দুবডল কগািীগুতলর ে়ুতবধ্ার তেল্পক দৃতষ্ট তনবে কল্পর। 
 

ককন্দ্রীয উন্নযন্ মশন্ত্রিি  ন্ের উন্নযদন্ ি রত-জ প দন্র মদধ্য MoC  

অনু্দম েন্ কদরদে 

স্থ্াযী নগর উন্নযল্পনর লল্পক্ষয ি রত-জ প দন্র মল্পধ্য কমদম র ন্ড ম অফ 

কক অপ দরিন্ (MoC) এ ককন্দ্রীয মশন্ত্রিি  অ্ন়ুল্পমােন তেল্পযল্পছ। স্থ্ যী ন্ের 

উন্নযদন্র তবেল্পয একটি কমারািাম অ্ফ ককাঅ্পাল্পরিন (MoC) স্বাক্ষতরি 

হল্পযল্পছ ি রত িরক র আি িন্ ও ন্ের শিষযক মন্ত্রক, ি রত িরক র এি়ং 

িূশম, অিক ঠ দম ,পশরি ন্ ও পযকটন্ মন্ত্রক, জ প ন্ িরক দরর মল্পধ্য। 

কমারািাম অ্ফ ককাঅ্পাল্পরিন (MoC) এর আওিায েহল্পযাতগিা তবেযক 

কমডেূতেটি বাস্তবাযল্পনর জনয একটি জল্পযন্ট ওযাতকড ়ং গ্রুপ (JWG)ও গঠন করা 

হল্পব। JWG বছল্পর একবার তবঠক করল্পব। 

নগর পতরকেনা, স্মাটড  তেটিে কডভলপল্পমন্ট, োেযী মূল্পলযর আবােন (ভাডা 

আবােন েহ), নগর বনযা বযবস্থ্াপনা, নেড মা বযবস্থ্া এব়ং অ্পেয হওযা জল্পলর 

বযবস্থ্াপনা ইিযাতের কক্ষল্পে প্রয়ুতক্তগি েহল্পযাতগিা MoC কজারোর করল্পব। স্থ্াযী 

নগর উন্নযল্পনর কক্ষল্পে ভারি এব়ং জাপাল্পনর মল্পধ্য েল্পবডািম অ্ন়ুিীলন এব়ং মূল 

তিক্ষাগুতল আোন-প্রোন করা হল্পব। 

 

Appointment News 
 

শি.শি.আর. িুব্রমশন্য মদক ি শণজযিশচি শ দিদি শন্দয ে কর   দি  

মতন্ত্রপতরেল্পের তনল্পযাগ কতমটি (ACC) শি.শি.আর.িুব্রমশন্য মদক তনল্পযাগ করার 

অ্ন়ুল্পমােন তেল্পযল্পছ। জি়ু ও কাশ্মীল্পরর প্রধ্ান কেল্পিটাতর ে়ুব্রমতনযাম ি শণজয 

শিি দের তবল্পিে অ্তফোর তহোল্পব কযাগোন করল্পবন। ককন্দ্রীয কমী, জন 

অ্তভল্পযাগ ও কপনিন মন্ত্রক এই তনল্পযাল্পগর আল্পেি জাতর কল্পরল্পছ। 

তমাঃ ে়ুব্রমতনযাম ছতিিগড কযাডাল্পরর 1987 বযাল্পের আইএএে অ্তফোর এব়ং 

2018 োল্পলর জ়ুল্পন িাল্পক জি়ু ও কাশ্মীল্পরর কডপ়ুল্পটিল্পন কপ্ররণ করা হল্পযতছল। 

2019 োল্পল যখন রাজযটিল্পক দুটি ককন্দ্রিাতেি অ্ঞ্চল্পল তবভক্ত করা হল্পযতছল 

িখন তিতন ম়ুখয েতেব তহোল্পব োতযত্ব পালন কল্পরতছল্পলন। তিতন প্রধ্ানমন্ত্রী 

মনল্পমাহন তে়ং এর কাযডালল্পয য়ুগ্মেতেব তহোল্পব কাজ কল্পরতছল্পলন। 
 

ি ি র আল-আি ে চতুথকি দরর জন্য শিশরয র কপ্রশিদডন্ট পদে শন্কিক শচত 

 দলন্  

তেতরযার কপ্রতেল্পডন্ট ি ি র আল-আি ে 7 বছল্পরর কমযাল্পে জনয কমাট কভাল্পটর 

95.1 িত ়ংি কভাট তজল্পি প়ুনরায কপ্রতেল্পডন্ট পল্পে তনবডাতেি হল্পলন । 55 বছর 

বযেী আোে তেতরযার 19 তম কপ্রশিদডন্ট  তহোল্পব 17ই  জুল ই 2000 ি ল 

কথল্পক এই পেটির োতযত্ব পালন করল্পছন । তনবডােল্পনর কিল্পে  মাতকড ন য়ুক্তরাে, 

তব্রল্পটন, ফ্রান্স, জামডাতন এব়ং ইিাতল বল্পলল্পছ কয এই তনবডােন " neither free 

nor fair", এব়ং তেতরযার খতণ্ডি তবল্পরাধ্ীরা এল্পক “farce” বল্পল অ্তভতহি 

কল্পরল্পছ। 
 

ি ইি-অয ডশমর ল রিশন্ত শি়ং কন্ৌি শ ন্ীর উপ-প্রধ্ ন্ শ ি দি ে শযত্ব গ্র ণ 

করদলন্ 

ভাইে-অ্যাডতমরাল রভনীি তে়ং, অ্তি তবতিষ্ট কেবা কমল্পডল (AVSM), এব়ং 

নওল্পেনা কমল্পডল (NM) অ্তধ্কারী কনৌ উপ-প্রধ্াল্পনর োতযত্ব গ্রহণ কল্পরল্পছন। তিতন 

ভাইে অ্যাডতমরাল এমএে পাওযারল্পক, পরম তবতিষ্ট কেবা কমল্পডল (PVSM), 

AVSM, তবতিষ্ট কেবা পেক (VSM) ধ্ারকল্পক েতরল্পয এই পল্পে কযাগ তেল্পযল্পছন 

। 
 

শিচ রপশত এ. কক. শমে NHRC এর প্রধ্ ন্  দিন্  

একটি উচ্চ ক্ষমিােম্পন্ন ে়ুপাতরি কতমটি ে়ুতপ্রম ককাল্পটড র প্রাক্তন তবোরক অরুন্ 

কুম র শমদের নাম প্রস্তাব করার পল্পর তিতন জািীয মানবাতধ্কার কতমিল্পনর 

(NHRC) নি়ু ন কেযারপােডন হল্পবন । এই বাছাই পযাল্পনল্পল রল্পযল্পছন প্রধ্ানমন্ত্রী 

নল্পরন্দ্র কমােী, স্বরােমন্ত্রী অ্তমি িাহ, রাজয েভার কডপ়ুটি কেযারমযান হতরব়ংি, 

কলাকেভার তিকার ওম তবডলা এব়ং রাজয েভার তবল্পরাধ্ী েলল্পনিা মতিকাজ়ুড ন 

খডল্পগ ।  

জি়ু ও কাশ্মীর হাইল্পকাল্পটড র প্রাক্তন প্রধ্ান তবোরপতি মল্পহি তমিল কুমার এব়ং 

ইল্পন্টতলল্পজন্স ব়ুযল্পরার প্রাক্তন পতরোলক রাজীব তজনল্পকও   NHRC এর েেেয 

তহোল্পব উচ্চ ক্ষমিা েম্পন্ন পযাল্পনল ে়ুপাতরি কল্পরতছল, িল্পব এই তরল্পপাটড টি 

ফাইতল়ং না হওযা অ্বতধ্ আন়ুিাতনকভাল্পব ক াতেি হওযা বাতক আল্পছ ।  
 

IBF শিচ রপশত (অিিরপ্র প্ত) শিিমশজৎ কিন্দক কচয রময ন্ পদে শন্দয ে 

করদল   

ইশন্ডয ন্ ব্রডক শস্ট়ং ফ উদন্ডিন্ (IBF) িার নি়ু ন গঠিি স্ব-তনযন্ত্রক ে়ংস্থ্া 

শডশজট ল শমশডয  কন্দটন্ট করগুদলটশর ক উশন্সদলর (DMCRC) 

কেযারমযান পল্পে ে়ুতপ্রম ককাল্পটড র প্রাক্তন তবোরপতি শিিমশজৎ কিন্দক 
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তনল্পযাল্পগর ক ােণা কল্পরল্পছ । িথয প্রয়ুতক্ত (ইন্ট রশমশডয শর ে ইডল ইন্ি এন্ড 

শডশজট ল শমশডয  এশথক্স কক ড) তবতধ্, 2021 এর আল্পেি অ্ন়ুোল্পর 

শডএমশিআরশি  গঠিি হল্পযল্পছ  । এই পেল্পক্ষপটি ব্রডকাস্টার এব়ং ওটিটি 

(ওভার-েয-টপ) প্ল্যাটফমডগুতলল্পক একতেি করার জনয করা হল্পযতছল। 
 

CRPF শডদরক্টর কজন্ দরল কুলেীপ শি়ংদক NIA এর ে শযত্ব কেওয   ল  

ককন্দ্রীয শরজ িক  পুশলি ি শ ন্ীর তডল্পরক্টর কজনাল্পরল, কুলেীপ শি়ংদক 

জ তীয তেন্তক রী ি়ংস্থ্ , NIA এর তডল্পরক্টর কজনাল্পরল এর োতযত্ব কেওযা 

হল্পলা । তিতন ওয ই শি কম েীর অ্পোরল্পণর পল্পর বা 31 িাতরল্পখর পর এই 

পেটিল্পি কযাগোন হল্পবন। 

এবছর 16 ই মােড  কথল্পক তেআরতপএল্পফর তডল্পরক্টর কজনাল্পরল পল্পে কমডরি 1986-

বযাল্পের পতিমবঙ্গ কযাডার অ্তফোর,তে়ং কক স্বরাে মন্ত্রক এই োতযত্ব অ্পডণ 

কল্পরল্পছন। 2022 ি দলর 30 কিদপ্টম্বর িাতরখ পযডন্ত িাল্পক তেআরতপএফ এর 

তডতজ তহল্পেল্পব তনল্পযাগ করা হল্পব। 

কলিঃ কজন্ দরল প্রেীপ চন্দ্রন্ ন্ য র অিম র ইদফলদির শডশজ শ ি দি ে শযত্ব 

শন্দলন্ 

কলফল্পটনযান্ট কজনাল্পরল প্রেীপ েন্দ্রন নাযার, অশত শিশিষ্ট কিি  কমদডল 

(AVSM), যুধ্ কিি  কমদডল (YSM) অ্েম রাইল্পফলল্পের 21 িম তডল্পরক্টর 

কজনাল্পরল (উির-পূল্পবডর কেতন্টল্পনল তহোল্পব খযাি) তহোল্পব োতযত্ব গ্রহণ করল্পলন 

। অ্েম রাইল্পফলে এব়ং উির পূবড েম্পল্পকড  িাুঁ র অ্তভজ্ঞিা রল্পযল্পছ । এর আল্পগ 

তিতন অ্েম রাইল্পফলল্পে ইন্সল্পপক্টর কজনাল্পরল এব়ং একটি ককাম্পাতনর কমািার 

তহোল্পব োতযত্ব পালন কল্পরতছল্পলন । এর পািাপাতি তিতন তব্রল্পগড কমািার তহোল্পব 

আোম রাইল্পফলে বযাটাতলযল্পনর অ্তধ্নাযকত্ব কল্পরতছল্পলন । 
 

ি রদতর অশিদয ে কমককতক   শ ি দি পদরি শি ল লদক শন্দয ে কদরদে 

ক  য টিঅয প 

 কফেব়ুল্পকর মাতলকানাধ্ীন কমল্পেতজ়ং অ্যাপ কহাযাটেঅ্যাপ, পল্পরি তব লালল্পক 

ভারল্পির অ্তভল্পযাগ কমডকিড া (ল্পগ্রতভল্পযন্স অ্তফোর) তহোল্পব তনল্পযাগ করা  হল্পযল্পছ 

| তমাঃ লাল্পলর োল্পথ কীভাল্পব কযাগাল্পযাগ করল্পি হয িার জনয কহাযাটেঅ্যাপ িার 

ওল্পযবোইল্পট তবিে আপল্পডট কল্পরল্পছ কারণ আইটি আইল্পনর অ্ধ্ীল্পন, কোিযাল 

তমতডযা ে়ংস্থ্াগুতলল্পক িাল্পের অ্তভল্পযাগ অ্তফোরল্পের নাম এব়ং অ্নযানয 

তববরণগুতল িাল্পের ওল্পযবোইল্পট প্রেিডন করল্পি হল্পব।  

এই অ্যাপল্পযন্টল্পমন্ট েরকাল্পরর নি়ু ন আইটি আল্পেি অ্ন়ুযাযী করল্পি হল্পযল্পছ, যার 

মল্পধ্য গুগল, কফেব়ুক, কহাযাটেঅ্যাল্পপর মল্পিা েমস্ত প্রয়ুতক্ত ে়ংস্থ্াগুতলর কক্ষল্পে 

ভারল্পি অ্তভল্পযাগকারী কমডকিড া, কনাডাল অ্তফোর এব়ং একটি তেফ কমপ্ল্াল্পযন্স 

অ্তফোর তনল্পযাগ করার কথা বলা আল্পছ।  অ্তভল্পযাগ কমডকিড া 24  ন্টার মল্পধ্য 

অ্তভল্পযাগটি অ্যাল্পরে করল্পবন এব়ং 15 তেল্পনর মল্পধ্য অ্তভল্পযাগ তনষ্পতি করল্পবন।  
 

ককশন্য র ড িঃ পয ট্রিক আদম থদক WHO এশক্সশকউটিি কি দডক র কচয রময ন্ 

শ ি দি শন্যুক্ত করদল   

ককতনযার স্বাস্থ্য মন্ত্রনালল্পযর কাযডবাহক মহাতনল্পেড িক ড িঃ পয ট্রিক আদম থদক 

এক বছল্পরর জনয শিশ্ব স্ব স্থ্য ি়ংস্থ্ র (WHO) এশক্সশকউটিি কি দডক র 

কচয রময ন্ পল্পে তনল্পযাগ করা হল্পযল্পছ। WHO এতক্সতকউটিভ কবাল্পডড র 149 িম 

অ্তধ্ল্পবিন েলাকালীন, 02 জ়ুন, 2021 এ তবোযী কেযারমযান ড িঃ  ষকিধ্কদন্র এই 

ক ােণাটি কল্পরতছল্পলন। 

ভারি েরকাল্পরর ককন্দ্রীয স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ডাাঃ হেডবধ্ডন 02 জ়ুন 2021 এ WHO এর 

এতক্সতকউটিভ কবাল্পডড র কেযারমযান পল্পের েমযেীমা েমাপ্ত করল্পলন এব়ং িার 

স্থ্াল্পন তনয়ুক্ত হল্পলন তমাঃ আল্পমাথ। 2023 ি ল পযকন্ত ড িঃ িধ্কন্ WHO এর 

এতক্সতকউটিভ কবাল্পডড র েেেয তহল্পেল্পব থাকল্পবন। কেযারমযান পেটি  তরতজওনাল 

গ্রুপ গুতলর মল্পধ্য এক বছল্পরর জনয একটি করাল্পটিল্পনর তভতিল্পি অ্ন়ুতিি হয। 
 

কক ন্ ের জ ন্ ইডু এক িেদরর জন্য UN িুদর িয শি এর প্রধ্ ন্ শ ি দি শন্যুক্ত 

 দলন্ 

ইতিযান ফল্পরস্ট োতভড ে (IFS) অ্তফোর, কক ন্ ের জ ন্ ইডুদক আেন্ন 

জাতিে়ংল্প র োধ্ারণ পতরেল্পের েভাপতি, মালদ্বীল্পপর পররােমন্ত্রী আিদুি  

ি ীে মল্পনানীি কল্পরতছল্পলন এব়ং িাল্পক কিফ তড ককতবল্পনট নাম কেওযা 

হল্পযতছল। যখন েমস্ত কেি ককাতভড-19 মহামারীর োল্পথ ে়ংগ্রাম করল্পছ িখন 

তবশ্ববযাপী স্বাভাতবক জীবল্পন তফল্পর আোয কনিৃত্ব কেওযার জনয এক িেদরর 

কমযাল্পে িাল্পক তনল্পযাগ কেওযা হল্পযতছল। 

নাইড়ু  জাতিে়ংল্প  ভারল্পির উপ-স্থ্াযী প্রতিতনতধ্ এব়ং তিতন ভারি েরকাল্পরর িরফ 

কথল্পক জাতিে়ংল্প র জনয কলাল্পণ থাকল্পবন কারণ িাুঁ র অ্বস্থ্ান ভারিীয প্রধ্ানমন্ত্রীর 

অ্ধ্যক্ষ েতেব এব়ং মাতকড ন রােপতির তেফ অ্ফ স্টাল্পফর েমি়ু লয। 
 

RBI এর মেিুটি গিনসর ভহডর্ডব মডহি কুমার সজন এর মমোদ দুই বের বৃভি 

করা হল 

মশন্ত্রিশরষণের শনণোগ কশমটি 2021 সাণল্র 22 ঘি জুন ঘথণক আরও দুই ব্েণরর 

জনয মণহি কুমার জজনণক ভারতীে শরজাভস  ব্যাংক (RBI) এর ঘডিুটি গভনসর 

শহসাণব্ িুনরাে শনণোণগর অনুণমােন শেণেণে। RBI এর ঘডিুটি গভনসর শহণসণব্ 

এম ঘক জজণনর েল্শত শতন ব্েণরর ঘমোেটি  2021 সাণল্র 21 জুন ঘিষ হণব্। 

ব্তমাণন কমসরত অনয শতনজন ঘডিুটি গভনসর হণল্ন মাইণকল্ িাে, এম রাণজশ্বর 

রাও এব্ং রশব্ িঙ্কর। 
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অনু্প চন্দ্র প দন্ডদক শন্িক চন্ কশমিন্ র পদে শন্দয ে কর   ল  

ককন্দ্রীয েরকার 1984 বযাল্পে উিরপ্রল্পেি কযাডাল্পরর অ্বেরপ্রাপ্ত IAS অ্তফোর 

অ্ন়ুপ েন্দ্র পাল্পিল্পক তনবডােন কতমিনার পল্পে তনল্পযাগ কল্পরল্পছ । তনবডােন কতমিল্পন 

পাল্পি তিন বছল্পরর তকছ়ু  কম েমল্পযর জনয অ্তফল্পে থাকল্পবন এব়ং 2024 োল্পলর 

কফব্রুযাতরল্পি তিতন অ্বের কনল্পবন। 
 

HSBC ইশন্ডয র CEO পদে শন্যুক্ত  দলন্ শ দতন্দ্র কেি  

হ়ংক়ং এি ো়ংহাই বযা়ংতক়ং কল্পপডাল্পরিন তলতমল্পটড (HSBC)  ভারল্পির তেফ 

এল্পক্সতকউটিভ অ্তফোর পল্পে তহল্পিন্দ্র কেবল্পক তনল্পযাল্পগর ক ােণা কল্পরল্পছ । 2021 

োল্পলর 7ই জ়ুন কথল্পক তিতন ইল্পন্টতরম তেফ এল্পক্সতকউটিভ অ্তফোর পল্পের োতযত্ব 

পালন করল্পবন।  ে়ুল্পরন্দ্র করািার পতরবল্পিড  তিতন এই পল্পে কযাগোন কল্পরন ।  

কডভ বিড মাল্পন HSBC কলাবাল বযা়ংতক়ং এি মাল্পকড ল্পটর প্রধ্ান পল্পে আল্পছন । িাুঁ র 

ভারিীয আতথডক বাজারগুতলল্পি প্রায 30 বছল্পরর কাল্পজর অ্তভজ্ঞিা রল্পযল্পছ,  যার 

মল্পধ্য কিে 20 বছর আল্পছ HSBC কি । তিতন 2001 োল্পল কলাবাল মাল্পকড টে 

বযবোল্পয HSBC ইতিযায কযাগোন কল্পরতছল্পলন এব়ং কল্পযক বছর ধ্ল্পর িাুঁ র 

HSBC ইতিযার তপতবটিল্পি  প্রে়ু র অ্বোন রল্পযল্পছ । 
 

রশঞ্জতশি়ং শেি লদক শিশ্বিয ়ংদকর শিক্ষ  উপদেষ্ট  পদে শন্দয ে কর   দযদে  

2021 ি দলর জুন্ কথদক 2024 ি দলর জুন্ পযডন্ত রশঞ্জতশি়ং শেি লদক 

শিশ্বিয ়ংক শিক্ষ  উপদেষ্ট  তহোল্পব তনল্পযাগ করা হল্পযল্পছ। তিতন প্রথম ভারিীয 

তযতন 2020 ি দল কল ি ল টিচ র অয ওয ডক  কপল্পযতছল্পলন, এখন ককাে প্রকল্পে 

কাজ করল্পবন , যা 2021 োল্পলর মােড  মাল্পে শিশ্বিয ়ংক োল়ু কল্পরল্পছ। প্রকেটির 

লক্ষয 'তিক্ষকল্পের কপিাোর তবকাল্পির উন্নতি কল্পর কেিগুতলর তিক্ষার গতি 

বাডাল্পনার কক্ষল্পে েহাযিা করা'। 
 

এয র ম িক ল শিদিক র ম কচৌধু্রীদক IAF ি ইি শচফ পদে শন্দয ে কর  

 দযদে 

এযার মািডাল শিদিক র ম কচৌধু্রীদক এযার েের েফিল্পরর পরবিী ি ইি শচফ 

তহোল্পব তনল্পযাগ কেওযা হল্পযল্পছ। তেতির ওল্পযস্টানড কমাল্পি এযার মািডাল িিি 

র ধ্  কৃষ্ণ কেৌধ়্ুরীর স্থ্াল্পন োতযত্ব কনল্পবন এব়ং এযার মািডাল আর কজ ড কওয থক 

প্রযাগরাল্পজর ককন্দ্রীয তবমান কমাল্পির োতযত্ব কনল্পবন। 
 

ম ইদি িে CEO িতয ন্ দেল দক কচয রময ন্ শ ি দি শন্যুক্ত কদরদে  

মাইল্পিােে  িতয ন্ দেল দক নি়ু ন কেযারমযান তহোল্পব মল্পনানীি কল্পরল্পছ। 

শস্টি ি ল্ম দরর জাযগায তিতন 2014 োল্পল এই েফটওযযার জাযাল্পন্টর তেইও 

তহোল্পব োতযত্ব গ্রহণ কল্পরতছল্পলন। 1975 োল্পল প্রতিতিি এই ে়ংস্থ্াটিল্পি প্রবল 

উেীপনা আনার কৃতিত্ব িাুঁ রই। ককাম্পাতনটি  িার প্রাক্তন কেযারমযান জন 

থম্পিন্দক কনিৃল্পত্বর স্বিন্ত্র পতরোলক তহোল্পবও তনল্পযাগ কল্পরল্পছন । 

তবল কগটে কবাডড  কথল্পক েল্পর আোর ঠিক এক বছর পল্পরই িীেড স্তল্পরর কাযডতনবডাহী 

পতরবিড ন এল্পেতছল এব়ং তিতন  বল্পলতছল কয, তিতন তবল এব়ং কমতলিা কগটে 

ফাউল্পিিল্পনর জনতহিকর কাল্পজ মল্পনাতনল্পবি করল্পবন যা একটি তবল্পশ্বর অ্নযিম 

বড োিবয ে়ংস্থ্া । 
 

মুদকি িমক  WHO এর কটকশন্কয ল অয ডি ইি শর গ্রুদপর িেিয শ ি দি 

শন্যুক্ত  দযদেন্   

IIT ক ন্পুদরর ফয ক শল্ট মুদকি িমক   তবশ্ব স্বাস্থ্য ে়ংস্থ্ার (WHO) কল ি ল 

এয র পশলউিন্ অয ন্ড ক লথ-দটকশন্কয ল অয ডি ইজশর গ্রুপ (GAPH-

TAG) এর েিাতনি েেেয তহোল্পব তনল্পযাগ হল্পযল্পছন । কটকতনকযাল 

অ্যাডভাইোতর গ্রুল্পপর েেেযরা তবশ্বজ়ুল্পড তনবডাতেি হয এব়ং WHO এর তডল্পরক্টর 

কজনাল্পরল দ্বারা তনয়ুক্ত হয। IIT কানপ়ুল্পরর তেতভল ইতিতনযাতর়ং তবভাল্পগর োল্পথ 

য়ুক্ত এব়ং এযার ককাযাতলটির তবল্পিেজ্ঞ ম়ুল্পকি িমডা পতলতে এনল্পগজল্পমন্ট এর 

বযাপাল্পর কল্পঠার গল্পবেণা কল্পরল্পছন। 
 

করদিক  শগ্রন্স্প ন্দক UNCTAD এর কিদিট শর-দজন্ দরল পদে শন্দয ে 

কর   দযদে  

ইউনাইল্পটড কনিনে কজনাল্পরল অ্যাল্পেম্বতল কেল্পিটাতর-ল্পজনাল্পরল তহোল্পব 

ককাস্টাতরকার অ্থডনীতিতবে করদিক  শগ্রন্স্প ন্দক ইউন্ ইদটড কন্িন্ি 

কন্ফ দরন্স অন্ কট্রড এন্ড কডদিলপদমন্ট  (UNCTAD) তনল্পযাল্পগর 

অ্ন়ুল্পমােন তেল্পযল্পছ। তিতন োর বছল্পরর কমযাল্পের জনয এই পল্পের োতযত্ব পালন 

করল্পবন। তিতনই  প্রথম মতহলা এব়ং কেোল আল্পমতরকান হল্পবন তযতন UNCTAD 

এর কনিৃত্ব তেল্পি েল্পলল্পছন । তিতন ইউনাইল্পটড কনিনে এর কেল্পিটারী আল্পন্তাতনও 

গুল্পিল্পরে দ্বারা কেল্পিটাতর-ল্পজনাল্পরল পল্পে মল্পনানীি হন। 

ইোল্পবল ড়ু রান্টল্পক েতরল্পয তগ্রনিান কেল্পিটাতর-ল্পজনাল্পরল তহোল্পব োতযত্ব পালন 

করল্পবন।  
 

মওয  িুে ন্ জমু্ম ও ক শ্মীর কথদক IAF এর প্রথম মশ ল  কয ে  প ইলট 

 দলন্  

ফ্লাই়ং অ্তফোর মওযা ে়ুোন জি়ু ও কাশ্মীল্পরর প্রথম মতহলা তযতন ভারিীয 

তবমানবাতহনী (IAF)কি কযাো পাইলট তহোল্পব তনয়ুক্ত হল্পযল্পছন। তিতন তবমান 

বাতহনীল্পি অ্ন্তভ়ুড ক্ত হওযা দ্বােি মতহলা কযাো পাইলট ।  েতিি বছর বযতে মওযা 

জি়ু তবভাল্পগর রাল্পজৌতর কজলার লাইন অ্ফ কল্পোল (LoC) কাল্পছ লামল্পবতর 

গ্রাল্পমর বাতেদা। 

কম্বাইনড গ্রযাজ়ুল্পযিন পযাল্পরড অ্ন়ুিাল্পনর েময, 2021 োল্পলর 19 জ়ুন মওযাল্পক 

হাযেরাবাল্পের এযারল্পফােড একাল্পডতমল্পি একজন কযাো পাইলট তহোল্পব কতমিন 

কেওযা হল্পযতছল। তিতন একজন কযাো পাইলট তহোল্পব ‘প়ুল্পরাপ়ুতর েেল’ হওযার 

জনয এক বছল্পররও কবতি েময ধ্ল্পর কল্পঠার প্রতিক্ষণ কনল্পবন । 
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শব্রটিি আইন্জীিী কশরম খ ন্ আইশিশির প্রধ্ ন্ প্রশিশকউটর শ দিদি িপথ 

গ্র ণ করদলন্  

তব্রটিি আইনজীবী কশরম খ ন্ আন্তজক  শতক কফৌজে শর আে লত এর নি়ু ন 

প্রধ্ান প্রতেতকউটর তহল্পেল্পব িপথ গ্রহণ কল্পরল্পছন।তিতন আোলল্পির েেেয নয 

এমন কেিগুতলল্পি কপৌুঁছাল্পনার এব়ং কযেব কেল্পি অ্পরাধ্ ে়ং টিি হয কেখাল্পন 

তবোর করার কেষ্টা করল্পবন বল্পল প্রতিশ্রুতি তেল্পযল্পছন। তিতন শলদিশরয র প্র ক্তন্ 

র ষ্ট্রপশত চ লকি কটলর ও ককশন্য র উপর ষ্ট্রপশত উইশলয ম রুদট  েহ 

অ্ল্পনক ক্লাল্পযন্টল্পের আন্তজড াতিক আোলল্পি রক্ষা কল্পরল্পছন। 

51 বছর বযেী ই়ংতলি আইনজীবী খান এর প্রতেতকউটর, িেন্তকারী ও প্রতিরক্ষা 

অ্যাটতনড তহল্পেল্পব আন্তজড াতিক আোলল্পি বহু বছল্পরর অ্তভজ্ঞিা রল্পযল্পছ। তিতন 

গাতম্বযার ফাি়ু  কবনল্পোো,যার নয বছল্পরর কমযাে কিে হল্পযল্পছ ,িার স্থ্াল্পন তনয়ুক্ত 

হল্পযল্পছন। 
 

AIBA কত শন্দয েপ্র প্ত প্রথম অরুণ চদলর মশ ল   দলন্ ত ে়ং শমনু্ 

অ্রুণােল প্রল্পেল্পির মতহলা ড: ত ে ়ং শমনু্ রাল্পজযর মল্পধ্য প্রথম এব়ং কেল্পির 

মল্পধ্য তদ্বিীয ভারিীয মতহলা তযতন আন্তজক  শতক িশক্স়ং অয দি শিদযিদন্র 

(AIBA) ককাে কতমটির েেেয তহল্পেল্পব তনয়ুক্ত হল্পযল্পছন। বতক্স়ং কক্ষল্পে িাুঁ র তবিাল 

জ্ঞান এব়ং অ্তভজ্ঞিার জনয িাল্পক AIBA তনয়ুক্ত কল্পরল্পছ। 

ড: িাো়ং বিড মাল্পন রাজীব গান্ধী তবশ্বতবেযালয (RGU) এর িারীতরক তিক্ষার HOD 

এব়ং দুই বছর ধ্ল্পর ভারল্পির মতহলা কতমিল্পনর বতক্স়ং কফডাল্পরিল্পনর কেযারমযান 

তহল্পেল্পব তনয়ুক্ত রল্পযল্পছন। 
 

WWF ইশন্ডয র ‘অয ম্ব দিডর অি ফদরস্ট ফ্রন্টল ইন্ শ দর ি’ শ দিদি 

উপ িন্  ক শমদন্ণীর ন্ ম ক  ষণ  কর   দযদে  

WWF ইশন্ডয  হােপািাল্পল এব়ং বনযজীবন ে়ংরক্ষল্পণর জাযগাগুতলল্পি 

ফ্রন্টলাইন কমীল্পের প্রল্পেষ্টার প্রি়ংো করার লল্পক্ষয অ্যাল্পপাল্পলা হােপািাল্পলর 

পতরোলক উপ িন্  ক দমদন্শন্দক "ফদরস্ট ফ্রন্টল ইন্ শ দর দির র ষ্ট্রদূত" 

তহল্পেল্পব অ্ন্তভ়ুড ক্ত কল্পরল্পছ। এর ককন্দ্রতবদ়ু  কেি জ়ুল্পড কবি কল্পযকটি রাল্পজয 

কবতিরভাগ ইল্পকা অ্ঞ্চলগুতল জ়ু ল্পড  থাকল্পব। 

ফ্রন্টলাইন বন কমীরা কবতিরভাগ স্থ্ানীয েম্প্রোল্পযর েেেয হন এব়ং েম্প্রোয এব়ং 

ে়ংরক্ষল্পণর মল্পধ্য একটি ইন্টারল্পফে তিতরল্পি গুরুত্বপূণড ভূতমকা পালন কল্পরন। 
 

মদন্টক আ লুওয শলয  শিশ্ব িয ়ংক-IMF এর উচ্চ পর মিকে ত  গ্রুদপর 

িেিয শ ি দি ন্ ম প্রক ি কদরদেন্ 

পতরকেনা কতমিল্পনর প্রাক্তন উপ-ল্পেযারমযান মল্পন্টক তে়ং আহল়ুওযাতলযাল্পক 

তবশ্ববযা়ংক এব়ং IMF দ্বারা গঠিি একটি উচ্চ-স্তল্পরর উপল্পেষ্টা কগািীর েেেয 

তহোল্পব মল্পনানীি করা হল্পযল্পছ । এই েলটির কনিৃত্ব কেল্পবন ময শর পদঙ্গস্তু, কিল  

পয জ রি শিওগ্লু এব়ং লডক  শন্দক ল ি স্ট ন্ক। ককাতভড -19  মহামারী ও 

জলবায়ু পতরবিড ল্পনর ফল্পল তদ্বগুণ ে়ংকল্পটর ম়ুল্পখ পল্পড এই েলটি তবশ্ববযা়ংক এব়ং 

IMF দ্বারা গঠিি হল্পযতছল। 
 

কণকম ম দলশ্বরী শেশি কস্প টক ি শিশ্বশিেয লদযর প্রথম উপ চ যক শন্যুক্ত  দলন্  

তেতি েরকার প্রাক্তন অ্তলতম্পক পেকপ্রাপ্ত ভাল্পরাল্পিালক কণডম মাল্পলশ্বরীল্পক  তেতি 

কিাটড ে ইউতনভাতেডটির প্রথম উপাোযড তহোল্পব তনয়ুক্ত কল্পরল্পছ । তিতনই  প্রথম 

ভারিীয মতহলা ভাল্পরাল্পিালক তযতন কেল্পি অ্তলতম্পক পেক এল্পনল্পছন। তিতন 

2000 োল্পল তেডতন অ্তলতম্পল্পক 110 ককতজ ও 130 ককতজ ওজল্পনর ‘snatch’ 

এব়ং ‘clean and jerk’ তবভাল্পগ ইতিহাে তিতর গল্পডতছল্পলন । এছাডা শতশন্ 

র জীি ে ন্ধী কখল  রত্ন পুরষ্ক র, অজুক ন্ পুরষ্ক র এব়ং পদ্মশ্রীও কপল্পযল্পছন। 

 

Banking News 
 

RBI ি শষকক শরদপ টক  2021: মুখয শিষযিস্তু  

ি রতীয শরজ িক  িয ়ংক (RBI) িার বাতেডক প্রতিল্পবেন প্রকাি কল্পরল্পছ এব়ং 

িাল্পি বলা হল্পযল্পছ "বযা়ংকগুতলর েম্পল্পের গুণমান,প্রস্তুতি, উচ্চির বযবস্থ্ার জনয  

আেন্ন তিনমাল্পের জনয তনতবড পযডল্পবক্ষণ প্রল্পযাজন"। বাতেডক প্রতিল্পবেল্পন, ককন্দ্রীয 

বযা়ংক বল্পলল্পছ কয কেল্পির তবকাল্পির েম্ভাবনা এখন মূলি তনভড র করল্পছ কয ভারি 

কি দ্রুি COVID-19 ি়ংিমদণর তদ্বিীয িরঙ্গল্পক আটকাল্পি পাল্পর িার 

ওপর। 

RBI ি শষকক শরদপ টক  2021: 

• RBI এর আল্পগ িার অ্ধ্ড-বাতেডক আতথডক তস্থ্তিিীলিা তরল্পপাল্পটড  িষ্ট কল্পর 

তেল্পযতছল কয 2021 োল্পলর কেল্পপ্টম্বল্পরর মল্পধ্য কিিল ইন্ কস্ট্রি 

শিন্ শরওর আওত য িয ঙ্কগুশলর খ র প ঋদণর অনু্প ত 13.5% 

পযকন্ত ি ড়দত প দর। 

• িয ়ংদকর প্রশিিন্ কি দরজ করশিও (PCR) ম চক  2020 কত 66.6% 

কথদক কিদড় শডদিম্বর 2020 এ 75.5%  দযদে। 

• বযা়ংল্পকর কয শপট ল টু শরস্ক্-ওদযদটড অয দিট করশিও (CRAR) 

তডল্পেম্বর 2020 কি কবল্পড 15.9%  দযদে, য  ম চক  ম দি 14.8% শেল। 

• এই তরল্পপাটড  অ্ন়ুোল্পর RBI েিকড  কল্পরল্পছ কয, 2021 োল্পলর মােড  মাল্পে ন্ন্-

প রফরশম়ং অয দিটগুশল (NPA) কেশণিেকরদণর ওপর িুশপ্রম 

কক দটক র অস্থ্ যী স্থ্শেত দেি প্রতয   র কর র পল্পর, ঋণোনকারী 

বযা়ংকগুতলল্পক খারাপ ঋল্পণর েঠিক তেে েরবরাহ করল্পি হল্পব। 

• এই তরল্পপাটড  অ্ন়ুোল্পর ম চক -আেস্ট 2020 এর মল্পধ্য মল্পনানীি তকছ়ু  কলান 

অ্যাকাউন্টগুতলল্পি স্থ্তগিাবস্থ্ার জনয েিবৃতে ে়ুে কমল্পলতন যা বযা়ংকগুতলর 

আশথকক পশরশস্থ্শতর উপর চ প িৃশষ্ট করদত প দর। 

• বযাল্পঙ্কর েমস্ত NPA অনু্প ত ম চক  2020 কত 8.2% কথদক কন্দম 

শডদিম্বর 2020 কত 6.8%  দয কেদে। 

• নন-বযা়ংতক়ং আতথডক ে়ংস্থ্াগুতলর (NBFCs) েমস্ত NPA মাল্পেড  6.8% 

কথদক কিদড় শডদিম্বর 2020 কত 5.7%  দযদে। 

• NBFC গুতলর মূলধ্ন পযডাপ্তিা অ্ন়ুপাি শডদিম্বর 2020 কত 24.8% 

কথদক কিদড় ম দচক  23.7%  দযদে। 
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• RBI এর বাতেডক তরল্পপাল্পটড  প্রকাতিি িথয অ্ন়ুযাযী ম চক  2021 এ কিষ 

 ওয  আশথকক িেদরর কিদষ িয ়ংদকর শরদপ টক  কর  জ শলয শতগুশল 

25% কদম  1.38 লক্ষ কক টি ট ক   দযদে। 

• ি রতীয শরজ িক  িয ়ংক 27 কম জ শন্দযদে,ল্পকাতভড-19 মহামারীর 

কারল্পণ েী ডতেন ধ্ল্পর জনগণ কিৃড ক নগে অ্থড োবধ্াল্পন করল্পখ কেওযার 

কারল্পণ ন্েে অদথকর ি কুক দলিদন্ 2020-21 এ েড় িৃশের কচদয অশধ্ক 

িৃশে কেখ  কেদে। নগে অ্ল্পথডর মূলয ও মাো 2020-21 এ যথািল্পম 

16.8% এব়ং 7.2% বৃতে কপল্পযল্পছ। 
 

HDFC িয ়ংকদক RBI 10 কক টি ট ক  জশরম ন্  কদরদে  

বযা়ংল্পকর অ্ল্পটা কলান কপাটড ল্পফাতলওল্পি েঠিকভাল্পব তনযম পালন না করার জনয 

HDFC িয ়ংদকর ওপর 10 কক টি ট ক র জতরমানা করল ি রতীয শরজ িক  

িয ়ংক। RBI এর মল্পি HDFC বযাঙ্ক িয শঙ্ক়ং করগুদলিন্ এক্ট 1949 এর ধ্ র  

6(2) এি়ং 8 এর তনযমগুতল অ্মানয কল্পরল্পছ। 

একজন হুইল্পেল কব্লাযাল্পরর কাছ কথল্পক অ্তভল্পযাগ পাওযার পল্পর, তরজাভড  বযা়ংক 

পণয তবপণন ও তবিয েম্পল্পকড  িেন্ত োতলল্পযতছল এব়ং এটি বযাতঙ্ক়ংল্পযর 

তবতধ্তবধ্াল্পনর োল্পথ েঙ্গতিপূণড নয বল্পল প্রমাণ কপল্পযল্পছ।  
 

শিিশজর ও কি িদল িমি য িয ়ংদকর  ল ইদিন্স ি শতল করল আরশিআই 

প়ুল্পনর তিবতজরাও কভােল্পল েমবায বযা়ংল্পকর লাইল্পেন্স বাতিল কল্পরল্পছ তরজাভড  

বযা়ংক অ্ফ ইতিযা। ফলশ্রুতিল্পি বযা়ংকটির বযা়ংতক়ং বযবস্থ্া বন্ধ হল্পব 31 কম কথল্পক।  

বযা়ংল্পকর পযডাপ্ত মূলধ্ন এব়ং উপাজড ল্পনর েম্ভাবনা কনই,িাই বযা়ংতক়ং তনযন্ত্রণ 

আইন, 1949 এর তবধ্ান কমল্পন লাইল্পেন্স বাতিল করা হয। 

আরতবআই এর পযডল্পবক্ষণ অ্ন়ুযাযী বিড মান আতথডক অ্বস্থ্া অ্ন়ুযাযী বযা়ংকটি িার 

বিড মান আমানিকারীল্পের প়ুল্পরা অ্থড প্রোন করল্পি পারল্পবনা।  2019 োল্পল 4 কম, 

2019 এ বযবো বন্ধ হওযার পল্পর কথল্পক বযা়ংকটিল্পক আরতবআইল্পযর তনল্পেড িনায 

রাখা হল্পযতছল। 

লাইল্পেন্স বাতিল এব়ং তলকুইতডটির েমল্পিািা আল্পলােনা শুরু হওযার োল্পথ োল্পথ 

তডল্পপাতজট ইন্স়ুল্পরন্স অ্যাি কিতডট গযারাতন্ট কল্পপডাল্পরিন (তডআইতেতজতে) আইন 

1961,-র তহোল্পব বযা়ংল্পকর আমানিকারীল্পের আমানি  প্রোল্পনর প্রতিযা শুরু 

হল্পব। বযা়ংল্পকর জমা কেওযা িথয অ্ন়ুোল্পর, 98 িিা়ংল্পিরও কবতি আমানিকারী 

তডআইতেতজ কথল্পক িাল্পের আমানল্পির প়ুল্পরা পতরমাণ পাল্পবন | 
 

RBI এর েিন্কর RBI মশন্ট শর পশলশি 2021 িম্বদন্ধ শন্দজর িক্তিয করদখদেন্  

গভনডর িশক্তক ন্ত ে দির কনিৃল্পত্ব শরজ িক  িয ঙ্ক অফ ইশন্ডয র (RBI) ছয 

েেল্পেযর মতনটাতর পতলতে কতমটি, 2021 এর 2 কথদক 4 জুদন্র মল্পধ্য অ্ন়ুতিি 

তবঠল্পক, টানা ষিি দরর জনয ঋল্পণর হার অ্পতরবতিড ি রাখার তেোন্ত তনল্পযল্পছ। 

MPC(মতনটাতর পতলতে কতমটি) এর পরবিী তবঠক 2021 এর 4 কথদক 6 অে স্ট 

পযডন্ত অ্ন়ুতিি হল্পব। 

ম শজক ন্ ল স্টয শন্ড়ং কফশিশলটি করট (MSF) এি়ং িয ঙ্ক করট অপশরিশতক ত 

রদযদে:  

• পতলতে করল্পপা করট: 4.00% 

• তরভােড করল্পপা করট: 3.35% 

• মাতজড নাল স্টযাতি়ং কফতেতলটি করট: 4.25% 

• বযাঙ্ক করট: 4.25% 

• CRR: 4% 

• SLR: 18.00% 
 

RBI মশন্ট শর পশলশির   ইল ইটি এি়ং মূল শিে ন্তিমূ : 

• FY22 এর জনয RBI তজতডতপ বৃতের পূবডাভােল্পক পূল্পবডর অ্ন়ুমান করা 10.5 

িত ়ংি কথল্পক কতমল্পয 9.5 িত ়ংি কল্পরল্পছ।  

• অ্নযতেল্পক, বৃতে একটি বড উল্পদ্বগ। FY21 এ গ্রে কডাল্পমতস্টক কপ্রাডাক্ট 

(GDP) 7.3 িত ়ংি কদমদে। 

• েম্প্রতি, SBI এর অ্থডনীতিতবেরা FY22 তজতডতপ বৃতের পতরমাণ পূল্পবড 

অ্ন়ুমান করা 10.4 িিা়ংি কথল্পক কতমল্পয 7.9 িিা়ংি কল্পরল্পছ। 

• ভারিীয তরজাভড  বযাল্পঙ্কর গভনডর িশক্তক ন্ত ে ি 2021-22 অ্থডবছল্পরর 

জনয কনতজউমার প্রাইে ইনল্পডক্স (CPI) 5.1 িত ়ংি অ্ন়ুমান কল্পরল্পছ। 

• বাজারল্পক েমথডন করল্পি অ্থডবছল্পরর তদ্বিীয প্রাতন্তল্পক G-SAP 2.0 এর মূলয 

হল্পব 1.2 লক্ষ কক টি টাকা। 

• মাতকড ন ডলাল্পরর তবপরীল্পি টাকার মূলয 18 পযি  কিদড় 72.91 এ 

োুঁ তডল্পযল্পছ। 
 

শিশ্বিয ়ংক  2021 ি দল ি রদতর 8.3 িত ়ংি িৃশের পূিক ি ি শেদযদে  

তবশ্ববযা়ংক 2021 োল্পল ভারল্পির অ্থডনীতি 8.3 িিা়ংি এব়ং 2022 োল্পল 7.5  

িিা়ংি বৃতের পূবডাভাে তেল্পযল্পছ । ওযাতি়ংটন-তভতিক কলাবাল কলিার, কলাবাল 

ইল্পকানতমক প্রেল্পপক্টে-এ উল্পিখ কল্পরল্পছ কয ভারল্পি, ককাতভড-19 এর তদ্বিীয 

কেউ  ভারল্পির অ্থডনীতিল্পি তবল্পিে প্রভাব কফল্পলল্পছ । তবশ্ববযা়ংক জাতনল্পযল্পছ, 

2023 োল্পল ভারল্পির অ্থডনীতির বৃতে  6.5 িিা়ংি হাল্পর হল্পি পাল্পর । 
 

ন্ীশত আদয ে কিন্ট্র ল িয ়ংক, ইশন্ডয ন্ ওি রশিি িয ়ংদকর 

কিিরক রীকরদণর প্রস্ত ি শেদযদে 

ককন্দ্রীয বাল্পজল্পট ক াতেি কবেরকারীকরণ উল্পেযাল্পগর অ়্ংি তহোল্পব ন্ীশত 

আদয ে কিন্ট্র ল িয ়ংক অফ ইশন্ডয  এি়ং ইশন্ডয ন্ ওি রশিি িয ়ংদকর 

(IOB) েরকারী কিযার হস্তান্তল্পরর ে়ুপাতরি কল্পরল্পছ। অ্থডমন্ত্রী তনমডলা েীিারমণ 

িার বাল্পজট বকৃ্তিায 2021-22 োল্পল দুটি েরকারী বযা়ংক (PSBs) এব়ং একটি 

োধ্ারণ বীমা ে়ংস্থ্াল্পক কবেরকারী করার ক ােণা কল্পরতছল্পলন। 
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শডপ টক দমন্ট অফ ইন্দিস্টদমন্ট এন্ড প িশলক এয দিট ময দন্জদমন্ট 

(DIPAM) এি়ং শডপ টক দমন্ট অফ শফন্ শন্সয ল ি শিক দিি (DFS) এই 

প্রস্তাবটি যাোই করল্পব এব়ং বযা়ংকগুতলর কবেরকাতরকরল্পণর জনয প্রল্পযাজনীয 

আইনী পতরবিড নগুতল তনল্পয আল্পলােনা করল্পব।ল্পবেরকারীকরল্পণর েূডান্তকরণ এব়ং 

পাবতলক কেক্টর উল্পেযাল্পগর তবলতেকরণ একটি মাতে-স্তরপূণড প্রতিযা।মতন্ত্রপতরেে 

েতেল্পবর কনিৃল্পত্ব একটি ককার গ্রুপ অ্ফ কেল্পিটাতর প্রস্তাতবি নামগুতল তক্লযার 

করার পল্পর, প্রস্তাবটি অ্ন়ুল্পমােল্পনর জনয অ্োরল্পনটিভ কমকাতনজম (AM) এব়ং 

অ্বল্পিল্পে একটি েূডান্ত অ্ন়ুল্পমােল্পনর জনয প্রধ্ানমন্ত্রীর কনিৃত্বাধ্ীন মতন্ত্রেভায 

যাল্পব। 
 

RBL িয ়ংক এর এমশড শ দিদি শিশ্বিীর আহুজ দক পুন্র য শন্দয দের 

অনু্দম েন্ শেদযদে RBI  

2021 োল্পলর 30 কি জ়ুন কথল্পক একবছল্পরর জনয RBL বযা়ংল্পকর মযাল্পনতজ়ং 

তডল্পরক্টর এব়ং CEO তহল্পেল্পব শিশ্বিীর আহুজ দক তনল্পযাল্পগর অ্ন়ুল্পমােন তেল্পযল্পছ 

শরজ িক  িয ়ংক। তিতন 2010 োল্পলর 30 কি জ়ুন কথল্পক RBLবযা়ংল্পকর মযাল্পনতজ়ং 

তডল্পরক্টর এব়ং CEO তহল্পেল্পব রল্পযল্পছন। RBL বযাল্পঙ্কর আল্পগ, আহুজা ভারল্পির 

িয ়ংক অফ আদমশরক  এর ময দন্শজ়ং শডদরক্টর এি়ং CEO তছল্পলন। 
 

‘SWIFT gpi Instant’ িুশিধ্  চ লু কর র কক্ষদত্র ICICI িয ়ংক শিদশ্বর 

শিতীয িয ়ংক  দযদে 

ICICI বযা়ংক এমন একটি পতরল্পেবা োল়ু করার জনয SWIFT এর োল্পথ ে়ু তক্ত 

ক ােণা কল্পরল্পছ যা তবল্পেিী অ়্ংিীোর বযা়ংকগুতলল্পক িাল্পের গ্রাহকল্পের িরফ 

কথল্পক ভারল্পি ে়ুতবধ্াল্পভাগীল্পের িাত্ক্ষতনক করতমটযান্স কপ্ররণ করল্পি েক্ষম 

করল্পব। এটির োহাল্পযয ে়ুতবধ্াল্পভাগীরা অ্তবলল্পম্ব বযা়ংক অ্যাকাউল্পন্ট ঋণ পাল্পবন। 

িে বডড ার ইনওযাডড  কপল্পমন্ট এর জনয ‘SWIFT gpi Instant’ নামক ে়ুতবধ্া 

প্রোল্পন ICICI বযা়ংক এতিযা-প্রিান্ত মহাোগরীয অ্ঞ্চল্পল প্রথম এব়ং তবশ্ববযাপী 

তদ্বিীয বযা়ংক হল্পযল্পছ।  এই নি়ু ন পতরল্পেবায, ICICI দ্রুি এব়ং িাল্পমলা-ম়ুক্ত অ্থড 

স্থ্ানান্তরল্পক েক্ষম কল্পর এমন গ্রাহক-ল্পকতন্দ্রক েমাধ্ান েরবরাল্পহর 

প্রতিশ্রুতিবেিা অ্বযাহি রাখল্পব। " 
 

 

ককন্দ্রীয িয ়ংদকর উিৃি স্থ্ ন্ ন্তদরর শেক কথদক ি রত শিতীয স্থ্ দন্ অিস্থ্ ন্ 

কদরদে  

2020-21 অ্থডবছল্পরর মজ়ুি কথল্পক েরকাল্পরর কাল্পছ গ্রে কডাল্পমতস্টক কপ্রাডাক্ট 

(GDP) এর িিকরা তহোল্পব স্থ্ানান্ততরি করার তেক কথল্পক ভারিীয তরজাভড  বযা়ংক 

(RBI)  তদ্বিীয স্থ্াল্পন অ্বস্থ্ান কল্পরল্পছ । তুরস্ক্ প্রথম স্থ্ান অ্জড ন কল্পরল্পছ। 

RBI 99,122 ককাটি টাকা উদৃ্বি 2021 অ্থডবছল্পরর জনয েরকাল্পরর কাল্পছ 

স্থ্ানান্তর কল্পরল্পছ, যা 2019-20 োল্পল প্রেি 57,128 ককাটি টাকার ি়ু লনায 73% 

কবতি। RBI কিৃড ক স্থ্ানান্ততরি হওযা উদৃ্বি তজতডতপর 0.44% । অ্নযতেল্পক ি়ু রস্ক 

প্রজািল্পন্ত্রর ককন্দ্রীয বযা়ংক তজতডতপর 0.5% স্থ্ানান্তর কল্পরল্পছ। 
 

RBI ি রত শিল কপদমন্ট শিদস্টদমর ম ধ্যদম শপ্রদপইড কম ি ইল শরচ দজক র 

অনু্মশত শেদযদে  

RBI এর মল্পি, ভারি তবল কপল্পমন্ট তেল্পস্টল্পমর (BBPS) ে়ুতবধ্াটি  ‘ল্পমাবাইল 

তপ্রল্পপইড তরোজড  য়ুক্ত কল্পর েলতি বছল্পরর 31 আগস্ট অ্বতধ্ বাডাল্পনা হল্পব। BBPS 

হ'ল ভারল্পির জািীয কপল্পমন্ট কল্পপডাল্পরিন কিৃড ক পতরোতলি প়ুনরাবৃি তবল্পলর 

অ্থড প্রোল্পনর জনয একটি প্ল্যাটফমড। 

কম মাল্পে, BBPS েযাল্পনল্পলর মাধ্যল্পম 213.59 তমতলযন অ্ল্পথডর তবল পতরল্পিাধ্ 

হল্পযতছল। তবল পতরল্পিাল্পধ্র প্ল্যাটফমড তহোল্পব 2014 োল্পল BBPS শুরু হল্পযতছল। 
 

কফড দরল িয ঙ্ক ওর কল CX ি স্তি যদন্র জন্য ইন্দফ শিিদক ত শলক িুক্ত 

কদরদে  

ওরাকল CX (গ্রাহক অ্তভজ্ঞিা) প্ল্যাটফল্পমডর মাধ্যল্পম উন্নি গ্রাহক অ্তভজ্ঞিা 

প্রোল্পনর জনয কফডারাল বযা়ংক ওরাকল এব়ং ইনল্পফাতেল্পের োল্পথ িার 

ককৌিলগি েহল্পযাতগিা প্রোন কল্পরল্পছ।  

‘Single Source of Truth’ এর জনয কফডাল্পরল বযা়ংক গ্রাহকল্পের 

কপাটড ল্পফাতলওর একটি একক অ্যাতপ্ল্ল্পকিল্পন একটি 360 তডগ্রী তভউ োল়ু করল্পব। 

এই পতরল্পেবাগুতল গ্রাহকল্পের আতথডক অ্বস্থ্া, জীবনীে়ংিান্ত এব়ং কডল্পমাগ্রাতফক 

িথয বযবহার কল্পর উৎপােনিীলিা এব়ং গ্রাহল্পকর েন্তুতষ্ট বৃতে করল্পি েহাযিা 

করল্পব। ওরাকল ইনল্পফাতেল্পের তবসৃ্তি ইল্পকা-তেল্পস্টল্পমর োল্পথ তমল্পল নি়ু নত্ব 

আনার কেষ্টা করল্পব। 
 

IDFC FIRST Bank গ্র  ক COVID ত্র ণ ' র  র করিন্' কপ্র গ্র ম চ লু 

কদরদে 

IDFC FIRST Bank স্বে আল্পযর গ্রাহকল্পের জনয ‘ র  র করিন’ কপ্রাগ্রাম 

োল়ু করার ক ােণা কল্পরল্পছ । যাল্পের জীবন-জীতবকা COVID-19 দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ্ 

হল্পযল্পছ িারাই এই ে়ুল্পযাগ ে়ুতবধ্াটি পাল্পবন । দুভড াগযিল্পম COVID-19 এর 

কারল্পণ প্রাণ হারাল্পনা কমডোরীল্পের পতরবাল্পরর জনযও একটি তবসৃ্তি কমডেূতের 

ক ােণা কল্পরল্পছ বযা়ংক। 

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

• " র  র করিন" একটি কপ্রাগ্রাম কযখাল্পন কমীরা িাল্পের বযতক্তগি আয কথল্পক 

গ্রাহক COVID ককযার ফাি গঠন কল্পরল্পছ কযখাল্পন স্বে আল্পযর 50,000 

COVID আিান্ত গ্রাহকল্পের জনয IDFC FIRST Bank customers োণ 

েরবরাহ করল্পব । 

• বযা়ংল্পকর কমডোরীরা এই উল্পেল্পিয এক তেল্পনর কথল্পক এক মাল্পের কবিন 

তেল্পযল্পছ  

• কমডোরীরা 10 ককতজ োল / মযো, 2 ককতজ ডাল (মে়ুর ডাল), 1 ককতজ তেতন 

এব়ং লবণ, 1 ককতজ রান্নার কিল, 5 পযাল্পকট তমতেি মিলা, ো এব়ং তবস্ক়ু ট 

এব়ং অ্নযানয প্রল্পযাজনীয তজতনে তবতভন্ন পতরবারগুতলল্পক েরবরাহ করার জনয 

করিন তকট তিরী কল্পরল্পছ ।  
 

RBI: এটিএম কথদক ন্েে কত ল র শন্যদমর পশরিতক ন্  দযদে 

শরজ িক  িয ়ংক অফ ইশন্ডয  (RBI) ATM কথল্পক নগে কিালার তবেল্পয তকছ়ু  

তনযম পতরবিড ন কল্পরল্পছ। 

RBI ি র  শন্ধ্ক শরত ATM কথদক ন্েে কত ল র ন্তুন্ চ জক গুশল  ল : 

• শন্জস্ব িয ়ংক কথদক শিন্ মূদলয ন্েে কত ল র িীম : বযা়ংক গ্রাহকরা 

এখন িাল্পের তনজস্ব বযা়ংক এটিএম কথল্পক প্রতি মাল্পে পাুঁ েটি তবনামূল্পলয 

আতথডক এব়ং অ্-আতথডক কলনল্পেন করল্পি পারল্পবন। 

• অন্য ন্য িয দঙ্কর মদধ্য শিন্ মূদলয এটিএম কথদক কলন্দেদন্র িীম : 

ATM কাডড ধ্ারীরা কমল্পট্রা-ল্পকন্দ্র কথল্পক তিনটি তবনামূল্পলয আতথডক ও অ্-

আতথডক কলনল্পেন করল্পি পারল্পবন এব়ং অ্নয বযাল্পঙ্কর ATM কথল্পক পাুঁ েটি 

নন-ল্পমল্পট্রা কলনল্পেন করল্পি পারল্পবন ।  

• ATM কথদক শফ্রদত ন্েে কত ল র িীম  ে ড় দন্ র পর চ জক : RBI 

বযা়ংকগুতলল্পক তফ্রল্পি এটিএম কথল্পক কলনল্পেল্পনর েীমা ছাতডল্পয যাওযার পর 

এটিএম কলনল্পেল্পনর কক্ষল্পে োজড  বাডাল্পনার অ্ন়ুমতি তেল্পযল্পছ। 

• শিশন্ময শফ িৃশে: কলনল্পেল্পনর জনয তবতনময তফ আতথডক কলনল্পেল্পনর কক্ষল্পে 

15 টাকা কথল্পক কবল্পড  17 টাকা হল্পযল্পছ । অ্নযতেল্পক অ্-আতথডক কলনল্পেল্পনর 

জনয 5 টাকা কথল্পক 6 টাকা হল্পযল্পছ । এটি 1 আগস্ট, 2021 োল কথল্পক োল়ু 

হল্পব । 

• শফ্র কলন্দেদন্র িীম  ে শড়দয য ওয র পর ন্তুন্ চ জক  : বযাঙ্ক গ্রাহকল্পক 

তফ্রল্পি নগে কিালার েীমা ছাতডল্পয যাওযার পর ATM কথল্পক নগে কিালার 

জনয প্রতিবার 21 টাকা ( আল্পগ তছল 20 টাকা ) কল্পর তেল্পি হল্পব । এটি োল়ু 

হল্পব 1লা জান়ুযারী, 2022 কথল্পক । 
 

SEBI চ র িেদিযর কটকওি র পয দন্ল পুন্েকঠন্ করল 

মাল্পকড টে করগুল্পলটর শিশকউশরটি অয ন্ড এক্সদচঞ্জ কি ডক  অফ ইশন্ডয  (SEBI) 

িার োর েেল্পেযর কটকওভার পযাল্পনল প়ুনগডঠন কল্পরল্পছ। SEBI এই কটকওভার 

পযাল্পনল্পলর নি়ু ন েেেয তহল্পেল্পব তডলল্পযট ইতিযা, এমতড এব়ং তেইও এন্ 

কিঙ্কটর মদক তনল্পযাগ কল্পরল্পছ। SEBI এই কটকওভার পযাল্পনলটি 2007 ি দলর 

ন্দিম্বদর বযা়ংক অ্ফ বল্পরাোর প্রাক্তন কেযারমযান কক ক ন্ন দন্র েভাপতিল্পত্ব 

গঠন কল্পরতছল। 

পয দন্দলর িেিযর   দলন্: 

• কেযারমযান: তবোরপতি এন্. কক. কি শধ্ (কণডাটক ও ককরালার উচ্চ 

আোলল্পির প্রাক্তন প্রধ্ান তবোরপতি এব়ং তেতকওতরটিে আতপল 

ট্রাইব়ুযনাল্পলর প্রাক্তন তপ্রজাইতড়ং অ্তফোর); 

• েেেয: ের যুি খম্ব ট  (প্রাক্তন অ্যাডল্পভাল্পকট কজনাল্পরল, মহারাে); 

• েেেয: টম ি ময শথউ টি (ভারল্পির জীবন বীমা কল্পপডাল্পরিল্পনর প্রাক্তন 

কেযারমযান); 

• েেেয: এন্ কিঙ্কটর ম (এমতড এব়ং তেইও , তডলল্পযট ইতিযা)। 

 

Science & Technology 
 

আইআইটি-দর প র  বতরী করল ি রদতর প্রথম স্বদেিী ত পম ত্র  কডট  লে র 

‘AmbiTAG’  

প ঞ্জ দির ইশন্ডয ন্ ইন্শস্টটিউট অফ কটকদন্ লশজ, কর প র (IIT Ropar) 

একটি নি়ু ন ধ্রল্পণর আইওটি তডভাইে “AmbiTag” তিতর কল্পরল্পছ | যা নষ্ট হল্পয 

যায এমন িবযাতে ভযাকতেন এমনতক কেল্পহর অ্ঙ্গ ও রল্পক্তর পতরবহল্পণর েময 

তরল্পযল-টাইম এতম্বল্পযন্ট িাপমাো করকডড  কল্পর। এই করকডড  করা িাপমাোটি আরও 

জানল্পি োহাযয কল্পর কয তবল্পশ্বর কয ককানও জাযগা কথল্পক তনল্পয আো কেই তনতেড ষ্ট 

পণযটি এখনও বযবহারল্পযাগয নাতক িাপমাোর তভন্নিার কারল্পণ নষ্ট হল্পয কগল্পছ। 

এই িথযটি ভযাকতেনগুতলর জনয তবল্পিেি গুরুত্বপূণড যার মল্পধ্য রল্পযল্পছ ককাতভড 

-19 িয কশিন্, অঙ্গ এি়ং রক্ত পশরি ন্। 

 

ম ইদি িে প্রথম এশিয -পয শিশফক ি ইি র শিশকউশরটি ক উশন্সল চ লু 

করদল   

মাইল্পিােে প্রথম এতিযা পযাতেতফক পাবতলক কেক্টর োইবার তেতকউতরটি 

এতক্সতকউটিভ কাউতন্সল োল়ু কল্পরল্পছ। এটি ব্রুদন্ই, ইদদ দন্শিয , কক শরয , 

ম লদযশিয , শফশলপ ইন্, শিঙ্গ পুর এব়ং থ ইলয দন্ডর নীতিতনধ্ডারক এব়ং 

প্রভাবক তনল্পয গঠিি। কাউতন্সল্পলর লক্ষয োইবার তনরাপিায েরকারী-ল্পবেরকারী 

অ়্ংিীোতরত্বল্পক দ্রুিির করা এব়ং ককাল্পনারকম হুমতকর ে়ংবাে কপল্পল  িা 

জানাল্পনা । 

তিন মাে অ্ন্তর পতরেে েভা হল্পব । কাউতন্সল্পলর অ়্ংি তহোল্পব েরকারী ে়ংস্থ্া এব়ং 

রাজয কনিারা একটি কফারাল্পম কযাগ কেল্পবন। কফারাল্পম মাইল্পিােে এব়ং এর 

োইবারতেতকউতরটি তিে উপল্পেষ্টা অ্ন্তভ়ুড ক্ত থাকল্পব । APAC এর কক্ষল্পে 

মযালওযযার এব়ং রানল্পোম্বার আিমণগুতলর এনকাউন্টার করট গল্পডর কেল্পয কবতি। 

APAC  এর অ্থড এতিযা-পযাতেক (এ-তেযা পযাক-আইতে)। 
 

ইউদর পীয কস্পি এদজশন্স 2030 ি দল কিন্ দি ‘EnVision’ শমিন্ চ লু 

করদি 

ইউদর শপয ন্ কস্পি এদজশন্স (ESA) এখন গ্রহটির ককন্দ্র কথল্পক উপল্পরর 

বায়ুমণ্ডল পযডন্ত োমতগ্রকভাল্পব পরীক্ষা করা জনয তনজস্ব তমিল্পনর োল়ু করার 

তেোন্ত তনল্পযল্পছ । তমিনটির নাম  “EnVision”, যা 2030 োল্পলর প্রথমতেল্পক 

লঞ্চ করা হল্পব । 
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EnVision িম্পদকক : 

• EnVision  তমিল্পনর মাধ্যল্পম পরীক্ষা করা হল্পব কয েূযড কথল্পক বােল্পযাগয 

অ্ঞ্চল্পল থাকা েল্পেও শুি এব়ং পৃতথবী কীভাল্পব এব়ং ককন এিটা পৃথকভাল্পব 

তবকতিি হল্পযল্পছ । 

• ন্ ি র োহাযয তনল্পয ESA  এই তমিনটি োল়ু করল্পব। 

• EnVision  মহাকািযান শুল্পির বায়ুমণ্ডল এব়ং পৃল্পির অ্ধ্যযন, বায়ুমণ্ডল্পল 

কট্রে গযােগুতল পযডল্পবক্ষণ করল্পি এব়ং এর পৃিিল পরীক্ষা করল্পি তবতভন্ন 

উপকরণ তনল্পয যাল্পব ।  
 

IIT কর প র ি রদতর প্রথম প ওয র-শফ্র CPAP শডি ইি ‘জীিন্ ি যু’ বতরী 

কদরদে 

ইশন্ডয ন্ ইন্শস্টটিউট অফ কটকদন্ লশজ(IIT) করাপার একটি তডভাইে তিতর 

কল্পরল্পছ যার নাম 'জীিন্ ি যু' । এটি কনটিতনউজ পতজটিভ এযারওল্পয কপ্রোর 

(CPAP) কমতিল্পনর তবকে তহোল্পব বযবহার করা কযল্পি পাল্পর। জীবন বায়ু প্রতি 

তমতনল্পট 60 শলট র (LPM) পযডন্ত উচ্চ প্রবাল্পহর অ্তক্সল্পজন েরবরাহ করল্পি পাল্পর 

। 

জীিন্ ি যু িম্পদকক : 

• এই কমতিনটি ভারল্পির এমন প্রথম যন্ত্র যা তবদুযৎ ছাডাও কাজ কল্পর এব়ং 

এটি হােপািাল্পল অ্তক্সল্পজন তেতলিার ও অ্তক্সল্পজন পাইপলাইল্পনর মল্পিা 

উভয ধ্রল্পণর অ্তক্সল্পজন কজনাল্পরিল্পনর ইউতনল্পট কাজ করল্পি পাল্পর। 

• আল্পগ এইগুতল CPAP কমতিনগুতলল্পি তছল না। 

• CPAP কথরাতপ হ'ল   ়ুল্পমর েময শ্বােকষ্ট হওযা করাগীল্পের জনয একটি 

তেতকত্ো পেতি। 
 

ইউদর পীয কস্পি এদজশন্স (ESA) শিদশ্বর প্রথম ক দঠর বতরী িয দটল ইট লঞ্চ 

করদি 

ইউদর পীয কস্পি এদজশন্স (ESA) তবল্পশ্বর প্রথম কাল্পঠর তিরী েযাল্পটলাইট 

উৎল্পক্ষপণ করার পতরকেনা কল্পরল্পছ। এটি শন্উশজলয ন্ড কথল্পক উৎল্পক্ষপণ করা 

হল্পব। এটি 2021 োল্পল একটি রল্পকট লযাব ইল্পলক্ট্রন রল্পকট কথল্পক উৎল্পক্ষপণ করা 

হল্পব। েযাল্পটলাইটটির আতবষ্কারক জ শর ম শকদন্ন্ । 

িয দটল ইটটি িম্পদকক : 

• WISA Woodsat েযাল্পটলাইটটি একটি নযাল্পনােযাল্পটলাইট। এটির প্রতিটি 

পাি, তে ডয, উচ্চিা এব়ং প্রস্থ্ 10 কেতন্টতমটার । 

• েযাল্পটলাইল্পটর কেন্সরগুতল ইউদর পীয কস্পি এদজশন্স (ESA) দ্বারা তিতর 

করা হল্পযল্পছ এব়ং তডজাইনাররা কাঠটিল্পক  একটি িাপ ভযাকুযাম কেম্বাল্পর 

করল্পখল্পছ যাল্পি এটি েহল্পজ শুতকল্পয যায। 

কাঠ কথল্পক আগি বাষ্পল্পক হ্রাে করল্পি এব়ং এটি পারমাণতবক অ্তক্সল্পজল্পনর 

ক্ষযকারী প্রভাব কথল্পক রক্ষা করল্পি খ়ুব পািলা অ্যাল়ুতমতনযাম অ্ক্সাইড স্তর 

বযবহার করা হল্পযল্পছ। কাঠতবহীন বাইল্পরর অ়্ংিগুতল অ্যাল়ুতমতনযাম করল তেল্পয 

তিতর।  
 

2021 NATO িীষক িদম্মলন্ কিলশজয দমর ব্র দিলদি অনু্শিত  ল  

নথড আটলাতন্টক ট্রিটি অ্গডানাইল্পজিল্পনর (NATO) কনিারা NATO-র েের 

েফির কবলতজযাল্পমর ব্রাল্পেলল্পে েতিতলি হন । NATO-র 2021 োল্পলর 

ব্রাল্পেলে েল্পিলনটি কেল্পির ও কজাট েরকার প্রধ্ানল্পের 31 িম আন়ুিাতনক 

তবঠক তছল। 30 েেল্পেযর NATO গ্রুল্পপর িীেড েল্পিলনটি মাতকড ন কপ্রতেল্পডন্ট কজা 

বাইল্পডল্পনর োতযত্ব কনওযার পর কথল্পক প্রথম তবল্পেি েফর। 
 

ডিঃ  ষকিধ্কন্ 2021 শিশ্বিয পী কয ে িদম্মলন্ িম্বদন্ধ শন্দজর িক্তিয র খদলন্  

ককন্দ্রীয স্বাস্থ্য ও পতরবার কলযাণ মন্ত্রী ডাাঃ হেডবধ্ডন 2021োল্পলর তবশ্ববযাপী কযাগ 

েল্পিলল্পনর উল্পদ্বাধ্নী অ্ন়ুিাল্পন তনল্পজর বক্তবয রাল্পখন। এই ইল্পভন্টটিল্পি ভারি 

েরকার ও ভারিীয ে়ংসৃ্কতি তবেযক কাউতন্সল্পলর মন্ত্রণালল্পযর পািাপাতি 

'Mokshayatan Yog Sansthan' এই অ্ন়ুিাল্পনর আল্পযাজন কল্পরতছল। এর 

উল্পেিয তছল 21 জ়ুন 2121 এ  7ম আন্তজড াতিক কযাগ তেবেটি তেতিি করা । ডাাঃ 

হেডবধ্ডন এই ইল্পভন্টটিল্পি COVID তবতধ্তনল্পেল্পধ্র েময কযাগা কীভাল্পব মান়ুেল্পের 

েহাযিা কল্পরল্পছ িা ি়ু ল্পল ধ্ল্পরতছল্পলন।  কেে মযাল্পনজল্পমল্পন্ট কযাল্পগর 

উপকারগুতল প্রমাণ েহ ভালভাল্পব বণডনা করা হল্পযল্পছ । এই কলাবাল কযাগ 

কনফাল্পরল্পন্সর মল্পিা কমডেূতের োহাল্পযয আরও কবতি কলাকল্পক কযাগবযাযাম 

অ্ন়ুিীলন এব়ং এই েম্পতকড ি তিযাকলাল্পপ অ়্ংিগ্রহণ করাল্পনা হল্পব। 
 

UK- র কন্কওয দলদত 47তম G7 িীষক িদম্মলন্ অনু্শিত  দযদে  

47তম G7 শলড রি ি শমট 2021 (G7 তবঠল্পকর আউটতরে কেিন) 2021 

োল্পলর 11-13 ই জ়ুন, যুক্তর জয (UK) এর কন্কওয দল একটি হাইতব্রড 

ফমডযাল্পট অ্ন়ুতিি হল্পযতছল। 2021 োল্পলর জনয G7 এর কপ্রতেল্পডন্ট তহল্পেল্পব UK 

এটি কহাস্ট কল্পরতছল। ভারল্পির প্রধ্ানমন্ত্রী নল্পরন্দ্র কমােী ভাে়ুড যাতল এই েভায অ়্ংি 

তনল্পযতছল্পলন এব়ং তবশ্ববযাপী কল্পরানাভাইরাল্পের তবরুল্পে কাযডকরভাল্পব কমাকাল্পবলার 

জনয G7 িীেড েল্পিলল্পনর েেেযল্পের 'ওয ন্ আথক ওয ন্ ক লথ' পেতির জনয 

আহিান জাতনল্পযতছল্পলন। 
 

িীষক িদম্মলদন্র মূল শিষযগুশল: 

• িীেড েল্পিলল্পনর জনয তথম – ‘Building Back Better’. 

• অদস্ট্রশলয , ি রত, েশক্ষণ কক শরয  এি়ং েশক্ষণ আশফ্রক  (ল্পযৌথভাল্পব 

‘গণিন্ত্র ১১’ নাল্পম অ্তভতহি )ল্পক 2021 োল্পলর িীেড েল্পিলল্পন অ্তিতথ কেি 

তহল্পেল্পব আমন্ত্রণ জাতনল্পযতছল য়ুক্তরাজয। 

• মাতকড ন রােপতি কজা বাইল্পডন, জামডান েযাল্পন্সলর অ্যাল্পিলা মাল্পকড ল, 

জাপাল্পনর প্রধ্ানমন্ত্রী ইল্পযাতিতহল্পে ে়ুগা,কানাডার প্রধ্ানমন্ত্রী জাতস্টন ট্র়ুল্পডা 

এব়ং ইিাতলর প্রধ্ানমন্ত্রী মাতরও রাতগ বযতক্তগিভাল্পব এই িীেড েল্পিলল্পন 

অ়্ংি তনল্পযতছল্পলন। 

• 47 িম G7 তলডােড িীেড েল্পিলনটিল্পক প্রথমবার কনট-তজল্পরা G7 বলা 

হল্পযল্পছ কারণ েকল্পলই 2050-এর মল্পধ্য কনট-তজল্পরা তনগডমল্পন কপৌুঁছাল্পনার 

প্রতিশ্রুতিবে। 
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• প্রধ্ানমন্ত্রী নল্পরন্দ্র কমােী G7 িীষক িদম্মলদন্র প্রথম আউটশরচ 

অশধ্দিিদন্ অ়্ংি তনল্পযতছল্পলন, তিতন ‘Building Back Stronger – 

Health’ িীেডক অ্তধ্ল্পবিল্পনর প্রধ্ান বক্তা তছল্পলন, কযটি কল্পরানাভাইরাে 

মহামারী কথল্পক তবশ্ববযাপী প়ুনরুোল্পরর তেল্পক এব়ং ভতবেযল্পি মহামারীগুতলর 

তবরুল্পে তস্থ্তিস্থ্াপকিা িতক্তিালীকরল্পণর তেল্পক মল্পনাতনল্পবি কল্পরতছল। 
 

9 টি এশিয ন্ শমশন্দস্টশরয ল র উন্ডদটশিল ি রদত আদয শজত  দি 

ইন্ট রন্য িন্ ল এন্ শজক  কফ র ম (IEF) ক ােণা কল্পরল্পছ কয ভারি ন্িম 

এশিয ন্ শমশন্দস্টশরয ল এন্ শজক  র উন্ডদটশিল (AMER9) আল্পযাজল্পন 

েিতি প্রকাি কল্পরল্পছ । 2022 োল্পল ন্িম এশিয ন্ শমশন্দস্টশরয ল এন্ শজক  

র উন্ডদটশিল অ্ন়ুতিি হল্পব। এই েল্পিলল্পনর িাতরখগুতল পল্পর ক ােণা করা হল্পব 

এব়ং এটি 2018 ি দলর আিু ধ্ শিদত পূল্পবডর তবঠল্পক প্রাপ্ত েমল্পিািাগুতল এতগল্পয 

তনল্পয যাল্পব। 
 

ি রত ও জ প ন্ ি রত ম  ি েদর শিপ শক্ষক কন্ৌ ম ড়  পশরচ লন্  কদরদে  

“শফ্র অয ন্ড ওদপন্ ইদদ -পয শিশফক (FOIP) উপলব্ধ করল্পি ভারিীয 

কনৌবাতহনী এব়ং জ প ন্ী ি মুশিক স্ব-প্রশতরক্ষ  ি শ ন্ী (JMSDF) এর 

জাহাজগুতল ভারি মহাোগল্পর একটি কযৌথ কনৌ মহডায অ়্ংি তনল্পযতছল। “JS 

KASHIMA (TV3508) এব়ং JS SETOYUKI (TV3518) ভারি 

মহাোগল্পর INS KULISH (P63) এর োল্পথ তদ্বপাতক্ষক মহডা োতলল্পযল্পছ। ভারি 

ও জাপাল্পনর মল্পধ্য কনৌ েহল্পযাতগিা তবগি তকছ়ু  বছল্পর বৃতে কপল্পযল্পছ। 

গি বছর, কেল্পপ্টম্বর মাল্পে, ভারিীয কনৌবাতহনী এব়ং JMSDF তিন তেল্পনর কনৌ 

মহডা JIMEX-2020 োতলল্পযতছল। এটি ভারি-জাপান োম়ুতিক তদ্বপক্ষীয 

অ্ন়ুিীলন JIMEX এর েি়ু থড ে়ংস্করণ তছল। 

 

Awards & Honour 
 

িশলউড অশিদন্ত  িঞ্জয েি UAE-র কে দর্ল্ন্ শিি  কপদলন্  

UAE  েরকার বতলউড অ্তভল্পনিা েিয েিল্পক কগাল্পডন তভো তেল্পয ভূতেি 

করল্পলা । কগাল্পডন তভো তেল্পস্টমটি মূলি অ্োমানয প্রতিভায়ুক্ত বযতক্তল্পের 

েী ডল্পমযােী আবাল্পের জনয কেওযা হয । 2019 োল্পল, UAE  েী ডল্পমযােী 

আবােল্পনর তভোর জনয একটি নি়ু ন তেল্পস্টম োল়ু কল্পরল্পছ কযখাল্পন তবল্পেিীল্পের 

ককানও জািীয িনের এর প্রল্পযাজন ছাডাই এব়ং িাল্পের বযবোল্পযর 100% 

মাতলকানা ছাডাই িারা কেখাল্পন থাকল্পি, কাজ করল্পি এব়ং পডাল্পিানা করল্পি 

েক্ষম হল্পব । 

প্রতিল্পবেন অ্ন়ুোল্পর কগাল্পডন তভোর কমযাে 5 বা 10 বছল্পরর হয এব়ং এটি িারপর 

তনল্পজ কথল্পকই তরতনউ হল্পয যাল্পব ।   
 

ত ম ক শন্যন্ত্রদণ প্রদচষ্ট র জন্য ড িঃ  ষকিধ্কন্দক িম্ম ন্ জ ন্ ল WHO 

ত ম ক শন্যন্ত্রদণর কক্ষদত্র ি ফদলযর জন্য ককন্দ্রীয স্ব স্থ্যমন্ত্রী ড িঃ  ষক 

িধ্কন্দক `ডব্লুএইচও শডদরক্টর-কজন্ দরল কস্পি ল শরকেশন্িন্ 

অয ওয ডক " প্রে ন্ কদরদে শিশ্ব স্ব স্থ্য ি়ংস্থ্  (ড ব্লুএইচও)। িামাক 

তনযন্ত্রল্পণর কক্ষল্পে োফল্পলযর জনয, ডাব্লুএইেও প্রতিবছর ছযটি অ্ঞ্চল্পলর বযতক্ত বা 

ে়ংস্থ্াগুতলল্পক এই স্বীকৃতি কেয। 

এটি হল মূলি ডব্লুএইেওর তডল্পরক্টর-কজনাল্পরল কিিাল তরকগতনিন এব়ং ওযাডড  

কনা কটাবযাল্পকা কড অ্যাওযাডড  এর েতিতলি রূপ।  ই-তেগাল্পরট এব়ং ধূ্মাতযি 

িামাকজাি পণয তনতেে করার জনয 2019 োল্পলর জািীয আইন প্রণযল্পনর কক্ষল্পে 

ডাঃ হেডবধ্ডল্পনর গুরুত্বপূণড ভূতমকা তছল।  
 

UK এশিয ন্ শফল্ম কফশস্টিয দল ি রদতর শতদল িম  কি ম কির  

অশিদন্ত র পুরস্ক্ র শজদতদেন্  

2021 ইউদক এশিয ন্ শফল্ম কফশস্টি ল (UKAFF) -এ কেরা অ্তভল্পনিার 

প়ুরষ্কার তজল্পি কেিল্পক গতবডি কল্পরল্পছন ভারিীয অ্তভল্পনেী তিল্পলািমা কিাম। 

'র  েীর: েয ওদযদফর িক' ছতবল্পি অ্তভনল্পযর জনয তিল্পলািমা এই প়ুরস্কারটি 

কজল্পিন। ছতবটি পতরোলনা কল্পরল্পছন কেৌতম ক  ষ। ইউদক এশিয ন্ শফল্ম 

কফশস্টি ল (UKAFF) 2021 তছল বাতেডক অ্ন়ুিাল্পনর 23তম ে়ংস্করণ। 

তিল্পলািমা ছাডাও েলতচ্চে তনমডািা কেৌতম ক  ষ UKAFF এর কেরা 

পতরোলল্পকর প়ুরস্কার কপল্পযল্পছন। 
 

শজম্ব িুদযর কলখক শিতিী ড ঙ্গ দরমি ে  PEN Pinter prize 2021 শজতদলন্   

তজম্বাব়ুল্পযর ব়ুকার-িটড তলল্পস্টড কলখক শিতশি ড ঙ্গ দরমি ে দক গি বছর 

দুনীতির তবরুল্পে প্রতিবাে করার েময কগ্রফিার করা হয ।  " অতযন্ত খ র প 

িমদযও গুরুত্বপূণক িতযগুশল খুাঁ দজ কির কদর িি র ি মদন্ তুদল ধ্র র  

জন্য" িাুঁ ল্পক  PEN Pinter prize কেওযার ক ােণা করা হয ।ডাঙ্গাল্পরমবাগাল্পক 

িার কাল্পজর জনয এই কমানডাবল বতড 2020 Booker Prize কিও িটড তলস্ট 

কল্পরল্পছ ।  
 

ি ফত  টিশি পুরষ্ক র 2021 এর শিজযীদের ন্ ম ক  ষণ   ল  

ি ফট  টিশি পুরষ্ক র 2021 এর তবজযীল্পের ক ােণা করা হল । লন্ডন্ 

কটশলশিিন্ কিন্ট দর অ্ন়ুিানটি আল্পযাতজি হয । শরচ ডক  আওদযড  

তছল্পলন অ্ন়ুিানটির কহাস্ট । অ্ন়ুিানটিল্পি  একটি হাইতব্রড ইল্পভন্ট তছল যা 

COVID-19 কপ্রাল্পটাকল কমল্পন করা হল্পযতছল । এই ইল্পভন্টটিল্পি কবি তকছ়ু  

তবল্পিে তনবডাতেি বযতক্ত অ়্ংি তনল্পযতছল এব়ং বাতকরা তডতজটাতল অ়্ংিগ্রহণ 

কল্পরতছল। 
 

কির  চলশচ্চদত্রর জন্য জ তীয পুরষ্ক র কপল অরুণ চল প্রদেদির Water 

Burial  

পতরল্পবি ে়ংরক্ষল্পণর উপর কির  চলশচ্চত্র তহল্পেল্পব অ্রুণােল প্রল্পেল্পির Water 

Burial েলতচ্চেটি 67 তম জ তীয চলশচ্চত্র পুরস্ক্ র 2021 কপল্পযল্পছ। স্বাধ্ীন 

েলতচ্চে তনমডািা ি ন্তনু্ কিন্ এই েলতচ্চেটি পতরোলনা কল্পরল্পছন।Water Burial 

এর প্রল্পযাজনা কল্পরল্পছ এএম কটশলশিিন্। 
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ইয দি কে শজক  কথ ঙ্গশচ রতেি জনতপ্রয অ্েতমযা উপনযাে ি ি  কক ট  ম নু্  

দ্বারা অ্ন়ুপ্রাতণি, Water Burial, মনপা উপভাোয রল্পযল্পছ এব়ং এল্পি অ্রুণােল 

প্রল্পেল্পির একটি স্থ্ানীয উপজাতির পালন করা অ্ন়ুিাল্পনর আল্পিপাল্পি একটি 

আকেডণীয কাতহনী রল্পযল্পছ। 
 

টম ি শিজযন্ 2021 ি দলর কন্চ র টিটিএল ফদট গ্র ফ র অফ ে  ইয র 

পুরস্ক্ রটি শজদতদেন্ 

ক ন্ ড য স্থ্াযীভাল্পব বেবােকারী  ককর ল র টম ি শিজযন্ গাল্পছ আটল্পক থাকা 

ওরঙু্গট দন্র ছতবর জনয 2021 োল্পলর কন্চ র টিটিএল ফদট গ্র শফ পুরষ্ক র 

তজল্পিল্পছন। ফল্পটাগ্রাফটির তিল্পরানাম ‘The World is Going Upside 

Down’ 

2021 োল্পলর কনোর টিটিএল ফল্পটাগ্রাফাল্পরর জনয 8,000 এরও কবতি এতে কথল্পক 

তবজযনল্পক প্রতিল্পযাতগিার োতবডক তবজযী তহোল্পব তবল্পবেনা করা হল্পযতছল । এর 

প়ুরষ্কার মূলয তছল 1,500 প উন্ড । কনোর টিটিএল হ'ল তবল্পশ্বর িীেডস্থ্ানীয 

অ্নলাইন কনোর ফল্পটাগ্রাতফ ে়ংস্থ্ান। 
 

ন্ীশতন্ র দকি এি়ং কজশর উইন্ড 'ইন্ট রন্য িন্ ল শিজদন্ি িুক অফ েয ইয র 

অয ওয ডক  2021' শজদতদেন্ 

নীতিন রাল্পকি এব়ং কজতর উইি 'ইন্ট রন্য িন্ ল শিজদন্ি িুক অফ েয ইয র 

অয ওয ডক  2021' তজল্পিল্পছ। কলখকরা েম্প্রতি প্রকাতিি "ট্রান্সফরল্পমিন ইন 

টাইমে অ্ফ িাইতেে" এর জনয মযডাোপূণড আন্তজড াতিক তবজল্পনে ব়ুক অ্ফ তে 

ইযার অ্যাওযাডড  তজল্পি ইতিহাে রেনা কল্পরল্পছন।  'ট্রান্সফরল্পমিন ইন টাইমে অ্ফ 

িাইতেে' বইটি উল্পেযাক্তাল্পের এব়ং বযবোতযক মাতলকল্পের ে়ংকল্পটর েমল্পযও 

তনল্পজল্পের বযবোল্পয োফলয লাভ করল্পি োহাযয করল্পব । 

কলখক তনতিন রাল্পকি প্রয়ুতক্ত ও আতথডক পতরল্পেবা তিল্পের একজন তবতিষ্ট কনিা । 

তিতন 2017 োল কথল্পক আইটি ককাম্পাতন Mphasis এর তেইও এব়ং 

এতক্সতকউটিভ তডল্পরক্টর পল্পে কমডরি। িাুঁ র েহ-ল্পলখক কজতর উইি, আন্তজড াতিক 

খযাতিমান তিক্ষাতবে। 
 

2021 পুশলৎজ র পুরষ্ক র ক  ষণ : শিজযীদের িমূ্পণক ত শলক  প্রক শিত  ল  

ো়ংবাতেকিা, প়ুস্তক, নাটক এব়ং ে়ংগীল্পির 105 তম প়ুতলৎজার প়ুরস্কার 2021 

এর তবজযীল্পের নাম ক ােণা করা হল। প়ুতলৎজার প়ুরষ্কারটি  আল্পমতরকা য়ুক্তরাল্পের 

ে়ংবােপে, মযাগাতজন এব়ং অ্নলাইন ো়ংবাতেকিা, োতহিয এব়ং ে়ংগীি রেনায 

োফলয অ্জড ল্পনর স্বীকৃতির জনয কেওযা হল্পয থাল্পক । এটি 1917 োল্পল আল্পমতরকান 

(হাল্পঙ্গতরযান-ব়ংল্পিাদ্ভূি) কজ দিফ পুশলৎজ দরর নামান়ুোল্পর প্রতিতিি 

হল্পযতছল। 

বাইিটি তবভাল্পগর প্রতিটিল্পি তবজযী একটি কল্পর ি টিক শফদকট এব়ং 15,000 

ম শকক ন্ ডল র নগে প়ুরষ্কার (2017 োল্পল 10,000 ডলার তছল) পান। পাবতলক 

োতভড ে তবভাল্পগ তবজযীল্পক স্বণডপেক কেওযা হয।

 

শিশরয ল ন্ম্বর শিি ে শিজযী 

 ি ়ংি শেকত  

1. জনল্পেবা  েয তনউ ইযকড  টাইমে 

2. েমাল্পলােনা তনউইযকড  টাইমল্পের ওল্পযেতল মতরে 

3. েম্পােকীয কলখা লে অ্যাল্পিল্পলে টাইমল্পের রবাটড  তগ্রন 

4. আন্তজড াতিক তরল্পপাটিড ়ং বাজতফড তনউল্পজর কম া রাজাল্পগাপালন, আতলেন তকতল়ং এব়ং তিল্পস্টা ব়ুল্পিল্পকক 

5. কব্রতক়ং তনউজ তরল্পপাটিড ়ং স্টার ট্রিতবউন, তমতনযাপতলে, তমন এর  স্টাফ, 

6. িেন্তকারী তরল্পপাটিড ়ং েয কবাস্টন কলাল্পবর  মযাট করাল্পেতলও, ভানডাল ককালমযান, লরা তিমাতড, ইভান অ্যাল্পলন এব়ং কব্রিন মযাকাতথড 

7. বযাখযামূলক তরল্পপাটিড ়ং রযটাল্পেডর অ্যান্ড্র়ু  ে়ু ়ং, লল্পরন্স হারতল, আল্পন্ড্রযা জান়ুটা, কজতম ডাউল্পডল এব়ং  জযাতক বটে 

8. স্থ্ানীয তরল্পপাটিড ়ং টম্পা কব টাইমল্পের কযাথতলন মযাকতগ্র এব়ং নীল কবেী 

9. জািীয তরল্পপাটিড ়ং 
মািডাল প্রল্পজল্পক্টর কমীরা; এএল.কম, বাতমড়ংহাম; ইতিস্টার, ইতিযানাপতলে; এব়ং ইনতভতন্সবল ইনতস্টটিউট, 

তিকাল্পগা 

10. তবতিষ্টয রেনা তমল্পেল এে জযাকেন, তফ্রলযান্স কাতেতবউটর, রানার ওযাডড  

11. ভােয তরেমি (ভ।) টাইমে-তডিযাল্পের মাইল্পকল পল উইতলযামে 

12. কব্রতক়ং তনউজ ফল্পটাগ্রাতফ অ্যাল্পোতেল্পযল্পটড কপ্রল্পের ফল্পটাগ্রাতফ স্টাফ 

13. তফোর ফল্পটাগ্রাতফ অ্যাল্পোতেল্পযল্পটড কপ্রল্পের এতমতলও কমাল্পরনাট্টি 

14. অ্তডও তরল্পপাটড  তলো হাল্পগন, তিে হযাল্পক্সল, গ্রাহাম তস্মথ এব়ং নযািনাল পাবতলক করতডওর রবাটড  তলটল 

 িই , ন্ টক এি়ং ি়ংেীত  
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শিশরয ল ন্ম্বর শিি ে শিজযী 

 ি ়ংি শেকত  

15. তফকিন ল়ুই আতিড ল্পের েয নাইট ওযােমযান 

16. নাটক ককল্পটতর হল এর েয হট উই়ং তক়ং 

17. ইতিহাে ফ্রাঞ্চাইে : ব্লযাক আল্পমতরকার কগাল্পডন আল্পেড ে, মাতেডযা েযাল্পটলাইন (তলভারাইট / নটড ন) 

18. জীবনী বা আত্মজীবনী েয  কডড আর রাইতে়ং: েয লাইফ অ্ফ মযালকম এক্স এক্স কলে কপইন এি িামারা পাল্পযন 

19. কতবিা নাটাতল তডযাল্পজর কপাস্টল্পক্লাতনযাল লাভ কপাএম 

20. কজনাল্পরল  তফকিন কডতভড জ়ু তেল্পনার Wilmington’s Lie: The Murderous Coup of 1898 এব়ং ো রাইে অ্ফ ে়ুতপ্রল্পমতে 

21. কজনাল্পরল  তফকিন িাতনযা তলওল্পনর োইড 

22. তবল্পিে উেৃতি Darnella Frazier, The teenager who recorded the killing of George Floyd 
 

কক শচন্ আন্তজক  শতক শিম ন্িদর 'এয রদপ টক  ি শিক ি কক য শলটি' এর  িম্ম ন্ 

অজক ন্ কদরদে 

কক শচন্ আন্তজক  শতক শিম ন্িদর (CIAL) এযারল্পপাটড  োতভড ে ককাযাতলটি এর 

কক্ষল্পে এয রদপ টক  ক উশন্সল ইন্ট রন্য িন্ ল (ACI) তডল্পরক্টর কজনাল্পরল 

করাল অ্ফ এতক্সল্পলন্স এর েিান অ্জড ন কল্পরল্পছ। এই স্বীকৃতি কেইেব  

তবমানবদরগুতলল্পক কেওযা হয কযগুতল যােীল্পের মল্পি ধ্ারাবাতহকভাল্পব দুেড ান্ত 

পতরল্পেবা েরবরাহ কল্পর। 

ককাতেন আন্তজড াতিক তবমানবদরটি গি 10 বছল্পর মল্পধ্য পাুঁ ে বছর একাতধ্ক প়ুরষ্কার 

তজল্পি গ্রাহক কেবার কক্ষল্পে ধ্ারাবাতহকভাল্পব কেিত্ব অ্জড ন কল্পরল্পছ। এটি েমগ্র 

তবল্পশ্ব ছযটি তবমানবদল্পরর মল্পধ্য একটি যা 2021 োল্পল স্বীকৃতি পাল্পব। 
 

িুশমত  শমত্রদক িম্ম ন্জন্ক ইউদর পীয ন্ ইন্দিন্টর অয ওয দডক  িম্ম শন্ত 

কর   দযদে  

ভারি-আল্পমতরকান রোযনতবে িুশমত  শমত্রদক ‘নন-ইউল্পরাপীয কপল্পটন্ট অ্তফে 

কাতেে’ তবভাল্পগর আওিায ইউদর পীয ইন্দিন্টর অয ওয ডক  2021 তেল্পয 

ভূতেি করা হল্পযল্পছ। তিতন প্রথম বযতক্ত তযতন আনদোযক তফতল়ংে তিতর করল্পি 

কডন্টাল উপকরণগুতলল্পি নযাল্পনা কটকল্পনালতজল্পক েফলভাল্পব ে়ংহি 

কল্পরতছল্পলন। 

ইউল্পরাল্পপর অ্নযিম মযডাোপূণড উদ্ভাবন প়ুরস্কারগুতলর মল্পধ্য এটি একটি প়ুরস্কার যা 

ইউদর পীয কপদটন্ট অশফি (EPO) প্রতি বছর ইউল্পরাপ এব়ং িার বাইল্পরর 

অ্োমানয উদ্ভাবকল্পের স্বীকৃতি তহোল্পব প্রোন কল্পর। 
 

পশরদিি ি়ংস্থ্  ‘ফয শমশলয ল ফদরশস্ট্র’ িম্ম ন্জন্ক ইউএন্ পুরষ্ক র শজদতদে 

2021 লয ন্ড ফর ল ইফ অয ওয ডক  রাজস্থ্াল্পনর ফয শমশলয ল ফদরশস্ট্র 

তজল্পিল্পছ।এটি একটি অ্ননয ধ্ারণা যা একটি গাছল্পক একটি পতরবাল্পরর োল্পথ 

েম্পতকড ি কল্পর এব়ং এটি একটি েব়ুজল্পক "পশরি দরর িেিয" কল্পর 

কিাল্পল।জতমর ভারোময রক্ষার প্রল্পেষ্টার কেিত্ব ও নি়ু নত্বল্পক স্বীকৃতি তেল্পি 

ইউএন্ কন্দিন্িন্ টু কমিয ট শডজ রটিশফদকিন্ (UNCCD) প্রতি দুই 

বছর পর পর লয ন্ড ফর ল ইফ অ্যাওযাল্পডড র আল্পযাজন কল্পর। 

2021 প়ুরষ্কাল্পরর তথম হ'ল “Healthy Land, Healthy Lives”। লযাি ফর 

লাইফ অ্যাওযাডড টি 2011 োল্পল UNCCD COP (Conference of Parties) 

10 এ োল়ু হল্পযতছল এব়ং ভূতম ে়ংরক্ষণ এব়ং প়ুনরুোল্পরর তবেল্পয তবল্পশ্বর েল্পবডাচ্চ 

প়ুরষ্কার তহোল্পব এটি তবল্পবতেি হয। 

 

কক.দক. বিলজ  2021 ি দলর িম্ম ন্ীয CEU ওদপন্ কি ি ইটি পুরস্ক্ র 

কপদলন্  

কেোল ইউল্পরাপীয তবশ্বতবেযালয (CEU) ওল্পপন কোোইটি প়ুরস্কার 2021 োল্পলর 

জনয ককরালার প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কক. কক. তিলজাল্পক কেওযা হল্পযল্পছ। "িাুঁ র দৃঢ় 

কনিৃত্ব এব়ং েম্প্রোয তভতিক জনস্বাস্থ্য কমড, মহামারী েলাকালীন মান়ুল্পের জীবন 

বাুঁ োল্পনার" স্বীকৃতি তহোল্পব িাল্পক এই প়ুরস্কার প্রোন করা হল্পযল্পছ। তিতন তবশ্বল্পক 

কেতখল্পযল্পছন কয দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবে কনিৃত্ব, েম্প্রোযতভতিক জনস্বাস্থ্য এব়ং কাযডকর 

কযাগাল্পযাগবযবস্থ্া মান়ুল্পের জীবন বাুঁ োল্পি পাল্পর ।  
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Important Dates 
 

শিশ্ব পশরদিি শেিি: 5 ই জুন্ 

প্রতি বছর 5 ই জুন্ শিশ্ব পশরদিি শেিি তহোল্পব তবশ্ববযাপী পাতলি হয। পতরল্পবি 

ে়ংরক্ষণ এব়ং প্রকৃতির গুরুত্ব েম্পল্পকড  মান়ুেল্পক েল্পেিন করল্পি প্রতি বছর এই 

তেবেটি পাতলি হয। তেনটি পতরল্পবি ে়ংরক্ষণ এব়ং রক্ষণাল্পবক্ষল্পণর জনয বযতক্ত, 

উল্পেযাগ এব়ং েম্প্রোয দ্বারা "একটি আল্পলাতকি তেন্তা ও োতযত্বিীল আেরল্পণর 

তভতি" েম্প্রোরল্পণর একটি ে়ুল্পযাগ েরবরাহ কল্পর। 

এবাল্পরর তবশ্ব পতরল্পবি তেবল্পের তথম হ'ল 'Reimagine. Recreate. Restore'। 

কারণ এই বছরটি ইল্পকাতেল্পস্টম প়ুনরুোল্পরর উপর জাতিে়ংল্প র েিল্পকর েূেনার 

প্রিীক।এই বছর ইল্পকাতেল্পস্টম প়ুনরুোল্পরর গুরুত্ব ি়ু ল্পল ধ্রল্পি প শকস্ত ন্ এই 

তেল্পনর কলাবাল কহাস্ট। 

শিশ্ব খ েয িুরক্ষ  শেিি: 7ই জুন্ 

তবশ্ববযাপী 7ই জুন্ তবশ্ব খােয ে়ুরক্ষা তেবে পালন করা হয। তেনটি পালল্পনর লক্ষয 

হ'ল তবতভন্ন খােযজতনি ি়ুুঁ তক এব়ং এর প্রতিল্পরাধ্ জতনি বযবস্থ্া েম্পল্পকড  মান়ুল্পের 

মল্পধ্য েল্পেিনিা বাডাল্পনা। এছাডা এই অ্তভযানগুতল খােয ে়ুরক্ষা ককন অ্িযন্ত 

গুরুত্বপূণড এব়ং জীবল্পনর অ্নযানয গুরুত্বপূণড তবেয কযমন মান়ুল্পের স্বাস্থ্য, 

অ্থডননতিক বৃতের োল্পথ এটি ককমন ভাল্পব েম্পতকড ি কে েম্পল্পকড ও মান়ুেল্পক 

েল্পেিন করল্পব  । এছাডাও, তেনটি খােয ে়ুরক্ষা এব়ং অ্নযানয উপাোন কযমন কৃতে, 

োল্পস্টল্পনবল কডল্পভলপল্পমন্ট এব়ং মাল্পকড ট এল্পক্সল্পের  মল্পধ্য একটি ে়ংল্পযাগ 

স্থ্াপল্পনর করল্পব । 

এই বছল্পরর তথমটি হ'ল "Safe food today for a healthy tomorrow"। 

এখাল্পন আল্পলােনা করা হয কয ভাল্পলা খাবাল্পরর উৎপােন এব়ং বযবহাল্পরর 

িাৎক্ষতণক এব়ং েী ডল্পমযােী ে়ুতবধ্া রল্পযল্পছ এব়ং স্বীকার করা হয কয মান়ুে, প্রাণী, 

গাছপালা, পতরল্পবি এব়ং অ্থডনীতির মল্পধ্য তেল্পস্টতমক ে়ংল্পযাগগুতলর  স্বীকৃতি 

আমাল্পের ভতবেযল্পির োতহো কমটাল্পি েহাযিা করল্পব। 
 

শিশ্ব ম  ি ের শেিি: 8 জুন্ 

প্রতিবছর 8ই জুন্ তবশ্ববযাপী মহাোগর তেবে পালন করা হয। এই তেনটি আমাল্পের 

জীবল্পন েম়ুল্পির গুরুত্ব এব়ং কয উপাল্পয আমরা এটি রক্ষা করল্পি পাতর কে েম্পল্পকড  

তবশ্ববযাপী েল্পেিনিা বাডাল্পনার জনয পালন করা হয  । তেবেটির উল্পেিয হ'ল 

োধ্ারণ জনগণল্পক েম়ুল্পির উপর মান়ুল্পের তিযাকলাল্পপর প্রভাব েম্পল্পকড  অ্বগি 

করা, েম়ুল্পির জনয তবশ্ববযাপী নাগতরকল্পের একটি আল্পদালন গল্পড কিালা এব়ং 

েম়ুল্পির োল্পস্টল্পনবল মযাল্পনজল্পমন্ট এর জনয একটি প্রকল্পে তবল্পশ্বর জনগণল্পক 

ঐকযবে করা।  

এই বছর তবশ্ব মহাোগর তেবল্পের তথম হল “The Ocean: Life and 

Livelihoods”. 

 

শিশ্ব রক্তে ত  শেিি: 14ই জুন্ 

তবশ্ব রক্তোিা তেবে প্রতিবছর 14ই জুন্ তবশ্ববযাপী পালন করা হয। এর উল্পেিয 

হ'ল রক্ত গ্রহল্পণর জনয রক্ত ও রক্তজাি িল্পবযর প্রল্পযাজনীযিা এব়ং জািীয স্বাস্থ্য 

বযবস্থ্ায কস্বোল্পেবী রক্তোিাল্পের কয গুরুত্বপূণড অ্বোন রল্পযল্পছ িা তবশ্ববযাপী 

েল্পেিন করা। 

2021 োল্পলর জনয তবশ্ব রক্তোিা তেবল্পের কলাগান হল "Give blood and 

keep the world beating"। 2021 োল্পলর তবশ্ব রক্তোিা তেবল্পের আল্পযাজক 

কেি হল ইত শলর কর ম। 

 

শিশ্ব রক্তে ত  শেিি 2020 এর ইশত  ি : 

প্রতিবছর 14ই জ়ুন লযািল্পস্টইনাল্পরর জেবাতেডকীল্পি তবশ্ব রক্তোিা তেবেটি 

তবশ্ববযাপী পাতলি হয। 2004 োল্পলর 14ই জ়ুন েবডপ্রথম ওযাডড  কহলথ 

অ্গডানাইল্পজিন এই তেনটি পালল্পনর তেোন্ত কনয ।  

 

আন্তজক  শতক কয ে শেিি: 21 জুন্ 

কযাগবযাযাম অ্ন়ুিীলল্পনর অ্ল্পনক ে়ুতবধ্া েম্পল্পকড  তবশ্ববযাপী েল্পেিনিা বাডাল্পি 

জাতিে়ং  প্রতিবছর 21 জ়ুন তবশ্ববযাপী আন্তজড াতিক কযাগ তেবে পালন কল্পর। কযাগ 

একটি প্রােীন িারীতরক, মানতেক এব়ং আধ্যাতত্মক অ্ন়ুিীলন যা ভারল্পি উদ্ভূি 

হল্পযতছল। ‘ল্পযাগ’ িব্দটি ে়ংসৃ্কি কথল্পক এল্পেল্পছ এব়ং যার অ্থড একতেি করা অ্থডাৎ  

িরীর ও কেিনার তমলনই হল কযাগ। 

এই বছল্পরর আন্তজড াতিক কযাগ তেবল্পের প্রধ্ান লক্ষয "Yoga for well-being"। 

 

আন্তজক  শতক কয ে শেিদির ইশত  ি : 

ভারি েবডপ্রথম আন্তজড াতিক কযাগ তেবে প্রতিিা করার প্রস্তাব তেল্পযতছল এব়ং এই 

প্রস্তাবটি 175 টি েেেয কেি দ্বারা অ্ন়ুল্পমাতেি হল্পযতছল। এর েবডজনীন আল্পবেন 

স্বীকৃতি তহোল্পব, 2014 োল্পলর 11ই তডল্পেম্বর জাতিে়ং   21 জ়ুনল্পক আন্তজড াতিক 

কযাগ তেবে তহোল্পব ক ােণা কল্পর। 

 

শিশ্ব ম ন্িত ি েী শেিি: 21 জুন্ 

প্রতিবছর জ়ুন ে়ংিাতন্তল্পি তবশ্ববযাপী শিশ্ব ম ন্িত ি ে শেিিটি পাতলি হয, যা 

োধ্ারণি 21 কি জুন্ হয। এই তেনটির উল্পেিয মানবিাবাে েম্পল্পকড  েল্পেিনিা 

ছতডল্পয কেওযা এব়ং তবল্পশ্ব পতরবিড ল্পনর প্রভাব েৃতষ্ট করা। 

1980 োল কথল্পক ইন্টারনযািনাল শ উময শন্স্ট অয ন্ড এশথক ল ইউশন্যন্ 

(IHEU) এই তেবেটির আল্পযাজন করল্পছ। IHEU মানবিাবােী,নাতস্তক, 

য়ুতক্তবােী, তনতিক ে়ংসৃ্কতি, ধ্মডতনরল্পপক্ষবােী এব়ং অ্নযানয স্বিন্ত্র গ্রুপগুতলর জনয 

তবশ্ব কফডাল্পরিন। 
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আন্তজক  শতক অশলশম্পক শেিি: 23 জুন্ 

প্রতি বছর 23 জুন্ আন্তজক  শতক অশলশম্পক শেিি অ্ন়ুতিি হয। অ্তলতম্পক 

কগমল্পে আরও কবতি মান়ুেল্পক অ়্ংি তনল্পি উৎোতহি করল্পি ও ইল্পভন্টটি েম্পল্পকড  

আল্পরা কবতি েল্পেিনিা ছতডল্পয তেল্পি এই তেনটি পাতলি হয। "move", 

"learn" এব়ং "discover" - এই তিন স্তল্পম্ভর উপর তভতি কল্পর জািীয 

অ্তলতম্পক কতমটি বযে, তলঙ্গ, োমাতজক অ্বস্থ্া বা িীডা তিযাকলাপ তনতবডল্পিল্পে 

অ়্ংিগ্রহণল্পক উৎোতহি করল্পি কখলাধূ্লা, ো়ংসৃ্কতিক এব়ং তিক্ষামূলক কাযডিম 

তনয়ুক্ত করল্পছ। 

অ্তলতম্পক তেবে 2021 এর তথমটি হ'ল "Stay healthy, stay strong, stay 

active with the #OlympicDay workout on 23 June" 

 

জ শতি়ংদ র প িশলক ি শিক ি শেিি: 23 কি জুন্ 

জাতিে়ংল্প র পাবতলক োতভড ে তেবে প্রতিবছর 23 কি জুন্ তবশ্ববযাপী পালন করা 

হয। এই তেনটির মাধ্যল্পম োতবডক উন্নযন প্রতিযাল্পি জনল্পেবার অ্বোনল্পক ি়ু ল্পল 

ধ্রা এব়ং জনগল্পণর কাল্পছ জনল্পেবাল্পক মূলযবান করার জনয পাতলি হয । 

এই উপলল্পক্ষয UAE েরকাল্পরর েহল্পযাতগিায ইউনাইল্পটড কনিনে তডপাটড ল্পমন্ট 

অ্ফ ইল্পকানতমক এি কোিাল অ্যাল্পফযােড এর ো তডতভিন অ্ফ পাবতলক 

ইনতস্টটিউিন্স এি তডতজটাল গভনডল্পমন্ট একটি ভাে়ুড যাল ইল্পভন্ট আল্পযাজন করল্পব 

। এই অ্ন়ুিানটির তথম হল্পব "Innovating the Future Public Service: 

New Government Models for a New Era to Reach the SDGs” । 

Sports News 
 

এশিয ন্ িশক্স়ং চয শম্পযন্শিপ: ি রদতর িশঞ্জত কুম র স্বণকপেক শজতদলন্  

ASBC এশিয ন্ িশক্স়ং চয শম্পযন্শিদপ 91 ককতজ ওজল্পনর কযাটাগতরল্পি  

ভারিীয বক্সার িশঞ্জত কুম র স্বণডপেক তজিল্পলন । পাুঁ েবাল্পরর এতিযান 

েযাতম্পযনতিপ পেকপ্রাপ্ত এব়ং তরও অ্তলতম্পল্পক করৌপযপেক জযী  কাজাখস্তাল্পনর  

ভযাতেতল কলতভটল্পক 3-2 বযবধ্াল্পন পরাতজি কল্পর তিতন  দুি ইদযর এশিয ন্ 

চয শম্পযন্শিদপর ফ ইন্ দল  স্বণক পেক জযী হন । 
 

মমভর কম 2021 এভিোন বভক্সং চ্যাভিেনভিডি মরৌিয িদক অজস ন কডরডেন 

দুইব্াণরর শব্শ্ব েযাশিেন কাজা স্তাণনর নাশজম শকজাইণব্র কাণে িরাশজত হণে 

দুব্াইণের 2021 এএসশব্শস এশিোন ব্শক্সং েযাশিেনশিণি ভারতীে ব্ক্সার ঘমশর 

কমণক ঘর িয িেক শনণে সন্তুষ্ট থাকণত হণেণে। এশিোন েযাশিেনশিণি িাৌঁ েব্ার 

স্বেসিেক জেী ঘমশর কম উচ্চ-অকণটন 51 ঘকশজ িাইনাণল্ অংি 

শনণেশেণল্ন।2008 সাণল্ এশিোন েযাশিেনশিণি ঘর িয িেক জণের ির এটি 

তার শিতীে ব্ার ঘর িয িেক জে।এ োডাও শতশন 2003, 2005, 2010, 2012, 

এব্ং 2017 শনণে ঘমাট িাৌঁ েব্ার শব্শ্ব েযাশিেনশিি শজণতশেণল্ন। 
 

কজ দক শিচ কিলদগ্রড ওদপন্ শজদত শন্দজর কয শরয র এর 83 তম শিদর প  

জয করদলন্  

 ল্পরর মাটিল্পি কবলল্পগ্রড ওল্পপন জল্পযর োল্পথ কন্ ি ক কজ দক শিচ িাুঁ র 

ককতরযাল্পরর 83 িম তিল্পরাপা অ্জড ন করল্পলন । কনাভাক কজাল্পকাতভে 88 তমতনল্পটর 

মল্পধ্য কলাভাতকযান অয দলক্স কম লক ন্দক 6-4, 6-3 বযবধ্াল্পন পরাতজি কল্পরন। 
 

ি শজক ও কপদরজ ফমুকল -1 এর আজ রি ইজ ন্ গ্রয ন্ড শপ্রক্স শজতদলন্  

ময ক্স ি স্টক  দপন্ এব়ং লুইি  য শমল্টন্ উভযই কিে করল্পি বযথড হওযায করড 

ব়ুল্পলর োতজড ও কপল্পরজ আজারবাইজান গ্রযাি তপ্রকে তবজযী হল্পলন । করড ব়ুল্পল 

কযাগোল্পনর পর কপল্পরল্পজর এটিই প্রথম জয। অ্যাস্টন মাটিড ল্পনর জনয কেবাতস্তযান 

কভল্পট্টল এব়ং আলফা কটৌতরর জনয তপল্পযর গযাল্পেতল অ্প্রিযাতিি করেটি েম্পন্ন 

কল্পরল্পছন। 
 

2024 এর FIH Hockey5s শিশ্বক পটি আদয জন্ করদি ওম ন্ 

আন্তজক  শতক  শক কফড দরিন্ (FIH) এর Hockey5s শিশ্বক দপর 

আল্পযাজক তহোল্পব ওম দন্র নাম ক ােণা করা হল্পযল্পছ।FIH জাতনল্পযল্পছ কয প়ুরুে 

ও মতহলাল্পের ইল্পভন্টগুতল জান়ুযারী 2024 এ ওমাল্পনর রাজধ্ানী িহর ম িকদট 

অ্ন়ুতিি হল্পব।পতরোলনা কতমটি জাতনল্পযল্পছ, ে়ংগঠল্পনর ইল্পভন্টে তবতড়ং 

টাস্কল্পফাল্পেডর একটি ে়ুপাতরল্পির পল্পর িার তনবডাহী কবাডড  ওমানল্পক কহাস্ট তহোল্পব 

নাম তেল্পযল্পছ। 

FIH এতক্সতকউটিভ কবাডড  2019 ি দল Hockey5s শিশ্বক দপর েূেনা করার 

ক ােণা কল্পরতছল। Hockey 5s এর িমবধ্ডমান জনতপ্রয ফমডযাট হল্পয ওঠা ,একটি 

কছাট্ট তপে এ কখলা এটিল্পক োল়ু কল্পরতছল এব়ং এটি গি দুটি গ্রীষ্মক লীন্ যুি 

অশলশম্পক কেমদি প্রেতিডি হল্পযতছল। 
 

শিি ব্রড শিশ্ব কটস্ট চয শম্পযন্শিদপর ফ ইন্ দলর ময চ করফ শর  দিন্ 

ICC এতলট পযাল্পনল মযাল্পের করফাতর শিি ব্রড ভারি এব়ং তনউতজলযাল্পির মল্পধ্য 

হল্পি েলা তবশ্ব কটস্ট েযাতম্পযনতিল্পপর (WTC) ফাইনাল্পল করফাতরর োতযত্ব  

োমলাল্পবন । মযােটি  18ই  জ়ুন কথল্পক ি উে ম্পটদন্র এজ ি কি দল শুরু হল্পি 

েল্পলল্পছ । ইন্টারনযািনাল তিল্পকট কাউতন্সল (ICC) িার  কমডকিড াল্পের এতবেল্পয 

ক ােণা তেল্পযল্পছ । এছাডা মযােটিল্পি শরচ ডক  শল়ংওথক এব়ং ম ইদকল েফ অন্-

শফর্ল্ আম্পাযার হল্পবন । 
 

িুন্ীল কেত্রী আদজক শন্টন্ র শলওদন্ল কমশির কথদক  এশেদয কেদলন্  

ভারল্পির ে়ুনীল কছেী আল্পজড তন্টনার তলওল্পনল কমতেল্পক তপছল্পন কফল্পল 74 টি 

কগাল্পলর োল্পথ তদ্বিীয েবডাতধ্ক েতিয আন্তজড াতিক কগাল-ল্পস্কারার হল্পলন । তিতন 

2022 শফফ  শিশ্বক প এব়ং 2023 AFC এশিয ন্ ক দপর একটি কযৌথ 

প্রাথতমক বাছাই পল্পবডর মযাল্পে এই করকডড টি কল্পরন । েতিয আন্তজড াতিক কগাল-

কস্কারাল্পরর িাতলকায তিতন বিড মাল্পন পতুক ে দলর শিশিয দন্  কর ন্ দর্ল্ র 

(103)  তপছল্পন রল্পযল্পছন। 
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কেত্রী তবশ্বকাল্পপর বাছাইপল্পবড ছয বছল্পর এই প্রথম ভারিল্পক জযী হল্পি েহাযিা 

কল্পরল্পছন । তবশ্ব ফ়ু টবল্পল েবডকাল্পলর েবডাতধ্ক কগাল করার তেক কথল্পক প্রথম েল্পি 

প্রল্পবি জনয িার মাে একটি কগাল প্রল্পযাজন । ে়ুনীল কছেী একজন ভারিীয 

কপিাোর ফ়ু টবলার। শতশন্ 'কয দপ্টন্ ফয ন্ট শস্টক' নাল্পমও  পতরতেি। 

 

কডশি ক উইটদক ফুটিল অয দি শিদযিদন্র প্রথম মশ ল  কচয রময ন্ শ দিদি 

শন্দয ে কর   ল  

অ্ন়ুপয়ুক্ত মন্তবয করার কারল্পণ কগ্রগ ক্লাল্পকড র বতহষ্কাল্পরর পল্পর িার উিরেূতর কক 

হল্পব কেই জেনা কিে কল্পর ই়ংলযাল্পির ফ়ু টবল অ্যাল্পোতেল্পযিন কল্পপডাল্পরট 

এতক্সতকউটিভ এব়ং প্রাক্তন RAC প্রধ্ান কডতব কহউটল্পক প্রথম মতহলা েভাপতি 

তহল্পেল্পব তনবডাতেি করা হল্পযল্পছ । ফ়ু টবল অ্যাল্পোতেল্পযিন গঠিি হল্পযতছল 1863 

োল্পল।এটি 2018 োল্পল 'Pursuit of Progress' উল্পেযাগটি োল়ু কল্পর।ফ়ু টবল 

অ্যাল্পোতেল্পযিন হ'ল ই়ংলযাি তভতিক ফ়ু টবল্পলর পতরোলনা কতমটি। 

 

কন্ ি ক কজ দক শিচ কফ্রঞ্চ ওদপন্ কটশন্ি কখত ি 2021 শজতদলন্ 

কস্টফ দন্ ি শিতশিপ িদক হাতরল্পয কনাভাক কজাল্পকাতভে কযাতরযাল্পরর 

শিতীযি দরর মল্পিা ফরাতে ওল্পপন তিল্পরাপা তজিল্পলন । কজাল্পকাতভে, িার 19 

িম গ্রযাি লযাম কখিাব তজল্পি  েবডকাল্পলর েবল্পেল্পয কবতি গ্রযাি লাম তিল্পরাপা 

কজিার িাতলকাল্পি রজার কফল্পডরার এব়ং রাল্পফল নাোল্পলর আল্পরা কাছাকাতছ 

েল্পল এল্পলন । উভয কখল্পলাযাড 20 টি গ্রযাি লযাম তজল্পিল্পছন। 

কজাল্পকাতভে প্রথম বযতক্তও হল্পলন তযতন ওল্পপন এরাল্পি দুবার কযাতরযার গ্রযািলযাম 

তজল্পিল্পছন (তিতন নয বার অ্ল্পেতলযান ওল্পপন, পাুঁ েবার উইম্বলডন এব়ং তিনবার 

ইউএে ওল্পপন তজল্পিল্পছন।)। রড কলভাল্পরর পল্পর তিতন 52 বছল্পরর মল্পধ্য প্রথম 

কখল্পলাযাড তযতন োরটি গ্রযািলাম দুটি বার কল্পর তজল্পিল্পছন । েব তমতলল্পয এই অ্ননয 

কীতিড  অ্জড নকারী তিতন িৃিীয প়ুরুে কটতনে কখল্পলাযাড হল্পযল্পছন । িৃিীযজন 

হল্পলন রয ইমারেন। 

 

ফর িী ওদপন্ কটশন্ি টুন্ক দমন্ট 2021 এর শিজযীর   দলন্ : 

• প়ুরুেল্পের তেল্পঙ্গল: কনাভাক কজাল্পকাতভে (োতবডযা) 

• মতহলাল্পের তেল্পঙ্গল: বারল্পবারা কিতজভল্পকাভা (ল্পেক প্রজািন্ত্র) 

• প়ুরুেল্পের ডাবলে: তপল্পযল্পর তহউজ হাবডাটড  (ফ্রান্স) এব়ং তনল্পকালাে মাহুি 

(ফ্রান্স) 

• মতহলাল্পের ডাবলে : বারল্পবারা কিতজল্পকাভাক (ল্পেক প্রজািন্ত্র) এব়ং 

কযাল্পটতেনা তেতনযাল্পকাভা  (ল্পেক প্রজািন্ত্র) 

• তমক্সড ডাবলে- তডজাযার িাভযাতেক (মাতকড ন য়ুক্তরাে) এব়ং কজা 

েযাতলেবাতর (য়ুক্তরাজয)। 
 

কপ লয ন্ড ওদপদন্ স্বণকপেক শজতদলন্ কুশস্তেীর শিদন্ি কফ ে ট 

কপালযাি ওল্পপল্পনর 53 ককতজ তবভাল্পগ ভারিীয কুতস্তগীর শিদন্ি কফ ে ট 

স্বণডপেক তজল্পিল্পছন । এটি িার এই মরে়ুল্পমর িৃিীয তিল্পরাপা । এর আল্পগ তিতন 

মাতিও কপতলল্পকান ইল্পভন্ট (মােড ) এব়ং এতিযান েযাতম্পযনতিপ (এতপ্রল) এ স্বণড 

তজল্পিতছল্পলন। ফাইনাল্পল তিতন ইউল্পিল্পনর শিশস্টয ন্  কিদরজ দক পরাতজি 

কল্পরন । কপালযাি ওল্পপল্পন শিশস্টয ন্  কিদরজ  করৌপয পেক তজল্পিল্পছন । এর 

আল্পগ ভারিীয কুতস্তগীর অ্নশু মাতলক জ্বল্পরর কারল্পণ  57ল্পকতজ তবভাগ কথল্পক 

েল্পর যান । 
 

শড গুদকি কেলফয ন্ড চয দলঞ্জ ে ি  কখত ি শজদতদে ন্ 

শড গুদকি েমকপ্রেভাল্পব $15,000 কেলফয ন্ড চয দলঞ্জ োবা কখিাব অ্জড ন 

কল্পরল্পছন এব়ং এর োল্পথ এশলট কমল্টওয ট র চয শম্পযন্স ে ি  টুযদরর জনয 

একটি 'ওযাইড কাডড ' তজল্পিল্পছন। তিতন প্রগ্গ ন্ ন্ন্ধ্ র তবপল্পক্ষ মূল লডাই েহ 

োরটি রাউিই তজল্পিল্পছন এব়ং িীল্পেড উল্পঠ এল্পেল্পছন। 
 

শিনু্ ম ন্ক ে এি়ং অন্য আদর  9 জন্ শিদকট রদক  আইশিশি  ল অফ কফদম 

অন্তিুক ক্ত কর   ল  

আইতেতে ভারল্পির শিদন্  ম ন্ক ে েহ কমাট 10 জন আইকনল্পক  ল অফ 

কফদম অ্ন্তভ়ুড ক্ত কল্পরল্পছ।18 জ়ুন কথল্পক ি উে ম্পটদন্ ভারি ও তনউতজলযাল্পির 

মধ্যকার উল্পদ্বাধ্নী শিশ্ব কটদস্টর চয শম্পযন্শিপ ফ ইন্ দলর আল্পগ এই ক ােণা 

এল্পেল্পছ। 

এই েিজন তক়ংবেতন্ত কটস্ট তিল্পকল্পটর ইতিহাল্পে গুরুত্বপূণড অ্বোন করল্পখল্পছ এব়ং 

ICC Hall of Famers এর িাতলকায িাল্পের অ্ন্তভ়ুড তক্তর ফল্পল এই িাতলকায 

কমাট েেল্পেযর ে়ংখযা 103 এ োুঁ তডল্পযল্পছ। অ্ন্তভ়ুড ক্তরা হল্পলন : 

• েশক্ষণ আশফ্রক র অদব্র ফকন্ র এব়ং অদস্ট্রশলয র মশন্ট কন্ দিল 

(1918 এর আল্পগ); 

• ওদযস্ট ইশন্ডদজর িয র শলশর কন্স্টয ন্ট ইন্ এব়ং অদস্ট্রশলয র স্ট ন্ 

ময কদকি (1918-1945), 

• ই়ংলয দন্ডর কটড কডক্সট র এব়ং ি রদতর শিদন্  ম ন্ক ে (1946-

1970)। 
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• ওদযস্ট ইশন্ডদজর কডিমন্ড ক ইন্ি এব়ং ই়ংলয দন্ডর িি উইশলি 

(1971-1995) 

• শজম্ব িুদযর অয শন্ড ফ্ল ওয র এব়ং শ্রীলঙ্ক র কুম র ি ঙ্গ ক র  (1996-

2016). 
 

কয থশরন্ ব্র ইি, মুিশফকুর রশ ম কম ম দি ICC-র  কির  কখদল য ড় ক  শষত 

 দযদেন্  

আন্তজড াতিক তিল্পকট কাউতন্সল (ICC) স্ক্টলয দন্ডর কয থশরন্ ব্র ইি এব়ং 

ি ়ংল দেদির মুিশফকুর রশ মদক কম মাল্পের ICC-র কপ্ল্যার অ্ফ েয মান্থ 

তনবডাতেি হল্পযল্পছন।  ICC কপ্ল্যার অ্ফ েয মান্থ এর মাধ্যল্পম োরা বছর আন্তজড াতিক 

তিল্পকল্পটর েব ধ্রল্পণর প়ুরুে এব়ং মতহলা উভয তিল্পকটাল্পররই কেরা 

পারফরমযান্সল্পক স্বীকৃতি কেওযা করা হয। 
 

শন্উশজলয ন্ড প্রথম আইশিশি ওয র্ল্ক  কটস্ট চয শম্পযন্শিদপ জযী  ল  

তনউতজলযাি ভারিল্পক হাতরল্পয প্রথম আইতেতে ওযাডড  কটস্ট েযাতম্পযনতিপ জযী 

হল । 139 রাল্পনর লক্ষয িাডা করল্পি কনল্পম তনউতজলযাি আট উইল্পকট হাল্পি 

করল্পখ প্রথমবাল্পরর মল্পিা তবশ্ব কটস্ট েযাতম্পযনতিল্পপর ফাইনাল তজিল। 23জুন্ 

মযাল্পের কিে তেনটি  কখলা হল্পযতছল । মযােটি বৃতষ্টপাল্পির কারল্পণ তনযতমি 5 তেল্পনর 

জাযগায 6 তেল্পনর জনয কখলা হল্পযল্পছ । কাইল কজতমেন(NZ) "মযাল্পের কেরা 

কখল্পলাযাড" তহোল্পব তনবডাতেি হল্পযল্পছন। অ্নযতেল্পক ককন উইতলযামেন (NZ) 

হল্পযল্পছন "তেতরল্পজর কেরা কখল্পলাযাড"। 

গুরুত্বপূণক তথয: 

• প্রথম কটস্ট েযাতম্পযনতিপ 2019 োল্পল শুরু হল্পযতছল এব়ং ফাইনালটি 

2021 োল্পল হল। 

• িীেড তিনটি েল হ'ল: প্রথম: শন্উশজলয ন্ড; তদ্বিীয- ি রত; িৃিীয- 

অদস্ট্রশলয | 

• ফাইনাল মযােটি ই়ংলযাল্পির োউোম্পটল্পনর এজ জ কি ল কস্টশডয দম 

(দর জ কি ল কস্টশডয ম) কখলা হল্পযতছল। 

• পরবিী কটস্ট েযাতম্পযনতিপটি 2021-2023 এর মল্পধ্য অ্ন়ুতিি হল্পব। 
 

অদস্ট্রশলয ন্ ি াঁ ত রু ক ইশল ময কক উন্ 100 শমট র িয কদস্ট্র দকর শিশ্ব 

করকডক  েদড়দে  

অ্ল্পেতলযার োুঁ িারু ক ইশল ময কক উন্ েতক্ষণ অ্ল্পেতলযান অ্যাল্পকাযাটিক 

কেন্টাল্পর 2019 োল্পল আল্পমতরকান করগান তস্মল্পথর  57.57ল্পেল্পকল্পির করকডড টি 

কভল্পঙ্গ 57.45 কেল্পকি েমল্পয 100 তমটার বযাকল্পোল্পক তবশ্ব করকডড  গডল্পলন । 

এতমতল তেল্পবাহম 58.59 কেল্পকল্পি েমূ্পণড কল্পর তদ্বিীয স্থ্ান অ্জড ন কল্পরল্পছ । 

এরফল্পল তিতন িার েি়ু থড অ্তলতম্পল্পক কযাগযিা অ্জড ন করল্পলন । 
 

ি রদতর অশফশিয ল অশলশম্পক শথদমর ে ন্ ‘Lakshya Tera Samne Hai’ 

প্রক শিত  ল  

কটাতকও কগমল্পের আল্পগ, ভারিীয েল অ্তফতেযাল অ্তলতম্পক তথম গান প্রকাি 

করল। কমাতহি কেৌহান “Lakshya Tera Samne Hai” গানটির ে়ুর তেল্পযল্পছন 

এব়ং গানটি কগল্পযল্পছন। কগমেটি 23 জ়ুলাই কথল্পক োল়ু হল্পব এব়ং এখনও অ্বতধ্ 

100 জল্পনরও কবতি অ্যাথতলট এই ইল্পভল্পন্ট কযাগযিা অ্জড ন কল্পরল্পছ। 
 

ময ক্স ি স্টক  দপন্ 2021 ফর িী গ্রয ন্ড শপ্রক্স শজতদলন্  

ময ক্স ি স্টক  দপন্ (দন্ে রলয ন্ডি-দরড িুল) 2021 ফরােী গ্রযাি তপ্রক্স 

তজিল্পলন । এই করেটি 2021 FIA ফম়ুডলা ওযান ওযাডড  েযাতম্পযনতিল্পপর েপ্তম 

রাউি। এই জল্পযর োল্পথ, মযাক্স ভাস্টড াল্পপল্পনর 131 পল্পযন্ট রল্পযল্পছ এব়ং এখন 

োি মযাল্পের পল্পর ফম়ুডলা ওযান রাইভারল্পের টাইল্পটল কেৌল্পড তিতন  িীল্পেড 

রল্পযল্পছন । লুইি  য শমল্টন্ (শব্রদটন্-ম দিকশডজ) শিতীয এব়ং ি শজক ও কপদরজ 

(দমশক্সদক -দরড িুল) তৃতীয স্থ্াল্পন রল্পযল্পছন। 
 

আয রলয দন্ডর ককশিন্ ও'ব্র দযন্ একশেদন্র শিদকট কথদক অিির ক  ষণ  

কদরদেন্ 

আযারলযাল্পির অ্লরাউিার ককশিন্ ও'ব্র য ন্ ওযানল্পড ইন্টারনযািনাল কথল্পক 

অ্বের কনওযার ক ােণা তেল্পযল্পছন। 37 বছর বযেী ডাবতলনার কটস্ট ও টি-ল্পটাল্পযতন্ট 

তিল্পকল্পটর জনয উপলব্ধ তছল্পলন ,50 ওভার ফরমযাল্পট 153 টি কযাপ তজল্পিল্পছন, 

3,000 রাল্পনর কবতি কস্কার কল্পরল্পছন এব়ং 114 টি উইল্পকট তনল্পয জািীয করকডড  

কল্পরল্পছন। 

িল্পব তিতন শিশ্বক দপ একটি দুরন্ত কেঞ্চ়ু তরর জনয েবল্পেল্পয কবতি পতরতেি, কযখাল্পন 

আযারলযাি 2011 ে়ংস্করল্পণ বযাঙ্গাল্পলাল্পর ই়ংলয ন্ডদক তিন উইল্পকল্পট 

হাতরল্পযতছল।িাুঁ র 50 বল্পলর কেঞ্চ়ু তরটি তবশ্বকাল্পপর ইতিহাল্পে দ্রুিিম কেঞ্চ়ু তর, 

কযখাল্পন ও'ব্রাল্পযন ই়ংলযাি আিমণ কল্পরতছল্পলন যার মল্পধ্য কজমি অয ন্ড রিন্, 

সু্টয টক  ব্রড এি়ং অফ-শস্পন্ র শগ্রম কি য ন্ অ্ন্তভ়ুড ক্ত তছল্পলন। 
 

ওদযট শলফট র লদরল হুি ডক  অশলশম্পদক অ়ংি কন্ওয  প্রথম ট্র ন্স অয থশলট 

 দিন্ 

অশলশম্পক কেমদি প্রতিল্পযাতগ তহল্পেল্পব প্রথম ট্র ন্সদজন্ড র অ্যাথতলট তহল্পেল্পব 

তনতিি হওযার পল্পর তনউতজলযাল্পির ওল্পযট তলফটার লদরল হুি ডক  ইতিহাে ও 

তিল্পরানাম তিতর করার পািাপাতি িাত্পযডপূণড তবিকড  তিতর কল্পরল্পছ। অ্তলতম্পল্পকর 

েি়ু থডিম বযস্ক ওল্পযটতলফটার তহল্পেল্পব পতরতেি এই 43 বছর বযতে, কটাতকওর 

মতহলাল্পের ে়ুপার কহতভওল্পযট 87 ককতজ প্ল্াে তবভাল্পগ আেল পেল্পকর প্রতিল্পযাগী 

তহল্পেল্পব তবল্পবতেি। 

ট্রান্স গ্রুপগুতল দ্বারা িার অ্ন্তভ়ুড তক্তল্পক স্বাগি জানাল্পনা হল্পলও, যারা তবশ্বাে কল্পরন 

কয িতক্ত ও ক্ষমিার কক্ষল্পে িার অ্নযায ে়ুতবধ্াগুতল রল্পযল্পছ,িারা প্রশ্ন ি়ু ল্পলতছল। 
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র ন্ী র মপ ল, মন্প্রীত শি়ংদক ি রতীয  শক েদলর অশধ্ন্ যক শ দিদি 

মদন্ ন্ীত কর   দযদে 

তমডতফডার মনপ্রীি তে়ংল্পক অ্তলতম্পল্পকর 16 েেল্পেযর ভারিীয প়ুরুেল্পের হতক 

েল্পলর অ্তধ্নাযক তহল্পেল্পব মল্পনানীি করা হল্পযল্পছ আর অ্তভজ্ঞ তডল্পফিার বীল্পরন্দ্র 

লাকরা এব়ং হরমনপ্রীি তে়ংল্পক েহ-অ্তধ্নাযক মল্পনানীি করা হল্পযল্পছ। এটি 

মনপ্রীল্পির িৃিীয অ্তলতম্পক হল্পব। মনপ্রীল্পির অ্তধ্নাযকত্ব ভারিীয েল 2017 

োল্পল এতিযা কাপ, 2018 োল্পল এতিযান েযাতম্পযন্স ট্রতফ এব়ং 2019 োল্পল FIH 

তেতরজ ফাইনাল তজল্পিল্পছ। মনপ্রীল্পির কনিৃল্পত্ব েলটি ভ়ু বল্পনশ্বল্পর অ্ন়ুতিি  FIH 

কমনে ওযাডড  কাপ 2018 এর ককাযাটড ার ফাইনাল্পলও জাযগা কল্পর তনল্পযতছল। 

মশ ল দের শিি দে: 

র শন্ র মপ লদক 16 েেল্পেযর ভারিীয মতহলা হতক েল্পলর অ্তধ্নাযক মল্পনানীি 

করা হল্পযল্পছ । রাতনর অ্তধ্নাযকল্পত্ব , গি োর বছল্পর ভারিীয েল  2017 োল্পল 

এতিযা কাপ তজল্পিল্পছ , এতিযান কগমে 2018 এ করৌপয তজল্পিল্পছ, এতিযান 

েযাতম্পযন্স ট্রতফ 2018 কি করৌপয অ্জড ন কল্পরল্পছ এব়ং 2019 োল্পল FIH তেতরজ 

ফাইনাল তজল্পিল্পছ। 
 

কিশল-অয ন্ কফ্রজ র-প্র ইি িিকক দলর শিতীয দ্রুততম মশ ল   দলন্  

জামাইকান তিন্টার কিতল-অ্যান কফ্রজার-প্রাইে তক়ংস্টল্পন 10.63 কেল্পকল্পি 100  

তমটাল্পরর একটি করে েমূ্পণড কল্পর তবশ্ব করকডড ধ্ারক কফ্লাল্পরন্স তগ্রতফথ-জযনাল্পরর 

তপছল্পন েবডকাল্পলর তদ্বিীয দ্রুিিম মতহলা হল্পলন । আল্পমতরকান তগ্রতফথ-জযনার 

এখনও অ্বতধ্ েবডকাল্পলর েবল্পেল্পয দ্রুি তিন্টার । তিতন 1988 োল্পল 10.49  

কেল্পকল্পি 100 তমটার করেটি েমূ্পণড কল্পরন যা এখল্পনা অ্বতধ্ দ্রুিিম । 

 

Books & Authors 
 

ি লম ন্ রুিেী রশচত িইটি “Languages of Truth: Essays 2003-2020” 

প্রক শিত  ল 

োলমান রুিেী রতেি িীেডক বইটি হল “Languages of Truth: Essays 

2003-2020” । িার নি়ু ন বইল্পয রুিেী একটি রক্ষণ ত্মক কয িশল়ং মুি 

েম্পােন করার কেষ্টা কল্পরল্পছন । তিতন বল্পলন কয িাুঁ র কাজল্পক েবডো ভ়ু ল কবািা 

এব়ং ভ়ু ল বণডনা করা হয । 
 

রশি ি স্ত্রীর প্রথম িই ‘Stargazing: The Players in My Life’ প্রক শিত 

 দত চদলদে 

তিল্পকট অ্লরাউিার, ভােযকার ও ককাে রতব িাস্ত্রীর  বই প্রকাতিি হল্পি েল্পলল্পছ 

। বইটির ন্ ম  ‘Stargazing: The Players in My Life’ । বইটি প্রকাি 

কল্পরল্পছন    পক রদক শলন্ি ইশন্ডয । এটি েহ-রেনা কল্পরল্পছন আইয জ কমমন্। 

এটি 2021 োল্পলর 25 জ়ুন প্রকাতিি হল্পব বল্পল আিা করা হল্পে। বইটিল্পি িাস্ত্রী 

তবশ্বজ়ুল্পড প্রায 60 জন অ্োধ্ারণ প্রতিভার উল্পিখ কল্পরল্পছন যাুঁ রা িাুঁ ল্পক 

তবল্পিেভাল্পব অ্ন়ুপ্রাতণি কল্পরল্পছন । 
 

শিিম িম্পথ রশচত 'ি ি রকর: এ কন্দটদস্টড কলেয শি (1924-1966)" 

শিদর ন্ দমর িই টি  প্রক শিত  ল 

বীর োভারকাল্পরর জীবন ও রেনা তবেযক “Savarkar: A contested Legacy 

(1924-1966)” গ্রন্থটির তদ্বিীয িথয েমাতপ্ত খণ্ডটি প্রকাি কল্পরল্পছন ইতিহােতবে 

ও কলখক তবিম েম্পথ। কপঙ্গ়ুইন র যািম হাউে ইতিযা পপাবতলল্পকিল্পনর মাধ্যল্পম 

বইটি 26 জ়ুলাই, 2021 কথল্পক পাওযা যাল্পব। 

প্রথম খণ্ড, “Savarkar: Echoes from a Forgotten Past” 2019 োল্পল 

ম়ুতক্ত কপল্পযতছল এব়ং কেই বইল্পি, 1883 োল্পল োভারকল্পরর জে কথল্পক 1924 

োল্পল কজল কথল্পক িাুঁ র িিড োল্পপল্পক্ষ ম়ুতক্ত পযডন্ত কলখা তছল। তদ্বিীয খণ্ডটি 1924 

কথল্পক তবনাযক োল্পমাের োভারকাল্পরর জীবন ও কাজল্পক আল্পলাতকি করল্পব, তিতন 

1966 োল্পল মারা যান। 
 

শিদন্ ে ক শপ্র রশচত ‘1232 km: The Long Journey Home’ শিদর ন্ দমর 

িই প্রক শিত  ল  

েলতচ্চে তনমডািা তবল্পনাে কপতর রতেি ‘1232 km: The Long Journey 

Home’ িীেডক একটি নি়ু ন বই তবহাল্পরর োি পতরযাযী েতমল্পকর বাতড তফল্পর 

আোর ইতিহাে বণডনা কল্পরল্পছ । িারা োইল্পকল োতলল্পয োি তেন পর তনল্পজল্পের 

গন্তল্পবয কপৌুঁছায । বইটি প্রকাি কল্পরল্পছন হাপডার কতলন্স। 2020 োল্পলর মােড  মাল্পে 

কেিবযাপী লকড ডাউল্পনর ফল্পল হাজার হাজার তকল্পলাতমটার পাল্পয কহুঁ ল্পট  পতরযাযী 

েতমকরা কয যার তনল্পজল্পের গ্রাল্পমর বাতডল্পি  তফল্পর আেল্পি বাধ্য হয  । 

উির প্রল্পেল্পির গাতজযাবাে কথল্পক তবহাল্পরর োহােডা পযডন্ত 1,232 শকদল শমট র 

যাোয এই োি পতরযাযী েতমক - শরদতি, আিীষ, র ম ি িু, কি নু্, কৃষ্ণ, 

িদীপ এব়ং মুদকি িাুঁ র োল্পথ তছল্পলন। এটি োহল্পের পািাপাতি োিজন কলাল্পকর 

প়ুতলল্পির হাল্পি লাতিি ও অ্পমাতনি হওযা, ক্ষ়ু ধ্া ও ক্লাতন্তল্পি লডাই কল্পর িাল্পের 

বাতডল্পি কপৌুঁল্পছ যাওযার একটি মতরযা প্রযাল্পের গে। কলখল্পকর মল্পি, তিতন এই 

তবেযটি জানল্পি আগ্রহী তছল্পলন কয িারা কীভাল্পব  এই কঠিন পতরতস্থ্তিল্পি 1,232 

তকল্পলাতমটার রাস্তা খাবার ছাডা, ককাল্পনারকম োহাযয  ছাডাই  োইল্পকল্পল কল্পর 

বাতড তফল্পর আল্পেন ।  
 

শিদকট র িুদরি র যন্  ত র আত্মজীিন্ী  ‘Believe’ প্রক ি কদরদেন্ 

প্রাক্তন ভারিীয বযাটেমযান, ে়ুল্পরি রাযনা িাুঁ র আত্মজীবনী প্রকাি কল্পরল্পছন যার 

ন্ ম ‘Believe – What Life and Cricket Taught Me’। বইটির ককা -

অ্থার ভারি ে়ুদরেন । ভারল্পির হল্পয িাুঁ র কখলার যাো এব়ং িেীন 

কিি়ু লকাল্পরর কোনার িব্দ (তবশ্বাে) এর বণডনা কল্পরল্পছন এই বইটিল্পি ।  
 

‘দ  ম ইন্ েয ওয র্ল্ক ’ িই: অমতক য কিদন্র সৃ্মশতকথ  

বিড মান েমল্পযর তবল্পশ্বর অ্নযিম ব়ুতেজীবী, কনাল্পবলজযী অ্মিড য কেন িাুঁ র 

সৃ্মতিকথা তলল্পখল্পছন, যার নাম ‘দ  ম ইন্ েয ওয র্ল্ক ’। বইটি জুল ইদয কপঙ্গ়ুইন 

রািম হাউে দ্বারা প্রকাতিি হল্পব । অ্মিড য কেন এই বইটিল্পি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

কীভাল্পব িার নাম তেল্পযতছল্পলন অ্মিড য, িা তিতন তলল্পখল্পছন । তিতন কলকািার 

তবখযাি কতফ হাউে, ককমতব্রজ, মাকড ে, ককইনে এব়ং অ্যাল্পরার ধ্ারণাগুতলরও 

স্মরণ কতরল্পয তেল্পযল্পছন । 
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র িশকন্ িদন্ডর কলখ  ‘It’s a wonderful Life’ ন্ মক িইটি প্রক ি কর   ল  

তব্রটিি কলখক রােতকন বল্পির কলখা এটি একটি নি়ু ন বই 't’s a Wonderful 

Life' প্রকাি করা হল যা প্রকাি কল্পরল্পছন আল্পলফ ব়ুক ককাম্পাতন। বইটি 

অ্ন়ুধ্াবনকারী, উত্থাতপি, গভীরভাল্পব েলমান এব়ং অ্-কােতনক উপাল্পয রতেি 

হল্পযল্পছ। তিতন পদ্মশ্রী এব়ং পদ্মভূেল্পণর প্রাপক। িাুঁ র প্রথম উপনযােটি তছল 'The 

Room on the Roof’। 
 

অশিদন্ত  উইল শস্মথ ত র আত্মজীিন্ী 'উইল' প্রক ি করদত চদলদেন্  

অ্তভল্পনিা উইল শস্মথ, তযতন িাুঁ র আেন্ন আত্মজীবনী "উইল" এর তিল্পরানাম এব়ং 

প্রেে প্রকাি কল্পরতছল্পলন। এই বইটি কপঙু্গইন্ কপ্রি দ্বারা প্রকাতিি হল্পি যাল্পে 9 

নল্পভম্বর। উইল তস্মথ কলখক ম কক  ময ন্িদন্র োল্পথ বইটি েহ-রেনা করল্পছন, 

এব়ং প্রেেটি তডজাইন কল্পরল্পছন তনউ অ্রতলন্স তিেী ব্রযািন "BMike" ওডমি। 

তস্মথ কপঙু্গইন্ র ন্ডম   উি অশডও কথল্পক উইল্পলর অ্তডওব়ুকটিও বণডনা 

করল্পবন। 
 

 ষক িধ্কন্ ‘My Joys and Sorrows – as a Mother of a Special Child’ 

ন্ দমর একটি িই প্রক ি করদলন্ 

ককন্দ্রীয স্বাস্থ্যমন্ত্রী হেড বধ্ডন, কৃষ্ণ োকল্পেনার বই "My Joys and Sorrows 

– as a Mother of a Special Child" প্রকাি কল্পরল্পছন। এই বইটিল্পি 

ভারিীয একজন মাল্পযর োহতেকিা এব়ং েহনিীলিার বণডনা করা হল্পযল্পছ । 

বইটিল্পি কবি কল্পযকটি কাল্পলা এব়ং োো ছতব রল্পযল্পছ, যার তকছ়ু  ঐতিহাতেক 

িাৎপযড রল্পযল্পছ । 
 

ত শ র  ক িযপ খুর ন্  ‘The 7 Sins of Being A Mother’ ন্ মক ন্তুন্ িই 

ক  ষণ  করদলন্ 

েলতচ্চে তনমডািা-ল্পলখক ত শ র  ক িযপ খুর ন্  মািৃত্ব েম্পল্পকড  িাুঁ র আেন্ন 

বইল্পযর ক ােণা তেল্পযল্পছন,যার তিল্পরানাম "The 7 Sins of Being A Mother" 

।এটি িাুঁ র পঞ্চম গ্রন্থ এব়ং মহামারীর মল্পধ্য কলখা তদ্বিীয বই ।গি বছর, েলতচ্চে 

তনমডািা একটি মশ ল   ওয র 12 টি কম ন্ড প্রকাি কল্পরতছল্পলন, যা তিতন 

কল্পরানভাইরাে-প্রল্পরাতেি লকডাউল্পনর েময তলল্পখতছল্পলন।ল্পলখক Cracking 

The Code: My Journey in Bollywood and Souled Out এর মল্পিা 

বইও তলল্পখল্পছন। 
 

 

ন্িীন্ পট্টন্ দযক শিষু্ণপে কিঠীর কলখ  ‘Beyond Here and Other Poems’ 

প্রক ি কদরদেন্ 

ম়ুখযমন্ত্রী নবীন পট্টনাল্পযক  তবষ্ণ়ু পে কিঠি রতেি ‘Beyond Here and Other 

Poems' কতবিার একটি বই প্রকাি কল্পরল্পছন । এটি 61 টি কতবিার ে়ংকলন যা 

জীবল্পনর অ্তভজ্ঞিা, মৃি়ু যর উপলতব্ধ এব়ং োিডতনক তেন্তাধ্ারার প্রতিেতব। 

প্রবন্ধটি তলল্পখল্পছন তবতিষ্ট কলখক হরপ্রোে োে। 161 পৃিার বইটির কভার 

তডজাইন কল্পরল্পছন তবতিষ্ট তিেী গল্পজন্দ্র োহু । িথয ও জনে়ংল্পযাগ তবভাল্পগর 

অ্ধ্যক্ষ েতেব কিঠি ‘My World of Words’ এব়ং ‘Beyond Feelings’ েহ 

কবি কল্পযকটি কতবিা ও অ্নযানয বই তলল্পখল্পছন। 
 

অশমত ি ক  দষর ন্তুন্ িই ‘The Nutmeg’s Curse’ প্রক শিত  ল  

জ্ঞানপীঠ প়ুরষ্কারপ্রাপ্ত এব়ং তবখযাি কলখক অ্তমিাভ ক াে একটি বই তলল্পখল্পছন, 

যার ন্ ম  ‘The Nutmeg’s Curse: Parables for a Planet in Crisis’। 

এটি জন মাল্পর প্রকাি কল্পরল্পছন। এই বইল্পি তিতন বইটি আজল্পকর তেল্পন েমগ্র  

তবল্পশ্ব উপতনল্পবিবাল্পের প্রভাল্পবর ইতিহাে েম্পল্পকড  আল্পলােনা কল্পরল্পছ। 
 

ক জল িুশর রশচত ‘  ব্ব  খ তুন্’ িইটি প্রক ি করদলন্ অরশিদ কেৌর 

অ্রতবদ কগৌর কাজল ে়ুতর রতেি ‘  ব্ব  খ তুন্’ বইটি প্রকাি করল্পলন । ‘  ব্ব  

খ তুন্’ বইটি প্রকাি কল্পরতছল্পলন েিনা প্রকািন। হািা খাি়ু ন ‘ক শ্মীদরর 

ন্ ইটি়ংদেল’ নাল্পমও পতরতেি তছল্পলন । এছাডা তিতন তছল্পলন কাশ্মীতর কতব ও 

কল্পঠার িপস্বী। তিতন তছল্পলন কাশ্মীল্পরর েবডল্পিে েম্রাট ইউে়ুফ িাহ েল্পকর স্ত্রী। 

 

Obituaries 
 

েণপশরষদের িিকদিষ জীশিত িেিয টি.এম.ক শলয ন্ন ন্ প্রয ত  দলন্ 

ি রতীয েণপশরষদের েবডল্পিে জীতবি প্রাক্তন েেেয টি.এম.ক শলয ন্ন ন্ 

কেৌন্ড র 101 বছর বযল্পে মারা কগল্পলন। 1952 কথল্পক 1967 োল্পলর মল্পধ্য তিতন 

িাতমলনাড়ুল্পি তবধ্ান পতরেল্পের েেেয তছল্পলন এব়ং তিনবার তবধ্াযক তহোল্পবও 

োতযত্ব পালন কল্পরতছল্পলন।তিতন িত্কাল্পল েণপশরষদের িিককশন্ি িেিয 

তছল্পলন এব়ং ি রদতর প্রথম অস্থ্ যী ি়ংিদের েেেযও তছল্পলন । 
 

এশিয ন্ কেমদির স্বণকপেক জযী িক্স র শডদঙ্ক  শি়ং প্রয ত  দলন্  

শলি র কয ন্স দরর োল্পথ লডাই কল্পর এতিযান কগমল্পের স্বণডপেকজযী বতক্স়ং 

িারকা শডদঙ্ক  শি়ং মারা কগল্পলন । মতণপ়ুল্পরর তডল্পঙ্কা তে়ং 1998 োল্পলর িয ়ংকক, 

থ ইলয দন্ড অ্ন়ুতিি হওযা এতিযান কগমল্পে ভারল্পির হল্পয স্বণকপেক 

তজল্পিতছল্পলন। 1998 োল্পল িাুঁ ল্পক অজুক ন্ পুরষ্ক র কেওযা হয এব়ং 2013 োল্পল 

কেল্পির চতুথক িদিক চ্চ ন্ েশরক িম্ম ন্ পদ্মশ্রীদত িাুঁ ল্পক ভূতেি করা হয । 
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পদ্মশ্রী পুরস্ক্ রপ্র প্ত পশরদিিশিে র ধ্ দম  ন্ প্রয ত  দলন্  

পদ্মশ্রী জযী খযাতিমান অ্থডনীতিতবে ও পতরল্পবিতবে, অ্ধ্যাপক র ধ্ দম  ন্ শজ 

প্রযাি হল্পলন । তিতন ওতডিার প্রাক্তন ইনফরল্পমিন কতমিনার তছল্পলন এব়ং 

ওতডিার তবতভন্ন কল্পলল্পজ অ্থডনীতির কলকোরার তহোল্পবও োতযত্ব পালন 

কল্পরতছল্পলন। কৃতেকাল্পজ অ্বোল্পনর জনয তিতন িাুঁ র কনযা োবারমতি েহ মযডাোপূণড 

পদ্মশ্রী প়ুরষ্কাল্পর ভূতেি হন। 
 

জ তীয পুরষ্ক রপ্র প্ত ি ে শল চলশচ্চত্র শন্মক ত  িুেদেি ে িগুপ্ত প্রয ত  দলন্  

জািীয প়ুরস্কারপ্রাপ্ত তবতিষ্ট বা়ংলা েলতচ্চে পতরোলক ব়ুেল্পেব োিগুপ্ত মারা 

কগল্পলন । বা়ংলা তেল্পনমায িাুঁ র অ্বোল্পনর জনয তিতন কবি কল্পযকটি জািীয প়ুরষ্কার 

তজল্পিতছল্পলন। 
 

শিখয ত কশি শিেশলঙ্গ ইয  প্রয ত  দলন্  

তবখযাি কতব, নাটযকার ও েতলি কমী তেেতলঙ্গাইযা ককাতভড -19 জতনি 

অ্ে়ুস্থ্িার কারল্পণ মারা কগল্পলন। তিতন কণডাটল্পকর তবতিষ্ট েতলি কতবল্পের একজন, 

এব়ং তিতন “েশলত কশি” নাল্পম পতরতেি তছল্পলন। তিতন রাল্পজযর েতলি ে়ংগ্রাম 

েতমতির অ্নযিম প্রতিিািাও তছল্পলন। 
 

অশলশম্পয ন্ িুরত শি়ং ম থুর প্রয ত  দলন্  

স্বাধ্ীন ভারল্পি েবডপ্রথম অ্তলতম্পল্পক মযারাথন েমাপ্ত করা ে়ুরি তে়ং মাথ়ুর প্রযাি 

হল্পলন । 1952 োল্পলর কহলতে়ংতক অ্তলতম্পল্পক তিতন 2:58.92  ন্টা েমল্পয করেটি 

52 নম্বর স্থ্াল্পন কথল্পক েমাপ্ত কল্পরন ।  1951 োল্পল প্রথম এতিযান কগমল্পে কব্রাি 

পেকপ্রাপ্ত মাথ়ুর তেতির মহিেপ়ুর মাজতর গ্রাল্পম (ল্পকরালা) জেগ্রহণ কল্পরতছল্পলন 

। তিতন তছল্পলন দুই বাল্পরর নযািনাল েযাতম্পযন। 
 

ম  িীর চি প্র প্ত শব্রদেশডয র র ুিীর শি়ং প্রয ত  দলন্  

মহাবীর েি প্রাপ্ত তক়ংবেতন্ত প্রবীণ, তব্রল্পগতডযার র ়ুবীর তে়ং মারা কগল্পলন । তিতন 

1943 োল্পলর 18ই এতপ্রল োযমান গাডড ল্পে তদ্বিীয কলফল্পটনযান্ট তহোল্পব 

অ্ন়ুল্পমাতেি হন  । তিতন তদ্বিীয তবশ্বয়ুে েহ কবি কল্পযকটি য়ুল্পে লডাই 

কল্পরতছল্পলন। এই োহেী কাল্পজর জনয ভারল্পির িৎকালীন রােপতি ড: এে 

রাধ্াকৃষ্ণান কলফল্পটনযান্ট কল্পনডল (পল্পর তব্রল্পগতডযার) র ়ুবীর তে়ংল্পক কেল্পির তদ্বিীয 

েল্পবডাচ্চ বীরল্পত্বর প়ুরস্কার মহা বীরেি তেল্পয ভূতেি কল্পরতছল্পলন। 
 

প্র ক্তন্ িশলিল অশধ্ন্ যক শন্মকল শমলখ  শি়ং প্রয ত  দযদেন্  

প্রাক্তন ভারিীয মতহলা ভতলবল েল্পলর অ্তধ্নাযক শন্মকল শমলখ  ককৌর, তযতন 

তিন্ট তক়ংবেতন্ত শমলখ  শি়ং (ফ্লাই়ং তিখ) এর স্ত্রী, ককাতভড -19 জটিলিায মারা 

কগল্পছন। তনমডল তমলখা তে়ংহ পািাব েরকাল্পরর মতহলাল্পের জনয িীডা তবভাল্পগর 

প্রাক্তন পতরোলকও তছল্পলন। 
 

জ তীয পুরষ্ক র প্র প্ত ক ন্ ড়  চলশচ্চত্র অশিদন্ত  িঞ্চ শর শিজয ম র  কেদলন্ 

2015 োল্পল জািীয প়ুরষ্কার প্রাপ্ত অ্তভজ্ঞ কানাডা েলতেে অ্তভল্পনিা িঞ্চ রী 

শিজয প্রযাি হল্পলন। 2011 োল্পল তিতন কানাডা ছতব র ঙ্গ প্প  ক  েশিতন্  তেল্পয 

েলতচ্চে জগল্পি পা রাল্পখন। 2015 োল্পলর িার নান়ু আভানািা… আভাল়ু 

েলতচ্চল্পের জনয তিতন 62 তম জ তীয চলশচ্চত্র পুরষ্ক দর কির  অশিদন্ত র 

প়ুরষ্কার কপল্পযতছল্পলন,এল্পি তিতন তহজডা েতরল্পে অ্তভনয কল্পরতছল্পলন। 
 

শপ্রটজ্ক র পুরস্ক্ র শিজযী েটশফ্রড কি  ম প্রয ত  দযদেন্  

শপ্রটজ্ক র পুরষ্ক র প্রাপ্ত প্রথম জামডান আতকড ল্পটক্ট েটশফ্রড কি  ম 101 বছর 

বযল্পে মারা কগল্পছন। িাুঁ র কবতিরভাগ উল্পিখল্পযাগয প্রকে জামডাতনল্পি তিতর 

হল্পযতছল - কযমন কন্শিদজি শপলশগ্রদমজ চ চক  (1968), কিন্িি েক র শিটি  ল 

(1969) এি়ং শমউশজয ম অফ ে  ড দয শিি (1975)। 

কবাহম, তযতন মযডাোপূণড তপ্রটজকার আতকড ল্পটকোর প়ুরস্কাল্পরর অ্ষ্টম তবজযী তছল্পলন, 

তিতন মূলি জামডাতনল্পি তনতমডি ক়ংতিট গীজড ার জনয বযাপক পতরতেি তছল্পলন। 
 

ময ক শফ অয শন্টি ইর ি িফটওযয দরর প্রশতি ত  জন্ ময ক শফ প্রয ত 

 দলন্  

তব্রটিি-আল্পমতরকান েফটওযযার প্রবিড ক, মযাকাতফ অ্যাতন্টভাইরাে েফটওযযারটির 

তনমডািা জন কডশিড ময ক শফ মারা কগল্পলন। টযাক্স ফাুঁ তক কেওযার কারল্পণ 

জনল্পক 2020  োল্পলর অ্ল্পক্টাবল্পরর পর কথল্পক বাল্পেডল্পলানার কাল্পছ একটি কারাগাল্পর 

রাখা হয । কেই কল্পক্ষই িাল্পক মৃি অ্বস্থ্ায পাওযা যায। 
 

DPIIT িশচি গুরুপ্রি ে ম  প ত্র প্রয ত  দলন্  

শডপ টক দমন্ট অফ ইন্ড শস্ট্র এন্ড ইন্ট রন্ ল কট্রড  (DPIIT) কেল্পিটাতর 

গুরুপ্রি ে ম  প ত্র ককাতভড -19 েম্পতকড ি জটিলিার কারল্পণ মারা কগল্পলন । 

2019 োল্পলর আগস্ট মাল্পে DPIIT এর েতেব তহোল্পব তনয়ুক্ত হওযার আল্পগ 

মহাপাে ভারল্পির তবমানবদর কিৃড পল্পক্ষর (AAI) কেযারমযান তহোল্পব োতযত্ব 

পালন কল্পরতছল্পলন। তিতন গুজরাি কযাডাল্পরর 1986 বযাল্পের IAS কমডকিড া তছল্পলন 

। তিতন এর আল্পগ বাতণজয তবভাল্পগ য়ুগ্ম-েতেল্পবর োতযত্ব পালন কল্পরতছল্পলন। 
 

জ শম্বয র প্রথম র ষ্ট্রপশত ককদন্থ ক উন্ড  ম র  কেদলন্ 

জাতম্বযার রাজনীতিতবে ককদন্থ ক উন্ড  শযশন্ জ শম্বয র প্রথম র ষ্ট্রপশত তহোল্পব 

োতযত্ব পালন কল্পরতছল্পলন তিতন প্রযাি হল্পলন। তমাঃ কাউিা 1964 কথদক 1991 

পযকন্ত 27 িের স্বাধ্ীন জাতম্বযার প্রথম রােপতি তহোল্পব োতযত্ব পালন 

কল্পরতছল্পলন।জাতম্বযা 1964 োল্পলর অ্ল্পক্টাবল্পর তব্রল্পটল্পনর কাছ কথল্পক স্বাধ্ীনিা 

অ্জড ন কল্পরল্পছ। 
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Miscellaneous 
 

আইশিএফ-এর  ন্ ম িেদল র খ   দি ইশন্ডয ন্ ব্রডক শস্ট়ং এন্ড শডশজট ল 

ফ উদন্ডিন্ 

ব্রডকাস্টারল্পের িীেডস্থ্ানীয ে়ংস্থ্া ইশন্ডয ন্ ব্রডক শস্ট়ং ফ উদন্ডিন্ (IBF) এর 

নাম পতরবিড ন কল্পর ইশন্ডয ন্ ব্রডক শস্ট়ং এন্ড শডশজট ল ফ উদন্ডিন্ 

(IBDF) করা হল্পে, কারণ এটি েমস্ত তডতজটাল (OTT ) প্ল্যাটফমডল্পক একটি  

ছাল্পের িলায আনার জনয তডতজটাল প্ল্যাটফমডগুতলর  পতরতধ্ প্রোতরি করল্পব । 

IBDF তডতজটাল তমতডযা েম্পতকড ি েমস্ত তবেয পতরোলনার জনয একটি েমূ্পণড 

নি়ু ন মাতলকানাধ্ীন েহাযক ে়ংস্থ্া গঠন করল্পব । 

IBDF  তথযপ্রযুশক্ত (ইন্ট রশমশডয শর ে ইডল ইন্স এন্ড শডশজট ল শমশডয  

এশথক্স কক ড) শিশধ্, 2021 অ্ন়ুোল্পর একটি স্ব-শন্যন্ত্রক ি়ংস্থ্  (SRB) গঠন 

করল্পব। 
 

উইদপ্র  শতন্ ট্রিশলযন্ ট ক  মূদলযর ি জ র মূলয অজক ন্ কর  তৃতীয ি রতীয 

আইটি ফ দমক পশরণত  দযদে 

প্রথমবাল্পরর জনয উইল্পপ্রার বাজার মূলধ্ন শতন্ ট্রিশলযন্ টাকা িিড করল্পলা । 

এরফল্পল  ট ট  কন্ি লদটশন্স ি শিক দিি এব়ং ইন্দফ শিদির পর  বাজার 

মূল্পলযর তেক কথল্পক উইল্পপ্রা তৃতীয ভারিীয আইটি ফামড তহোল্পব পতরণি হল্পযল্পছ। 

ে়ংস্থ্াটি এখনও পযডন্ত জামডান খ়ুেরা তবল্পিিা কমদট্র র কাছ কথল্পক িার বৃহিম 

ে়ু তক্তটি কপল্পযল্পছ,  যার কমাট আতথডক মূলয 7.1 তবতলযন ডলার । ভারল্পি কমাট 13  

টি িাতলকাভ়ু ক্ত ে়ংস্থ্া রল্পযল্পছ যা 3 ট্রিতলযন মাল্পকড ট কযাতপটাল ছাতডল্পযল্পছ। উইল্পপ্রা 

এখন 14 িম স্থ্াল্পন আল্পছ । 

তরলাল্পযন্স ইিাতেজ 14.05 ট্রিশলযন্ ডল র বাজার মূলধ্ন েহ ভারল্পির েবল্পেল্পয 

মূলযবান ে়ংস্থ্া । িারপল্পর যথািল্পম 11.58 ট্রিশলযন্ এব়ং 8.33 ট্রিশলযন্ ডল র 

এমাল্পকড ট কযাতপটাল েহ টাটা কনোলল্পটতন্স োতভড ল্পেে তলতমল্পটড এব়ং 

এইেতডএফতে বযা়ংক আল্পছ । 
 

ইদদ -থ ই করপয টটি আদ ম ন্ ি েদর শুরু  ল  

ভারি-থাইলযাি ককা-অ্তডড ল্পনল্পটড কপল্পট্রাল্পলর (Indo-Thai CORPAT) 

31িম ে়ংস্করণ  9ই জ়ুন, 2021, আদামান োগল্পর শুরু হল্পযল্পছ। ভারিীয 

কনৌবাতহনী এব়ং রযযাল থাই কনৌবাতহনীর মল্পধ্য তিন তেল্পনর কপডাটটি  এইবছর 09 

কথল্পক 11ই জ়ুন পতরোতলি হল্পে। ভারিীয পক্ষ কথল্পক কনৌ-বাতহনী পযাল্পট্রাল 

কভল্পেল ইতিযান নাভাল তিপ (INS) িরযু অ়্ংি তনল্পে এব়ং থাইলযাি কনভী 

কথল্পক HTMS িশি অ়্ংি তনল্পে। 
 

িীম  কব্র শক়ংদযর ল ইদিন্স কপল পশলশিি জ র  

IRDAI এর কাছ কথল্পক বীমা কব্রাকাতর়ংল্পযর অ্ন়ুল্পমােন কপল Policybazaar । 

এরফল্পল ককাম্পাতনর বযবো বৃতে হল্পব এব়ং ককাম্পাতনর পতরল্পেবাগুতল বাডাল্পনা 

েম্ভব হল্পব। 

পতলতেবাজাল্পরর জীবন বীমা খাল্পি 25 িিা়ংি এব়ং স্বাস্থ্য বীমাল্পি 10 িিা়ংল্পির 

বাজার রল্পযল্পছ। 

SIPRI Yearbook 2021: চীন্, ি রত, প শকস্ত ন্ প রম ণশিক অস্ত্র ে র 

প্রি শরত করদে 

স্টকদ  ম ইন্ট রন্য িন্ ল শপি শরি চক  ইন্শস্টটিউট (SIPRI) SIPRI 

ইযারব়ুক 2021 প্রকাি কল্পরল্পছ। তরল্পপাল্পটড  অ্স্ত্রিস্ত্র এব়ং আন্তজড াতিক ে়ুরক্ষার 

বিড মান অ্বস্থ্ার মূলযাযন করা হল্পযল্পছ। চীন্ িার পারমাণতবক অ্ল্পস্ত্রর েন্ধাল্পন 

উল্পিখল্পযাগয আধ়্ুতনকীকরণ ও েম্প্রোরল্পণর মািামাতি অ্বস্থ্াল্পন রল্পযল্পছ এব়ং 

ি রত ও প শকস্ত ন্ও িাল্পের পারমাণতবক অ্স্ত্রাগারল্পক প্রোতরি করল্পছ । 

SIPRI ইয রিুক 2021-এর মূল শিষযগুশল কী কী? 

• ইযারব়ুক অ্ন়ুোল্পর, ভারল্পি গি বছল্পরর শুরুল্পি 150 টি পারমাণতবক 

ওযারল্পহড তছল । এবছল্পরর  শুরুল্পি আন়ুমাতনক 156 টি পারমাণতবক 

ওযারল্পহড আল্পছ । অ্নযতেল্পক পাতকস্তাল্পনর গিবছর তছল 160 টি ওযারল্পহড 

এব়ং এবছল্পর আল্পছ 165 টি । 

• েীল্পনর পারমাণতবক অ্স্ত্রাগাল্পর 2020 োল্পলর শুরুল্পি 320 টি ওযারল্পহড তছল 

। এখন কেটি হল্পযল্পছ  350  টি । 

• ম শকক ন্ যুক্তর ষ্ট্র, র শিয , U.K, ফ্র ন্স, চীন্, ি রত, প শকস্ত ন্, 

ইস্র দযল এব়ং উির কক শরয  - এই নযটি কেল্পির কাল্পছ 2021  এর 

শুরুল্পি 13,080 পারমাণতবক অ্স্ত্র তছল | 

• র শিয  এব়ং ম শকক ন্ যুক্তর ষ্ট্র- এই দুটি কেল্পি তবশ্ববযাপী কমাট পারমাণতবক 

অ্ল্পস্ত্রর 90% এর কবতি রল্পযল্পছ । 
 

ি রতীয কন্ৌি শ ন্ী এি়ং ইউদর পীয কন্ৌি শ ন্ী প্রথম জদযন্ট এক্স রি ইজ 

আদয জন্ করল 

প্রথমি, ভারিীয কনৌবাতহনী ইউল্পরাপীয ইউতনযন কনৌবাতহনী (EUNAVFOR) 

এর োল্পথ একটি কযৌথ এক্সারোইজ -এ অ়্ংি তনল্পে। তস্টলথ তফ্রল্পগট INS তেকাদ, 

অ্যাল্পডন উপোগল্পর দু'তেল্পনর এক্সারোইজ-এ অ়্ংি কনল্পব কারণ এটি ইতিমল্পধ্য 

পাইল্পরতে তবল্পরাধ্ী অ্তভযাল্পন এই অ্ঞ্চল্পল কমািাল্পযন করা হল্পযল্পছ। এক্সারোইজ 

এর লক্ষয হ'ল য়ুল্পের েক্ষিা বৃতে করা এব়ং োম়ুতিক কডাল্পমল্পন িাতন্ত, ে়ুরক্ষা এব়ং 

তস্থ্তিিীলিার প্রোল্পরর জনয একীভূি িতক্ত তহোল্পব তনল্পজল্পের েক্ষিা বৃতে করা । 

ভারিীয কনৌবাতহনীর পািাপাতি অ্নযানয কনৌবাতহনী হ'ল ইিাতল, কিন এব়ং 

ফ্রাল্পন্সর । 
 

ি রত ম  ি ের অঞ্চদল ি রত এি়ং ম শকক ন্ যুক্তর দষ্ট্রর মদধ্য কন্শি পয দিজ 

এক্স রি ইজ  ল  

ি রতীয কন্ৌি শ ন্ী এব়ং শিম ন্ি শ ন্ী ি রত ম  ি ের অঞ্চদল(IOR)  

ম শকক ন্ কন্ৌি শ ন্ী কয শরয র স্ট্র ইক গ্রুপ (CSG) করানাড তরগল্পনর োল্পথ 

একটি দুই তেল্পনর পযাল্পেজ এক্সারোইজ শুরু হল্পযল্পছ । এক্সারোইল্পজর উল্পেিয 

হল োম়ুতিক তিযাকলাপগুতলল্পি োমতগ্রকভাল্পব ে়ংহি ও েমন্বয করার েক্ষিা 

প্রেিডন কল্পর তদ্বপাতক্ষক েম্পকড  এব়ং েহল্পযাতগিা কজারোর করা

 

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

