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Monthly Important Current Affairs : July
National News

ইত়াশলশ্বত ভ়ারতীয কসন়াশ্বদর জনয যু শ্বের স্মৃশতশ্বসৌশ্বধর উশ্বব়াধন েরশ্ববন

কেন্দ্র এশিয়ার দীর্ঘ তম এবং শবশ্বের পঞ্চম-দীর্ঘ তম উচ্চ গশতসম্পন্ন ট্র্য়াশ্বের

ভ়ারতীয কসন়াপ্রধ়ান

উশ্বব়াধন েরল

•

•

ভারতীয থসনাবাশহনীর প্রধান থজনাদরি এম. এম. নারাদভন শিদটন (UK)

ভারী শিল্প ও পাবশিক এন্টারপ্রাইজ মন্ত্রী প্রকাি জাভাদেকার ইদদাদরর

এবাং ইতাশির সফদর যাদবন | এই সময শতশন থসই থেিগুশির থসনাবাশহনীর

নয়াট্রিক্স-হ়াই-শিড ট্র্য়াে (HST) উদবাধন কদরদেন যা এশিযার েীর্ঘতম

প্রধান থজনাদরি এবাং শসশনযর সামশরক থনতৃ দের সাদে সাক্ষাত করদবন।

ট্র্যাক। 1000 একর জশমদত উন্নত নযাট্রিক্স হ'ি 2 চাকার গাশ়ি থেদক ভারী

ইতাশির শবখযাত িহর কযাশসদনাদত ভারতীয থসনাদের জনয স্মৃশতদসৌদধর

ট্র্যাক্টর-দট্র্িারগুশির শবস্তৃত থেণীর যানবাহদনর জনয সমস্ত ধরদণর উচ্চ-

উদবাধন করদবন থজনাদরি নারদভন | এই সফদরর এটিই মূি শবষয। শবতীয

গশতর পারফরমযান্স পরীক্ষার জনয ওযান স্টপ সিু িন। শবশ্বমাদনর 11.3

শবশ্বযুদের সময মশন্ট কযাশসদনা যুদে, ইতাশিদক ফযাশসবােী িশির হাত

শকদিাশমটার উচ্চ গশতর ট্র্যাক চািু করার পর জাভাদেকার বদিদেন থয

থেদক বাাঁচাদনার জনয ি়িাই করার সময 5,000 এরও থবশি ভারতীয থসনা

ভারত থমাটরগাশ়ি উৎপােন ও খু চরা যন্ত্রাাংদির থকন্দ্রস্থি হদব।

প্রাণ শেদযশেদিন।

প্রধ়ানমন্ত্রী কম়াদী জ়াপ়াশন ধ়াাঁশ্বের কজন গ়াশ্বডঘন এবং ে়াইশ্বজন এে়াশ্বডশম ে়ালু

•

1943 সাদির থসদেম্বর থেদক 1945 সাদির এশপ্রদির মদধয প্রায 50,000

েশ্বরশ্বেন

জন ভারতীয ইতাশির মুশির জনয তাশিকাভু ি হদযশেি। শিদটন এবাং

•

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নদরন্দ্র থমােী আহশ্বমদ়াব়াশ্বদর আহশ্বমদ়াব়াদ ময়াশ্বনজশ্বমন্ট

ইতাশি উভযই ভারদতর জনয প্রশতরক্ষা, স্বাস্থযদসবা, মহাকাি, শিক্ষা,

অ্য়াশ্বস়াশসশ্বযিন (AMA) প্রাঙ্গদন একটি থজন গাদডঘন এবাং কাইদজন

প্রযুশি, পু ননঘবীকরণদযাগয িশি এবাং তেয ও থযাগাদযাগ প্রযুশির থক্ষদত্র

একাদডশমর উদবাধন কদরদেন । প্রধানমন্ত্রীর গুজরাদট একটি ‘শমশন-

ভারদতর গুরুেপূ ণঘ অ্াংিীোর।

জ়াপ়ান’ ততশরর উদেিয পূ রদণর জনয এই দুটি নতু ন উদেযাগ তারই প্রেম
পেদক্ষপ । আহদমোবাদে সেয চািু হওযা থজন গাদডঘন জাপাশন শিল্প,
সাংস্কৃশত, ভূ দৃিয এবাং স্থাপদতযর শবশভন্ন উপাোন প্রেিঘন করদব ।
•

থজন বাগাদন ভগব়ান বু দের একটি মূ শতঘ রদযদে। হাদযাদগা ইন্টারনযািনাি
অ্যাদসাশসদযিন (HIA) এবাং ইদদা-জাপান থেন্ডশিপ অ্যাদসাশসদযিদনর
(IJFA) এর সহদযাশগতায এই বাগানটি ততরী করা হদযদে ।

আশ্বেদের কমশ্বম়াশরয়াল অ্য়ান্ড ে়ালে়ার়াল কসন্ট়াশ্বরর জনয র়াষ্ট্রপশত র়ামন়াথ

শিক্ষ়া মন্ত্রণ়ালয শনপু ণ ভ়ারত কপ্র়াগ্র়াম ে়ালু েশ্বরশ্বে
•

থকন্দ্রীয শিক্ষামন্ত্রী রদমি থপাখশরযাি শনিঙ্ক ‘শনপু ন ভারত’ কমঘসূশচ চািু
কদরদে। NIPUN থপ্রাগ্রাদমর িক্ষয হি ভারদতর প্রশতটি শিশু 2026-27
সাদির মদধয তৃ তীয থগ্রড থিষ হওযার আদগই যাদত শভশিপূ ণঘ সাক্ষরতা
এবাং সাংখযা শবষযক জ্ঞান (FLN)পায তা শনশিত করা। NIPUN এর অ্েঘ
হি National Initiative for Proficiency in Reading with
Understanding and Numeracy.

কে়াশবন্দ শভশি প্রস্তর স্থ়াপন েরশ্বলন
•

রাষ্ট্রপশত রাম নাে থকাশবদ লখনউশ্বত আশ্বেদের কমশ্বম়াশরয়াল অ্য়ান্ড
ে়ালে়ার়াল কসন্ট়াশ্বরর জনয শভশি প্রস্তর স্থাপন করদিন । িখনউদযর
আইিবাগ এইেগাদহর সামদন এই সাাংস্কৃশতক থকন্দ্রটি 5493.52 বগঘশমটার
জশম জু দ়ি স্থাপন হদব এবাং এখাদন ডাাঃ আশ্বেদশ্বের 25 ফুট উঁচু মূশতঘ
প্রশতশিত হদব ।

•

45.04 কে়াটি টাকা বযদয এই থকন্দ্রটি প্রশতশিত হদব । এখাদন একটি
অ্শডদটাশরযাম োকদব যার ধারণক্ষমতা রদযদে 750 জন মানুষ, গ্রন্থাগার,
গদবষণা থকন্দ্র, শচত্রিািা, জাদুর্র এবাং বহুমুখী কনদভনিন থকন্দ্র ।
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আশদব়াসীশ্বদর আয ব়াড়াশ্বন়ার জনয KVIC ‘BOLD’ প্রেল্প ে়ালু েরল

প়াবশলে এন্ট়ারপ্র়াইজশ্বে অ্থঘ মন্ত্রশ্বের অ্ধীশ্বন আন়ার শসে়ান্ত কনওয়া হশ্বল়া

•

•

KVIC (Khadi and Village Industries Commission) শুষ্ক ও
আধা-শুষ্ক অ্ঞ্চদি বাাঁি জাতীয সবু জ পযাচ ততশরর জনয BOLD

এন্ট়ারপ্র়াইজশ্বে (DPE) আনার শসোন্ত শনদযদে। DPE এর আদগ ভারী

(Bamboo Oasis on Lands in Draught) চািু প্রেল্প ে়ালু কদরদে।

শিল্প ও পাবশিক এন্টারপ্রাইজ মন্ত্রদকর অ্ধীদন শেি। ভশবষযদতর পু ন:

এটি ভারদতর প্রেম এই ধরদণর উদেযাগ যা রাজস্থাদনর উেযপু দরর

শবশনদযাগ পশরকল্পনাগুশির শবষদয সমন্বয সহজ করার িদক্ষয এটি অ্েঘ

উপজাতীয গ্রাম শনকিা মান্ডওযা থেদক চািু হদযশেি। এই প্রকদল্পর

মন্ত্রদকর অ্ধীদন আনা হদযদে। DPE অ্ন্তভুঘ ি করার পদর অ্েঘ মন্ত্রনািদয

আওতায শবদিষ বাাঁদির প্রজাশতর 5000 টি চারা অ্েঘাৎ বাম্বু সা তু িো এবাং

এখন েযটি শবভাগ রদযদে।

বাম্বু সা পশিমফঘ া প্রায 16 একর জশমদত থরাপণ করা হদযদে।

অ্নয প়াাঁেটি শবভ়াগ হ'ল:

ব়াাঁি কেন ব়ােশ্ববন?
•

বাাঁি খু ব দ্রুত বৃ শে পায এবাং 3 বেদরর মদধয ফসি সাংগ্রহ করা যায।

সমব়ায আশ্বন্দ়ালশ্বনর জনয সরে়ার সহশ্বয়াশগত়া মন্ত্রে ততশর েশ্বরশ্বে
•

সরকার ভারতীয সমবায আদদািনদক থজারোর করদত এবাং আশেবাসী
উদেযাগগুশিদক সমেঘন করার জনয সহদযাশগতা মন্ত্রক ততশর কদরদে।
থকন্দ্রীয মশন্ত্রসভায রেবেি হওযার পদর ভারদতর প্রেম সহদযাশগতা মন্ত্রী

•

বযয শবভাগ,

•

রাজস্ব শবভাগ,

•

শবশনদযাগ এবাং পাবশিক এযাদসট মযাদনজদমন্ট শবভাগ

•

আশেঘক পশরদষবা শবভাগ।

স্বর়াষ্ট্রমন্ত্রী অ্শমত ি়াহ নয়ািন়াল ফশ্বরনশসে স়াশ্বযন্স ইউশনভ়াশসঘ টিশ্বত
গশ্ববষণ়া কেশ্বন্দ্রর উশ্বব়াধন েরশ্বলন

দৃশিভশঙ্গ বাস্তবাযদনর িদক্ষয কাজ করদব এবাং থেদি সমবায আদদািনদক

•

গুজরাদটর গাশিনগদরর নযািনাি ফদরনশসক সাদযন্স ইউশনভাশসঘটিদত এক
গদবষণা থকদন্দ্রর উদবাধন করদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্শমত িাহ। এই থকন্দ্রটি
সমাদজর যুবক ও যুবতীদের ড্রাগ ও মােকাসশি থেদক মুি হদত সহাযতা

সরে়ার ভ়ারতীয একুয়া ে়াষীশ্বদর জনয ‘মৎস কসতু’ কম়াব়াইল অ্য়াপ ে়ালু
েশ্বরশ্বে

করদব।
•

থকন্দ্রীয মৎসয, পশুপািন ও গবাশেপশু মন্ত্রী শগশররাজ শসাং অ্নিাইন থকাসঘ

মশহল়াশ্বদর শবরুশ্বে অ্পর়াশ্বধর তদন্ত সম্পশকঘ ত প্রশিক্ষণ মদডদির

উন্নযন কব়াশ্বডঘর (NFDB) অ্েঘাযদন ভু বদনশ্বদরর ICAR-কসন্ট্র়াল

উদবাধনও কদরদেন |

ইনশিটিউট অ্ফ কেিওয়াট়ার অ্য়াকুয়াে়ালে়ার (ICAR-CIFA)
বারা অ্যাশিদকিনটি ততরী করা হদযদে ।
সরে়ার MSME খ়াশ্বত খু ের়া ও প়াইে়াশর ব়াশণজয অ্ন্তভুঘক্ত েরল
ক্ষুদ্র, থোট ও মাঝাশর উদেযাগ মন্ত্রণািয খু চরা ও পাইকাশর বাশণজযদক

এই থসন্টার থেদির শবশভন্ন অ্ঞ্চি এবাং রুদটর ড্রাগ ও মােকদ্রদবযর গদবষণা
ও পরীক্ষায সহাযতা করদব। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্শমত িাহ ভারতীয পু শিিদের জনয

থমাবাইি অ্যাপ “মৎস কসতু ” চািু কদরদেন। হাযদ্রাবাদের জ়াতীয মৎসয

শবশ্বদিমন্ত্রী এস জযিঙ্কর জশজঘয়ার এেটি শবশিষ্ট শবশলশস প়াশ্বেঘ মহ়াত্ম়া গ়ান্ধীর
মূ শতঘ উশ্বম়ােন েরশ্বলন
•

পূ বঘ ইউদরাপ এবাং পশিম এশিযার শমিন স্থদি অ্বশস্থত থকৌিিগতভাদব
গুরুেপূ ণঘ একটি থেি জশজঘযায দুই শেদনর সফদর যান ভারদতর শবদেিমন্ত্রী

MSME শহসাদব অ্ন্তভুঘ ি করার শসোন্ত শনদযদে | শরদটইিারস

•

অ্েঘননশতক শবষযক শবভাগ,

করদবন। নতু ন সহদযাশগতা মন্ত্রক “Sahkar se Samriddhi” এর

করদব।

•

•

িপে থনদবন এবাং নতু ন মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপশত হাউদজর েরবার হদি িপে গ্রহণ

থজারোর করদত একটি পৃ েক প্রিাসশনক, আইনী ও নীশত কাঠাদমা প্রোন

•

ভারত সরকার অ্েঘ মন্ত্রদকর অ্ধীদন শডপ়াটঘশ্বমন্ট অ্ফ প়াবশলে

অ্যাদসাশসদযিন অ্ফ ইশন্ডযা (RAI) অ্নুসাদর, এটি ক্ষুদ্র, থোট ও মাঝাশর

এস জযিঙ্কর । থসখাদন শতশন থেদির িীষঘ থনতৃ দের সাদে শবশভন্ন শবষদয

উদেযাগদক (MSME) টিদক োকার জনয এটিদক পু নরায জীবত হদত ও

আদিাচনা কদরন এবাং 17তম িতাব্দীর কসন্ট কুইন কেটিভ়া এর

সাফিয অ্জঘন করদত সহাযতা করদব ।

ধ্বাংসাবদিষ হস্তান্তর কদরন।

এই খু চরা ও পাইকাশর বযবসাযীরা এখন উেযান থরশজদেিন থপাটঘাদি

•

থসন্ট কুইন থকটিভান শেদিন 17তম িতাব্দীর জশজঘযান রানী শযশন িহীে

থরশজদেিন করদত পারদবন। এটি MSME থরশজদেিদনর জনয ভারত

হদযশেদিন । 2005 সাদি ভারদতর পু দরাদনা থগাযার থসন্ট অ্গাশস্টন

সরকাদরর একটি থপাটঘাি।

কনদভদন্ট তার ধ্বাংসাবদিষ পাওযা শগদযশেি ।

4
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ভ়ারত ভুট়াশ্বন BHIM-UPI পশরশ্বষব়া ে়ালু েরশ্বত েশ্বলশ্বে

এই সংশ্বি়াশধত েুশক্তর ত়াৎপযঘ :

•

•

অ্েঘমন্ত্রী শনমঘিা সীোরমণ ভু টাদন BHIM-UPI এর QR শভশিে থপদমন্ট
চািু করদত চদিদেন, যা এই প্রশতদবিী দুই থেদির মদধয সহদযাশগতা আরও

থেট থসগদমদন্টর সামদন আসদত সক্ষম করদব । এটির েক্ষতা ও বযয-

থজারোর করদব। ভু টাদন এটি চািু হওযার সাদে সাদে দুই থেদির মদধয

প্রশতদযাশগতা বা়িাদনার সম্ভাবনা রদযদে।
•

অ্েঘপ্রোদনর বযবস্থার উন্নশত হদব | যার ফিস্বরূপ ভু টাদন ভ্রমণকারী ভারতীয
পযঘটক এবাং বযবসাযীরা উপকৃত হদব। এটি নগেহীন থিনদেদনর মাধযদম

•

ভু টাদনর পশরদষবাগুশি ভারদতর "শ্বনব়ারহুড ফ়ািঘ" নীশত অ্নুসাদর শুরু
হদযদে। শতশন মহামারী চিাকািীন ভারদত শডশজটাি থিনদেদনর থক্ষদত্র
BHIM UPI থক একটি গুরুেপূ ণঘ মাধযম বদি বণঘনা কদরশেদিন।

ICCR শদশি শবেশবদয়ালশ্বয ‘বঙ্গবন্ধু কেয়ার’ স্থ়াপন েরশ্বত েশ্বলশ্বে
•

এটি অ্দটাদমাবাইি এবাং অ্নযানয কদযকটি পদণযর পশরবহণ বযয হ্রাস
করদব ।

জীবনযাত্রার ও ভ্রমদণর সু শবধাদক বাশ়িদয তু িদব।
•

এটি বাজার বাশহনীদক (দযমন থভািা এবাং থেতা) থনপাদির থরি

চু শিটি হি "দনবারহুড ফাস্টঘ" এর অ্ধীদন আঞ্চশিক থযাগাদযাগ বৃ শের
জনয ভারদতর প্রদচিাগুশির একটি মাইিদস্টান।

প্রধ়ানমন্ত্রী নশ্বরন্দ্র কম়াদী ‘শ্রী গুরু কগ়াশবন্দ শসংশ্বযর র়াম়াযণ’ এর প্রথম েশপ
কপশ্বলন
•

প্রধানমন্ত্রী নদরন্দ্র থমােী "শ্রী গুরু থগাশবদ শসাংহ এর রামাযণ" -এর প্রেম

বাাংিাদেদির উন্নযদনর আরও ভাদিা ধারণা পাওযার জনয শেশি

কশপটি থপদযদেন যা শবখযাত আইনজীবী KTS তু িসীর মা বলশজত কেৌর

শবশ্বশবেযািদয একটি ‘বঙ্গবন্ধু কেয়ার’ স্থাপন করা হদব । শেিী শবশ্বশবেযািদয
এই থচযার স্থাপদনর জনয ইশন্ডয়ান ে়াউশন্সল ফর ে়ালে়ার়াল

তু লশস শিদখদেন । বইটি ইশদরা গািী জাতীয শিল্প থকদন্দ্র প্রকাি করা
হদযদে।

শরশ্বলিনস (ICCR) এবাং শদশি শবেশবদয়ালশ্বযর মদধয একটি সমদঝাতা

নীশতন গ়াডে়ারী ন়াগপু শ্বর ভ়ারশ্বতর প্রথম কবসরে়ারী LNG কফশসশলটি

স্বাক্ষশরত হদযশেি। এই বেদরর মাচঘ মাদস প্রধানমন্ত্রী নদরন্দ্র থমােীর

কসন্ট়াশ্বরর উশ্বব়াধন েরশ্বলন

বাাংিাদেি সফরকাদি থয থবাঝাপ়িা হদযশেি এটি তারই একটি উদেযাগ।

•

ইউশনযন শমশনস্টার ফর থরাড ট্র্ান্সদপাটঘ এন্ড হাইওদযস শনশতন গাডকারী

কেয়ার সম্পশ্বেঘ:

মহারাদষ্ট্রর নাগপু দর ভারদতর প্রেম থবসরকারী শলকুইফ়াইড

•

ভূ দগাি, ইশতহাস, বাাংিা, সাংগীত, চারুকিা, রাষ্ট্রশবজ্ঞান, আন্তজঘাশতক

কপশ্বট্র়্াশলয়াম গয়াস (LNG ) থফশসশিটি থসন্টাদরর উদবাধন কদরদেন ।
িান্টটি আযুদবঘশেক ওষুধ প্রস্তুতকারী তবেযনাে আযুদবঘশেক গ্রুপ বারা নাগপু র

সম্পকঘ এবাং সমাজশবজ্ঞাদনর আধু শনক ভারতীয ভাষা সহ শবশভন্ন

জবিপু র হাইওদযদত স্থাপন করা হদযদে।

এই থচযাদর দুই থেদির অ্শভন্ন ঐশতহয এবাং নৃ তত্ত্ব, থবৌে অ্ধযযন,

শবষযগুশিদত মদনাশনদবি করদব।
•

•

বাাংিাদেদির প্রশতিাতা শপতা থিখ মুশজবু র রহমানদক সম্মান জানাদত

একবার চািু হদয থগদি নাগপু দরর এই LNG শফশিাং থস্টিনটি

ও থেদির মুশিযুদের পঞ্চািতম বাশষঘকী এবাং বাাংিাদেদির সাদে

বাশণশজযকভাদব পশরচাশিত প্রেম থফশসশিটি থসন্টার হদব । LNG হি একটি
পশরষ্কার, দূষণমুি এবাং সােযী তরি জ্বািানী, যা সাংরক্ষণ করা সহজ এবাং

ভারদতর কূটননশতক সম্পদকঘ র স্মরদণ থচযারটি স্থাপন করা হদব ।

এটি িশজশস্টক বযযও হ্রাস কদর।

ভ়ারত এবং কনপ়াশ্বলর মশ্বধয করল ে়াশ্বগঘ়া েল়ােল এেটি বড বু ি কপল

মশন্ত্রপশরষদ DA এবং শডআরশ্বনস শরশলফ 17% কথশ্বে ব়াশডশ্বয 28% ের়ার

•

2004 ইশন্ডয়া -শ্বনপ়াল করল স়াশভঘ স এশগ্রশ্বমন্ট (RSA) সাংদিাধন করার

অ্নু শ্বম়াদন শদশ্বযশ্বে

জনয ভ়ারত ও কনপ়াল এেটি কলট়ার অ্ব এক্সশ্বেঞ্জ (LOE) স্বাক্ষর

•

•

প্রধানমন্ত্রী নদরন্দ্র থমােীর থনতৃ োধীন থকন্দ্রীয মশন্ত্রসভা থকন্দ্র সরকাদরর

কদরদে। সাংদিাশধত এই চু শির মাধযদম সমস্ত অ্নুদমাশেত কাদগঘা থট্র্ন

কমঘচারীদের DA এবাং থপনিনারদের DR 17 িতাাংি থেদক বাশ়িদয 28

অ্পাদরটরদক থনপাদির কনদটইনার এবাং অ্নযানয মািবাহী পশরবহন করার

িতাাংি করার অ্নুদমােন শেদযদে। এই থবশসক থবতন / থপনিন 17 িতাাংি

জনয ভারতীয থরি থনটওযাকঘ বযবহাদরর অ্নু মশত শেদযদে ।

থেদক 11 িতাাংি বৃ শে কদর 28 িতাাংি করার শসোন্ত থনওযা হদযদে ।

অ্নুদমাশেত কাদগঘা থট্র্ন অ্পাদরটরগুশির মদধয সরকারী এবাং থবসরকারী

গুরুত্বপূ ণঘ শবষয:

কদন্টইনার থট্র্নগুশির অ্পাদরটর, অ্দটাদমাবাইি থেইট থট্র্ন অ্পাদরটর,

•

বশধঘত DA এবাং DR থরট 1 জু িাই, 2021 থেদক কাযঘকর হদব।

শবদিষ মািবাহী থট্র্ন অ্পাদরটর বা ভারতীয থরিওদয কতৃঘ ক অ্নুদমাশেত

•

এটি অ্বিযই িক্ষণীয থয থকাশভড -19 মহামারী জশনত কারদণ 2020

অ্নয থকানও অ্পাদরটর অ্ন্তভুঘ ি রদযদে।
5
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•

ফিস্বরূপ, DA এবাং DR শকশস্তগুশি 1 জানুযারী 2020, 1 জু িাই

•

অ্য়ান্ড কটশলশভিন ইনশিটিউট এবাং শফল্ম অ্য়ান্ড কটশলশভিন

2020, 1 জানুযারী 2021, এবাং 1 জু িাই, 2021 এই চারটি পযঘাদযর
জনয বাশক রদযদে ।
•

অ্য়াশনশ্বমিন এবাং VFX থসক্টদর েক্ষ কমীর জনয সতযশজৎ র়ায শফল্ম
ইনশিটিউট অ্ফ ইশন্ডয়া অ্যাশনদমিন এবাং VFX এর উপর থকাসঘ
পশরচািনা কদর। শতশন আরও জানান, 15 টি থেদির সাদে ভারদতর এই
শবষদয চু শিও হদযদে ।

তদব, জানুযারী 2020 থেদক 2021 এর মদধয DA/DR এর হার 17%
োকদব ।

সরে়ার কমশডশ্বেল আসশ্বন OBC কদর জনয 27%, EWS কদর জনয 10%

সরে়ার তৃতীয শলশ্বঙ্গর বযশক্তশ্বদর জনয গশরম়া গৃ হ স্থ়াপন েরশ্বব

কে়াট়া সংরক্ষশ্বণর কর়্াষণ়া েশ্বরশ্বে

•

•

সরকার সবঘভারতীয থকাটা (AIQ) প্রকদল্পর আওতায স্নাতক ও স্নাতদকাির

বযশিদের জনয গশরম়া গৃ হ স্থাপন করদত চদিদে । সামাশজক নযাযশবচার ও

থমশডদকি ও থডন্টাি থকাদসঘর জনয OBC এবাং EWS শিক্ষােীদের জনয
যোেদম 27% এবাং 10% থকাটার থর্াষণা কদরদে। AIQ শস্কদমর অ্ধীদন,

ক্ষমতাযন প্রশতমন্ত্রী এ. নারাযণস্বামী থিাকসভায জানান থয তৃ তীয শিদঙ্গর
বযশিদের শনরাপে আেয প্রোন করার িদক্ষয 12 টি পাইিট আেযদকন্দ্র
চািু করা হদযদে।

সরকাশর থমশডদকি ও থডন্টাি কদিদজ UG স্তদরর 15% আসন এবাং PG
স্তদরর 50% আসন অ্নযানয রাদজযর শিক্ষােীদের জনয সাংরশক্ষত রাখার জনয
•

থকন্দ্র সরকার সম্প্রোযশভশিক সাংস্থার সহদযাশগতায তৃ তীয শিদঙ্গর

•

সম্প্রোযশভশিক সাংস্থার সহদযাশগতায তৃ তীয শিদঙ্গর বযশিদের জনয গশরমা

প্রস্তাশবত হদযদে ।

গৃ হ স্থাপন করা হদে। মহ়ার়াষ্ট্র, শদশি, পশিমবঙ্গ, র়াজস্থ়ান, শবহ়ার,

এটি হাজার হাজার তরুণ-তরুণীদক প্রশতবের আরও ভাি সু দযাগ থপদত
এবাং আমাদের থেদি সামাশজক নযাযশবচাদরর একটি নতু ন দৃিান্ত ততশর

েশিসগড, ত়াশমলন়াডু এবাং ওশডি়া রাদজয এই ধরদনর আেযদকন্দ্র স্থাপন
করা হদে ।

করদত সাহাযয করদব। সরকাদরর এক শববৃ শতদত বিা হদযদে থয এই
International News

শসোদন্তর ফদি MBBS এ প্র়ায 1500 জন OBC শিক্ষ়াথী এবাং PG
কত 2500 OBC শিক্ষ়াথীর়া উপকৃত হদব এবাং MBBS এ প্র়ায 550

ইউশ্বেন এবং ম়াশেঘন যু ক্তর়াষ্ট্র "Sea Breeze drills" ে়ালু েশ্বরশ্বে

EWS এবাং PG কমশডশসশ্বন প্র়ায এে হ়াজ়ার EWS োত্র-োত্রী সু শবধা

•

পাদব ।

drills" চািু কদরদে ।1997 সাি থেদক 21 বার 'The Sea Breeze
drills' হদযদে । 30 টিরও থবশি থেি থেদক প্রায 5,000jon থসনা এদত
জশ়িত োকদব। মহ়িাটি দুই সপ্তাহ চিদব এবাং প্রায 30 টি জাহাজ এদত
যুি োকদব, যার মদধয থক্ষপণাস্ত্র ধ্বাংসকারী USS রস অ্ন্তভুঘ ি রদযদে।

অ্শমত ি়াহ কগ্রট়ার কস়াহর়া জল সরবর়াহ প্রেশ্বল্পর উশ্বব়াধন েরশ্বলন
•

ইউদেন এবাং মাশকঘ ন যু িরাষ্ট্র কৃষ্ণ সাগদর থযৌে থনৌ মহ়িা "Sea Breeze

থকন্দ্রীয স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্শমত ি়াহ এবাং মুখযমন্ত্রী েনর়াড কে. স়াংম়া
কমর়্ালশ্বযর পূ বঘ খ়াশস প়াহ়াশ্বডর কস়াহশ্বর বহু প্রতীশক্ষত থগ্রটার থসাহরা
জি সরবরাহ প্রকদল্পর উদবাধন করদিন । থমর্ািয সরকার বৃ হির থসাহরা

কন়া েনশফশ্বডন্স কভ়াশ্বটর পশ্বর পদতয়াগ েরশ্বলন সু ইশডি প্রধ়ানমন্ত্রী কিফ়ান

জি সরবরাহ প্রকল্পটির ধারণা শেদযশেি এবাং এর জনয 24.08 কে়াটি ট়াে়া

কল়াফশ্বভন

বযয করশেি ।

•

সু ইদডদনর প্রধানমন্ত্রী শস্টফান থিাফদভন সাংসদে থনা কনশফদডন্স থভাদট
হাদরর পর 2021 সাদির 28 জু ন শনদজর পেতযাগ থর্াষণা করদিন । 63
বের বযসী থিাফদভন হদিন প্রেম সু ইশডি সরকারী থনতা শযশন থনা
কনশফদডন্স থভাদট পরাশজত হদযদেন। 2014 সাি থেদক শতশন সু ইদডদনর
প্রধানমন্ত্রীর োশযে পািন করশেদিন ।

তুরস্ক এবং আজ়ারব়াইজ়ান ব়াকুশ্বত কযৌথ স়ামশরে মহড়া শুরু েশ্বরশ্বে
•

তু রস্ক ও আজারবাইজান বাকুদত "Mustafa Kemal Ataturk –
2021" নামক থযৌে সামশরক মহ়িা শুরু কদরদে । মহ়িার মূি উদেিয হ'ি
যুে পশরচািনার সময দু'দেদির থসনা ইউশনটগুশির মদধয থবাঝাপ়িাদক
উন্নত করা, কমান্ডারদের সামশরক শসোন্ত গ্রহদণর েক্ষতা এবাং সামশরক
ইউশনট পশরচািনা করার েক্ষতা শবকাি করা।
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শফশলপ়াইনশ্বে FATF grey ত়াশলে়ায অ্ন্তভুঘক্ত ের়া হশ্বযশ্বে
•

শফশলপ়াইনশ্বে শফন়াশন্সয়াল অ্য়ােিন ট়াস্ক কফ়াশ্বসঘ র (FATF) grey

শবেবয়াংে েশ্বর়ান়াভ়াইর়াস ভয়ােশসন তহশবল 20 শবশলযন ডল়ার অ্বশধ বৃ শে
েশ্বরশ্বে

তাশিকায অ্ন্তভুঘ ি করা হদযদে। FATF grey তাশিকা প্রকাি কদরদে

•

এরফদি এই থেিগুশিদত বশধঘত শনযন্ত্রণ হদব। শফশিপাইন ো়িাও হ়াইশত,
ম়াল্ট়া এবাং দশক্ষণ সু দ়ানশ্বেও grey তাশিকায অ্ন্তভুঘ ি করা হদযদে।
এখন এই থেিগুশিদক বেদর শতনবার FATF-এ অ্গ্রগশত শরদপাটঘ জমা
শেদত হদব। শফশিপাইনদক 2005 সাদি FATF-এর black তাশিকা থেদক
সরাদনা হদযশেি এবাং 2000 সাদি FATF এর black তাশিকাদত অ্ন্তভুঘ ি
করা হদযশেি ।

েীন WHO ব়ার়া ময়াশ্বলশরয়া মু ক্ত কর়্াশষত হল

FATF grey ত়াশলে়া েী?

•

70 বেদরর প্রদচিার পদর চীন WHO এর পক্ষ থেদক মযাদিশরযা মু ি বদি
থর্াশষত হি । চীন পশিম প্রিান্ত মহাসাগরীয অ্ঞ্চদির প্রেম থেি যাদক
WHO শতন েিদকরও থবশি সমযকাি পদর মযাদিশরযা মুি বদি থর্াষণা
কদরদে | মযাদিশরযা মুি হওযা অ্নযানয থেিগুশির মদধয রদযদে
অ্শ্বেশলয়া (1981), শসঙ্গ়াপু র (1982) এবাং ব্রুশ্বনই দ়ারুস়াল়াম
(1987)।

•

শবশ্ববযাপী 40 টি থেিদক WHO এর পক্ষ থেদক মযাদিশরযা মুি বদি
থর্াষণা করা হদযদে । থযমন সম্প্রশত স়ালভ়াশ্বড়ার (2021), আলশ্বজশরয়া

•

FATF grey তাশিকাটি হি থসই তাশিকা থযখাদন বশধঘত তোরশক
করা হয। যশে থকানও থেিদক বশধঘত পযঘদবক্ষদণর অ্ধীদন রাখা হয,
এর অ্েঘ এই থয থসই থেিটি সম্মত সমযসীমার মদধয থকৌিিগত
শসোন্তগুশি সমাধান করার জনয প্রশতশ্রুশতবে।

•

FATF grey তাশিকার অ্ধীদন োকা থেিগুশি অ্েঘ পাচার এবাং
সন্ত্রাসবােী অ্েঘাযদনর শবরুদে ি়িাইদযর জনয তাদের িাসদনর
থকৌিিগত শসোন্তগুশি থমাকাদবিায সশেযভাদব FATF এর সাদে

(2019), আশ্বজঘশন্টন়া (2019), পয়ার়াগুশ্বয (2018) এবং উজশ্ববশেস্ত়ান
(2018) প্রভৃ শত ।

কাজ করদব ।
FATF এর black ত়াশলে়া েী?
•

শবশ্ববযাপী ি়িাইদয FATF এর ব্ল্যাকশিস্ট-এ োকা থেিগুশি মাশন
িন্ডাশরাং ও সন্ত্রাসবােী অ্েঘাযদনর শবরুদে ি়িাই করদত বযেঘ ।

েীন শবশ্বের শবতীয বৃ হিম জলশবদ্যযৎ ব়াাঁধটি ে়ালু েরল
•

শবশ্ববযাাংক উন্নযনিীি থেিগুশিদত থকাশভড -19 ভযাকশসদনর জনয 8
শবশিযন ডিার অ্শতশরি অ্েঘাযদনর থর্াষণা কদরদে । এরফদি থকাশভড 19 ভযাকশসদনর জনয থমাট অ্েঘাযন 20 শবশলযন ডল়াশ্বর থপৌাঁদেদে। এর
আদগ শবশ্ববযাাংক ভযাকশসদনর জনয 12 শবশলযন ডল়ার অ্েঘাযদনর থর্াষণা
কদরশেি। এই তহশবি 2022 এর থিষ পযঘন্ত পরবতী 18 ম়াশ্বসর মদধয
বযবহার করা হদব।

হ়াইশতর র়াষ্ট্রপশত কজ়াশ্বভশ্বনল কম়াইসশ্বে দ্যষ্কৃতীর়া ত়াাঁর ব়াশডশ্বতই হতয়া
েশ্বরশ্বে
•

চীন সরকার শবদুযৎ উৎপােন শুরু করা জনয আনুিাশনকভাদব শবদশ্বর শবতীয
বৃ হিম জিশবদুযৎ বাাঁধ, বাইদহতান বাাঁদধর প্রেম দুটি ইউশনট চািু কদরদে।
বাইদহতান বাাঁধটি চীদনর েশক্ষণ-পশিমাঞ্চদির শজনি়া নদীর উপর স্থাপন
করা হদযদে।
ব়াাঁধটি সম্পশ্বেঘ:
•

বাাঁধটি 289-শমটার িম্বা (954-ফু ট িম্বা) ডাবি-বেতা যু ি | এর 16
টি উৎপােনকারী ইউশনট রদযদে।

•

প্রশতটি ইউশনটদক এক শমশিযন শকদিাওযাট ক্ষমতার উৎপােন করদত

আন্ট়ােঘটিে়ায করেডঘ 18.3 শডশগ্র কসলশসয়াস ত়াপম়াত্র়া অ্নু ভূত হল
•

জাশতসাংদর্র ওযার্ল্ঘ থমদটদরািশজকাি অ্গঘানাইদজিন অ্যান্টাকঘ টিকায
একটি নতু ন থরকডঘ উচ্চ তাপমাত্রার স্বীকৃশত শেদযদে। 2020 সাদির 6
থফব্রুযাশর, এশ্বির়ানজ়া কিিশ্বন (ট্রিশনটি উপবীশ্বপ আশ্বজঘন্ট়াইন
গশ্ববষণ়া কেন্দ্র) 18.3 শডশগ্র থসিশসযাস তাপমাত্রা অ্নুভূত হয।

•

UN এদজশন্স অ্নুসাদর, অ্যান্টাকঘ টিকায উচ্চ তাপমাত্রা একটি বৃ হত উচ্চচাপ বযবস্থার ফিস্বরূপ "ফন পশরশস্থশত" ততশর করায সৃ শি হদযদে । পূ বঘবতী
থরকডঘ তাপমাত্রা শেি 17.5 শডশগ্র থসিশসযাস, যা 24 মাচঘ, 2015 এ ঐ একই
থস্টিদন থরকডঘ করা হদযশেি।

হদব ।
•

বাইদহতান বাাঁদধর মাধযদম, চীন সরকার আরও জিশবদুযৎ ক্ষমতা ততশর
কদর জীবাশ্ম জ্বািানীর চাশহো থমটাদনার িক্ষয শস্থর কদরদে ।

•

দুটি বাাঁধই হাইদড্রা, থসৌর এবাং বাযু উৎপােদন শবদশ্বর বৃ হিম
শবশনদযাগকারী, রাষ্ট্রীয মাশিকানাধীন শি জদজঘস গ্রুপ কদপঘাদরিন বারা
শনশমঘত হদযদে।
7

হাইশতর রাষ্ট্রপশত থজাদভদনি থমাইসদক তাাঁর বাশ়িদত োকাকািীনই
দুষ্কৃতীরা হতযা কদর এবাং তাাঁর স্ত্রীও এই হামিায আহত হন । অ্ন্তবঘতীকািীন
প্রধানমন্ত্রী এমন একটি শসোন্ত শনদযদেন যার জনয থেিটিদত আদরা থবশি
গযাাং শহাংসা ও রাজননশতক অ্শস্থরতা সৃ শি হয | রাষ্ট্রপশতর এই আইনদক
অ্নবধ বদি শবদবচনা কদর এক বৃ হৎ জনদগািী তার তীি শবদরাশধতা কদরশেি
। মাত্র শতন মাস পর এই সপ্তাদহ থজাদসদফর এই পেটিদত প্রশতস্থাপদনর কো
শেি।
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কডনম়াশ্বেঘ শনশমঘ ত হল শবশ্বের দীর্ঘ তম সয়ান্ডেয়াসল
•

থডনমাদকঘ শবদশ্বর েীর্ঘতম সযান্ডকযাসি শনশমঘত হি যা নতু ন শগদনস ওযার্ল্ঘ
থরকডঘ কদরদে। শত্রভু জাকার আকৃশতর সযান্ডকযাসিটি কডনম়াশ্বেঘর ব্লখু স
িহদর ততশর করা হদযদে। এটির উচ্চতা 21.16 শমট়ার (69.4 ফুট) । এই
নতু ন সযান্ডকযাসিটি 2019 সাদি জামঘাশনদত শনশমঘত 17.66 শমটাদরর থরকডঘ
করা সযান্ডকযাসিটির তু িনায 3.5 শমটার েীর্ঘ । এটি ততরী করদত
থনোরিযাদন্ডর উইিদেড শস্টগারদক শবদশ্বর 30 জন থসরা বাশির ভাস্কর
সহাযতা কদরশেদিন।

•

ইস্র়াশ্বযশ্বল দূত়াব়াস ভবন কখ়াল়া প্রথম উপস়াগরীয কদি হশ্বয উঠশ্বল়া সংযু ক্ত
আরব আশমরি়াহী
•

অ্য়াশব আহশ্বমদ ইশথওশপয়ার শনবঘ ়ােশ্বন জযী হশ্বলন
•

প্রধানমন্ত্রী অ্যাশব আহদমে শবতীয বাদরর জনয পাাঁচ বেদরর থমযাদে
ইশেওশপযার জাতীয শনবঘাচদনর শবজযী থর্াশষত হদিন । ইশেওশপযার জাতীয
শনবঘাচন থবাডঘ জাশনদযদে, থফডাদরি পািঘাদমদন্ট প্রশতবশিতা করা 436 টি
আসদনর মদধয 410 টি আসন শজদতদে ক্ষমতায োকা েি। প্রািন
প্রধানমন্ত্রী পেতযাদগর পদর এশপ্রি 2018 থত অ্যাশব আহদমে ক্ষমতায
এদসশেদিন।

কির ব়াহ়াদ্যর কদউব়া 5ম ব়াশ্বরর জনয কনপ়াশ্বলর প্রধ়ানমন্ত্রী হশ্বলন
•

•

থনপাদির কাংদগ্রস সভাপশত থির বাহাদুর থেউবা 13 জু িাই পঞ্চমব়াশ্বরর

এর আদগ থেউবা জু ন 2017 থেদক থফব্রুযারী 2018, জু ন 2004 থেদক
থফব্রুযারী 2005, জু িাই 2001 থেদক অ্দক্টাবর 2002 এবাং থসদেম্বর
1995 থেদক মাচঘ 1997 পযঘন্ত চারবার থনপাদির প্রধানমন্ত্রী শহসাদব োশযে
পািন কদরশেদিন।

চীন হ়াইন়ান প্রশ্বদশ্বির ে়াংশজয়াং পারমাণশবক শবদুযৎদকদন্দ্র শবদশ্বর প্রেম
বাশণশজযক পারমাণশবক চু িী ‘শলংলং ওয়ান’ শনমঘাদণর কাজ শুরু কদর
শেদযদে । প্রকল্পটি চাযনা নযািনাি শনউশিযার কদপঘাদরিদনর (CNNC এর
শলংলং ওয়ান (ACP100) প্রযুশির উপর শভশি কদর ততশর করা হদে ।

শসঙ্গ়াপুর শবশ্বের বৃ হিম ভ়াসম়ান কসৌর পয়াশ্বনল ফ়ামঘ ততরী েশ্বরশ্বে
•

শসঙ্গাপু র শবদশ্বর বৃ হিম ভাসমান থসৌর পযাদনি ফামঘ ততশর কদরদে । প্রকল্পটি
জিবাযু পশরবতঘ ন থমাকাদবিায 2025 সাদির মদধয থসৌরিশি উৎপােনদক
চারগুণ বৃ শে করদব । পশিম শসঙ্গাপু দরর একটি জিািদয অ্বশস্থত 60
থমগাওযাট-উচ্চতার থসৌর ফদটাদভািটাইক ফামঘটি Sembcorp
ইন্ডাশেদজর সম্পূ ণঘ মাশিকানাধীন সহাযক সাংস্থাটি ততশর কদরদে । এটি 45
টি ফু টবি মাদঠর সমতু িয অ্ঞ্চি জু দ়ি শবস্তৃত এবাং এটি বীদপর পাাঁচটি জি
থিাধনাগারদক শবদুযৎ সরবরাহ করার জনয পযঘাপ্ত শবদুযৎ উৎপােন করদব ।
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থনোরিযান্ডদসর আমস্টারডাদম শবদশ্বর প্রেম শিশড-শপ্রশ্বন্টড ইি়াত
থসতু টি জনসাধারদণর জনয খু দি থেওযা হি। এটি MX3D নাদম একটি ডাচ
থরাদবাটিক্স সাংস্থার সহদযাশগতায ততরী করা হদযদে। চার বেদরর উন্নযদনর
পদর, এই থসতু টি উদমাচন কদরদেন কনদ়ারলয়ান্ডশ্বসর হ়াশ্বজঘশি কুইন
ময়াশক্সম়া। এটি আমস্টারডাম িহদরর একটি থকদন্দ্রর প্রাচীনতম খাি
ওশ্বডশজজডস অ্য়াট়ারবু গঘওয়াশ্বলর উপর ততরী করা হদযদে ।
আন্তজঘ়াশতে কস়াল়ার অ্য়াল়াশ্বযন্স -এ সু ইশ্বডন কয়াগ শদশ্বযশ্বে

•

সুইদডন আন্তজঘাশতক থসািার অ্যািাদযন্স (ISA) এর কাঠাদমা চুশিটি অ্নুদমােন
কদরদে | জিবাযু পশরবতঘ ন সম্পশকঘ ত চযাদিঞ্জ থমাকাদবিায অ্বোদনর জনয
সুইদডন আিা করদে থয পুননঘবীকরণদযাগয জ্বািাশন এবাং পশরষ্কার জ্বািাশন

েীন শবশ্বের প্রথম কে়াট ব়াশণশজযে প়ারম়াণশবে েুিী শনমঘ ়াশ্বণর ে়াজ শুরু েশ্বর
শদশ্বযশ্বে
•

উভয থেদির মদধয কূটননশতক সম্পকঘ স্বাভাশবক করার চু শি স্বাক্ষর করার
প্রায এক বের পদর সাংযুি আরব আশমরিাহী ইস্রাদযদি দূতাবাস থখািা
প্রেম উপসাগরীয থেি হদয উঠদিা । এই নতু ন শমিনটি কতল আশভভ
িে এক্সশ্বেঞ্জ ভবশ্বন অ্বশস্থত। অ্নুিাদন ইসরাইদির নতু ন রাষ্ট্রপশত
আইজাক হাদজঘাগ উপশস্থত শেদিন। সাংযুি আরব আশমরিাহীর রাষ্ট্রদূত
মহম্মদ ম়াহমু দ আল খ়াজ়া মাদচঘর শুরুদত আনুিাশনকভাদব তার
পশরচযপত্রগুশি উপস্থাপন কদরশেদিন।

আমি়ারড়াশ্বম শবশ্বের প্রথম শিশড-শপ্রশ্বন্টড ইি়াত কসতু কখ়াল়া হশ্বযশ্বে

জনয থেদির প্রধানমন্ত্রী হদিন । শতশন কে শপ িমঘ ়া ওশলর জাযগায থেদির
প্রধানমন্ত্রীর োশযে সামিাদবন ।
•

45-দহক্টর জাযগা জু দ়ি এক িাখ 22 হাজার থসািার পযাদনি থেদক
উৎপাশেত শবদুযৎ শসঙ্গাপু রদক শবদশ্বর নাম করা কদযকটি থেদির মদধয
একটিদত পশরণত করদব । এই থসৌর খামার কাবঘন শনাঃসরণদক বাশষঘক প্রায
32 শকদিাটন কশমদয আনদত সাহাযয করদব ,যা 7,000 টি গাশ়ি থেদক
শনাঃসরণ হওযা কাবঘন-ডাই-অ্ক্সাইদডর সমান।

প্রযুশিদত তাদের েক্ষতা এবাং তাদের অ্শভজ্ঞতা কাদজ আসদব।

•

এশপ্রি 2018 এ, প্রধ়ানমন্ত্রী কম়াদী িেশ্বহ়াম সফদর শগদযশেদিন | থসই
সময দু'পক্ষই স্থাযী ভশবষযদতর জনয উদ্ভাবনী অ্াংিীোশরেদক আরও গভীর
করদত সম্মত হদযশেি।

শিশ্বটন ‘নশ্বর়াভ়াইর়াস’ সংেমশ্বণর শরশ্বপ়াটঘ শদশ্বযশ্বে
•

শিশ্বটন এখন নদরাভাইরাস সাংেমদণর খবর শেদে। প়াবশলে কহলথ
ইংলয়ান্ড (PHE) সম্প্রশত নদরাভাইরাস সম্পদকঘ একটি সতকঘ তা জাশর
কদরদে। ইাংিযান্ড থেদি নশ্বর়াভ়াইর়াশ্বসর 154 টি ম়ামল়া থরকডঘ কদরদে।
কর়াগ শনযন্ত্রণ ও প্রশতশ্বর়াধ কেন্দ্রগুশলর (CDC) মদত নদরাভাইরাস খু ব
সাংোমক যা ডাযশরযা এবাং বশম বশমভাব সৃ শি কদর। নদরাভাইরাস থরাদগ
আোন্ত বযশিরা থকাটি থকাটি ভাইরাদসর কণা েশ়িদয থফিদত পাদর এবাং
মানুষদক অ্সু স্থ করার জনয তাদের কদযকটি সাংখযয যদেি ।
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শফশলপ়াইন কগ়াশ্বেন র়াইস কর়াপশ্বণর অ্নু শ্বম়াদন কদওয়া প্রথম কদি হশ্বয

ম়ালবীশ্বপর আবদ্যি়াহ িশহদ 76তম UNGA সভ়াপশত পশ্বদ জযী হশ্বলন

উঠশ্বল়া

•

•

মািবীদপর শবদেিমন্ত্রী আবদুিাহ িশহে জ়াশতসংর্ স়াধ়ারণ পশরষশ্বদর

শফশিপাইন শজনগতভাদব পশরবশতঘ ত "শ্বস়ান়াশল ধ়ান" এর বাশণশজযক

(UNGA) 76তম অ্শধদবিদনর থপ্রশসদডন্ট পদে শবজযী হদিন ।

উৎপােদনর অ্নুদমােন থেওযা শবদশ্বর প্রেম থেি হদয উঠদিা । এটি

জাশতসাংদর্র (UN) ইশতহাদস এই প্রেম, মািবীপ UNGA-থত

শিশুদের অ্পু শি হ্রাদস সক্ষম পু শিসমৃ ে একধরদণর চাি। প্রায দুই েিক পদর

থপ্রশসদডদন্টর োশযে সামিাদব । UNGA এর থপ্রশসদডন্ট শনবঘাচদন আবদুিা

আন্তজঘ়াশতে ধ়ান গশ্ববষণ়া ইনশিটিউশ্বটর (IRRI) সাদে পাটঘনারশিপ

িশহদের শবজয একটি "গশবঘত কৃশতে" এবাং "নবশশ্বক মদঞ্চ থেদির উচ্চতা

কদর েৃশষ-শফশলপ়াইন ে়াল গশ্ববষণ়া ইনশিটিউট (DA-PhilRice)
শবভাদগর বারা থসানার ধাদনর শবকাি র্দটদে।

বৃ শে করার এক ধাপ" ” ।
•

স্বাধীনতার পদরই 1965 সাদি মািবীদপর জাশতসাংদর্ থযাগোদনর শসোন্তটি

Sunseap ইশ্বন্দ়াশ্বনশিয়ায শবশ্বের বৃ হিম ভ়াসম়ান কসৌর ততশর েরশ্বত েশ্বলশ্বে

একটি শবতকঘ ততশর কদরশেি থয শকভাদব একটি "মাইদোদস্টট", এই
সাংস্থায সম্ভাবয অ্বোন রাখদত পাদর । জাশতসাংদর্র পািাপাশি

•

শসঙ্গাপু দরর Sunseap গ্রুপ ইদদাদনশিযার প্রশতদবিী িহর বাটাদম শবদশ্বর

কমনওদযিদেও অ্নযানয বহুপাশক্ষক সাংস্থায শবশিি ভূ শমকা পািন কদর

বৃ হিম ভাসমান থসৌর খামার এবাং জ্বািানীর সঞ্চয বযবস্থা ততশর করদত 2

মািবীপ সমস্ত সদদহ দূর কদর শেদযদে।

শবশলযন ডল়ার বযয করার পশরকল্পনা কদরদে, যা শবদুযৎ উৎপােন ক্ষমতা
State News

শবগুণ করদব। ভাসমান ফদটাদভািটাইক শসদস্টমটির ধারণক্ষমতা 2.2 শগগ়া
•

ওয়াট (peak) োকদব বদি আিা করা যায।

শদশি সরে়ার 'মু খযমন্ত্রী কে়াশভড 19 পশরব়ার আশথঘ ে সহ়াযত়া কয়াজন়া' ে়ালু

এটি বাটাম বীদপ দুশরযাাংকাাং জিািদযর 1600 কহক্টর (4000 এের) স্থান

েশ্বরশ্বে

জু দ়ি োকদব ।

•

থকাশভড -19 মহামারীর কারদণ যারা পশরবাদরর সেসযদের হাশরদযদেন

উজশ্ববশেস্ত়ান ‘Central-South Asia conference 2021’ এর আশ্বয়াজন

তাদের আশেঘক সহাযতার জনয শেশি সরকার " মুখযমন্ত্রী COVID -19
পশরবার আশেঘক সহাযতা থযাজনা" চািু কদরদে। সমাজকিযাণ শবভাদগর

েরশ্বল়া

শবজ্ঞশপ্ত অ্নুসাদর, মহামারীর জনয একজন সেসয হাশরদযদেন এমন প্রশতটি

•

Asia: Regional

পশরবারদক 50,000 টাকা কদর প্রোন করা হদব। থকাশভড -19 মহামারীর

Connectivity. Challenges and Opportunities" নামক একটি

জনয থযসব পশরবাদরর সেসযরা একমাত্র খােয উপাজঘনকারীদক হাশরদযদে

উচ্চ-স্তদরর আন্তজঘাশতক সদম্মিদনর আদযাজন কদরদে। সদম্মিনটি

তাদের জনয প্রশতমাদস 2,500 টাকা কদর থেওযা হদব ।

উজদবশকস্তান

"Central

and South

উজদবশকস্তাদনর রাষ্ট্রপশত িওেত শমরশজওশ্বযশ্বভর উদেযাদগ আদযাশজত

থযসব শিশু তাদের শপতা-মাতা উভযদকই অ্েবা একক অ্শভভাবকদক

হদযশেি । এদত আফগাশনস্তাদনর রাষ্ট্রপশত আির়াফ র়্াশন, মধয এিীয,

COVID-19-এ হাশরদযদে তাদের 25 বের বযস না হওযা পযঘন্ত প্রশত মাদস

পশিম এিীয এবাং েশক্ষণ এিীয থেিগুশির মন্ত্রীরা, ভারদতর শবদেিমন্ত্রী ডঃ

₹ 2,500 কদর প্রোন করা হদব। শেশি সরকার তাদের শবনামূদিয শিক্ষা প্রোন

এস জযিঙ্কর উপশস্থত শেদিন। সদম্মিনটিদত 40 টিরও কবশি কদি এবাং

করদব।

প্রায 30 টি আন্তজঘ়াশতে সংস্থ়ার প্রশতশনশধ এবাং শোংক টযাদঙ্কর প্রধানরা

কের়াল়ার জনয শবেবয়াংে 125 শমশলযন ডল়ার আশথঘ ে সহ়াযত়ার অ্নু শ্বম়াদন

অ্াংি শনদযশেদিন।

েশ্বরশ্বে

কলব়ানশ্বনর নতুন প্রধ়ানমন্ত্রী হশ্বলন ন়াশজব শমে়াশত
•

•

শবশিযদনযার বযবসাযী নাশজব শমকাশত থিবানদনর নতু ন রাষ্ট্রপশত শহসাদব
শনযুি হদিন । শতশন প্রািন অ্যাম্বাদসডর নওযাফ সািাদমর সাদে কাযঘত
শবনা প্রশতবশিতায জযী হদিন । নাশজব শমকাশত থপদযশেদিন 72 টি থভাট,
অ্নযশেদক নওযাফ সািাম থপদযশেদিন মাত্র একটি থভাট । সাংসদের
শতনজন সেসয থকাদনা থভাট থেনশন।
9

•

দ়া ওয়ােঘ বয়াংে কব়াডঘ অ্ফ এশ্বক্সশেউটিভ শডশ্বরক্টরস প্রাকৃশতক
দুদযঘাগ, জিবাযু পশরবতঘ নজশনত প্রভাব, থরাদগর প্রদকাপ এবাং মহামারীর
শবরুদে রাজযদক প্রস্তুত করার উদেদিয ‘Resilient Kerala Program’
এর জনয 125 শমশিযন মাশকঘ ন ডিার সাহাদযযর অ্নুদমােন শেদযদে। দ়া
ইন্ট়ারনয়ািন়াল বয়াংে ফর শরেনে়ােিন অ্য়ান্ড কডশ্বভলপশ্বমশ্বন্টর
(IBRD) $125 শমশিযন ঋদণর চূ ়িান্ত মযাচু শরটি 14 বেদরর জনয, যার মদধয
েয বেদরর থগ্রস শপশরযড অ্ন্তভুঘ ি োকদব ।
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•

2018 সাদি থকরািায হওযা ভারী বষঘা প্রায এক িতাব্দীদত সবদচদয খারাপ
শেি, এরফদি ধ্বাংসাত্মক বনযা এবাং ভূ শমধস হদযশেি । এটি প্রধানত পাম্বা
নেীর অ্ববাশহকায 5 শমশিযদনরও থবশি থিাকদক প্রভাশবত কদরশেি ।

কলফশ্বটনয়ান্ট গভনঘ র জম্মু এবং ে়াশ্মীশ্বর "HAUSLA- Inspiring her
growth" ে়ালু েশ্বরশ্বেন
•

জম্মু কাশ্মীদরর থিফদটনযান্ট গভনঘর মদনাজ শসনহা “HAUSLAinspiring her growth” চািু কদরদেন, যা UT-থত কযাটািাইশসাং
মশহিা শিল্প-উদেযািাদের জনয একটি শবস্তৃত থপ্রাগ্রাম। সরকাদরর উদেিয
হ'ি শনযশমত পেশতদত নারী ও পু রুষ শিল্প-উদেযািাদের মদধয বযবধান হ্রাস
করা এবাং বতঘ মাদন শবশভন্ন থপিায শনযু ি মশহিাদেরদক উৎসাশহত করা
যাদত তারাও ‘Hausla’ কমঘসূশচর অ্াংি হদত পাদর।

•

এো়িা এই উদেযাগটির িক্ষয হি মশহিা উদেযািাদের থরাি মদডি শহসাদব
শচশিতকরণ ও িশিিািীকরণ, বাজার, থনটওযাকঘ , প্রশিক্ষণ ও অ্শবশেন্ন
সহাযতা প্রোন এবাং পরবতীকাদি অ্নযানয উদেযািাদের অ্নু প্রাশণত করার
জনয একটি ইদকা-শসদস্টম গদ়ি থতািা ।

কগ়ায়া জল়াতঙ্কমু ক্ত ভ়ারশ্বতর প্রথম র়াশ্বজয পশরণত হশ্বযশ্বে
•

•

মুখযমন্ত্রী ডাঃ প্রদমাে সাওযান্ত থর্াষণা কদরন থয, থেদির মদধয থগাযা
জিাতঙ্কমুি প্রেম রাদজয পশরণত হদযদে। মুখযমন্ত্রী জাশনদযদেন থয গত
শতন বের ধদর রাদজয জিাতদঙ্কর একটিও র্টনা থেখদত পাওযা যাযশন।
শমিন জিাতঙ্কমুি েিটি খু ব কাযঘকরীভাদব শনদজদের কাজটি করদে এবাং
কুকুরদের সমযমদতা টিকাও শেদযদে ।
তেয অ্নুসাদর, 2018 সাি থেদক রাদজয থকানও জিাতদঙ্কর র্টনা থেখদত
পাওযা যাযশন। 2014 সাি থেদক রাষ্ট্রীয অ্শভযাদনর শমিন থরশবদসর
অ্গ্রযাত্রায এই প্রগশত থেখা শেদযদে, থযখাদন প্রশতবের প্রায এক িক্ষ
কুকুরদক থরশবজ প্রশতদরাধক ভযাকশসন থেওযা হদযশেি । এো়িা একটি
সদচতনতামূিক প্রচার করা হদযশেি থযখাদন ভাইরাস সম্পদকঘ 5.2 িক্ষ
স্কুি শিশু এবাং 23,000 শিক্ষকদক অ্বগত করা হদযশেি ।

অ্ন্ধ্রপ্রশ্বদশ্বির মু খযমন্ত্রী ‘YSR Bima’ প্রেল্প ে়ালু েরশ্বলন
•

অ্ন্ধ্রপ্রদেদির মু খযমন্ত্রী ওযাইএস জগন থমাহন থরশি নতু ন শনদেঘ শিকা জাশর
কদর ‘YSR Bima’ প্রকল্পটি চািু কদরদেন, থযখাদন বীমা খাতদক আরও
সহজ করদত সরকার শনদজই সরাসশর মৃ দতর পশরবারদক শবমার পশরমাণ
প্রোন করদব।

•

‘YSR Bima’ প্রকদল্পর মাধযদম 1.32 িক্ষ পশরবারদক সহাযতার জনয,
রাজয সরকার 2021-22 সাদির জনয 750 কে়াটি টাকা বরাে কদরদে। গত
দুই বেদর, রাজয সরকার 'YSR Bima’-র জনয 1307 কে়াটি টাকা বযয
কদরদে।

অ্ন্ধ্রপ্রশ্বদি SALT কপ্র়াগ্র়াম ে়ালু েরল
•

অ্ন্ধ্রপ্রদেি সরকারী শবেযািদয ফাউদন্ডিনাি িাশনঘাংদক রূপান্তর করদত
একটি স়াশ্বপ়াটিঘং অ্ন্ধ্র'স ল়াশনঘ ং ট্র়্ান্সফশ্বমঘ িন (SALT) থপ্রাগ্রাম শুরু
কদরদে যার জনয শবশ্ববযাাংক 250 শমশলযন ডল়ার ঋণ অ্নুদমােন কদরদে।
কমঘসূশচর মূি উদেিযগুশি হি ফাউদন্ডিন স্কুিগুশিদক িশিিািী করা
এবাং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও েক্ষতার শবকাি র্টাদনা । অ্ন্ধ্রপ্রদেদির
পাবশিক স্কুি শিক্ষাবযবস্থায 40 লশ্বক্ষর থবশি শিশু এবাং প্রায 2 িক্ষ শিক্ষক
রদযদে।

গশ্ববষের়া উির়াখশ্বের বন়াঞ্চশ্বল ে়াশ্বল়া-শ্বপটযু ক্ত কে়ার়াল স়াপ আশবষ্ক়ার
েশ্বরশ্বেন
•

“Sukoon” কহল্পল়াইন ে়ালু েরশ্বলন জম্মু ও ে়াশ্মীশ্বরর মু খযসশেব
•

জম্মু এবাং কাশ্মীদরর এর প্রধান থসদেটাশর অ্রুণ কুমার থমহতা SDRF এর

গদবষকরা ইশতহাদস প্রেমবাদরর জনয উিরাখদের বনাঞ্চদি কাদিাথপটযুি থকারাি সাপ আশবষ্কার কদরদেন। সাপটি এল়াশপড পশরবার এবাং
শসশ্বন়াশমের়াস কজন়াশ্বসর সাদে সম্পশকঘ ত। এর তবজ্ঞাশনক নাম এস
শনগ্র়াইশ্বভনট়ার। এটি মুসুশর বন শবভাদগর কবশ্বন়াগ বনযজীবন
অ্ভয়ারশ্বণযর (BWS) ভদ্রজ ব্ল্দক পাওযা থগদে। শবদশ্ব বতঘ মাদন 107
প্রজাশতর প্রবাি সাপ রদযদে। ভারদত মাত্র স়াতটি প্রবাি সাদপর প্রজাশত
থেখদত পাওযা যায।

প্রেম বযাটাশিযদনর 24 × 7 মানশসক স্বাস্থয থহল্পিাইন ‘SUKOON’
উদবাধন করদিন। শমিন যুব জম্মু ও কাশ্মীর এবাং টুযশরজম শবভাদগর
সহদযাশগতায SDRF ফাস্টঘ বযাটাশিযন কাশ্মীদরর উদেযাদগ এই থপ্রাগ্রামটির
মাধযদম কশিশনক সাইদকািশজস্ট, থেরাশপস্ট, পরামিঘোতা এবাং মদনাদরাগ
শবদিষজ্ঞদের থেদক কিকারীদক গাইড প্রোন করা হদব ।

জম্মু ও ে়াশ্মীর 149 বেশ্বরর পু র়াশ্বন়া দরব়ার ঐশতশ্বহযর সম়াশি র্ট়াশ্বল়া

‘SUKOON’ সম্পশ্বেঘ:

•

•

উদবগ, হতািা, থেস, পযাশনক আেমণ, শপটিএসশড, অ্যাডজাস্টদমন্ট
শডসঅ্ডঘার, আত্মর্াতী শচন্তাভাবনা প্রভৃ শত শবষদয শবশভন্ন বযশিদের (বা
তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের) শনদেঘ িনা থেওযার জনয 'SUKOON'
নাদম একটি মানশসক স্বাস্থয থহল্পিাইন উদেযাগ (দটাি শে নম্বর 18001807159) চািু করা হদযদে।
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LG মদনাজ শসনহা গ্রীদের রাজধানী শ্রীনগর এবাং িীদতর রাজধানী জম্মু র
মদধয অ্শফস স্থানান্তদরর 149 বেদরর পু রদনা শববাশষঘক ঐশতদহযর
আনুিাশনকভাদব সমাশপ্তর থর্াষণা করদিন । প্রিাসন জম্মু ও শ্রীনগদর শতন
সপ্তাদহর মদধয ‘দরব়ার মু ভ’ সম্পশকঘ ত জাযগাটি খাশি করার জনয কমীদের
থনাটিি শেদযদে। প্রিাসন জম্মু ও শ্রীনগদর “দরব়ার মু ভ” কমীদের
বসশতদযাগয জাযগা বাশতি কদর শেদযদে, যার ফদি কমঘচারীরা জম্মু অ্েবা
কাশ্মীর উভযই স্থাদনই োকদত পারদব ।
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52তম IFFI 2021 নশ্বভেশ্বর কগ়ায়ায অ্নু শিত হশ্বব
•

•

2021 সাদির ভারদতর আন্তজঘাশতক চিশচ্চত্র উৎসব (IFFI) এর 52তম
সাংস্করণ 28 নদভম্বদর কগ়ায়ায অ্নুশিত হদব । 52তম IFFI এর থরগুদিিন
এবাং থপাস্টার মাননীয তেয ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী প্রে়াি জ়াভ়াশ্বদে়ার
প্রকাি কদরদেন।

•

(আশিপু রদুযাদরর সাাংসে) ।
•

কেন্দ্রীয জ়াহ়াজ প্রশতমন্ত্রী - িান্তনু ঠাকুর ।

•

2019 সাদি শবতীয বাদরর জনয ক্ষমতায আসার পদর 53 জদনর মশন্ত্রসভা
গঠন কদরশেদিন প্রধানমন্ত্রী নদরন্দ্র থমােী। থসখাদন বাাংিা থেদক প্রশতমন্ত্রী

ভারতীয চিশচ্চদত্রর মহানাযক শ্রী সতযশজৎ রাদযর জমিতবাশষঘকী উপিদক্ষ
"সতযশজৎ র়ায ল়াইফট়াইম অ্য়াশেভশ্বমন্ট অ্য়াওয়াডঘ ফর এশক্সশ্বলন্স
ইন শসশ্বনম়া" পু রস্কারটি এই বেদরই প্রশতশিত হদযদে এবাং এটি এই বের
থেদক প্রশতবেরই IFFI এ থেওযা হদব ।

শেদিন বাবু ি সু শপ্রয ও থেবশ্রী থচৌধু রী। বাবু ি শেদিন পশরদবি, বন ও
জিবাযু পশরবতঘ ন মন্ত্রদকর প্রশতমন্ত্রী। অ্নয শেদক থেবশ্রী শেদিন মশহিা ও
শিশু উন্নযন মন্ত্রদকর প্রশতমন্ত্রী। শকন্তু নতু ন মশন্ত্রসভা থেদক বাে পদ়িদেন
তাাঁরা। তার জাযগায মশন্ত্রে থপদিন এই চার জন।

আম়াজন গুজর়াশ্বট ভ়ারশ্বতর প্রথম শডশজট়াল কেন্দ্র ে়ালু েরশ্বল়া
•

•

•

আমাজন গুজরাদতর সু রত িহদর ভারদতর প্রেম শডশজটাি থকন্দ্র চািু
কদরদে। গুজরাদটর মুখযমন্ত্রী শবজয রূপানী এটির উদবাধন কদরদেন।
আমাজদনর শডশজটাি থকন্দ্রগুশি ম়াইশ্বে়া, স্মল এন্ড শমশডয়াম
এন্ট়ারপ্র়াইশ্বসসগুশলশ্বে (MSMEs) ই-কমাদসঘর সু শবধাগুশি সম্পদকঘ
জানার সু দযাগ প্রোন করদব।
MSME গুশি আমাজন শডশজটাি থকন্দ্র পশরেিঘন করদত পাদর এবাং
ইকমাসঘ, শজএসটি এবাং টযাক্স সাদপাটঘ, শিশপাং এবাং িশজশস্টক সাদপাটঘ,
তাশিকাভু ি সহাযতা এবাং শডশজটাি মাদকঘ টিাং সাশভঘ দসদসর প্রশিক্ষণ সহ
তৃ তীয পদক্ষর পশরদষবাগুশি গ্রহণ করদত পারদব ।
সাংস্থাটি ভারত এবাং শবশ্ববযাপী গ্রাহকদের কাদে থপৌাঁোদনার জনয
শবদেতাদের সক্ষম করার শেদক মদনাশনদবি কদরদে এবাং প্রযুশি, রসে
সরবরাহ, শবতরণ পশরকাঠাদমা এবাং শডশজটাইদজিন থপদমন্টগুশিদত
উদিখদযাগয শবশনদযাগ কদরদে যা সশম্মশিতভাদব আরও থবশি গ্রাহক এবাং
বযবসাদক অ্নিাইদন আসদত সহাযতা কদরদে ।

গ়াশন্ধনগশ্বর ভ়ারশ্বতর প্রথম কমশরট়াইম আরশবশ্বট্র্িন কসন্ট়ার স্থ়াপন ের়া হশ্বব
•

গুজর়াট আন্তজঘ়াশতে কমশরট়াইম আরশবশ্বট্র্িন কসন্ট়ার (GIMAC)
স্থাপদনর জনয GIFT শসটিদত আন্তজঘ়াশতে আশথঘ ে পশরশ্বষব়া কেন্দ্র
েতৃঘ পশ্বক্ষর (IFSCA) সাদে গুজর়াট কমশরট়াইম শবেশবদয়ালয MoU
স্বাক্ষর কদরদে। সামুশদ্রক ও শিশপাং থসক্টর সম্পশকঘ ত বদির জনয সাশিশি
এবাং মধযস্থতা কাযঘ পশরচািনা করার জনয GIMAC ভারদত প্রেম থসন্টার
হদত চদিদে । এটি একটি সামুশদ্রক িাস্টাদরর অ্াংি হদব যা গুজর়াট
কমশরট়াইম কব়াডঘ (GMB) বারা গাশিনগদরর GIFT শসটিদত স্থাপন করা
হদযদে।

কেন্দ্রীয সংখয়ালর্ু উন্নযন মন্ত্রশ্বের প্রশতমন্ত্রী - জন বািঘা

•

থকন্দ্রীয স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্শমত িাহদক অ্শতশরি োশযে শহসাদব থেওযা হদযদে
সহদযাশগতা মন্ত্রক।

•

কদশ্বির নতু ন শিক্ষ়ামন্ত্রী- ধদমঘন্দ্র প্রধান।

•

বস্ত্র ও ব়াশণজয মন্ত্রে - পীযুষ গযাি ।

•

করলমন্ত্রী- অ্শশ্বনী তবষ্ণব।

•

কেন্দ্রীয ন়ারী ও শিশু েলয়াণ মন্ত্রী- স্মৃশত ইরাশন।

•

প্রশতরক্ষ়া মন্ত্রী : রাজনাে শসাংহ |

•

সডে পশরবহন ও মহ়াসডে মন্ত্রী : শনশতন গােকারী |

•

সংখয়ালর্ু শবষযে মন্ত্রী : মু িার আব্বাস নাকশভ |

•

আইন ও শবে়ার মন্ত্রী : শকদরন শরশজজু |

NTPC ভ়ারশ্বতর গুজর়াশ্বটর েশ্বের রশ্বণ বৃ হিম কস়াল়ার প়াওয়ার প়ােঘ শনমঘ ়াণ
েরশ্বত েশ্বলশ্বে
•

ভারদতর বৃ হিম শবদুযত থজনাদরটর এনটিশপশস শিশমদটড গুজরাদতর
কদের রণ অ্ঞ্চদি বৃ হিম থসৌর ফদটাদভািটাইজ প্রকল্প শনমঘান করদত
চদিদে । থসৌর শবদুযৎ পাকঘ টির ধারণক্ষমতা 4.75 শগগাওযাট (Gw) / 4750
থমগাওযাট । প্রকল্পটি এনটিশপশসর পু ননঘবীকরণদযাগয িশি আমঘ, NTPC
Renewable Energy (NTPC-REL) এর মাধযদম শনশমঘত হদব।

কম়াদীর নতু ন মশন্ত্রসভ়ায বড দ়াশযত্ব কপশ্বলন ব়াংল়ার ে়ার স়াংসদ শনিীে
প্রামাশণক, সু ভাষ সরকার, জন বািঘা ও িান্তনু ঠাকুর
•

কেন্দ্রীয স্বর়াষ্ট্র মন্ত্রে ও কেন্দ্রীয েীড়া ও যু ব েলয়াণ মন্ত্রশ্বের
প্রশতমন্ত্রী- শনিীে প্রামাশণক(অ্শমত িাদহর থডপু টি শহসাদব কাজ করদবন)।

•

কেন্দ্রীয শিক্ষ়া প্রশতমন্ত্রী - সু ভাষ সরকার ।
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গুরুগ্র়াশ্বম ভ়ারশ্বতর প্রথম ‘িসয এটিএম’ কখ়াল়া হল

টুইট়ার শবনয প্রে়ািশ্বে ভ়ারশ্বতর আব়াশসে অ্শভশ্বয়াগ েমঘ েতঘ ়া শহস়াশ্বব

•

শনশ্বয়াগ েশ্বরশ্বে

হশরযানার গুরুগ্রাদম পাইিট প্রকল্প শহসাদব থেদির প্রেম ‘িসয এটিএম’
স্থাপন করা হদযদে। এটি একটি অ্দটাদমটিক থমশিন, যা ঠিক একটি বযাঙ্ক
এটিএদমর মদতা কাজ করদব । এই থমশিনটি জাশতসাংদর্র (UN) ‘ওয়ােঘ
ফুড কপ্র়াগ্র়াম’ এর অ্ধীদন ইনস্টি করা হদযদে এবাং এটিদক
‘অ্শ্বট়াশ্বমশ্বটড, ম়াশল্ট েশ্বম়াশডটি, কগ্রইন শডসশ্বপশন্সং কমশিন’ও বিা
হয।

•

টুইট়ার শবনয প্রে়ািশ্বে ভারদতর জনয আবাশসক অ্শভদযাগ কমঘকতঘ া
(RGO) শহসাদব শনযুি কদরদে । বযবহারকারীরা ওদযবসাইদট তাশিকাভু ি
ইদমি আইশড বযবহার কদর শবনয প্রকাদির সাদে থযাগাদযাগ করদত
পারদবন। এর আদগ মাশকঘ ন-শভশিক সাংস্থাটি কযাশিদফাশনঘযা শভশিক থজদরশম
কযাদসিদক ভারদতর নতু ন অ্শভদযাগ কমঘকতঘ া শহসাদব শনদযাদগর থর্াষণা
কদরশেি।

প্রথম য়াত্রীব়াহী কট্র্ন মশণপু র র়াশ্বজয প্রশ্ববি েরল
আসাদমর শিিচর থরিওদয থস্টিন থেদক একটি যাত্রীবাহী থট্র্ন র়াজধ়ানী
এক্সশ্বপ্রস মশণপু দরর তবঙ্গ়াইেুনপ়াও করলওশ্বয থস্টিন থপৌাঁদেদে । এটি
থট্র্নটির একটি ট্র্াযাি রান শেি । থট্র্নটি উির- পূ দবঘর এই দুটি থস্টিদনর
মদধয 11 শকদিাশমটার দূরে অ্শতেম কদর । থরি কমঘকতঘ ারা থট্র্নটিদতই
উপশস্থত শেি ।

•

থট্র্নটি মশণপু দরর শজশরবাম থরিওদয থস্টিদন শকেু ক্ষদনর জনয োদম ।
এখাদন জাতীয সাংগীদতর এবাং জাতীয পতাকা উদিািদনর মধয শেদয
থরিওদয কমঘকতঘ াদের স্থানীয নাগশরকরা অ্ভযেঘনা জানায।
উদিখদযাগযভাদব, তবঙ্গাইচু নপাও-ইম্ফি (মশণপু দরর রাজধানী) থরিপেটিও
শনশমঘত রদযদে। একবার থিষ হদি এটি ইম্ফদির কাদে েীর্ঘতম থরিওদয
টাদনি হদব।

উিরপ্রদেদির মু খযমন্ত্রী থযাগী আশেতযনাে একটি জনসাংখযা শনযন্ত্রণ নীশত চািু

েণঘ ়াটে সরে়ার কবঙ্গ়ালুরুশ্বত 46টি কেশ্বম্পশ্বগৌড়া কহশরশ্বটজ স়াইশ্বটর শবে়াি
েরশ্বব

অ্জঘদনর থচিা করদে এবাং সরকার জনসাংখযা বৃ শের হার 2.1 িত়াংি কমাদনার

•

দ্যই সন্ত়ান নীশত :

•

•

কণঘাটক রাজয সরকার পযঘটন প্রচাদরর িদক্ষয থবঙ্গািু রু নগরাঞ্চদি, থবঙ্গািু রু
গ্রামাঞ্চদি, রামনগ়ি, শচকবিাপু র এবাং তু মাকুরু থজিায অ্বশস্থত 46 টি
থকদম্পদগৌডা থহশরদটজ সাইদটর শবকাদির শসোন্ত শনদযদে। মুখযমন্ত্রী শব এস
ইদযশেউরপ্পার মদত শতনটি সাশকঘ দট শচশিত স্থানগুশি পযঘটন প্রচাদরর জনয
223 কে়াটি টাকা বযদয ততশর করা হদব।

যশেও ভারদতর নতু ন আইটি শবশধ অ্নুসাদর, 50 লশ্বক্ষর থবশি বযবহারকারী
থসািযাি শমশডযা িযাটফমঘগুশিদত শচফ কমিাদযন্স অ্শফসার, থনাডাি
অ্শফসার এবাং অ্শভদযাগ কমঘকতঘ া শহসাদব শতনটি মূি কমী শনদযাগ করা
বাধযতামূিক এবাং এই শতনটি কমীদকই ভারদতর বাশসদা হদত হদব।

উিরপ্রশ্বদি সরে়ার জনসংখয়া ড্র়াফট শবশ্বল দ্যই সন্ত়ান নীশতর প্রস্ত়াব েশ্বরশ্বে
কদরদেন, যার উদেিয হি েম্পশতদের দুটির থবশি বাচ্চা না থনওযাদত উৎসাশহত
করা। জনসাংখযা শনযন্ত্রণ জনসাধারদণর মদধয সদচতনতার পািাপাশি োশরদ্রতার
উপর শনভঘ র কদর- এটি উদিখ কদর থযাগী আশেতযনাে বদিন, জনসাংখযা নীশত
2021-2030 থত প্রদতযক সম্প্রোদযর কো থভদব শসোন্ত থনওযা হদযদে ।
স্বাস্থযমন্ত্রী জয প্রতাপ শসাং বদিদেন, উিরপ্রদেি 2050 সাদির মদধয শস্থশতিীিতা
থচিা করদে।
•

জনসাংখযা শনযন্ত্রণ শবি প্রণযনকারী UP আইন কশমিন বদিদে থয, নীশতটি
থস্বোকৃত হদব এবাং কাউদক থকানও শবশধ অ্নুসরণ করদত বাধয করা হদব
না। তদব, যশে থকানও েম্পশত দুটির থবশি সন্তান না থনওযার শসোন্ত থনন
তদব তারা সরকারী সু দযাগ সু শবধাগুশি পাওযার জনয উপযুি হদবন।

উির়াখশ্বে ভ়ারশ্বতর প্রথম শেশ্বট়াগ়াশমে গ়াশ্বডঘন উশ্বব়াধন ের়া হল

অ্নযশেদক যশে যারা নীশতগুশি অ্নুসরণ না কদর তাহদি তাদের সরকারী

•

চাকুরী, থরিন গ্রহণ এবাং অ্নযানয সু দযাগসু শবশধদত শবশধশনদষদধর সম্মু খীন
হদত হদব।

উিরাখদের থেরাদুদনর থেওবান অ্ঞ্চদি প্রায 50টি শবশভন্ন প্রজাশতর
শেদোদগশমক বাগান উদবাধন করা হদযদে। বাগানটি 9,000 ফুট উচ্চতায
অ্বশস্থত এবাং শতন একর জাযগা জু দ়ি শবস্তৃত রদযদে। এটি থজিার চেতা
িহদর অ্বশস্থত । উেযানটি উদবাধন কদরন সমাজকমী অ্নু প কনৌটিয়াল।
শেশ্বট়াগ়াম েী?
•

শেদোগাদমর অ্েঘ "গুি প্রজনন" অ্েঘাৎ যার থকাদনা বীজ, থকানও
ফু ি উৎপন্ন হয না। সু তরাাং, শেদোগাম বীজশবহীন উশদ্ভেদক থবাঝায
। তিবাি, িাদযাফাইটস (িযাওিা, শিভারওটঘস), িাইদকন, ফানঘ এবাং
েত্রাক হ'ি শেপদটাগামগুশির সবঘাশধক পশরশচত গ্রুপ যার বাাঁচার জনয
আদ্রঘ স্থাদনর প্রদযাজন হয।
12

কদিীয শবে়াস ও সংস্কৃশত রক্ষ়ার জনয নতুন শবভ়াগ ততশর েরশ্বব আস়াম
সরে়ার
•

আসাদমর মশন্ত্রসভা রাদজযর “উপজ়াশত ও আশদব়াসী সম্প্রদ়াশ্বযর
শবে়াস, সংস্কৃশত ও ঐশতহয” রক্ষা ও সাংরক্ষদণর জনয একটি স্বাধীন শবভাগ
গঠদনর থর্াষণা কদরদে । এই নতু ন শবভাগটি শনশিত করদব, থযন রাদজযর
আশেবাসী জনদগািী তাদের শবশ্বাস এবাং ঐশতহযদক রক্ষা করদত পাদর,
পািাপাশি তাদের প্রদযাজনীয সহাযতা প্রোন করা হদব ।
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•

আশেবাসী উপজাশত থযমন কব়াশ্বড়াস, র়াভ়াস, শমশিংস এবাং অ্নযানযদের
সাদে তাদের শনজস্ব ধমীয শবশ্বাস এবাং অ্ননয ঐশতহয রদযদে, যা এখনও
পযঘন্ত তাদের সাংরক্ষদণর জনয প্রদযাজনীয সমেঘন পাযশন। মশন্ত্রসভা তবঠদক
সরকার একমত থয শবশভন্ন প্রকদল্পর দ্রুত বাস্তবাযন শনশিত করার জনয

প্রেল্প সম্পশ্বেঘ:

আশেঘক ও প্রিাসশনক সাংস্কাদরর প্রদযাজন । তবঠদক শসোন্ত থনওযা হদযদে
থয কশমিনারদের থনতৃ দে শবভাগীয কশমটিগুশি 2 থকাটি টাকা বা তার শনদচর
প্রকল্পগুশির জনয এই অ্নুদমােদনর অ্শধকারী হদব।

•

•

সাংগ্রহ করা হদব এবাং পরবতী কাদজর জনয থস্টিন হাউস অ্শফসারদের
কাদে হস্তান্তর করা হদব |

ডলশফন গশ্ববষণ়া কেন্দ্র (NDRC) গদ়ি উঠদত চদিদে । শবদিষজ্ঞদের েি
বারা গঙ্গা নেীদত 2018-19 সাদির একটি সমীক্ষার সময প্রায 1,455 টি
ডিশফদনর থেখা পাওযা থগদে । গাদঙ্গয ডিশফন ভারদতর জাতীয জিজ প্রাণী,
তদব প্রাযিই এরা অ্নবধ শিকাদরর সম্মু খীন হয । গঙ্গায ডিশফদনর উপশস্থশত
একটি স্বাস্থযকর বাস্তুতদন্ত্রর িক্ষণ কারণ ডিশফদনরা কমপদক্ষ 5 ফু ট থেদক 8 ফু ট
গভীর জদি বাস কদর।

শপঙ্ক শবট শসদস্টদম শবদিষ প্রশিশক্ষত মশহিা পু শিি অ্শফসার থমাতাদযন করা
হদযদে। কণঘাটক থস্টট থরাড ট্র্ান্সদপাটঘ কদপঘাদরিন (KSRTC), প্রাইদভট
বাদস, স্কুি, কদিজ এবাং বাস স্টপস সহ অ্নযানয পাবশিক থিদস এই

শবহ়াশ্বরর প়াটন়ায ভ়ারশ্বতর প্রথম জ়াতীয ডলশফন গশ্ববষণ়া কেন্দ্র গশ্বড উঠশ্বব
পাটনা শবশ্বশবেযািয প্রাঙ্গদন গঙ্গার তীদর ভারদতর এবাং এশিযার প্রথম জ়াতীয

পঞ্চাদযদতর সেসয, প্রশতদবিী এবাং অ্নযানয স্থানীযদের কাে থেদক তেয

প্রশিশক্ষত মশহিা পু শিি অ্শফসার উপশস্থত োকদবন।
•

14 টি থজিায শপঙ্ক শনযন্ত্রণ েক্ষ স্থাপন করা হদযদে যাদত কাযঘেম সমন্বয
করা যায।

•

শপঙ্ক িযাদডা পাহারা েিও থমাতাদযন করা হদব যাদত জনবহুি এিাকায
অ্সামাশজকদের উপশস্থশত সনাি করা যায এবাং বযবস্থা থনওযা যায।

•

প্রকদল্পর অ্াংি শহদসদব "শপঙ্ক কর়াশমও" নাদম মশহিা পু শিি কমঘকতঘ াদের
একটি বু দিট পাহারা েিও চািু করা হদযশেি।

গ়াশ্বঙ্গয ডলশফন সম্পশ্বেঘ:

ইশ্বন্ড়ার ইশ্বন্টল শিন এয়ার েয়াট়াশলি কপ্র়াগ্র়াশ্বম স্থ়ান প়াওয়া জনয এেম়াত্র

•

গাদঙ্গয ডিশফনদক একটি শবপেগ্রস্থ জিজ প্রাণী শহসাদব থর্াষণা করা
হদযদে । শবদশ্বর চারটি শমশি জদির ডিশফন প্রজাশতর মদধয একটি এখাদন

ভ়ারতীয িহর হশ্বয উঠশ্বল়া

থেখদত পাওযা যায এবাং আরও শতনটি প্রজাশত ইয়াংশ্বজ নদী, পাশকস্তাদনর

এযার কযাটাশিস্ট থপ্রাগ্রাদমর জনয থেি থেদক শনবঘাশচত একমাত্র িহর হদয

শসন্ধু নদী এবাং আম়াজন নদীশ্বত থেখদত পাওযা যায|

উদঠদে। প্রকল্পটির আওতায ইদদার থপৌর কদপঘাদরিন এবাং মধযপ্রদেি দূষণ

ভারদতর সবদচদয পশরষ্কার পশরেন্ন িহর মধযপ্রদেদির ইশ্বন্দ়ার আন্তজঘাশতক শিন

উিরপ্রশ্বদশ্বির ম়ান্দুয়াশডহ করলশ্বিিনটির ‘শ্ববন়ারস’ ন়ামেরণ ের়া হশ্বযশ্বে

শনযন্ত্রণ থবাদডঘর সহদযাশগতায িহদরর বাতাসদক শুে করদত প়াাঁে বেশ্বরর জনয

•

অ্বদিদষ ম়ান্দু য়াশডহ থরিদস্টিনটি উির-পূ বঘ থরিপে (NER) বারা

এটি পশরচাশিত হদব। প্রকদল্পর অ্ধীদন, USAID এবাং পাটঘনাররা স্থানীয দূষদণর

'শ্ববন়ারস' নামকরণ করা হদযদে। থরি থবাডঘ নতু ন নামটি অ্নুদমােদনর পদর
NER পু রাদনা সাইনদবাডঘটি নতু নটির সাদে বেি কদরদে, যাদত ‘দবনারস’
থিখা আদে । নতু ন থিখা সাইনদবাডঘগুশিদত শহশদ, সাংস্কৃত, ইাংদরশজ এবাং
উদুঘ ভাষায থবনারস থিখা হদযদে ।

উৎসগুশি আরও ভািভাদব বু ঝদত এবাং পশরষ্কার, স্বাস্থযকর বাতাদসর জনয পরীক্ষা

প্রািন থরিমন্ত্রী এবাং জম্মু ও কাশ্মীদরর বতঘ মান গভনঘর মদনাজ শসাং এই
অ্নুদরাধটি থপি করার পদর এই থস্টিদনর নাম পশরবতঘ ন করার প্রশেযাটি
2019 সাদি শুরু হয। ঐ একই বেদর, উিরপ্রদেি সরকার প্রস্তাবটি গ্রহণ
কদর এবাং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণািদয থপ্ররণ কদর।

ওযার্ল্ঘ শরদসাদসঘস ইনশস্টটিউট (WRI) এবাং পশরদবি প্রশতরক্ষা তহশবি

•

কের়াল়া পু শলি 'শপঙ্ক প্রশ্বটেিন' প্রেল্প ে়ালু েশ্বরশ্বে
থকরািা পু শিি সরকারী, থবসরকারী এবাং শডশজটাি জাযগাগুশিদত মশহিাদের

দ্রুততর করদত এবাং থস্কি সমাধাদনর জনয স্থানীয সম্প্রোদযর সাদে কাজ করদব।
শিন এয়ার েয়াট়াশলি কপ্র়াগ্র়াম সম্পশ্বেঘ:
•

শিন এযার কযাটাশিস্ট হি শনম্ন ও মধযম আদযর থেিগুশির বাযু দূষণ থরাদধ
(WRI) এর থনতৃ দে ইউএস এদজশন্স ফর ইন্টারনযািনাি থডভিপদমন্ট
(USAID) এবাং থলাবাি কনদসাটিঘযাম অ্গঘানাইদজিন বারা চািু করা একটি
নতু ন ফ্ল্যাগশিপ থপ্রাগ্রাম।

েণঘ ়াটে তৃতীয শলঙ্গশ্বদর জনয ে়ােশর সংরক্ষণ ে়ালু েরশ্বল়া
•

কণঘাটক থেদির প্রেম রাদজয পশরণত হদযদে থযখাদন সমস্ত সরকারী

সু রক্ষার জনয 'শপঙ্ক প্রশ্বটেিন' প্রকল্প নাদম একটি নতু ন উদেযাগ শুরু কদরদে ।

চাকশরদত তৃ তীয শিদঙ্গর সম্প্রোদযর জনয এে িত়াংি সাংরক্ষদণর বযবস্থা

'শপঙ্ক প্রশ্বটেিন' প্রকদল্পর িক্ষয হি থযৌতু ক সাংোন্ত সমসযা, সাইবার-বু শিাং
এবাং পাবশিক থিদস অ্পমান প্রশতদরাধ করা। এটির 10 টি উপাোন রদযদে যার

করা হদে । সরকার এই শবষদয হাইদকাদটঘ একটি প্রশতদবেন জমা শেদয

মদধয একটি শপঙ্ক পু শিি থপদট্র্াি শসদস্টদম সশেয রদযদে, যার নাম 'শপঙ্ক
জনমইশি শবট।
13

জাশনদযদে থয, েণঘ ়াটে শসশভল স়াশভঘ স (শ্বজশ্বনর়াল শনশ্বয়াগ) শবশধ,
1977 সাংদিাধদনর জনয একটি শরদপাটঘ জাশর করা হদযদে ।
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ব়াসবর়াজ কব়াম়াই েণঘ ়াটশ্বের নতুন মু খযমন্ত্রী শহস়াশ্বব শনবঘ ়াশেত হশ্বলন

সাংদকাচদনর ফিস্বরূপ 157.5 শবশলযন ম়াশেঘন ডল়ার থেদক 102.2

•

ভারতীয জনতা পাটিঘর (শবদজশপ) আইনসভা েি সবঘসম্মশতেদম

শবশলযন ম়াশেঘন ডল়াশ্বর োাঁ়িাদনা । ভারত শবগত 17 বেদর মদধয প্রেমবার

শিঙ্গাযাদতর শবধাযক ব়াসবর়াজ এস কব়াম়াইশ্বে কণঘাটদকর নতু ন মুখযমন্ত্রী

কাদরন্ট অ্যাকাউন্ট উবৃি থেদখদে।

শনবঘাশচত কদরদে। 61 বের বযসী ব়াসবর়াজ এস কব়াম়াই এই শবএস

ে়াশ্বরন্ট অ্য়াে়াউন্ট উবৃি / র়্াটশত হল রি়াশন এবং আমদ়াশনর মশ্বধয

ইদযশেউরপ্পার স্থাদন এই পদের োশযে সামিাদবন । শতশন 2021 সাদির 28

প়াথঘ েয।

জু িাই কণঘাটদকর 23তম মুখযমন্ত্রী শহসাদব িপে থনদবন। এর আদগ

•

বাসভরাজ থবামাই BSY এর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেদিন। সরকার। শতশন দুইবাদরর
MLC এবাং হাদভশর থজিার শিগগাাঁওদযর শতনবাদরর শবধাযক শেদিন ।

ভারদত আমোশনর থচদয থবশি শেি।
•

MP সরে়ার আযুশ্ববঘশ্বদর প্রে়াশ্বরর জনয ‘শ্বদব়ারণয’ প্রেল্প ে়ালু েরশ্বত েশ্বলশ্বে
•

মধযপ্রদেদি AYUSH এর প্রচাদরর জনয এবাং এটিদক কমঘসাংস্থাদনর সাদে
যুি করদত সরকার ‘শ্বদব়ারণয’ প্রকল্প চািু করদত চদিদে । এই প্রকল্পটি
রাদজযর উপজাশত অ্ঞ্চদি বসবাসকারী মানুষদের কমঘসাংস্থান থেওযার জনয
চািু করার শসোন্ত থনওযা হদযদে। থেবারণয থযাজনার মাধযদম রাদজয আযুষ

Ind-Ra FY22 এর জনয ভ়ারশ্বতর শজশডশপ বৃ শের হ়ার 9.6% পূ বঘ়ানু ম়ান
েশ্বরশ্বে
•

এদজশন্সর বারা এটি 10.1 িত়াংি অ্নুমান করা হদযশেি। এই হারটি অ্বিয
2021 সাদির 31 শডদসম্বদরর মদধয ভারদতর সম্পূ ণঘ প্রাপ্তবযস্ক মানুষদক

শবভাগ, উেযানতত্ত্ব শবভাগ, উেযান শবভাগ, কৃশষ শবভাগ, ক্ষুদ্র ও মাঝাশর

ভযাকশসন থেওযার উপর শনভঘ র করদব ।

উদেযাগ শবভাগ, শিল্প নীশত ও শবশনদযাগ প্রচার শবভাগ এবাং উপজাশত শবষযক

ওশডি়ার পু রী ভ়ারশ্বতর প্রথম িহর কযখ়াশ্বন উচ্চ গুনসম্পন্ন প়ানীয জল
সরবর়াহ ের়া হশ্বব
•

অ্থঘ মন্ত্রী শসথ়ারমন COVID-19 এর জনয 6,28,993 কে়াটি ট়াে়ার ত্র়াণ
পয়াশ্বেজ কর়্াষণ়া েশ্বরশ্বেন
•

থকন্দ্রীয অ্েঘ ও কদপঘাদরট শবষযক মন্ত্রী শনমঘিা শসোরমন থকাশভড -19
মহামারীর শবতীয তরঙ্গ বারা ক্ষশতগ্রস্থ মানুষ ও বযবসাশযকদের জনয

পু রী ভারদতর প্রেম িহর হদয উদঠদে থযখাদন মানুষজন 24 র্ন্ট়া সর়াসশর

6,28,993 কে়াটি ট়াে়ার ত্রাণ থর্াষণা কদরদেন । শতশন থমাট 17 টি

েল কথশ্বে উচ্চম়াশ্বনর প়ানীয জল প়াশ্বব । এরফদি পু রীর মানুষজন

পেদক্ষদপর কো থর্াষণা কদরদেন।

সরাসশর কি থেদক উচ্চমাদনর পানীয জি সাংগ্রহ করদত পারদব । এখন

এই 17 টি পদশ্বক্ষপশ্বে আরও 3 টি শবস্তৃত শবভ়াশ্বগ শবভক্ত ের়া

থেদক পানীয জি সাংরক্ষণ বা শফল্টার করার েরকার থনই।
•

ইশন্ডয়া করটিংস এন্ড শরস়ােঘ (Ind-Ra) FY22 এর জনয ভারদতর
শজশডশপ বৃ শের হার 9.6 িত়াংি অ্নুমান কদরদে । এর আদগ এই থরটিাং

এর জনয কৃশষ উৎপােক সাংস্থা, আযুষ শবভাগ, বন শবভাগ, পিী উন্নযন

শবভাগ শমিন থমাদড একসাদে কাজ করদব।

কাদরন্ট অ্যাকাউন্ট র্াটশত ইশঙ্গত থেয থয ভারদত আমোশন করা পশরমাণ
ভারত থেদক রপ্তাশনর থচদয থবশি শেি ।

ওষুধ উৎপােদনর জনয একটি সম্পূ ণঘ ভযািু থচইন ততশর করা হদব।
•

কাদরন্ট অ্যাকাউন্ট উবৃি ইশঙ্গত থেয থয ভারত থেদক রপ্তাশনর পশরমাণ

হশ্বযশ্বে:

এই প্রকদল্পর ফদি পু রীর আ়িাই িাখ নাগশরক এবাং প্রশত বের পযঘটন স্থাদন

1. মহামারী থেদক অ্েঘননশতক মুশি (8)

আসা 2 থকাটি পযঘটকরা উপকৃত হদবন। তাদের আর জদির থবাতি বহন

2. জনস্বাস্থয থজারোর করা (1)

করার েরকার থনই। পু রীদত আর 400 থমট্রিক টন িাশস্টক বজঘয থবাঝাই করা

3. বৃ শে ও কমঘসাংস্থান সৃ শি (8)

হদব না। পু রীর 400 টি স্থ়াশ্বন জদির থফাযারা ততশর করা হদযদে।
জু শ্বন GST সংগ্রশ্বহর পশরম়াণ 1 ল়াখ কে়াটি ট়াে়ার শনশ্বে ন়ামশ্বল়া
Economy News
FY21 অ্থঘ বেশ্বর ভ়ারত 0.9% ে়াশ্বরন্ট এে়াউন্ট উবৃি অ্জঘন েশ্বরশ্বে
•

শরজাভঘ বযাঙ্ক অ্ফ ইশন্ডযা প্রকাশিত তেয অ্নুসাদর, ভারত FY 21 অ্েঘবেদর
শজশডশপ-র 0.9% কাদরন্ট অ্যাকাউন্ট উবৃদির কো জাশনদযদে। FY 20
অ্েঘবেদর কাদরন্ট অ্যাকাউন্ট র্াটশত শেি 0.9%। FY21 অ্েঘবেদর কাদরন্ট
একাউন্ট উবৃি হওযার কারণ হি 2019-20 সাদি বাশণজয র্াটশতর তীি
14

•

টানা আট মাস এক িাখ থকাটি টাকার উপদর োকার পদর জু দন GST সাংগ্রহ
এক িাখ থকাটি টাকার শনদচ থনদম থগি । থকন্দ্র জু ন মাদস 92,849 কে়াটি
ট়াে়া GST সাংগ্রহ কদরদে যার মদধয আদে 16,424 কে়াটি ট়াে়ার
CGST, 20,397 কে়াটি ট়াে়ার SGST, 49,079 কে়াটি ট়াে়ার IGST
(পণয আমোশনদত সাংগৃ হীত 25,762 থকাটি টাকা সহ) এবাং Cess 6,949
কে়াটি ট়াে়া (পণয আমোশনদত 809 থকাটি টাকা সহ )।
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শফে করটিংস FY22 এর জনয ভ়ারশ্বতর শজশডশপ 10% অ্নু ম়ান েশ্বরশ্বে
•

•

শফচ থরটিাংস ভারদতর শজশডশপ বৃ শে 2021-22 (FY22) এর জনয 10%
অ্নুমান কদরদে। এর আদগ এই সাংস্থা 12.8% পূ বঘাভাস শেদযশেি । এই
হ্রাদসর কারণ হ'ি COVID-19 এর শবতীয থেউ এর পর অ্েঘনীশতর ধীর
গশতদত পু নরুোর ।

Rankings & Reports
কেন্দ্র স্ম়াটঘ শসটিস অ্য়াওয়াডঘস 2020 শবজযীশ্বদর পু শ্বর়া ত়াশলে়া প্রে়াি েরশ্বল়া
•

থকন্দ্র সরকার 2020 সাদি স্মাটঘ শসটি পু রষ্কার থর্াষণা কদরদে যাদত ইশ্বন্দ়ার
(মধযপ্রশ্বদি) এবাং সু রত (গুজর়াট) তাদের সামশগ্রক উন্নযদনর জনয
সশম্মশিতভাদব এই পু রষ্কার শজদতদে। 2020 সাদির স্মাটঘ শসটি পু রষ্কার এর
অ্ধীদন উির প্রশ্বদি সকি রাদজযর মদধয িীদষঘ উদঠ আদস, তারপদর আদস
মধযপ্রশ্বদি এবাং ত়াশমলন়াডু । সামাশজক শেক, প্রিাসন, সাংস্কৃশত, নগর
পশরদবি, সযাশনদটিন, অ্েঘনীশত, পশরদবি গঠন, জি, নগর প্রভৃ শতর উপর
শভশি কদর স্মাটঘ শসটি পু রষ্কার থেওযা হদযশেি।

•

থকদন্দ্রর মদত, স্মাটঘ শসটিস শমিদনর আওতায োকা থমাট প্রস্তাশবত
প্রকল্পগুশির মদধয এখন পযঘন্ত 1,78,500 থকাটি টাকার 5,924 টি প্রকল্প
(সাংখযা অ্নুসাদর 115%) থটন্ডার হদযদে। অ্নযশেদক 5,236 টি প্রেশ্বল্পর
(সাংখযা অ্নুসাদর 101%) কাদজর অ্ডঘার জাশর করা হদযদে, যার মূিয
1,46,125 থকাটি টাকা।

শফচ শবশ্বাস কদর থয দ্রুত টিকাকরণ বযবস্থা বযবসায এবাং গ্রাহদকর
আত্মশবশ্বাদস সাদস্টদনবি পু নজঘাগরদণ সহাযতা করদব; তদব এটি না হদি
অ্েঘননশতক পু নরুোর পরবতী থেউ এবাং িকডাউদনর উপর শনভঘ র করদব ।

জু শ্বন WPI মু দ্র়াস্ফীশত েশ্বম 12.07 িত়াংি হল
জু দন অ্পশরদিাশধত থতি ও খােয সামগ্রীর োম হ্রাস পাওযার কারদণ
পাইকাশর মূিযশভশিক মূিযস্ফীশত শকেু টা কদম 12.07 িত়াংশ্বি
োাঁশ়িদযদে। তদব WPI মূিযস্ফীশত জু দন টানা তৃ তীয মাদস ডাবি শডশজদট
থেদক যায । 2020 সাদির জু দন WPI মুদ্রাস্ফীশত শেি (-) 1.81 িতাাংি।
খু চরা মুদ্রাস্ফীশত জু দন টানা শবতীয মাস RBI এর শনযন্ত্রদণ আদে । জু ন
মাদসর খু চরা মুদ্রাস্ফীশত 6.26 িত়াংি ।
মশ্বন র়াখ়ার শবষযগুশল:
•

জ্বািাশন ও শবদুযদতর মূিয জু ন মাদসর তু িনায কদম 32.83 িত়াংশ্বি
োাঁশ়িদযদে, যা থম মাদস শেি 37.61 িত়াংি ।

•

জু দন খােয সামগ্রীদতও মুদ্রাস্ফীশত হ্রাস থপদয 3.09 িত়াংশ্বি
োাঁশ়িদযদে, যা থম মাদস 4.31 িত়াংি শেি । এমনশক থপাঁযাদজর
োমও থবদ়িদে।

•

উৎপাশেত পণযগুশিদত মূিযস্ফীশত জু ন মাদস 10.88 িত়াংশ্বি
োাঁশ়িদযদে, যা আদগর মাদস শেি 10.83 িত়াংি

শবশ্বদিী েমীশ্বদর জনয আিগ়াব়াত শবশ্বের সবশ্বেশ্বয বযযবহুল িহর
•

•

আিগাবাত িহর মাদবঘি ভবন এবাং স্মৃশতস্তম্ভগুশির জনয শবখযাত ।
এখাদন টািু চ্চকা বাজার নাদম মধয এশিযার অ্নযতম বণঘময বাজার
আদে । অ্নযানয পযঘটন থকন্দ্রগুশির মদধয রদযদে জাতীয যাদুর্র,
থহাযাইট মাদবঘি, তু কঘ দমনবািী থকবিিওদয, চারুকিা জাদুর্র,
আদিম সাাংস্কৃশতক ও শবদনােন থকন্দ্র এবাং তু কঘ দমদনর কাদপঘট যাদুর্র।
ভ়ারতীয িহরগুশল:

Care Ratings ভ়ারশ্বতর শজশডশপ বৃ শে 8.8-9% এর মশ্বধয পূ বঘ়ানুম়ান েশ্বরশ্বে
•

•

থকযার থরটিাংস এদজশন্স চিশত অ্েঘবের 2021-22 (FY22) থত ভারদতর
গ্রস থডাদমশস্টক থপ্রাডাক্ট (GDP) বৃ শের হার 8.8 থেদক 9 িত়াংি অ্বশধ
পূ বঘানুমান কদরদে । 2020-21 অ্েঘবেদর থেদির অ্েঘনীশত 7.3 িত়াংি
কদমশেি।
শরদপাদটঘ আরও বিা হদযদে থয, FY22 এর জনয আশেঘক র্াটশত 17.38
লক্ষ কে়াটি থেদক 17.68 লক্ষ কে়াটি টাকার মদধয অ্নুমান করা হদযদে।
অ্েঘনীশতর প্রধান চািক হদত চদিদে মূিত কৃশষ ও শিল্প খাত।

IMF 2022 অ্থঘ বেশ্বরর জনয ভ়ারশ্বতর আশথঘ ে উন্নযশ্বনর পূ বঘ়ানুম়ান েশ্বরশ্বে
9.5%
•

ইন্ট়ারনয়ািন়াল মশনট়াশর ফ়ান্ড (IMF) 2021-22 (FY22) অ্েঘবেদরর
জনয ভারদতর অ্েঘননশতক আশেঘক উন্নযদনর পূ বঘাভাস কদরদে 9.5 িত়াংি,
যা পূ দবঘ 12.5 িত়াংি কদরশেি । GDP বৃ শের হার শনম্নগামী হওযার কারণ
মূিত পযঘাপ্ত পশরমাদণ ভযাকশসদনর অ্ভাব এবাং কদরানাভাইরাদসর তৃ তীয
থেউ এর সম্ভাবনা।
15

মধযএশিযার তু কঘ দমশনস্তাদনর রাজধানী আিগাবাত শবদেিী কমীদের জনয
শবদশ্বর সবদচদয বযযবহুি িহর শহসাদব নামকরণ করা হদযদে। পরামিঘোতা
Mercer 2021-এর কস্ট-অ্ফ-শিশভাং সমীক্ষায এই িহরটিদক িীদষঘ
থরদখদে । হংেং শবতীয স্থাদন রদযদে । এরপদরই রদযদে যোেদম
কলব়ানশ্বনর তবরুত এবাং জ়াপ়াশ্বনর কট়াশেও ।
আি়াগ়াব়াত সম্পশ্বেঘ

•

মুম্বই ভারদতর সবদচদয বযযবহুি িহর শহসাদব 78তম স্থাদন রদয
থগদে, তদব এই বেদরর র্যাশঙ্কাংদয 18 স্থান কদমদে। তাশিকায অ্নযানয
ভারতীয িহরগুশির মদধয রদযদে নয়াশদশি (117), কেন্ন়াই (158),
কবঙ্গ়ালু রু (170) এবাং েলে়াত়া (181)।

ভ়ারত কল়াব়াল ি়াটঘআপ ইশ্বে়াশসশ্বিম ইনশ্বডক্স 2021-এ 20 তম স্থ়ান
অ্জঘন েশ্বরশ্বে
•

স্টাটঘআপ শব্ল্ঙ্ক বারা প্রকাশিত থলাবাি স্টাটঘআপ ইদকাশসদস্টম ইনদডক্স
2021 এ স্থান পাওযা িীষঘ 100 টি থেদির মদধয 20 তম স্থাদন রদযদে
ভারত। 2019 সাদি ভারত 17তম স্থাদন শেি । এরপদর েযটি স্থান কদম
2020 সাদি 23 নের স্থাদন োাঁ়িায । প্রশতদবেন অ্নুযাযী, ভারদতর স্টাটঘআপ ইদকাশসদস্টমদক আরও থজারোর করার জনয ভারদতর পশরকাঠাদমা
এবাং ইন্টারদনদটর গশত আরও উন্নত করা েরকার।
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ভ়ারতীয িহরগুশলর ত়াশলে়া:

দয কিট অ্ফ ফুড শসশেউশরটি অ্য়ান্ড শনউট্রিিন ইন দয ওয়ােঘ 2021 শরশ্বপ়াটঘ

•

শবশ্ববযাপী 1000 টি িহদরর মদধয ভারদতর 43 িহর তাশিকায রদযদে

প্রে়াশিত হল

। ভারদতর 43 টি িহদরর মদধয প্রেম 20টিদত রদযদে কবঙ্গ়ালু রু (10),

•

2021" নামক UN-FAO এর বাশষঘক শরদপাদটঘ বিা হদযদে থয 2020 সাদি

নয়াশদশি (14) এবাং মু ে়াই (16) ।

শবদশ্বর 720 কথশ্বে 811 শমশলযন মানুষ ক্ষুধার মুদখামুশখ হদযদে, যা 2019

কদিশভশিে র্য়াশঙ্কং:
•

" দয কিট অ্ফ ফুড শসশেউশরটি অ্য়ান্ড শনউট্রিিন ইন দয ওয়ােঘ

সাদির থচদয প্রায 161 শমশিযন থবশি। শরদপাটঘটি থযৌেভাদব প্রকাশিত

গত বেদরর মদতা এই বেরও ম়াশেঘন যু ক্তর়াষ্ট্র, শিশ্বটন, ইস্র়াশ্বযল,

কদরদে জাশতসাংদর্র ফু ড এন্ড এশগ্রকািচার অ্গঘানাদজিন (FAO), ো

ে়ান়াড়া এবাং জ়ামঘ ়াশন িীষঘ পাাঁদচ রদযদে ।

ইন্টারনযািনাি ফান্ড ফর এশগ্রকািচারাি থডদভিপদমন্ট (IFAD), ইউএন

ITU-র কল়াব়াল স়াইব়ারশসশেউশরটি ইনশ্বডক্স 2020 স়াশ্বল ভ়ারত দিম

শচিদড্রন এডু দকিন ফান্ড (UNICEF), ো ওযার্ল্ঘ ফু ড থপ্রাগ্রাম (WFP)

স্থ়াশ্বন রশ্বযশ্বে

এবাং ওযার্ল্ঘ থহিে অ্গঘানাইদজিন (WHO) ।

•

মূ ল তথয এবং পশরসংখয়ান

আন্তজঘ়াশতে কটশলশ্বয়াগশ্বয়াগ ইউশনযন (ITU) প্রকাশিত কল়াব়াল

•

স়াইব়ারশসশেউশরটি ইনশ্বডক্স (GCI) 2020 থত ভারত শবদশ্বর দিম

এর মদধয

থসরা থেি শহসাদব স্থান থপদযদে । GCI 2020 বাশষঘক সূ চদকর চতু েঘ
সাংস্করণ এবাং এখাদন 194 টি থেিদক স্থান থেওযা হদযদে । GCI শবশ্ববযাপী
সাইবার শনরাপিার জনয থেিগুশি কতটা প্রশতশ্রুশতবে তা যাচাই কদর এই
তাশিকাটি প্রকাি কদরদে ।
•

প়াাঁেটি পযারাশমটাদর পারফরমযাদন্সর শভশিদত থেিগুশিদক স্থান থেওযা

•

এশিযা: 418 শমশিযন (শবদশ্বর ক্ষুধােঘ জনসাংখযার অ্দধঘদকরও থবশি)

•

আশেকা: 282 শমশিযন (এক তৃ তীযাাংি)

•

িাশতন আদমশরকা এবাং কযাশরশবযান: 60 শমশিযন

•

2020 সাদি প্রায 2.37 শবশিযন মানুদষর পযঘাপ্ত খাবার শেি না, যা
2019 এর থচদয 320 শমশিযন মানুদষর সাংখযা বৃ শে থপদযদে।

হদযদে, যার মদধয রদযদে: আইনী বযবস্থ়া, প্রযু শক্তগত বযবস্থ়া,

•

স়াংগঠশনে বযবস্থ়া, স়ামথঘ য শবে়াি এবাং সহশ্বয়াশগত়া।

•

ভারত 97.5 পদযন্ট শনদয েিম স্থাদন রদযদে ।

•

GCI 2020 সাদি মাশকঘ ন যুিরাষ্ট্র িীদষঘ রদযদে।

•

শিদটন এবাং থসৌশে আরব যু গ্মভাদব শবতীয স্থাদন রদযদে ।

•

এদস্টাশনযা সূ চদকর তৃ তীয স্থাদন আদে।

5 বেদরর কম বযসী বাচ্চারা স্টাশন্টাং বারা প্রভাশবত হয (বযদসর
তু িনায কম উচ্চতা): 22.0 িতাাংি (149.2 শমশিযন)

সূ েে:
•

শবদশ্ব 2020 সাদি ক্ষুধাতঘ মানুদষর সাংখযা: 720 থেদক 811 শমশিযন

5 বেদরর কম বযসী বাচ্চারা নি কদর প্রভাশবত হয (উচ্চতার তু িনায
কম ওজন): 6.7 িতাাংি (45.4 শমশিযন)

•

5 বেদরর কম বযসী বাচ্চারা যাদের ওজন থবশি (উচ্চতার তু িনায
থবশি ওজন): 5.7 িতাাংি (38.9 শমশিযন)

•

রিাল্পতায আোন্ত প্রজনন বযদসর মশহিাদের িতাাংি: 29.9%

•

থকবিমাত্র বু দকর দুধ খাওযা 6 মাদসর কম বযসী শিশুদের িতকরা
হার : 44%

ভ়ারশ্বতর 39 তম স়াইট শহশ্বসশ্বব রুশ্বদ্রের মশন্দরটি ইউশ্বনশ্বস্ক়ার ওয়ােঘ
কহশরশ্বটজ স়াইশ্বট ত়াশলে়াভুক্ত ের়া হল
•

ইউশ্বনশ্বস্ক়ার ওয়ােঘ কহশরশ্বটজ েশমটির 44 তম অ্শধশ্ববিন চিাকািীন
কতশ্বলঙ্গ়ান়ার ওয়ার়াঙ্গ়াশ্বলর শনকটবতী মুিুগু থজিার পািাদম্পদট
ে়াে়াশতয়া রুশ্বদ্রের মশন্দরটি (রামাপ্পা মশদর নাদমও পশরশচত)
ইউশ্বনশ্বস্ক়ার ওয়ােঘ কহশরশ্বটজ স়াইট এর তাশিকায শিশপবে রদযদে।
সবঘদিষতম অ্ন্তভুঘ শির সাদে, ভ়ারশ্বত 39 টি ওয়ােঘ কহশরশ্বটজ স়াইট
রদযদে।
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রুশ্বদ্রের মশন্দর সম্পশ্বেঘ:

Agreement News

•

রুদদ্রশ্বর মশদরটি ে়াে়াশতয়া স়াম্র়াশ্বজযর আমদি 1213 শিি়াশ্বে
শনশমঘত হদযশেি।

NSDC এবং কহ়ায়াটসঅ্য়াপ "শডশজট়াল শস্কল েয়াশম্পযনস কপ্র়াগ্র়াম" ে়ালু

•

ত্রশ্বয়াদি িত়ােীর মশন্দরটি র়াম়াপ্প়া মশন্দর নাদমও পশরশচত, এটির
শনমঘাতা রামাপ্পার নাদম নামকরণ করা হদযদে।

•

•

2019 সাদি রুদদ্রশ্বর মশদরটি ইউনশ্বস্ক়ার ওয়ােঘ কহশরশ্বটজ স়াইট
টযাদগর জনয ভারত সরকার বারা একমাত্র মদনানযন শেি।
Business News

েশ্বরশ্বে
শডশজটাি শস্কি চযাশম্পযনস থপ্রাগ্রাম চািু করার জনয একটি থজাদটর থর্াষণা
কদরদে যার উদেিয হি ভারদতর যুবকদের শনদজদের কমঘসাংস্থান ততরী
করার িদক্ষয শডশজটাি েক্ষতায প্রশিক্ষণ থেওযা।
•

•

শফ্ল্পকাটঘ Shopsy নাদম একটি অ্যাপ চািু কদরদে, যা থকানও শবশনদযাগ
ো়িাই ভারতীযদের তাদের অ্নিাইন বযবসা শুরু করদত সক্ষম করদব।
শফ্ল্পকাদটঘর িক্ষয 2023 সাদির মদধয Shopsy-র সহাযতায 25
শমশলযশ্বনরও থবশি অ্নিাইন উদেযািাদক সক্ষম করা। Shopsy-র
বযবহারকারীরা শফ্ল্পকাটঘ শবদেতাদের থেওযা 15 কে়াটি পদণযর শবস্তৃত
কযাটািগ ভাগ করদত সক্ষম হদব।
এই বযবহারকারীরা জনশপ্রয সামাশজক শমশডযা এবাং বাতঘ াদপ্ররণ
অ্যাশিদকিনগুশির মাধযদম সম্ভাবয গ্রাহকদের সাদে কযাটািগগুশি ভাগ
করদত পাদরন ও তাদের হদয অ্ডঘার শেদত পাদরন । এই থিনদেদনর মাধযদম
তারা কশমিনও অ্জঘন করদত পাদরন। জনশপ্রয সামাশজক শমশডযা এবাং
বাতঘ াদপ্ররণ অ্যাশিদকিনগুশির মাধযদম সম্ভাবয গ্রাহকদের সাদে ফযািন,
থসৌদযঘ, থমাবাইি, ইদিকট্র্শনক্স প্রভৃ শত শবষদয কযাটািগগুশি ভাগ করদত
পারদব। Shopsy-র উদেিয হ'ি শবশভন্ন সম্প্রোয এবাং তৃ তীয পদক্ষর
চযাদনিগুশির জনয ই-বাশণজয চাশিত করা থযখাদন এই বযবহারকারীরা
শনদজদের সময / শবশ্বাস থেয ।

েয়াি-অ্ন-শ্বডশলভ়াশর প্রদ়ানশ্বে শডশজট়াইজ েরশ্বত শিপে়াটঘ এবং PhonePe
প়াটঘন়ারশিপ েশ্বরশ্বে
•

•

শডশজটাি থপদমন্ট িযাটফমঘ PhonePe শফ্ল্পকাদটঘর থপ-অ্ন-দডশিভাশর
অ্ডঘাদরর জনয একটি থযাগাদযাগহীন ‘Scan and Pay’ তবশিিয চািু করার
জনয শফ্ল্পকাদটঘর সাদে পাটঘনারশিপ কদরদে । PhonePe এর QR থকাড
সশিউিন বযবহার কদর, শফ্ল্পকাদটঘর গ্রাহকরা যারা আদগ কযাি-অ্নথডশিভাশরর অ্পিানটি থবদে শনদযশেদিন থডশিভাশরর সময থযদকাদনা UPI
অ্যাদপর মাধযদম শডশজটািভাদব অ্েঘ প্রোন করদত পারদবন ।
অ্নযশেদক, নতু ন তবশিিযটি বযশিগত থযাগাদযাগ হ্রাস করার পািাপাশি
সু রক্ষা শনশিত করদত সহাযতা করদব । অ্নযশেদক, এটি গ্রাহকদের যারা
কযাি অ্ন থডশিভাশরদত থবশি স্বােদয থবাধ কদর তাদের জনয
থযাগাদযাগশবহীন অ্েঘ প্রোদন সাহাযয করদব।
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এই কমঘসূশচর মাধযদম স্কুি ও শবশ্বশবেযািদযর শিক্ষােীদের শডশজটাি এবাং
অ্নিাইন েক্ষতা বা়িাদনার জনয প্রশিক্ষণ থেওযা হদব যা থহাযাটসঅ্যাপ

শিপে়াটঘ 25 শমশলযশ্বনরও কবশি অ্নল়াইন উশ্বদয়াক্ত়ার জনয Shopsy ে়ালু
েশ্বরশ্বে
•

দ়া নয়ািন়াল শস্কল কডশ্বভলপশ্বমন্ট েশ্বপঘ়াশ্বরিন এবাং কহ়ায়াটসঅ্য়াপ

এবাং NSDC থক ‘শডশজটাি শস্কি চযাশম্পযনস’সাটিঘশফদকট প্রোন করদব ।
শজও এবং গুগল ি়াউড 5 শজ প্রযু শক্তশ্বত এশ্বে-অ্পশ্বরর সহশ্বয়াশগত়া েরশ্বব
•

শরল়াশ্বযন্স শজও ইনশ্বফ়ােম শলশমশ্বটড এবাং গুগি িাউড থেিবযাপী
এন্টারপ্রাইজ এবাং থভািা শবভাগগুশিদত 5 শজ পাওযাদরর িক্ষয শনদয একটি
শবস্তৃত, েীর্ঘদমযােী থকৌিিগত সম্পকঘ শুরু করদে। এো়িাও, শরিাদযন্স
গুগি িাউদডর থস্কিদযাগয অ্বকাঠাদমাটিরও সু শবধা গ্রহণ করদব, যার
মাধযদম এর খু চরা বযবসা আরও উন্নততর েক্ষতা অ্জঘদনর জনয,
আধু শনকাযদনর জনয এবাং বৃ শের জনয থস্কি করদত সক্ষম হদব এবাং
গ্রাহকদের আরও ভাি পারফরমযান্স এবাং অ্শভজ্ঞতা সরবরাহ করদব।

JSCA, SAIL-BSL কব়াে়াশ্বর়ার আন্তজঘ়াশতে শেশ্বেট কিশডয়াশ্বমর জনয
MoU স্ব়াক্ষশরত েশ্বরশ্বে
•

ঝ়াডখে কিট শেশ্বেট অ্য়াশ্বস়াশসশ্বযিন (JSCA) থবাকাদরা িহদরর
একটি আন্তজঘাশতক শেদকট থস্টশডযাম শনমঘাদণর জনয কসল কব়াে়াশ্বর়া
শিল প্ল্য়ান্ট (BSL) এর সাদে MoU স্বাক্ষশরত কদরদে। থস্টশডযামটি
প্রস্তুত হদয থগদি থবাকাদরা জামদিেপু র এবাং রাাঁশচর পর ঝা়িখদের তৃ তীয
আন্তজঘাশতক শেদকট থস্টশডযাম হদয উঠদব।

শডশজট়াল বয়াংশেং পশরশ্বষব়াগুশলশ্বে উন্নত ের়ার জনয অ্শক্সস বয়াংে AWS
এর স়াশ্বথ েুশক্ত েরশ্বল়া
•

থেদির তৃ তীয বৃ হিম থবসরকারী খাদতর বযাাংক অ্যাশক্সস বযাাংক শডশজটাি
রূপান্তর কমঘসূশচদক বা়িাদনার জনয আমাজন ওদযব সাশভঘ দসস (AWS) এর
সাদে বহুবদষঘর চু শি কদরদে। চু শির অ্াংি শহসাদব, অ্শক্সস বযাাংক AWS
এর সহাযতায গ্রাহকদের কাদে উন্নত বযাাংশকাং পশরদষবা থেওযার জনয নতু ন
শডশজটাি আশেঘক পশরদষবার একটি থপাটঘদফাশিও ততশর করদব, যাদত
অ্নিাইন অ্যাকাউন্টগুশি 6 শমশনদট থখািা যাদব । এরফদি বযাদঙ্কর গ্রাহক
সন্তুশি 35 িতাাংি বা়িদব এবাং খরচ 24 িতাাংি কমদব ।
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আদ়াশন গ্রুপ মু েই শবম়ানবন্দর পশরে়ালন়ার দ়াশযত্ব শনশ্বল়া
•

থগৌতম আোশনর থনতৃ দে আোশন গ্রুপ GVK গ্রুপ থেদক ‘মু েই
আন্তজঘ়াশতে শবম়ানবন্দর’ পশরচািনার োশযে শনদিা । এই অ্শধগ্রহদণর
সাদে সাদে ভারদতর শবমানবদর পশরকাঠাদমা সাংস্থাগুশির থক্ষদত্র আোশন
থগািী ভারদতর িীষঘস্থানীয সাংস্থা হদয উঠদিা । মুম্বাই আন্তজঘাশতক
শবমানবদরটি আোশন শবমানবদর থহাশর্ল্াংস বারা পশরচাশিত হদব, যা আোশন
এন্টারপ্রাইজগুশির সম্পূ ণঘ মাশিকানাধীন সহাযক সাংস্থা।

আদ়াশন গ্রুপ ব়ার়া পশরে়াশলত শবম়ানবন্দরগুশল:

Appointment News
শভশজলয়ান্স েশমিন়ার সু শ্বরি এন পয়াশ্বটলশ্বে ভ়ারপ্র়াি CVC শহস়াশ্বব শনশ্বয়াগ
ের়া হশ্বযশ্বে
•

বতঘ মান শভশজিযান্স কশমিনার, সু শ্বরি এন পয়াশ্বটলশ্বে ভারদতর কেন্দ্রীয
শভশজলয়ান্স েশমিন়ার (CVC) শহসাদব শনদযাগ করা হদযদে। শতশন সঞ্জয
থকাঠারীর স্থাদন শনদযাগ থপদযদেন, যার থমযাে 23 জু ন, 2021 এ থিষ
হদযদে । নতু ন থকন্দ্রীয শভশজিযান্স কশমিনার শনদযাগ না হওযা পযঘন্ত শতশন
এই পদেই োকদবন।

•

থসন্ট্রাি শভশজিযান্স কশমিন CVC এর থনতৃ দে রদযদে এবাং এখাদন সদবঘাচ্চ
দুজন শভশজিযান্স কশমিনার োকদত পাদর। বতঘ মাদন শমাঃ পযাদটি কশমিদনর
একমাত্র VC । CVC এবাং একটি শভশজিযান্স কশমিনার পদে আদবেদনর
জনয আমন্ত্রণ জাশনদযদে কমঘচাশর মন্ত্রক।

•

সাংস্থাটি এখন েযটি শবমানবদর পশরচািনা করদব । আোশন থগািীটি
আহদমোবাে, িখনউ ও মযাঙ্গািু রুদত শতনটি শবমানবদর ইশতমদধযই
পশরচািনা করদে । অ্নযশেদক গুযাহাটি, শতরুবনন্তপু রম এবাং জযপু দর শতনটি
শবমানবদর অ্শধগ্রহদণর কাজ খু ব তা়িাতাশ়ি থিষ হদব।

•

আোশন গ্রুপ নশভ মুম্বইদত একটি শবমানবদর স্থাপন করদব, যার জনয সাংস্থাটি
আগামী 90 শেদনর মদধয আশেঘক থিাজার অ্জঘন করদব।

টুইট়ার েয়াশলশ্বফ়াশনঘ য়া শভশিে কজশ্বরশম েয়াশ্বসলশ্বে ভ়ারশ্বতর অ্শভশ্বয়াগ
েমঘ েতঘ ়া শহস়াশ্বব শনশ্বয়াগ েশ্বরশ্বে

•

গ্রুপটি 2024 স়াশ্বলর মদধয নশভ মুম্বই শবমানবদরটি পশরচািনার পশরকল্পনা
কদরদে ।

•

কযাশিদফাশনঘযার কজশ্বরশম েয়াশ্বসলশ্বে ভারদতর নতু ন অ্শভদযাগ কমঘকতঘ া
শহসাদব শনদযাদগর থর্াষণা কদরদে টুইটার। কযাদসি টুইটাদরর থলাবাি

2025 স়াশ্বলর মশ্বধয তজশবে র়াশ্বজয পশরণত হওয়ার জনয শসশেশ্বমর স়াশ্বথ
ল়াদ়াখ েুশক্ত স্ব়াক্ষর েশ্বরশ্বে

শলগ়াল পশলশস শডশ্বরক্টর । সামাশজক থযাগাদযাগ মাধযম সাংস্থাগুশি কতৃঘ ক

•

রুলস, 2021 এর অ্ধীদন বাধযতামূিক।

িাোখদক 2025 সাদির মদধয তজব রাদজয রুপান্তশরত করার িদক্ষয
পরমপ্রগত কৃশষ উন্নযন প্রকল্প এবাং শমিন অ্গঘাশনক থডদভিপদমন্ট
ইশনশিদযটিভ (MODI) বাস্তবাযদনর জনয িাোখ এবাং SSOCA এর মদধয
একটি শত্রপক্ষীয সমদঝাতা স্বাক্ষশরত হদযদে। এই সমদঝাতা চু শির মূি িক্ষয
হি ভারত সরকাদরর সাদে চু শির পর তজব সাটিঘশফদকিন অ্জঘন করা ।

জলশবদ্যযৎ প্রেশ্বল্পর জনয কনপ়াল ভ়ারশ্বতর স়াশ্বথ 1.3 শবশলযন ডল়ার কমগ়াশডশ্বল স্ব়াক্ষর েশ্বরশ্বে
•

পূ বঘ থনপাদির িঙ্খুভািা ও থভাজপু র থজিার মদধয অ্বশস্থত 679 থমগাওযাট
কল়ায়ার অ্রুণ জলশবদ্যযৎ প্রেল্পটি শবকাদির জনয থনপাি ভারদতর সাদে
একটি 1.3 শবশলযন ডল়াশ্বরর চু শি কদরদে। চু শি অ্নুসাদর, ভারদতর
রাষ্ট্রীয মাশিকানাধীন স়াতলু জ জল শবদ্যযৎ শনগম (SJVN) প্রশতদবিী এই
শহমািযান থেদি 679 থমগাওযাট জিশবদুযৎ প্রকল্প গদ়ি তু িদব ।
প্রেল্পটি সম্পশ্বেঘ:
•

1.04 শবশিযন ডিাদরর 900-দমগাওযাট অ্রুণ -3 জিশবদুযৎ প্রকদল্পর
পদর এটি থনপাদি ভারত বারা গৃ হীত শবতীয থমগা প্রকল্প হদব ।

•

প্রকল্পটি শবে, ওউন, অ্প়াশ্বরট এন্ড ট্র়্ান্সফ়ার (BOOT) মদডদির
অ্ধীদন ততশর করা হদব।

•

এই 679 থমগাওযাট জিশবদুযৎ প্রকল্পটি 2017 সাদির বযয বরাদের
শভশিদত থেদির একক বৃ হিম শবদেশি শবশনদযাগ প্রকল্প।
18

অ্শভদযাগ কমঘকতঘ া শনদযাদগর শবষযটি শনউ ইনফরশ্বমিন কটেশ্বন়ালশজ
•

তদব কযাদসদির শনদযাদগর শবষযটি নতু ন IT শবশধ শনদেঘ শিকার সাদে
সামঞ্জসয থরদখ হযশন । কারণ অ্শভদযাগ শনবারণ কমঘকতঘ া ভ়ারশ্বতর ব়াশসন্দ়া
হওযা উশচত।

প্রবীণ শসনহ়াশ্বে CBI এর শবশ্বিষ শডশ্বরক্টর পশ্বদ শনশ্বয়াগ ের়া হল
•

মশন্ত্রপশরষশ্বদর শনশ্বয়াগ েশমটি (ACC) কসন্ট্র়াল বু যশ্বর়া অ্ফ
ইনশ্বভশিশ্বগিন (CBI) এর শবদিষ শডদরক্টর শহসাদব প্রবীন শসনহার
শনদযাদগর অ্নুদমােন শেদযদে। শডদরক্টদরর পদর শবদিষ শডদরক্টর হি
এদজশন্সর শবতীয শসশনযর-পে ।

•

এই পেটি গত শতন বের ধদর িূ নয শেি এবাং এর আদগ র়াশ্বেি আস্থ়ান়া
এই পদের োশযদে শেদিন। শসনহা গুজরাট-কযাডাদরর 1988 বযাদচর
আইশপএস অ্শফসার এবাং এর আদগ শতশন শসশবআইদত অ্শতশরি শডদরক্টর
পদে শনযুি শেদিন।

িম্ভু ন়াথ শ্রীব়াস্তব IFUNA এর কেয়ারময়ান শহস়াশ্বব শনযু ক্ত হশ্বলন
•

এিাহাবাে হাইদকাদটঘর প্রািন শবচারক ও েশিিগদ়ির প্রািন প্রধান
থিাকাযুি শবচারপশত (অ্বসরপ্রাপ্ত) িম্ভু ন়াথ শ্রীব়াস্তবশ্বে ভ়ারতীয
কফড়াশ্বরিন অ্ফ ইউন়াইশ্বটড কনিনস অ্য়াশ্বস়াশসশ্বযিশ্বনর
(IFUNA) থচযারমযান শহসাদব শনবঘাশচত করা হদযদে। ইশন্ডযান
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থফডাদরিদনর ইউনাইদটড থনিনস অ্যাদসাশসদযিনস হি একটি একটি
অ্িাভজনক সাংস্থা যা জাশতসাংর্ এবাং এর শবদিষাশযত সাংস্থাগুশির
উদেিযদক প্রচার কদর। IFUNA জাশতসাংদর্র অ্েঘননশতক ও সামাশজক
কাউশন্সদির শবদিষ পরামিঘমূিক মযঘাো থপদযদে।

কে এন ভট্ট়াে়াযঘ শত্রপু র়ায নতুন কল়াে়াযুক্ত শহশ্বসশ্বব শনশ্বয়াগ হশ্বলন
•

পদে শনদযাগ করা হি । শতশন এই পদে 1 জু িাই কথশ্বে শতন বেশ্বরর জনয
শনযুি হদিন । শত্রপু রায 2008 সাি থেদক থিাকাযুি আইন কাযঘকর
হদযদে এবাং 2012 সাদি শত্রপু রায প্রেম থিাকাযুি শনদযাগ করা হদযশেি।
কিযাণ নারাযণ ভট্টাচাযঘয রাদজযর তৃ তীয থিাকাযুি এবাং প্রেম আইনজীবী
শযশন এই পদে অ্শধশিত হদযদেন । প্রািন গুজরাট ও গুযাহাটি HC শবচারক
প্রেীপ কুমার সরকার শেদিন শত্রপু রার প্রেম থিাকাযুি।

নতু ন IAF এর ভ়াইস শেফ হশ্ববন এয়ার ম়ািঘ ়াল শবশ্ববে র়াম কেৌধু রী
•

এযার মািঘাি শবদবক রাম থচৌধু রী এযার মািঘাি হরশজৎ শসাং অ্দরারার স্থাদন
ভারতীয শবমান বাশহনীর নতু ন ভাইস শচফ হদবন। এযার মািঘাি থচৌধু রী
বতঘ মাদন IAF-এর ওদযস্টানঘ এযার কমান্ড (WAC)-এর কমান্ডার-ইন-শচফ
শহসাদব োশযে পািন করদেন । এযার মািঘাি অ্দরারা এই পে থেদক অ্বসর
শনদযদেন এবাং এযার মািঘাি থচৌধু রী নতু ন কাযঘভারটি গ্রহণ করদত চদিদেন
।

প্রবীণ অ্যাডদভাদকট কিযাণ নারাযণ ভট্টাচাযঘযদক শত্রপু রার নতু ন থিাকাযুি

সতীি অ্শিশ্বহ়াশত্র NHSRCL এর MD শহস়াশ্বব দ়াশযত্ব গ্রহণ েরশ্বলন
•

সতীি অ্শিদহাশত্র নযািনাি হাই-শিড থরি কদপঘাদরিন শিশমদটড এর
মযাদনশজাং শডদরক্টর শহসাদব োশযে গ্রহণ করদিন । তার কাদে থমগা থরি

অ্শমত়াভ ে়াশ্বন্তর শনশত আশ্বয়াশ্বগর CEO শহস়াশ্বব এে-বেশ্বরর কময়াদ বৃ শে
হল

পশরকাঠাদমাগত প্রকল্পগুশির বাস্তবাযদনর থক্ষদত্র 20 বেদররও থবশি

•

শলশমশ্বটশ্বডর (RVNL) থচযারমযান ও মযাদনশজাং শডদরক্টর শহসাদব প্রায 9
বের ধদর কাজ কদরদেন ।

দ়া এপশ্বযন্টশ্বমন্টস েশমটি অ্ফ দ়া েয়াশবশ্বনট (ACC) NITI
আদযাদগর শচফ এদক্সশকউটিভ অ্শফসার (CEO) অ্শমত়াভ ে়াশ্বন্তর থমযাে
এক বের বাশ়িদয 30 জু ন, 2022 অ্বশধ কদরদে। কাদন্তর এই শনদয
তৃ তীযবাদরর মদতা কাদজর থমযাে বা়িাদনা হি । শমাঃ কান্ত প্রেমবাদরর জনয
2016- সাদির 17ই থফব্রুযারী শনশেঘ ি দুই বেদরর থমযাদে থফডাদরি পশিশস
শেঙ্ক টযাদঙ্কর CEO শহসাদব শনযুি হন।

অ্শভজ্ঞতা আদে । শতশন থরি মন্ত্রদকর অ্ধীদন করল শবে়াি শনগম

•

পু ষ্কর শসংহ ধ়াশম উির়াখশ্বের পরবতী মু খযমন্ত্রী হশ্বত েশ্বলশ্বেন
•

উিরাখদের পরবতী মুখযমন্ত্রী হদত চদিদেন পু ষ্কর শসংহ ধ়াশম। শতশন
উিরাখদের সবঘ েশনি মু খযমন্ত্রী হদবন। উধম শসাং নগর থজিার খশতমা
আসদনর শবধাযক হদিন এই 45 বের বযসী পু ষ্কর শসংহ ধ়াশম। শতশন শতরে
শসাং রাওযাদতর জাযগায এই পদের োশযে সামিাদবন ।। থেরাদুদন
শবধানসভা েিীয তবঠদক রাজয থনতারা তাদক শনবঘাশচত কদরশেদিন।
পু ষ্কর শসংহ ধ়াশম সেশ্বন্ধ :
•

•

•

16 থসদেম্বর,1975 সাদি উিরাখদের শপশ্বথ়ার়াগশ্বড শতশন
জমগ্রহণ কদরশেদিন । পু ষ্কর শসাংহ ধাশম খশতমা আসদনর দুবাদরর
শবধাযক। শতশন শহউমযান শরদসাসঘ মযাদনজদমন্ট অ্যান্ড ইন্ডাশেযাি
শরদিিনস এবাং থসািযাি িাইদফ LLB স্নাতদকাির শডশগ্র অ্জঘন
কদরদেন।

শতশন CMD/RVNL োকাকািীন, RVNL 7000 শকশম প্রকদল্পর তের্ঘয
প্রকল্প সমাপ্ত কদরশেি । যার মদধয 3000 শকদিাশমটার শবগুণ / তৃ তীয িাইন,
880 শকদিাশমটার শমটার গজ ট্র্যাক থেদক িড গদজ রূপান্তর, 3000
শকদিাশমটার থরি শবদুযতাযন, 85 শকশম নতু ন িাইন, 6 টি কারখানা এবাং
অ্দনক গুরুেপূ ণঘ থসতু রদযদে। । অ্ন্ধ্রপ্রদেদির একটি নতু ন িাইন প্রকদল্প
25 মাদসর থরকডঘ সমদয 7 শকদিাশমটার েীর্ঘ সু ়িঙ্গটিও ততশর করা হদযশেি।

র়াষ্ট্রপশত র়াম ন়াথ কে়াশবন্দ আটটি র়াশ্বজয নতুন গভনঘ র শনশ্বয়াগ েশ্বরশ্বেন
•

ভারদতর রাষ্ট্রপশত রাম নাে থকাশবদ আটটি রাদজযর জনয নতু ন গভনঘর
শনযুি কদরদেন। হশরয়ান়া, েণঘ ়াটে, মধয প্রশ্বদি, কগ়ায়া, শত্রপু র়া,
ঝ়াডখে, শমশ্বজ়ার়াম এবাং শহম়ােল প্রশ্বদি এই আটটি রাদজয এই নতু ন
গভনঘর শনদযাগ করা হদযদে। যশেও বতঘ মান কদযকটি গভনঘরদক নতু ন রাদজয
বেশি করা হদযদে, আবার শকেু রাদজয নতু ন শনদযাগ করা হদযদে।

নতু ন গভনঘ রশ্বদর সম্পূ ণঘ ত়াশলে়া:
Sl. No
1.

র়াজয
কণঘাটক

নতু ন র়াজযপ়াল
থোযারচাাঁে গহদিাট

2.

মধয প্রদেি

মাঙ্গু ভাই োগনভাই পযাদটি

পু ষ্কর শসাংহ ধাশম র়াষ্ট্রীয স্বযংশ্বসবে সংর্ (RSS) এর সাদেও যুি
শেদিন এবাং উিরাখদের ভারতীয জনতা যুব থমাচঘার রাজয সভাপশত
শহসাদবও োশযে পািন কদরশেদিন।

3.

শমদজারাম

ডাঃ হশর বাবু কম্বামপশত

4.

শহমাচি প্রদেি

রাদজন্দ্র শবশ্বনাে আরদিকার

5.

থগাযা

শপ.এস. শ্রীধরণ শপিাই

পু ষ্কর শসাংহ ধাশম 2002 সাদি উিরাখদের প্রািন মুখযমন্ত্রী ভগত শসাং
থকাশিযদরর শবদিষ োশযেপ্রাপ্ত কমঘকতঘ া শহসাদব োশযে পািন
কদরশেদিন।

6.

শত্রপু রা

সতযদেব নারাযণ আযঘ

7.

ঝা়িখন্ড

রদমি তবস

8.

হশরযানা

বাদারু োিাযাত্রা
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ে়াউড-শ্বস়াসঘড কনশভশ্বগিন অ্য়াপ ‘Waze’ এর CEO পশ্বদ কনহ়া পরীখশ্বে
শনশ্বয়াগ ের়া হল

শসশভল এশভশ্বযিন শসশেউশরটি বু যশ্বর়া এর শডশজ শহশ্বসশ্বব শনযু ক্ত হশ্বযশ্বেন
আইশপএস অ্শফস়ার ন়াশসর ে়াম়াল

•

ভারতীয আদমশরকান, কনহ়া পরীখশ্বে 'Waze' এর CEO শহসাদব শনদযাগ
করা হদযদে। 41 বের বযসী থনহা পরীখ, কন়ায়াম ব়াশদঘশ্বনর স্থাদন এই পদে
থযাগ শেদিন । শতশন ইস্রাদযশি থকাম্পাশনদত CEO শহসাদব 12 বের থনতৃ ে
থেওযার পদর 2020 সাদির নদভম্বদর পেতযাগ কদরন। Waze
অ্যাশিদকিনটি 56 টি ভ়াষ়ায শেকশনদেঘ ি শেদত পাদর। অ্যাশিদকিনটি
2008 সাদি ইস্রাদযদি প্রশতশিত হদযশেি। গুগি 2013 সাদি এটি প্রায 1.1
শবশলযন ডল়াশ্বর (110 কে়াটি) অ্শধগ্রহণ কদরশেি।

•

এন কভনু ধর করশি অ্ল ইশন্ডয়া করশডওর শডশ্বরক্টর কজন়াশ্বরল শহস়াশ্বব দ়াশযত্ব
গ্রহণ েরশ্বলন

•

বডঘার শসশকউশরটি থফাদসঘর (BSF) শডদরক্টর থজনাদরি (DG) র়াশ্বেি
আস্থ়ান়া শেশি পু শিি কশমিনার পদে শনদযাগ হদিন । 2021 সাদির 31
জু িাই তার অ্বসর থনওযার কো শেি, শকন্তু এখন তা বশধঘত করা হি ।
মশন্ত্রপশরষদের শনদযাগ কশমটি রাদকি আস্থানার চাকশরর থমযাে এক বের
বশধঘত কদরদে ।

•

1984 বযাদচর আইশপএস অ্শফসার আস্থানা এর আদগ থকন্দ্রীয তেন্ত বু যদরার
শবদিষ পশরচািক শহসাদব োশযে পািন কদরশেদিন। অ্শভদনত্রী শরযা
চেবতীদক মুম্বাইদযর একটি মােক মামিায থগ্রপ্তার করার সময শতশন
মােকদ্রবয শনযন্ত্রণ বু যদরার প্রধান শেদিন। 2018 সাদি শসশবআইদত
োকাকািীন আস্থানা তৎকািীন শসশবআই পশরচািক অ্দিাক ভামঘার সাদে
এক অ্প্রীশতকর শববাদে জশ়িদয পদ়িশেদিন। উভয কমঘকতঘ াদক থকন্দ্রীয
তেন্ত সাংস্থা থেদক অ্পসারণ করা হদযশেি এবাং পদর আস্থানা অ্শভদযাগ
থেদক মুশি থপদয যায ।

•

•

1988 বযাদচর IIS অ্শফসার এবাং ভারতীয তেয পশরদষবক এন কভনু ধর
করশি অ্ি ইশন্ডযা থরশডওর থজনাদরি শডদরক্টর শহসাদব োশযে গ্রহণ
করদিন । বতঘ মাদন অ্ি ইশন্ডযা থরশডওর শনউজ সাশভঘ দসস শবভাদগ কমঘরত
এন থভনুধর থরশিদক AIR এর এশডিনাি চাদজঘর োশযে থেওযা হয ।
1957 সাি থেদক আনুিাশনকভাদব অ্ি ইশন্ডযা থরশডও আকািবাণী নাদম
পশরশচত।

র়াশ্বেি আস্থ়ান়া শদশি পু শলি েশমিন়ার শহস়াশ্বব শনযু ক্ত হশ্বলন

এন থভনুধর থরশি শমশডযা পশরকল্পনা ও পশরচািনা, প্রিাসন এবাং সাংবাে
সাংগ্রদহ অ্ফু রন্ত অ্শভজ্ঞতা প্রোন কদর । শতশন এর আদগ অ্ি ইশন্ডযা থরশডও
শনউজ এবাং দূরেিঘন শনউদজর মাধযদম শবশভন্ন োশযে পািন কদরদেন।

িয়াম শ্রীশনব়াসনশ্বে MD ও CEO শহস়াশ্বব পু নর়ায শনশ্বয়াশ্বগর জনয কফড়াশ্বরল
বয়াংে RBI কথশ্বে অ্নু শ্বম়াদন কপশ্বযশ্বে
•

•

থফডারাি বযাাংদকর থিযারদহার্ল্াররা িযাম শ্রীশনবাসনদক বযাদঙ্কর মযাদনশজাং
শডদরক্টর এবাং শচফ এদক্সশকউটিভ অ্শফসার শহসাদব শতন বেদরর জনয
পু নরায শনদযাদগর অ্নু দমােন শেদযদেন | তাাঁর এই পু নশনঘযুশি 23
কসশ্বটের, 2021 থেদক 22 কসশ্বটের, 2024 পযঘন্ত কাযঘকর হদব।
শ্রীশনবাসন 2010 সাদি থফডাদরি বযাাংদকর MD ও CEO শহসাদব োশযে
গ্রহণ কদরশেদিন এবাং তখন থেদকই শতশন এই পদের োশযদে শেদিন।
শ্রীশনবাসন হদিন এমন একজন বযাাংকার শযশন েীর্ঘশেন শবদেিী বযাাংদক
সাফদিযর সাদে কাজ করা পদর থেিীয অ্দপক্ষাকৃত থোট বযাাংদকর োশযে
সামিাদেন । অ্নযানয এমন বযাাংকারদের মদধয রদযদেন RBL বযাাংদকর
শবেবীর আহুজ়া এবাং DCB বযাাংদকর মু র়াশল নটর়াজন।

রসশম আর দ়াস UN টয়াক্স েশমটিশ্বত শনযু ক্ত হশ্বলন
•

অ্েঘ মন্ত্রদকর যু গ্ম সশচব, রসশম রঞ্জন দ়াসশ্বে 2021 থেদক 2025 সাি
পযঘন্ত UN টয়াক্স েশমটির সেসয শহসাদব শনদযাগ করা হদযদে। শবশ্বজু দ়ি
জাশতসাংদর্র সেসয শহসাদব শনযুি হওযা কর শবদিষজ্ঞদের মদধয রসশম
রঞ্জন দ়াস রদযদেন। শতশন অ্েঘ মন্ত্রদকর রাজস্ব শবভাদগর অ্ধীদন থকন্দ্রীয
প্রতযক্ষ কর থবাদডঘর যুগ্ম সশচব (FT&TR-I) ।
20

শসশনযর আইশপএস অ্শফসার ন়াশসর ে়াম়ালশ্বে শসশভল এশভশ্বযিন
শসশেউশরটির (BCAS) শডশ্বরক্টর কজন়াশ্বরল শহদসদব শনদযাগ থেওযা
হদযদে। শতশন 1986-বযাদচর উির প্রদেি কযাডাদরর ভারতীয পু শিি
সাশভঘ স (IPS) এর কমঘকতঘ া। মশন্ত্রসভার শনদযাগ কশমটি 31 জু িাই, কমিদক
2022-এ তার পেতযাদগর থমযাে পযঘন্ত BCAS এ শডদরক্টর থজনাদরি পদে
শনদযাদগর অ্নুদমােন শেদযদে।

প্রপ়াটিঘ েনস়ালশ্বটন্ট েশলয়াসঘ রশ্বমি ন়ায়ারশ্বে ভ়ারশ্বতর CEO শহশ্বসশ্বব
শনশ্বয়াগ ের়া হল
•

প্রপাটিঘ পরামিঘোতা েশলয়াসঘ রশ্বমি ন়ায়ারশ্বে ভারদতর CEO এবাং
এশিযার মযাদনশজাং শডদরক্টর, বাজার উন্নযন শহসাদব শনদযাগ কদরদে।
নাযাদরর অ্শভজ্ঞতা এবাং থনতৃ ে থেওযার ক্ষমতা থকাম্পাশনর স্বাদেঘ ফিপ্রসূ
হদব বদি আসা করা হদে ।
Banking News

কিট বয়াংে অ্ফ ইশন্ডয়া 66 তম প্রশতি়া শদবস উদয়াপন েরল
•

থেদির প্রাচীনতম বাশণশজযক বযাঙ্ক থস্টট বযাাংক অ্ফ ইশন্ডযা(SBI) 1 জু িাই
66 তম উেযাপন শেবস পািন করি ।

•

বযাঙ্ক অ্ফ মাদ্রাজ অ্নয দুটি থপ্রশসদডশন্স বযাাংক দ়া বয়াঙ্ক অ্ফ েয়ালে়াট়া
এবাং দ়া বয়াঙ্ক অ্ফ কব়াে়াইশ্বযর সাদে শমদি ইশ্বম্পশরয়াল বয়াঙ্ক অ্ফ
ইশন্ডয়া গঠন কদরশেি যা 1955 স়াশ্বলর এই শেনটিদত কিট বয়াংে অ্ফ
ইশন্ডয়ায পশরণত হয।
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প়াঞ্জ়াব ও শসন্ধ বয়াংশ্বের উপর RBI 25 লক্ষ ট়াে়া জশরম়ান়া আশ্বর়াপ েশ্বরশ্বে

‘RBI Retail Direct’ শস্কশ্বমর হ়াইল়াইটস:

•

•

RBI শরদটইি শডদরক্ট শস্কমটি বযশিগত শবশনদযাগকারীদের বারা
সরকারী শসশকউশরটিদজ (G-Secs) শবশনদযাদগর জনয এক-স্টপ
সমাধান।

•

এই উইদন্ডাটি সরকারী শসশকওশরটিজগুশিদত খু চরা অ্াংিীোশরে
বা়িাদত আরশবআইদযর প্রদচিার একটি অ্াংি।

•

এই প্রকল্পটি খু চরা শবশনদযাগকারীদের (বযশিদের) আরশবআইদযর
সাদে ‘Retail Direct Gilt Account’ (RDG অ্য়াে়াউন্ট)
খু িদত এবাং বজায রাখার সু শবধা প্রোন কদর।

শবশভন্ন বযাাংকগুশিদত সাইবার শসশকউশরটি থেমওযাদকঘ র শনশেঘ ি শকেু শবধান
না থমদন চিার জনয প়াঞ্জ়াব ও শসন্ধ বয়াংশ্বের উপর ভারতীয শরজাভঘ
বযাাংক 25 লক্ষ ট়াে়া জশরমানা কদরদে। থকন্দ্রীয বযাাংক শবস্তাশরত জানাদত
শগদয জাশনদযদে, রাষ্ট্রাযি বযাঙ্কটি 2020 সাদির 16 এবাং 20 থম শকেু
সাইবার র্টনা শরদপাটঘ কদরদে । থসই কারদণ, থেদির থকন্দ্রীয বযাাংক RBI
এর জাশর করা শনদেঘ িাবিী অ্মানয করার জনয পাঞ্জাব এন্ড শসি বযাাংদকর
কাদে থিা কস কদরদে RBI ।

ইশন্ডয়ান ওভ়ারশসস বয়াংে শবতীয সবঘ ়াশধে মূ লযব়ান প়াবশলে কসক্টর বয়াঙ্ক
হশ্বয উশ্বঠশ্বে

RBI ম়াি়ারে়াডঘ এশিয়াশ্বে নতুন গ্র়াহে শনযু ক্ত েরশ্বত শবশধশনশ্বষধ আশ্বর়াপ
েশ্বরশ্বে

•

•

ভারতীয শরজাভঘ বযাাংক 2021 এর 22 জু িাই থেদক নতু ন থেিীয গ্রাহকদের
যুি করার থক্ষদত্র মাস্টারকাডঘ এশিযা / পযাশসশফক প্রাইদভট শিশমদটদডর
উপর শনদষধাজ্ঞা জাশর কদরদে।

•

এই আদেি শবেযমান মাস্টারকাডঘ গ্রাহকদের উপর প্রভাব থফিদব না । RBI
মাস্টারকাডঘ থকাম্পাশনদক সমস্ত বযাাংক এবাং নন-বযাঙ্কদক এই শনদেঘ িাবিী
থমদন চিার শনদেঘ ি শেদত বদিদে ।

ইশন্ডযান ওভারশসস বযাাংক (IOB) 50,000 থকাটি টাকারও থবশি মূদিযর
বাজার মূিধন সহ শবতীয সবঘাশধক মূিযবান পাবশিক থসক্টর বযাাংক (PSB)
হদয উদঠদে । BSE-র প্রাপ্ত তেয অ্নুসাদর, IOB এর বাজার মূিয 51,887
থকাটি টাকা । IOB এর পদর যথ়ােশ্বম PNB (46,411 কে়াটি ট়াে়া )
এবাং BOB (44,112 কে়াটি ট়াে়া ) যোেদম তৃ তীয ও চতু েঘ অ্বস্থাদন
অ্বস্থানা কদরদে ।

•

গত মাদস IOB এর বাজার মূিয 57 িতাাংি থবদ়িদে । অ্নযশেদক PNB

RBI িীঘ্রই শনজস্ব শডশজট়াল মু দ্র়া আন়ার পশরেল্পন়া েরশ্বে
•

ভ়ারতীয শরজ়াভঘ বয়াংে খু ব িীঘ্রই শনজস্ব শডশজটাি মু দ্রা আনদত চদিদে,
যা পাইকাশর ও খু চরা শবভাদগ চািু করা হদব । শডশজটাি অ্েঘ প্রোদনর থক্ষদত্র
ভারত ইশতমদধয িীষঘস্থানীয, তদব স্বল্প মূ দিযর থিনদেন মূিত নগদেই হয ।
ভারতীয শরজাভঘ বযাাংক বতঘ মাদন CBDC এর প্রসাদরর থক্ষত্র, অ্ন্তশনঘশহত
প্রযুশি, তবধকরণ প্রশেযা, শবতরণ আশকঘ দটকচার এবাং নাম প্রকাদির শডশগ্র
ইতযাশে পরীক্ষা কদর থেখদে ।

•

আজদকর শেদন শডশজটাি মুদ্রা আরও থবশি পশরমাদণ জনশপ্রযতা অ্জঘন
করদে । শডশজটাি মুদ্রা চািু করা বা চািু করদত চিা থেিগুশির মদধয
রদযদে ইকুশ্বযডর, শতউশনশসয়া, কসশ্বনগ়াল, সু ইশ্বডন, এশ্বি়াশনয়া, েীন,
র়াশিয়া, জ়াপ়ান, কভশনজু শ্বযল়া এবাং ইস্র়াশ্বযল ।

এর 4 িতাাংি কদমদে এবাং BOB এর 5 িতাাংি থবদ়িদে ।
RBI 14 টি বয়াংশ্বের উপর আশথঘ ে জশরম়ান়া আশ্বর়াপ েশ্বরশ্বে
•

RBI NBFC গুশিদক ঋণ প্রোন সহ অ্নযানয থবি শকেু শনযম িঙ্ঘদনর
জনয SBI, বযাঙ্ক অ্ফ বদরাো, IndusInd বযাঙ্ক, বিন বযাঙ্ক এবাং আদরা 10
টি বযাঙ্কদক জশরমানা কদরদে। 14 টি বযাাংদকর উপর থমাট 14.5 কে়াটি
ট়াে়ার জশরমানা আদরাপ করা হদযদে । সবদচদয থবশি 2 কে়াটি টাকা
আদরাপ করা হদযদে বয়াঙ্ক অ্ফ বশ্বর়াদ়ার উপর ।

•

থকন্দ্রীয বযাাংক বয়াঙ্ক অ্ফ বশ্বর়াদ়ার উপর 2 থকাটি টাকা, অ্নয 12 টি
বযাাংদকর প্রদতযকদক এক থকাটি এবাং ভারতীয থস্টট বযাাংদক 50 িক্ষ টাকা
জশরমানা আদরাপ কদরদে।

RBI ব়ার়া ময়াডগ়াম আরব়ান কে়া-অ্প়াশ্বরটিভ বয়াংশ্বের ল়াইশ্বসন্স ব়াশতল
ের়া হশ্বযশ্বে
•

RBI ‘শরশ্বটইল শডশ্বরক্ট শস্কম’ ে়ালু েরশ্বল়া
•

শরজাভঘ বযাাংক অ্ফ ইশন্ডযা (RBI) খু চরা শবশনদযাগকারীদের জনয ‘the
RBI Retail Direct’ প্রকল্প চািু কদরদে । এর মাধযদম তারা সরাসশর
প্রাইমারী ও থসদকন্ডাশর উভয প্রকার সরকারী শসশকওশরটি (G-Secs)
শকনদত এবাং শবেয করদত পারদব । প্রকল্পটি শুরুর তাশরখ পদর থর্াষণা করা
হদব।
21

ভারতীয শরজাভঘ বযাঙ্ক থগাযা, মারগাও এর ময়াড়াগ়াউম আরব়ান কে়াঅ্প়াশ্বরটিভ বয়াংে শলশমশ্বটশ্বডর িাইদসন্স বাশতি কদরদে কারণ বতঘ মান
আশেঘক অ্বস্থায বযাাংকটি তার বতঘ মান আমানতকারীদের পু দরা অ্েঘ প্রোন
করদত সমেঘয হদব না । RBI-এর মদত, বযাদঙ্কর জমা থেওযা তেয অ্নুযাযী,
প্রায 99 িতাাংি আমানতকারীরা তাদের আমানদতর সম্পূ ণঘ পশরমাণ অ্েঘ
বীম়া এবাং কেশডট গয়ার়াশন্ট েশ্বপঘ ়াশ্বরিন (DICGC) থেদক পাদবন। 29
জু িাই,2021 তাশরখ থেদক বযাাংকটির বযবসা বি করার অ্নু মশত থেওযা
হদযদে ।
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Science & Technology
প্রথম ি়ারীশরেভ়াশ্বব অ্ক্ষম মহ়াে়ািে়ারী শনশ্বয়াগ েরশ্বত েশ্বলশ্বে ইউশ্বর়াপীয
কিস এশ্বজশন্স
•

ইউদরাপীয থিস এদজশন্স শবদশ্বর প্রেম িারীশরকভাদব অ্ক্ষম মহাকািচারী
শনদযাগ করদত চদিদে । সাংস্থাটি এই শনদযাদগর জনয 22000 আদবেনকারী

ইশ্বস্র়া গগন়াযন কপ্র়াগ্র়াশ্বমর জনয শবে়াি ইশঞ্জশ্বনর সফলভ়াশ্বব তৃতীযব়ার
পরীক্ষ়া েরশ্বল়া
•

ভারতীয থিস শরসাচঘ অ্গঘানাইদজিন (ISRO) গগনাযন পরীক্ষার জনয
শবকাি ইশঞ্জদনর সফিভাদব তৃ তীযবার পরীক্ষা করদিা ।

•

তাশমিনা়িুর মদহন্দ্রশগশর ইদস্রা প্রপািিন কমদিক্স (IPRC) এর ইশঞ্জন
থটস্ট থফশসশিটি থেদক পরীক্ষার জনয ইশঞ্জনটিদক 240 থসদকদন্ডর জনয
চািাদনা হদযশেি। ইশঞ্জদনর পারফরমযান্স পরীক্ষার সমস্ত উদেিযগুশি পূ রণ
কদর এবাং ইশঞ্জদনর পযারাশমটাসঘগুশি পরীক্ষার পু দরা সমযকাদি সমস্ত
অ্নুমানগুশির সাদে শমদিশেি ।

থপদযদে। ESA পযারা-মহাকািচারীর জনয প্রযুশি শবকাি করদে। এরফদি
শবদশ্বর কাদে একটি বাতঘ া যাদব থয ‘শ্বিস সব়ার জনয’।
•

ইউদরাপীয থিস এদজশন্স বাশণশজযক সযাদটিাইট চািু করা জনয থবসরকারী
সাংস্থা এবাং অ্নযানয মহাকাি সাংস্থার কাে থেদক কদঠার প্রশতদযাশগতার
মুদখামুশখ হদে । 2021 সাদির জু িাইদয অ্যামাজদনর প্রশতিাতা কজফ

IIT-K কড্র়াশ্বনর স়াইব়ার সু রক্ষ়ার জনয কটেশ্বন়ালশজ ইশ্বন়াশ্বভিন হ়াব ে়ালু
েশ্বরশ্বে

কবশ্বজ়াস শনদজর রদকদট মহাকাদি যাওযা প্রেম মানুষ হদত চদিদেন।

•

ISRO সয়াশ্বটল়াইট টিশভ কেশণেক্ষ ব়াস্তব়াযশ্বনর জনয সংসদীয পয়াশ্বনলশ্বে
অ্নু শ্বম়াদন শদশ্বল়া
•

ইশন্ডযান থিস শরসাচঘ অ্গঘানাইদজিন (ISRO) থকাশভড-প্রদরাশচত
িকডাউদনর কারদণ থেদির সযাদটিাইট টিশভ িাসরুমগুশিদত প্রযুশিগত
সহাযতা প্রোন করার জনয শিক্ষা সম্পশকঘ ত সাংসেীয স্থাযী কশমটির কাদে

IIT হ়াযদ্র়াব়াদ "COVIHOME" ততশর েশ্বরশ্বে

অ্নুদমােন শেদযদে। ISRO-র শবজ্ঞানীরা সাংসেীয স্থাযী কশমটির কাদে

•

ভারদতর প্রেম ইদিক্ট্রশনক থকাশভড -19 RNA থটস্ট শকট ইশন্ডয়ান
ইনশিটিউট অ্ফ কটেশ্বন়ালশজ হ়াযদর়াব়াশ্বদর একটি গদবষণা গ্রুপ
ততশর কদরদে, যার নাম ‘COVIHOME’ । এর সাহাদযয র্দর বদস শনদজ
থেদকই থকাশভড এর পরীক্ষা করা সম্ভব হদব ।

•

থটস্ট শকটটি থসিু িার এবাং মশিশকউিার জীবশবজ্ঞান থকন্দ্র বারা যাচাই করা
হদযদে এবাং এর সাহাদযয বাশ়িদত বদসই থকাশভড -19 এর থট্র্স থচক করা
যাদব।

উপশস্থত হদয শিক্ষােীদের জনয প্রস্তাশবত সযাদটিাইট টিশভ থেশণকক্ষ
সম্পদকঘ শবস্তাশরত উপস্থাপনা কদরদেন।
ভ়ারতীয-আশ্বমশরে়ান শসশরি়া ব়ান্দল়া মহ়াে়াশ্বি য়াশ্ববন
•

ইশন্ডয়ান ইনশিটিউট অ্ফ কটেশ্বন়ালশজ ে়ানপু র (IIT-K) অ্যাশন্টথড্রান প্রযুশি, অ্নুপ্রদবি সনািকরণ শসদস্টম, ব্ল্ক-দচইন এবাং সাইবারশফশজকযাি শসদস্টমগুশির সাইবারশসশকউশরটি সশিউদনর জনয প্রথম
কটেশ্বন়ালশজ ইশ্বন়াশ্বভিন হাব চািু কদরদে। এরজনয 13 টি স্টাটঘ-আপস
এবাং 25 টি গদবষণা তেন্তকারীদক থবদে থনওযা হদযদে ।

ভারতীয-বাংদিাদ্ভূত মশহিা শসশরিা বযান্ডিা ভাশজঘন গযািাকটিদকর ‘VSS
ইউশনটি’ থিদসর শকনারায ভ্রমণ করদবন, যা 11ই জু িাই শনউ থমশক্সদকা
থেদক ো়িদব । এটি তাৎপযঘপূণঘ কারণ শতশন েল্পন়া ে়াওল়া এবাং সু শনত়া
উইশলয়ামশ্বসর পদর মহাকাদি যাওযা তৃ তীয ভারতীয বাংদিাদ্ভূত মশহিা
হদবন।

পরীক্ষ়ার শেট সম্পশ্বেঘ:
•

এই থটস্ট শকটটির সাহাদযয উপসগঘযুি এবাং উপসগঘশবহীন উভয
থরাগীদেরই 30 শমশনশ্বটর মদধয ফিাফি থবর করা যাদব ।

ইসশ্বর়া আগি ম়াশ্বস শজও ইশ্বমশজং সয়াশ্বটল়াইট উৎশ্বক্ষপশ্বণর পশরেল্পন়া
েরশ্বে
•

12 আগি ভ়ারতীয কিস শরস়ােঘ অ্গঘ ়ান়াইশ্বজিন(ISRO)
শ্রীহাশরদকাটা থিসদপাটঘ থেদক শজও ইশ্বমশজং সয়াশ্বটল়াইট GISAT-1
উৎদক্ষপণ করার পশরকল্পনা করদে । GSLV-F10 বারা শজওশসনদোনাস
ট্র্ান্সফার অ্রশবদট GISAT-1 স্থাপন করা হদব এবাং এরপদর এটি পৃ শেবীর
শনরক্ষীয অ্ঞ্চদি প্রায 36,000 শেশ্বল়াশমট়ার উপদর শজওদস্টিনাশর
কক্ষপদে অ্বস্থান করদব ।
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•

েনশ্বিভ সম্পশ্বেঘ:

এই থটশস্টাং শকদটর সবদচদয ব়ি সু শবধা হি এটির জনয RT-PCR (শরভাসঘ
ট্র্ান্সশেপিন পশিমাদরজ থচইন শরঅ্যাকিন), একজন শবদিষজ্ঞ এবাং RNA
শনষ্কািদনর জনয BSL 2 িযাব সু শবধার প্রদযাজন হয না । তাই এটির জনয
শবদিষদজ্ঞর তত্ত্বাবধান ো়িাই বাশ়িদত পরীক্ষা করা সম্ভব হয ।

•

শকদটর কাযঘকাশরতা 94.2 িতাাংি, সাংদবেনিীিতা 91.3 িতাাংি এবাং
শবশিিতা 98.2 িতাাংি শনশিত করা হদযদে।

•

যশেও বতঘ মাদন একটি থটদস্টর খরচ প্রায 400 টাকা । থডদভিপাররা বিদেন
থয থটশস্টাং শকদটর বযাপক উৎপােন খরচ প্রশত থটদস্ট খরচ কশমদয আনার
থচিা চিদে ।

•

ভারত তার থেিীযভাদব ততরী িাউড-শভশিক CoWIN িযাটফমঘদক
ওদপন-দসাসঘ করার প্রস্তাব শেদযদে যাদত এটি সমস্ত থেদির কাদে
গ্রহণসাধয হয ।

•

CoWin থলাবাি কনদিভ Co-WIN এর মাধযদম শবদশ্বর বৃ হিম
টিকাোন অ্শভযাদনর পশরকল্পনা, থকৌিি এবাং বাস্তবাযদনর থক্ষদত্র
ভারদতর অ্শভজ্ঞতা ভাগ কদর থনওযার িযাটফমঘ শহসাদব কাজ
কদরদে।

ইশ্বন্টল CBSE এর সহশ্বয়াশগত়ায 'AI For All' উশ্বদয়াগ ে়ালু েশ্বরশ্বে

G20 পশরশ্ববি মন্ত্রীশ্বদর সভ়া 2021

•

•

ইদন্টি কসন্ট্র়াল কব়াডঘ অ্ব কসশ্বেন্ড়াশর এডু শ্বেিন (CBSE), শিক্ষ়া
মন্ত্রণ়ালশ্বযর সহদযাশগতায ভারদত প্রদতযদকর জনয আটিঘশফশসযাি

অ্নুশিত হদব । ইতািীয রাষ্ট্রপশতর অ্ধীদন 2021 এর G20 সদম্মিন শতনটি

ইদন্টশিদজন্স (AI) সম্পদকঘ প্রােশমক ধারণা ততশরর িদক্ষয AI For All
উদেযাগ চািু করার থর্াষণা কদরদে ।
•

ইদন্টদির 'AI For Citizens' থপ্রাগ্রাদমর উপর শভশি কদর 'AI For

শবষদযর উপদর মদনাশনদবি করদব: মানুষ, গ্রহ, সমৃ শে।
•

কুমার থচৌদবও অ্ন্তভুঘ ি শেদিন।
অ্ংি কনওয়া কদিগুশল হল:
•

জ়ামঘ ়াশন, ে়ান্স, ভ়ারত, ইশ্বন্দ়াশ্বনশিয়া, ইত়াশল, জ়াপ়ান,

ে়াশ্বন্স 7তম ইশন্ডয়ান ওশিয়ান ন়াভ়াল শসশ্বম্প়াশসয়াশ্বমর সম়াশি হল

কমশক্সশ্বে়া, র়াশিয়ান কফড়াশ্বরিন, কসৌশদ আরব, দশক্ষণ

ইশন্ডয়ান ওশিয়ান ন়াভ়াল শসশ্বম্প়াশসয়াম (IONS) এর 7 তম সাংস্করণটি,

আশেে়া, দশক্ষণ কে়াশরয়া, তু রস্ক, শিশ্বটন এবাং ম়াশেঘন যু ক্তর়াষ্ট্র।

জু িাই 01, 2021 এ ে়াশ্বন্স সমাপ্ত হদযদে। শব-বাশষঘক অ্নুিানটি ফর়াশস
অ্নুশিত হদযশেি। ভারত থেদক, ভারতীয থনৌবাশহনীর প্রধান অ্য়াডশমর়াল
েরেীর শসং উদবাধনী অ্নুিাদন অ্াংিগ্রহণ কদরন। ে়ান্স শসদম্পাশসযাদমর
বতঘ মান থচযারমযান 29 থি জু ন 2021 সাি থেদক দুই বেদরর থমযাদে
সভাপশতর োশযে গ্রহণ কদরদে।
প্রধ়ানমন্ত্রী নশ্বরন্দ্র কম়াদী CoWIN কল়াব়াল েনশ্বিশ্বভর উশ্বব়াধন েরশ্বলন
•

ভারদতর প্রধানমন্ত্রী নদরন্দ্র থমােী থকাউইন থলাবাি কনদিদভর উদবাধন
করদিন । শবশ্ববযাপী এই তবঠদক 142 টি থেদির প্রশতশনশধরা অ্াংি
শনদযশেদিন। থকা-উইন িযাটফমঘ শবদশ্বর সমগ্র মানুদষর কিযাণ সাধদনর

G20 19 টি থেি এবাং ইউদরাপীয ইউশনযন শনদয গঠিত। এই 19 টি
থেি হদিন আশ্বজঘশন্টন়া, অ্শ্বেশলয়া, ি়াশজল, ে়ান়াড়া, েীন,

Summits & Conference

কনৌব়াশহনী ল়া শরইউশনউশ্বন 28 জু ন থেদক 01 জু িাই 2021 পযঘন্ত

মাননীয থকন্দ্রীয পশরদবিমন্ত্রী ভূ দপন্দ্র যােব ভারদতর হদয প্রশতশনশধে কদরন
। এো়িা পশরদবি, বন ও জিবাযু পশরবতঘ ন মন্ত্রদকর শসশনযর কমঘকতঘ া অ্শশ্বনী

All' একটি 4-র্ন্ট়ার থপ্রাগ্রাম । এটি থিখা একজন শিক্ষােী থেদক শুরু কদর
অ্শভভাবক, প্রবীণ নাগশরক, থপিাোর বযশি প্রভৃ শত সবার থক্ষদত্র প্রদযাজয।
থপ্রাগ্রামটি প্রেম বেদর 1 শমশিযন নাগশরকদক AI সম্বদি পশরচয কশরদয
থেদব।

•

G20 পশরদবি মন্ত্রীদের সভা 2021 সাদির অ্দক্টাবর মাদস ইতাশিদত

র়াজন়াথ শসং ত়াশজশেস্ত়াশ্বন SCO প্রশতরক্ষ়া মন্ত্রীশ্বদর সভ়ায কয়াগ কদশ্ববন
•

রক্ষামন্ত্রী র়াজন়াথ শসং স়াংহ়াই সহশ্বয়াশগত়া সংস্থ়ার (SCO) সেসয
থেিগুশির প্রশতরক্ষা মন্ত্রীদের বাশষঘক তবঠদক থযাগ থেওযার জনয 27-29
জু িাই, 2021 পযঘন্ত ত়াশজশেস্ত়াশ্বনর দ্যি়াশ্বেশ্বত শতন শেদনর সফদর যাদবন
। বাশষঘক তবঠদক SCO সেসয থেিগুশির মদধয প্রশতরক্ষা সহদযাশগতার
শবষযগুশি শনদয আদিাচনা করা হদব এবাং আদিাচনার পদর একটি সরকাশর
শবজ্ঞশপ্ত জাশর করা হদব বদি আিা করা হদে। শবপক্ষীয ইসু য এবাং
এদকঅ্পদরর স্বােঘজশনত অ্নযানয ইসু য শনদযও আদিাচনা করদত রক্ষামন্ত্রী

িদক্ষয স্ব়াস্থয ও পশরব়ার েলয়াণ মন্ত্রে (MoHFW), শবশ্বদিমন্ত্রে

তাশজশকস্তাদনর রক্ষামন্ত্রী েশ্বনঘ ল কজন়াশ্বরল কির়াশল শমরশ্বজ়ার সাদেও

(MEA) এবাং জ়াতীয স্ব়াস্থয েতৃঘ পক্ষ (NHA) থযৌেভাদব আদযাজন
কদরশেি।

তবঠক করদবন।

23

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

Monthly Current Affairs PDF in Bengali | July

ইনশ্বভি ইশন্ডয়া সম্পশ্বেঘ:

Awards & Honours
আর কে সবরওয়াল মশ্বঙ্গ়াশলয়ার সশ্ববঘ়াচ্চ অ্স়ামশরে পু রষ্ক়ার কপশ্বযশ্বেন
•

ইশঞ্জশনয়াসঘ ইশন্ডয়া শলশমশ্বটশ্বডর (EIL) থচযারমযান ও বযবস্থাপনা
পশরচািক (CMD), আর কে সবরওয়ালশ্বে মদঙ্গাশিযার সদবঘাচ্চ
অ্সামশরক পু রস্কার ‘দয অ্ডঘ়ার অ্ফ কপ়াল়ার ি়ার’ শেদয সম্মাশনত করা
হদযদে। মদঙ্গাশিযার রাষ্ট্রপশত মদঙ্গাশিযায প্রেমবাদরর জনয থতি
থিাধনাগার প্রশতিার কারদণ তাদক এই স্বীকৃশত শেদযদেন। মদঙ্গাশিযা
সরকাদরর তরফ থেদক এই পু রষ্কারটি কগ়ানশেং গ়ানশ্বব়াে আর থক
সবরওযাদির হাদত তু দি থেন ।

ফর়াশস নন-শফেিন কলখে এম়ানুশ্বযল কেশরশর কিশ্বনর িীষঘ পু রষ্ক়ারটি
শজতশ্বলন
•

•

2009 সাদি প্রশতশিত ইনদভস্ট ইশন্ডযা, ভারত সরকাদরর বাশণজয ও
শিল্প মন্ত্রক, শিল্প ও অ্ভযন্তরীণ বাশণজয শবভাদগর অ্ধীদন একটি
অ্িাভজনক উদেযাগ।

•

এটি জাতীয শবশনদযাগ প্রচার এবাং সহাযতা সাংস্থা।

•

ইনশ্বভি ইশন্ডয়া ভারদত সাদস্টদনবি শবশনদযাগ সক্ষম করদত শনশেঘ ি
থসক্টদরর শবশনদযাগকারীদের িক্ষযমাত্রা এবাং নতু ন পাটঘনারশিপ
শবকাদির শেদক মদনাশনদবি কদর।

•

সাদস্টদনবি শবশনদযাগগুশিদক থকন্দ্র কদর এমন একটি মূি েি
ো়িাও, ইনদভস্ট ইশন্ডযাও শবশনদযাগ প্রচার সাংস্থা এবাং বহুপাশক্ষক
সাংস্থার সাদে পাটঘনারশিপ কদরদে ।

•

ইনশ্বভি ইশন্ডয়া িক্ষযমাত্রা, প্রচার ও সু শবধাগুশির থক্ষদত্র শবশ্ববযাপী
থসরা অ্নুিীিন আনার পািাপাশি সক্ষমতা ততশরর জনয থবি কদযকটি
ভারতীয রাদজযর সাদে সশেযভাদব কাজ কদর।

জনশপ্রয ফরাশস থিখক এমানু দযি থকশরশর এ বেদরর িযাশনি শপ্রদন্সস অ্ফ
এদস্টাশরযাস সাশহতয পু রষ্কার শজদতদেন । থিদনর শসাংহাসদনর
উিরাশধকারী শপ্রশ্বন্সস শলওশ্বন়াশ্বরর নাম অ্নুসাদর থেদির 8 টি মযঘাোপূ ণঘ

কেৌশিে বসু সম্ম়ানীয হ়াশ্বে়াল্ট গশ্ববষণ়া পু রষ্ক়ার কপশ্বলন

পু রস্কাদরর মদধয অ্নযতম একটি হি এই পু রস্কারটি। এই পু রস্কারটির উপহার

•

মূিয 50000 ইউশ্বর়া । এই 8 টি পু রষ্কার কিা, সামাশজক শবজ্ঞান, েী়িা
ইতযাশেদত অ্ন্তভুঘ ি রদযদে ।
স়াংব়াশদে শপ স়াইন়াথ জ়াপ়াশ্বনর ফুকুওে়া গ্রয়ান্ড পু রস্ক়ার শজশ্বতশ্বেন
•

•

সাাংবাশেক পািাগুশম্ম সাইনাে 2021 সাদির ফুকুওে়া গ্রয়ান্ড পু রস্ক়ার
শজতদিন । শতশন এমন একজন প্রশতশ্রুশতবে সাাংবাশেক শযশন ভারদতর েশরদ্র
কৃশষদক্ষদত্রর তেন্ত অ্বযাহত থরদখদেন এবাং এ জাতীয অ্ঞ্চদির
বাশসদাদের জীবনযাত্রার বাস্তবতা সবার কাদে তু দি ধদরদেন। জাপাদনর
ফু কুওকা িহর এবাং ফু কুওকা শসটি ইন্টারনযািনাি ফাউদন্ডিন বারা
প্রশতশিত এই পু রস্কারটি বযশি ও সাংস্থাগুশিদক এিীয সাংস্কৃশত সাংরক্ষদণর
কাদজর জনয থেওযা হয।
গ্রযান্ড পু রস্কার ো়িাও আরও দুটি পু রষ্কার শবভাগ থযমন শিক্ষা এবাং সাংস্কৃশত
রদযদে। একাদডশমক্স পু রস্কারটি জাপাদনর ঐশতহাশসক অ্ধযাপক
শকশিদমাদতা শমওদক থেওযা হদযদে শযশন শমাং-শকাং সমযকাদি চীদনর আেঘসামাশজক ইশতহাদস শবদিষজ্ঞ শেদিন । োইিযান্ড শভশিক থিখক ও চিশচ্চত্র
শনমঘাতা প্রবো ইউন আটঘস অ্যান্ড কািচার অ্যাওযাডঘ থপদযদেন।

ইনশ্বভি ইশন্ডয়া সবঘ ়াশধে ইশ্বন়াশ্বভটিভ শবশনশ্বয়াগ প্রে়ার সংস্থ়া 2021 পু রস্ক়ার
শজশ্বতশ্বে
•

OCO কল়াব়াল বারা ইনশ্বভি ইশন্ডয়াশ্বে শবদশ্বর সবদচদয অ্শভনব
শবশনদযাগ প্রচার সাংস্থা 2021 এ ভূ শষত করা হদযদে। OCO থলাবাি শবদেিী
শবশনদযাদগর িীষঘস্থানীয কতৃঘ পক্ষ এবাং এটি শবশভন্ন ধরদণর অ্েঘননশতক উন্নযন
পশরদষবা, পণয এবাং অ্ননয সাংস্থা মূিযাযন টুি সরবরাহ কদর।
24

ভারতীয অ্েঘনীশতশবে থকৌশিক বসু অ্েঘনীশতর জনয হাদম্বাল্ট গদবষণা
পু রষ্কাদর ভূ শষত হদযদেন। তাাঁদক এই পু রষ্কারটি প্রোন কদরদেন জামঘাশনর
হামবু দগঘর বু সশরযাস ি স্কুি এর প্রদফসর ডঃ হয়ান্স-ব়াডঘ কি়াফ়ার ।
শবশ্ববযাাংদকর প্রািন প্রধান অ্েঘনীশতশবে থকৌশিক বসু বতঘ মাদন কদনঘি
শবশ্বশবেযািদযর অ্েঘনীশত শবভাদগর অ্ধযাপক। শতশন 2009 থেদক 2012 সাি
পযঘন্ত ভারত সরকাদরর প্রধান অ্েঘননশতক উপদেিা শহসাদবও োশযে পািন
কদরশেদিন। থকৌশিক বসু ভারদতর তৃ তীয সদবঘাচ্চ অ্সামশরক পু রষ্কার
'পদ্মভূ ষণ'ও থপদযদেন ।
হ়াশ্বে়াল্ট শরস়ােঘ অ্য়াওয়াডঘ সেশ্বন্ধ :
•

মযঘাোপূ ণঘ এই পু রষ্কারটি আশ্বলেজ়ান্ড়ার ভন হ়াশ্বে়াল্ট ফ়াউশ্বন্ডিন
বারা িনসর করা হয এবাং প্রশতবের প্রায 100 জনদক পু রষ্কার থেওযা
হয।

•

হাদম্বাল্ট শরসাচঘ অ্যাওযাডঘ শবশ্ববযাপী শবজ্ঞানী ও অ্েঘনীশতশবেদের
তাদের কাদজর সম্মান জানাদনার জনয প্রোন করা হয । এই পু রষ্কাদর
60,000 ইউদরার পু রষ্কার মূিয থেওযা হয এবাং জামঘাশনর একটি
তবজ্ঞাশনক প্রশতিাদন 12 মাস পযঘন্ত গদবষণা প্রকল্প চািাদনার প্রস্তাব
থেওযা হয ।

তবশ্বদশহ ডংশ্বর: নতুন শমস ইশন্ডয়া USA
•

শমশিগাদনর 25 বের বযসী তবশ্বদশহ ডংশ্বর থসৌদযঘ প্রশতদযাশগতায শমস
ইশন্ডযা USA 2021 এর মুকুট থপদযদেন। জশজঘযার আরশি ল়াল়াশন ফাস্টঘ
রানার আপ এবাং নেঘ কযাদরাশিনার শমর়া ে়াস়াশর থসদকন্ড রানার আপ
থর্াশষত হদযদেন । ডাংদর আন্তজঘাশতক গদবষণায থমজর হদযদেন । শতশন
ভারতীয িাস্ত্রীয নৃ তয 'েথে' এর অ্সাধারণ পারফরমযান্স এর জনয
প্রশতদযাশগতায 'শমস টয়াশ্বলশ্বন্টড' থখতাব শজদতদেন।
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•

•

প্রািন শমস ওযার্ল্ঘ ডাযানা থহদডন প্রশতদযাশগতার প্রধান অ্শতশে এবাং প্রধান
শবচারক শেদিন। শমস ইশন্ডযা USA, শমদসস ইশন্ডযা USA এবাং শমস টিন
ইশন্ডযা USA - শতনটি পৃ েক প্রশতদযাশগতায 30 টি রাদজযর 61 জন
প্রশতদযাগী অ্াংি শনদযশেদিন। শতনটি শবভাদগর শবজযীরা শবশ্ববযাপী

গ্রহাণু হি থোট প়াথু শ্বর অ্বশ্বজক্ট যা সূ দযঘর চারশেদক প্রেশক্ষণ কদর।
থবশিরভাগ থক্ষদত্র এগুশি মঙ্গি ও বৃ হিশতর কক্ষপদের মাদঝ পাওযা
যায তদব কারও কারও থবশি খাাঁজযুি কক্ষপে োদক। সু তরাাং, আমরা
বিদত পাশর থয গ্রহাণু হি পােু দর ধাতব পোেঘ যা আকাদর নুশ়ির থেদক

প্রশতদযাশগতায অ্াংি শনদত ভারদতর মুম্বাই-এ ভ্রমদণর জনয সম্মানসূ চক
টিশকট পান।

প্রায 600 মাইি শবস্তৃত হয । এগুশি এত থোট হয থয এগুশিদক গ্রহ
শহসাদব শবদবশচত করা হয না তদব এরা সূ যঘদক প্রেশক্ষণ কদর । এগুশি
থসৌরজগদতর অ্বশিিাাংি শহসাদব পশরশচত ।

Important Dates
29 জু ন জ়াতীয পশরসংখয়ান শদবস প়াশলত হল
•

•

অ্ধযাপক শপ শস মহ়াল়াশ্বন়াশবশ্বসর জমবাশষঘকীদত ভারত সরকার 29 জু ন
জাতীয পশরসাংখযান শেবস শহদসদব পািন কদর । অ্েঘ-সামাশজক পশরকল্পনা
এবাং পশিশস শনধঘারদণ পশরসাংখযাদনর ভূ শমকা সম্পদকঘ যুব সমাদজর মদধয
সদচতনতা ততশর করদত এই শেবসটি পাশিত হয। এো়িা তেনশদন জীবদন
প্রশরসাংখযাদনর বযবহারদক জনশপ্রয করার জনয এবাং পশিশস গঠদন
পশরসাংখযাদনর ভূ শমকা সম্পদকঘ অ্বগত করার জনযও শেনটি পািন করা হদয
োদক ।

•

ইশন্ডয়ান কমশডশ্বেল অ্য়াশ্বস়াশসশ্বযিন (IMA) বারা ভারদত প্রশতবের 1
জু ল়াই জাতীয ডািার শেবস আদযাজন করা হয। এই শেনটি মহান
ডািারদের সম্মান জানাদত এবাং আমাদের জীবদন ডািারদের গুরুে
থবাঝাদত পাশিত হয।
শদনটির ইশতহ়াস:
•

এই শেনটি পশিমবদঙ্গর শবতীয মু খযমন্ত্রী ডাাঃ শবধান চন্দ্র রাদযর
জমবাশষঘকীর স্মরদণ পাশিত হয, শযশন 1 জু িাই 1882 সাদি জমগ্রহণ
কদরশেদিন এবাং 1962 সাদির ঐ একই তাশরদখ তাাঁর মৃ তুয হয।

এই বেদরর জাতীয পশরসাংখযান শেবদসর শেমটি হি, 'End Hunger,
Achieve Food Security and Improved Nutrition and

11 জু ল়াই শবে জনসংখয়া শদবস প়াশলত হল

Promote Sustainable Agriculture' (জাশতসাংদর্র সাদস্টদনবি
থডদভিপদমন্ট থগাি).

•

শবশ্ব জনসাংখযা শেবস প্রশতবের 11 জু ল়াই শবশ্ববযাপী পািন করা হয। এই
শেনটি মাধযদম জনগদণর মদধয েমবধঘমান জনসাংখযার প্রভাব এবাং শিঙ্গ

জ়াতীয পশরসংখয়ান শদবশ্বসর ইশতহ়াস:

সমতা, পশরবার পশরকল্পনার গুরুে, োশরদ্রয তা, মানবাশধকার সহ ইতযাশে

•

শবশভন্ন শবষদয সদচতনতা বা়িাদত পাশিত হয ।

জাতীয পশরসাংখযান শেবস প্রেম 29 জু ন 2007 সাদি পাশিত হদযশেি।
ভারত সরকার প্রযাত অ্ধযাপক প্রিান্ত চন্দ্র মহািাদনাশবস অ্েঘননশতক
পশরকল্পনা ও পশরসাংখযান শবকাদির থক্ষদত্র থয অ্বোন থরদখশেি তা
উেযাশপত করার শসোন্ত শনদযদে এবাং তাই তাাঁর জমবাশষঘকীটিদক
‘জাতীয পশরসাংখযান শেবস’ শহসাদব শচশিত করা হদযদে ।

আন্তজঘ়াশতে গ্রহ়াণু শদবস: 30 জু ন
•

জ়াতীয ড়াক্ত়ার শদবস: 1 জু ল়াই

আন্তজঘাশতক গ্রহাণু শেবস প্রশত বের 30 জু ন শবশ্ববযাপী পািন করা হয।
আন্তজঘাশতক গ্রহাণু শেবসটির িক্ষয হি গ্রহাণু র ঝুাঁ শক সম্পদকঘ জনসদচতনতা
বা়িাদনা এবাং পৃ শেবী কাোকাশে থকাদনা অ্বদজক্ট আসদি থসটাদক প্রশতহত
করার জনয আন্তজঘাশতক স্তদর থনওযা প্রেদক্ষদপর গুরুে সম্পদকঘ মানু ষদক
বাতঘ া থেওযা ।

•

2021 সাদির শবশ্ব জনসাংখযা শেবদসর শেম হি : "the impact of the
Covid-19 pandemic on fertility"।

শবে ম়াল়াল়া শদবস: 12 জু ল়াই
•

তরুণ কমী ম়াল়াল়া ইউসু ফজ়াইশ্বে সম্মান জানাদত জাশতসাংর্ 12 জু ল়াই
শবশ্ব মািািা শেবস শহসাদব থর্াষণা কদরদে। মািািা শেবসটি শবশ্ববযাপী নারী
ও শিশুদের অ্শধকারদক সম্মান জানাদত উেযাশপত হয।

•

2012 সাদির 9 অ্দক্টাবর থমদযদের শিক্ষার জনয প্রকাদিয সমেঘন জানাদনার
পর তাশিবান বদু কধারীরা মাোয গুশি কদরশেি। এই আেমণ সদত্ত্বও
মািািা পু নরায জনগদণর সম্মু দখ শফদর এদসশেি । শতশন আদগর থচদযও
অ্দনক থবশি দৃঢ় শেদিন এবাং শিঙ্গ অ্শধকাদরর পদক্ষ শনদজর সমেঘনদক

আন্তজঘ়াশতে গ্রহ়াণু শদবস: ইশতহ়াস

অ্বযাহত থরদখশেদিন । শতশন যুবতী থমদযদের স্কুদি থযদত সহাযতা করার

•

2016 সাদির শডদসম্বদর জাশতসাংদর্র সাধারণ অ্শধদবিন থরজু দিিন

জনয একটি অ্িাভজনক সাংস্থা মািািা তহশবি প্রশতিা কদরশেদিন এবাং

A/RES/71/90 থত গৃ হীত হয থয 30 জু ন আন্তজঘাশতক গ্রহাণু শেবস শহসাদব
পািন করা হদব ।

একটি আন্তজঘাশতক থবস্টদসিার "I Am Malala" নামক একটি বইদযর
রচনা কদরশেদিন।

গ্রহ়াণু েী?
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ম়াল়াল়াশ্বে কবি েশ্বযেটি পু রষ্ক়ার ও সম্ম়ান প্রদ়ান ের়া হশ্বযশ্বে:

আন্তজঘ়াশতে ব়ার্ শদবস: 29 জু ল়াই

•

2012 সাদি তাদক পাশকস্তান সরকার বারা প্রেমবাদরর জনয জ়াতীয
যু ব ি়াশন্ত পু রষ্ক়ার প্রোন করা হদযদে ।

•

•

2014 সাদি, 17 বের বযদস, শতশন শিশুদের অ্শধকাদরর জনয তার
প্রদচিার স্বীকৃশত শহসাদব সবঘ েশনিতম কন়াশ্ববল ি়াশন্ত পু রষ্ক়ারও
পান ।

প্রশত বের 29 জু ল়াই থলাবাি টাইগার থড বা আন্তজঘাশতক বার্ শেবস পািন
করা হয। । এই শেনটি পািদনর প্রধান উদেিয হি- বাদর্দের েমহ্রাসমান
সাংখযা এবাং তাদের সাংরক্ষদণর প্রদচিা চািাদনার শবষদয মানুদষর মদন
সদচতনতা বা়িাদনা । এই বের 11 তম আন্তজঘাশতক বার্ শেবস পাশিত হদে
।

•

2019 সাদি জাশতসাংর্ তাদক "শবশ্বের সবশ্বেশ্বয শবখয়াত
শেশ্বি়ারী" শহসাদব থর্াষণা কদরদে ।

•

•

মািািাদক ে়ান়াড়ার ন়াগশরেত্বও থেওযা হয এবাং কানাডার হ়াউস
অ্ফ েমন্স-এ সদম্বাধন করা সবদচদয কশনিতম বযশিেও হদযদেন।

2021 আন্তজঘাশতক বার্ শেবস উেযাপদনর শেম / থলাগানটি হ'ি "Their
Survival is in our hands"
আন্তজঘ়াশতে ব়ার্ শদবশ্বসর ইশতহ়াস:

•

অ্যাশক্টশভদস্টর ডকুদমন্টাশরটি 'He Named Me Malala' থক 2015
সাদি অ্স্কাদরর জনয িটঘশিস্ট করা হদযশেি।

•

শতশন ‘We Are Displaced’ নাদমর আদরকটি বই থিদখন |

•

2010 সাদি র়াশিয়ায 13 টি টাইগার থরদঞ্জর থেি থসন্ট শপটাসঘবাগঘ
থর্াষণার স্বাক্ষদরর পদর থলাবাি টাইগার শেবসটি চািু হদযশেি। এই
বার্ থরঞ্জ থেিগুশির সরকাদররা সাংরক্ষণদক উৎসাহ থেওযার,
প্র়ােৃশতে ব়াসস্থ়ানগুশলশ্বে রক্ষ়া করার এবাং 2022 সাদির মদধয
বাদর্র সাংখযা শবগুণ করার সাংকল্প কদরশেি ।

আযের শদবস (ইনে়াম টয়াক্স কড) 24 জু ল়াই CBDT ব়ার়া প়াশলত হল
•

•

থকন্দ্রীয প্রতযক্ষ কর থবাডঘ (CBDT) 2021 সাদির 24 জু িাই 161তম
আযকর শেবস (যা আযকর শেবস নাদমও পশরশচত) পািন কদর । ভারদত,
আযকর শেবস প্রশত বের 24 জু িাই পািন করা হয, কারণ শেি 1980
স়াশ্বলর 24 জু ল়াই সযার কজমস উইলসন ভারদত প্রেমবাদরর মদতা
আযকর চািু কদরশেদিন।

ময়াক্স ভ়ািঘ়াশ্বপন 2021 ি়াযশরয়ান গ্রয়ান্ড শপ্রক্স শজশ্বতশ্বেন
•

এই উদেিয শেি 1857 সাদি শিটিি িাসদনর শবরুদে স্বাধীনতার প্রেম
যুদের সময থয ক্ষযক্ষশত হদযশেি, তার ক্ষশতপূ রণ থেওযা। 2010 সাদির
24 জু িাই প্রেম আযকর শেবস শহসাদব পাশিত হয |

26 জু ল়াই ে়াশগঘ ল শবজয শদবস উদয়াশপত হল
•

Sports News

কাশগঘি সাংর্দষঘ প়াশেস্ত়াশ্বনর শবরুশ্বে ভারদতর শবজযিাদভর শচিস্বরূপ
1999 স়াল থেদক প্রশতবের 26 কি জু ল়াই ে়াশগঘ ল শবজয শদবস
উেযাশপত হয। এই বের ভারত ে়াশগঘ ল যু শ্বে শবজযল়াশ্বভর 22 তম বার
উেযাপন করদে।
ে়াশগঘ ল যু শ্বের ইশতহ়াস:
•

1999 স়াশ্বলর কম-জু ল়াইশ্বযর মদধয জম্মু ও ে়াশ্মীশ্বরর ে়াশগঘ ল
কজল়ায শনযন্ত্রণ থরখা বরাবর কাশগঘি যুে হয এবাং এদত ভারত শবজয
িাভ কদর।

•

কাশগঘি যুে 60 শদশ্বনরও কবশি সময ধদর ি়িাই করা হদযশেি, 26
জু ল়াই কিষ হশ্বযশেল।

•

পাশকস্তাদনর থসনাবাশহনী এই োশবদত অ্স্বীকার কদরশেি থয তার
তসনযরা যুদে জশ়িত শেি এবাং োশব কদরশেি থয তারা কাশ্মীদরর
শবদদ্রাহী শেি, তদব থগািাবারুে, পশরচযপত্র, থরিন থস্টার এবাং
অ্নযানয প্রমাণপত্র প্রমাণ কদর থয পাশকস্তান থসনাবাশহনী এই
কাপু রুদষাশচত কাদজর শপেদন শেি।
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ময়াক্স ভ়ািঘ়াশ্বপন (দনোরিযান্ডস-দরড বু ি) 2021 স্টাযশরযান গ্রযান্ড শপ্রক্স
শজদতদেন। এটি 2021 ফমুঘিা ওযান মরসু দম ভাস্টঘাদপদনর চতু েঘ জয।
এো়িা, এই জদযর সাদে ভাস্টঘাদপন 2021 ড্রাইভাদরর চযাশম্পযনশিদপ
156 পশ্বযন্ট শনদয িীদষঘ রদযদেন । এরপদরই 138 পদযন্ট থপদয হযাশমল্টন
(শিদটন-মাদসঘশডজ) আদেন শবতীয স্থাদন । লু ইস হয়াশমলটন এবাং ভশ্বল্টশর
কব়াট়াস যোেদম শবতীয এবাং তৃ তীয স্থান অ্জঘন কদরদেন ।

শেশিয়াশ্বন়া কর়ান়াশ্বে়া পু রুষশ্বদর আন্তজঘ়াশতে ফুটবশ্বল যু গ্মভ়াশ্বব িীষঘ
কস্ক়ার়ার হশ্বযশ্বেন
•

শেশিযাদনা থরানাদর্ল্া আন্তজঘাশতক ফু টবদি সবঘকাদির সদবঘাচ্চ থগাি
থস্কারার হদয উদঠদেন। শতশন বতঘ মাদন ইরাদনর শেংবদশন্ত আশল দ়াইশ্বযর
সাদে যুগ্মভাদব িীষঘস্থাদন অ্বস্থান কদরদেন। আশি োইদযর 1993 থেদক
2006 সাি অ্বশধ 149 টি মযাদচ 109 টি থগাি কদরদেন। শেশিযাদনা
থরানাদর্ল্া থপনাশল্টদত দুটি থগাি কদর মযাচটি ড্র কদরন এবাং এরফদি
পতুঘ গাি ইউদরাশপযান চযাশম্পযনশিদপর রাউন্ড অ্ফ 16 এর থযাগযতা অ্জঘন
কদর।

শবেে়াশ্বপর কিজ 3 কত কগ়াে কমশ্বডল শজতশ্বলন দীশপে়া কুম়ারী
•

পযাশরদস অ্নুশিত আচঘাশর ওযার্ল্ঘ কাদপর প্রেম ধাদপ একশেদন পরপর শতনটি
স্বণঘপেক শজদত নতু ন শবশ্ব থরকডঘ ততশর করদিন ভারতীয তীরদাজ েীশপকা
কুমারী । রাাঁশচ কনযা মশহল়াশ্বদর স্বতন্ত্র, মশহল়াশ্বদর দলগত শবভ়াগ এবাং
শমে কজ়াড়া ইদভদন্ট স্বণঘ থজদতন । চারটি স্বণঘপেক শনদয ভারত থমদডি
তাশিকায িীদষঘ আদে । কম্পাউন্ড শবভাদগ পু রুষদের স্বতন্ত্র শবভাগ থেদক
অ্শভশ্বষে ভ়ামঘ ়া চতু েঘ স্বণঘপেকটি থযদতন ।
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অ্নশুল়া র়াও প্রথম মশহল়া শেশ্বেট়ার শযশন কড়াপ কটশ্বি ধর়া পশ্বডশ্বেন

শমত়াশল র়াজ এডয়াডঘসশ্বে সশরশ্বয সবঘ ়াশধে র়ান সংগ্রহে়ারী হশ্বলন

•

•

•

মধযপ্রদেদির অ্িরাউন্ডার অ্নশুল়া র়াও প্রেম মশহিা শেদকটার শযশন
থডাপ থটদস্ট বযেঘ হওযার পদর চার বেদরর শনদষধাজ্ঞা জাশর করা হয । 2020
সাদির জু িাইদয একটি থডাপ থটস্ট জাি করার জনয তাদক জাতীয অ্যাশন্টথডাশপাং এদজশন্স পযাদনি এই শনদষধাজ্ঞার থেয।

•

•

মশহিাদের আন্তজঘাশতক শেদকদট সবঘাশধক রান পাওযা শেদকটার হদয
উঠদিন ভারতীয অ্শধনাযক শমতাশি রাজ । এডওযাডঘদসর 10,273 রান
অ্শতেম কদর শমতাশি রাজ মশহিাদের আন্তজঘাশতক শেদকদট শবদশ্বর

এর আদগও শতশন শনশষে অ্যানাবশিক কিরশ্বযড ’19 - নশ্বরশ্বন্দ্র়াশ্বিরন
গ্রহদণর জনযও থোষী হদযশেদিন। এই অ্নূধ্বঘ -23 শেদকটার
শবশসশসআইদযর আদযাশজত কদযকটি র্দরাযা টুনঘাদমদন্ট অ্াংি শনদযদে।

শেফালি ভ়ামঘ়া সব ফমঘ য়াশ্বট অ্শভশ্বষশ্বের শদে কথশ্বে েশনিতম ভ়ারতীয
শেশ্বেট়ার হশ্বযশ্বেন

সবঘাশধক থবশি রান করা বযাটসমযান হদয ওদঠন । শনউশজিযাদন্ডর সু শজ
কবটস 7849 রান কদর তৃ তীয স্থাদন অ্বস্থান কদরদেন । ি়াফ়াশন কটলর
(7832) এবাং কমগ লয়াশনং (7024) িীষঘ পাাঁদচ রদযদেন ।
•

ইাংিযাদন্ডর শবপদক্ষ তৃ তীয ও চূ ়িান্ত ওযানদডদত জদযর জনয 220 রান
তা়িা করদত শগদয শমতাশি এই কৃশতে অ্জঘন কদরদেন । 2020 সাদি

শিস্টদি প্রেম ওযানদডদত ইাংিযাদন্ডর শবপদক্ষ ভারত যখন মাদঠ থনদমশেি
তখন সব ফমঘযাদট অ্শভদষক হওযা কশনিতম ভারতীয শেদকটার হদযদেন
ওদপনার শেফালিভ়ামঘ ়া। সকি ফমঘযাদট অ্শভদষদকর জনয শতশন 17 বের
150 শদন সময শনদযশেদিন। ফমঘযাদট অ্শভদষদকর তাশিকায শতশন পঞ্চমকশনিতম শেদকটার হদযদেন।
আফগাশনস্তাদনর মুশজব উর রহমান তাশিকার িীদষঘ আদেন, শযশন 17 বের
এবং 78 শদশ্বন সবঘকশনি থখদিাযা়ি শহসাদব সব ফমঘযাদট থখদিন,
তারপদরই আদেন ইাংিযাদন্ডর প্রািন উইদকটরক্ষক স়ার়া কটলর।
তাশিকার তৃ তীয স্থাদন রদযদে অ্দেশিযার এশলস কপশর এবাং তারপদর
আদেন মহম্মদ আশমর।

ইাংিযাদন্ডর প্রািন অ্শধনাযক িািঘট এডওযাডঘসদক থপেদন থফদি

শমোশি রাজদক েিদকর আইশসশসর ওযানদড েদি রাখা হদযশেি । এটি
থখিায তার ধারাবাশহকতার জনয একটি উপযুি সম্মান। শতশন এখনও পযঘন্ত
11 টি থটস্ট, 216 ওযানদড এবাং 89 টি-দটাদযশন্ট আন্তজঘাশতক মযাদচ
থখদিদেন । শতশন মশহিাদের শেদকদট সবঘাশধক মযাচ থখিা থখদিাযা়ি।
ময়াক্স ভ়ািঘ়াশ্বপন ফমু ঘ ল়া 1 এর অ্শেয়ান গ্রয়ান্ড শপ্রেস 2021 শজতশ্বলন
•

থরড বু দির মযাক্স ভাস্টঘাদপন অ্শেযান গ্রযান্ড শপ্রক্স 2021 শজতদিন । 2021
সাদির ফমুঘিা 1 শবশ্ব চযাশম্পযনশিপ মরসু দম এটি নবম থরস। মাদসঘশডজAMG এর ভাদল্টশর কব়াট়াস এবাং মযাকিাদরদনর লয়াশ্বন্ড়া নশরশ্বসর আদগ
থরসটি থিষ কদরন ভাস্টঘাদপন। থবাটাদসর সতীেঘ এবাং 2021 ড্রাইভার

ISSF শবেে়াশ্বপর শুযটিংশ্বয কস়ান়া শজতশ্বলন ভ়ারতীয শুট়ার র়াশহ স়াশ্বনঘ়াব়াত

চযাশম্পযনশিদপ ভাস্টঘাদপদনর চযাদিঞ্জার িু ইস হযাশমল্টন চতু েঘ স্থাদন থিষ

•

কদরন ।

•

ভারদতর র়াশহ স়াশ্বনঘ ়াব়াত ISSF শুটিাং শবশ্বকাদপ মশহিাদের 25 শমট়ার
শপস্তি ইদভদন্ট স্বণঘপেক অ্জঘন করদিন । শতশন চিন্ত টুনঘাদমদন্ট প্রেম
ভারতীয শযশন এেটি করৌপয এবাং দ্যটি কি়াঞ্জ পদে শজদতদেন । শতশন
বাোই পদবঘ সদবঘাচ্চ 600 এর মদধয 591 পদযন্ট অ্জঘন কদরদেন।
োদন্সর মযাশেদর্ল্ িযাদমাদি ফাইনাদি থরৌপয পেক শজদতদেন । রাশিযার
শভটাশিনা বাত্সরিশকনা থিাঞ্জ পেক শজদতদেন । ভারতীয শুযটার মনু
ভাকার 7 নম্বর স্থাদন থিষ কদরদেন। এটি 2020 থটাশকও অ্শিশম্পদকর
আদগ থিষ প্রশতদযাশগতা। ISSF শবশ্বকাপ 2021 অ্নুশিত হদে
কে়াশ্বযশিয়ার ওশসশ্বজশ্বে।

ভ়ারতীয বংশ্বি়াদ্ভূত আশ্বমশরে়ান অ্শভমনু য শমে েশনিতম দ়াব়া গ্রয়ান্ডম়াি়ার
হশ্বযশ্বেন
•

ভারতীয বাংদিাদ্ভূত আদমশরকান অ্শভমনু য শমে শবদশ্বর সবঘকশনিতম োবা
গ্রযান্ডমাস্টার হদযদেন। 12 বের ে়ার ম়াস এবং 25 শদন বযশ্বস শতশন
কসশ্বগঘ ই ে়ারজ়াশেশ্বনর েীর্ঘকািীন থরকডঘটি থভদঙ্গ শেদিন শযশন এই
থখতাব অ্জঘদনর সময 12 বের সাত মাস বযসী শেদিন। শতন বের আদগ,
ভারদতর আর প্রজ্ঞানিা প্রায তাদক োশ়িদয শগদযশেদিন তদব একটুর জনয
সু দযাগটি হাতো়িা কদরশেদিন।
27

ওয়াশ্বে়া ইশন্ডয়া শেেবশক্সং কফড়াশ্বরিন সরে়াশ্বরর স্বীেৃশত কপল
•

শমশনশে অ্ফ ইযুে অ্যাদফযাসঘ এন্ড থিাটঘস ভারদত শককবশক্সাং থখিাধু িার
প্রচার ও উন্নযদনর জনয WAKO ইশন্ডযা শককবশক্সাং থফডাদরিনদক
জ়াতীয েীড়া কফড়াশ্বরিন (NSF) শহসাদব স্বীকৃশত থেওযার শসোন্ত
শনদযদে। অ্শিশম্পক মুভদমদন্ট পু দরাপু শর ভাদব অ্ন্তভুঘ ি এবাং স্বীকৃত
হওযার জনয শককবশক্সাং থখিাটির স্বীকৃশত এবাং শবকাি খু বই গুরুেপূ ণঘ।

কট়াশেও অ্শলশম্পশ্বে ভ়ারশ্বতর পত়াে়াব়াহে শহস়াশ্বব থ়ােশ্ববন কমশর েম,
মনপ্রীত শসং
•

থটাশকও অ্শিশম্পদকর উদবাধনী অ্নুিাদন েযবাদরর শবশ্ব বশক্সাং চযাশম্পযন
এমশস কমশর েম এবাং পু রুষদের হশক েদির অ্শধনাযক মনপ্রীত শসং
ভারদতর পতাকা বাহক হদবন । এো়িা ভ়ারতীয অ্শলশম্পে
অ্য়াশ্বস়াশসশ্বযিন (IOA) থর্াষণা কদরদে থয 2018 সাদির শবশ্ব থরসশিাং
চযাশম্পযনশিদপ থরৌপযপেক জযী বজরং পু শনয়া 8ই আগদস্টর সমাশপ্ত
অ্নুিাদন পতাকাবাহক হদবন।
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ম়াশরয়াপ্প়ান থ়ানগ়াশ্বভলু শ্বে কট়াশেও পয়ার়া-অ্শলশম্পশ্বে পত়াে়াব়াহে শহস়াশ্বব
শনবঘ ়ােন ের়া হশ্বযশ্বে
•

•

িীষঘ পযারা হাই জাম্পার ম়াশরয়াপ্প়ান থ়ানগ়াশ্বভলু শ্বে থটাশকও
পযারাশিশম্পকদস 24 আগস্ট ভারতীয েদির পতাকাবাহক শহসাদব মদনানীত
করা হদযদে । োনগাদভিু 2016 সাদির শরও পযারাশিশম্পকদস T-42 থসানা
শজদতশেদিন । তারজনয তাাঁদক 24 আগস্ট থেদক শুরু হওযা থটাশকও
পযারাশিশম্পকদস সম্মান থেওযা জনয পতাকাবাহক শহসাদব থবদে থনওযা
হদযদে ।

•

অ্শভদযাদগর পদর মাচঘ মাদস সাওশনদক সামশযক বরখ়াস্ত করা হদযশেি ।
অ্বদিদষ ICC থবাডঘ বৃ হিশতবার সাওশনর সাদে সমস্ত সম্পকঘ শেন্ন করার
শসোন্ত শনদযদে।
আশ্বজঘশন্টন়া ি়াশজলশ্বে হ়াশরশ্বয কে়াপ়া আশ্বমশরে়া 2021 শজশ্বতশ্বে
•

•

দ়া কব়াডঘ অ্ফ েশ্বন্ট্র়াল ফর শেশ্বেট ইন ইশন্ডয়া (BCCI) র়াজস্থ়ান
শেশ্বেট অ্য়াশ্বস়াশসশ্বযিনশ্বে (RCA) 100 কে়াটি টাকার আশেঘক
অ্নুোন শেদযদে, যা ভারদতর শবতীয বৃ হিম শেদকট থস্টশডযাম ততশর
করদত বযবহৃত হদব। আহদমোবাদের সেয উদবাশধত নদরন্দ্র থমােী
থস্টশডযাদমর পর এটি শবতীয বৃ হিম থস্টশডযাম হদত চদিদে, যা জযপু দর
শনশমঘত হদব। নতু ন থস্টশডযামটির শনমঘাণ কাজ শুরু হওযার 24-30 মাদসর
মদধয থিষ হদত পাদর বদি আিা করা হদে ।
ইশতমদধয ভারদতর শবতীয বৃ হিম শেদকট থস্টশডযামটির শনমঘাদণ 290 থকাটি
টাকা বযয হদব বদি অ্নু মান করা হদযদে । এই পশরমাণ টাকাটির মদধয
বয়াংে ঋণ কথশ্বে 100 কে়াটি ট়াে়া, BCCI অ্নু দ়ান কথশ্বে 100
কে়াটি ট়াে়া, RCS তহশবি, বাক্স শবেয, আসন ও িনসরশিপ থেদক 90
থকাটি টাকা থযাগান করা হদব । থস্টশডযামটির েিঘক ধারণক্ষমতা 75,000
হদব ।

শিওদনি থমশসর থনতৃ োধীন আদজঘশন্টনা থনইমাদরর িাশজিদক 1-0
বযবধাদন হাশরদয শরও শড থজশনদরার ম়ার়াে়ান়া কিশডয়াশ্বম অ্নুশিত

25 বের বযশস োনগাদভিু থেদির সদবঘাচ্চ েী়িা পু রষ্কার থখিরত্ন শেদয
ভূ শষত হদযশেদিন । তাশমিনা়িুর সাদিম থজিার বাশসদা োনগাদভিু পাাঁচ
বের বযদস বাদসর ধাক্কায স্থাযীভাদব প্রশতবিী হদয পদ়িন ।

থকাপা আদমশরকার ফাইনাি মযাচ শজদতদে। এই জদযর সাদে শিওদনি
থমশস শনদজর প্রেম ব়ি আন্তজঘাশতক ট্র্শফটি শজতদিন । 2021 সাদির থকাপা
আদমশরকা েশক্ষণ আদমশরকার ফু টবি প্রধান সাংস্থা CONMEBOL বারা

জযপু শ্বর ভ়ারশ্বতর শবতীয বৃ হিম শেশ্বেট কিশডয়াম ততরী হশ্বত েশ্বলশ্বে
•

বাশহযক সাংস্থার বারা পশরচাশিত অ্ভযন্তরীণ পযঘাদিাচনায শবশভন্ন

আদযাশজত বাশষঘক আন্তজঘাশতক পু রুষদের ফু টবি চযাশম্পযনশিদপর 47 তম
সাংস্করণ শেি।
•

এর আদগ এই টুনঘাদমন্টটি 2020 সাদির জু িাই মাদস অ্নুশিত হওযার কো
োকদিও COVID-19 মহামারীজশনত কারদণ স্থশগত হদয শগদযশেি ।

কটি শেশ্বেট কথশ্বে অ্বসর কনওয়ার কর়্াষণ়া েশ্বর শদশ্বলন ব়াংল়াশ্বদশ্বির
অ্লর়াউন্ড়ার মহমু দউি়াহ
•

হারাদর থিাটঘস িাদব শজম্বাবু দযর শবপদক্ষ বাাংিাদেদির একটি মাত্র থটস্ট
মযাচ চিাকািীন থটস্ট শেদকট থেদক অ্বসর থনওযার থর্াষণা কদর শেদিন
বাাংিাদেদির শেদকটার মহমু েউিাহ শরযাে। 2009 সাদি ওদযস্ট ইশন্ডজ
সফদর মহমুেউিাহর থটস্ট অ্শভদষক হয।

•

50 টি মযাচ এবাং 94 টি ইশনাংদস এই ডানহাশত বযাটসমযান 33.49 গদ়ি

মু ে়াই, পু শ্বনশ্বত 2022 মশহল়া এশিয়ান ে়াপ আশ্বয়াজন হশ্বব

2914 রান কদরদেন। শজম্বাবু দযর শবপদক্ষ চিা থটদস্ট অ্পরাশজত 150 রান

•

কদর শতশন তার কযাশরযাদরর সদবঘাচ্চ থস্কারটি কদরন । এো়িা শতশন তার

ভারদত 2022 মশহিা এশিযান কাপ মু েই ও পু শ্বনশ্বত অ্নুশিত হদত চদিদে
। অ্শ্বন্ধশর কি়াটঘস েমশ্বপ্ল্শ্বক্সর মু েই ফুটবল অ্য়াশরন়া এবাং পু শ্বনর
ব়াশলওয়াশদর শিব েত্রপশত কি়াটঘস েমশ্বপ্ল্ক্স এই দুটি স্থানদক থবদে
থনওযা হদযদে।

•

COVID-19 মহামারী বারা ততরী হওযা চযাদিঞ্জগুশি শবদবচনা করার পদর
এবাং স্থানসমূদহর মদধয েি ও কমঘকতঘ াদের জনয ভ্রমদণর সমযদক হ্রাস করার
জনয এই শসোন্ত থনওযা হদযদে । এো়িা সমস্ত অ্াংিীোরদের সু শবধার জনয
বাদযাদমশডকাি বাবি বাস্তবাযদনর অ্নুকূি পশরদবি শনশিত করা হদে ।

•

ICC ম়ানু স়াউশনশ্বে CEO পদ কথশ্বে বরখ়াস্ত েশ্বর শদশ্বল়া আন্তজঘাশতক
শেদকট কাউশন্সি (ICC) CEO পে থেদক ম়ানু স়াওশনশ্বে বরখাস্ত কদর
শেদযদে। থবাডঘ তবঠদক ICC এই শসোন্ত শনদযদে । কজফ অ্য়াল়াডঘ়াইস
এশক্টাং CEO শহসাদব কাজ করদবন।
28

কযাশরযাদর পাাঁচটি থসঞ্চুশর এবাং 16 টি হাফ-দসঞ্চুশর কদরদেন।
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ট্র্শফটি থজদতন । 2014 সাদির পর প্রেমবাদরর জনয এবাং 1977 সাদির
পর শবতীযবাদরর জনয থেদিদের শসদঙ্গিস ইদভদন্টর ফাইনাদি দুই
আদমশরকাদনর মদধয মযাচটি হয । উদিখদযাগযভাদব, 17 বের বযসী উভয
থখদিাযা়িই চযাশম্পযনশিদপ বাোই করা নয এমন থখদিাযা়ি শেদিন ।

উইেলডন েয়াশম্পযনশিপ 2021: শবজযীশ্বদর সম্পূ ণঘ ত়াশলে়া
•

পু রুষদের শবভাদগ থনাভাক থজাদকাশভচ উইম্বিডদনর ফাইনাদি মাশিও
থবদরশিশনদক 6-7(4-7), 6-4, 6-4, 6-3 থস্কাদর হাশরদয ষি উইম্বিডন
থখতাব শজতদিন । এটি তার 20তম গ্রযান্ড লযাম থখতাব । এই জদযর সাদে

•

শতশন পু রুষদের শসদঙ্গদি গ্রযান্ডলাম জদযর শেক থেদক রজ়ার কফশ্বডর়ার

2022 কখশ্বল়া ইশন্ডয়া ইযুথ কগমস হশরয়ান়ায অ্নু শিত হশ্বব

এবাং র়াফ়াশ্বযল ন়াদ়ালশ্বে েুাঁ দয থফিদিন ।

•

হশরযানা সরকার 2021 সাদির থখদিা ইশন্ডযা ইযুে থগমস 2022 সাদি
থফব্রুযাশরদত আদযাজন করদত চদিদে । এর আদগ এটি 2021 সাদির 21
নদভম্বর থেদক 5 শডদসম্বর পযঘন্ত অ্নুশিত হওযার কো শেি । তদব থকাশভড19 মহামারীর তৃ তীয থেউ এর কো মাোয থরদখ টুনঘাদমন্টটি স্থানান্তশরত করা
হদযদে এবাং এটি মাোয রাখদত হদব থয থখদিা ইশন্ডযা ইযুে থগমস 2021
আন্ডার -18 শবভাদগ অ্নুশিত হদব।

•

প্রায 8,500 জন থখদিাযা়ি ইদভদন্ট অ্াংি থনদব, যার মদধয 5,072 জন
অ্যােশিট োকদব । এর মদধয মশহিা োকদব 2,400 জন এবাং পু রুষ োকদব
2,672 জন।

মশহিা শবভাদগ, অ্দেশিযার অ্যািদি বাটিঘ থচক প্রজাতদন্ত্রর েয়াশ্বর়াশলন়া
শপ্ল্সশ্বে়াভ়াশ্বে 6-3, 6-7 (4/7), 6-3 থস্কাদর পরাশজত কদর প্রেম
উইম্বিডন থখতাব থজদতন । 1980 সাদি শবতীয অ্ি ইাংিযান্ড িাব থখতাব
অ্জঘনকারী ইশ্বভ়ান কগ়াল়াগংশ্বযর পদর 41 বের বযদস বাটিঘ প্রেম
অ্দেশিযান মশহিা শযশন উইম্বিডদনর শসদঙ্গি শিদরাপা শজতদিন ।

শবশভন্ন শবভ়াশ্বগ শবজযীশ্বদর সম্পূ ণঘ ত়াশলে়া :
S. No.

শবভ়াগ

শবজযী

র়ান়ার আপ

1.

পু রুষদের
শসঙ্গিস

থনাভাক থজাদকাশভচ
(সাশবঘযা)

মাশিও থবদরশিশন

মশহিাদের

অ্যািদি বাটিঘ

শসঙ্গিস

(অ্দেশিযা)

কযাদরাশিনা
শিসদকাভা (দচক

3.

পু রুষদের
ডাবিস

2.

পতুঘগ়াশ্বলর অ্শধন়াযে শেশিয়াশ্বন়া কর়ান়াশ্বে়া 2020 স়াশ্বলর ইউশ্বর়ার কগ়াশ্বেন
বু ট শজশ্বতশ্বেন
•

প্রজাতন্ত্র)

পতুঘ গাদির অ্শধনাযক এবাং আধু শনক সমদযর মহান ফু টবিার শেশিযাদনা
থরানাদর্ল্া ইউদরা 2020 টুনঘাদমদন্টর িীষঘ থস্কারার হওযায থগাদর্ল্ন বু ট

শনদকািা থমকটিচ
এবাং থমট পযাশভচ

মাদসঘি গ্রাদনািাসঘ
এবাং থহারাশসদযা
থজবাদিাস

শজদতদেন । মাত্র চারটি মযাচ থখদি প়াাঁেটি থগাি করার েরুণ থরানাদর্ল্া এই
সম্মানটি অ্জঘন কদরন । থচক শরপাবশিদকর পযাট্রিক শিকও পাাঁচটি থগাি কদর
টুনঘাদমন্টটি থিষ কদরশেদিন তদব থবশি এশসস্ট এর জনয পু রস্কারটি

4.

মশহিাদের
ডাবিস

থসই সু -ওএই এবাং
এশিস মাদটঘনস

থভদরাশনকা
কুডারদমদটাভা এবাং
এদিনা থভসশননা

5.

শমক্সড
ডাবিস

শনি স্কুপশস্ক এবাং
শডজাইরা েউশসক

থজা সযািসবাশর এবাং
হযাশরদযট ডাটঘ

থরানাদর্ল্ার কাদে যায ।
ইউশ্বর়া 2020 ফ়াইন়াল: ইংলয়ান্ডশ্বে কপন়াশল্টশ্বত হ়াশরশ্বয জযী হল ইত়াশল
•

মুদখামুশখ হদয থপনাশল্টদত 3-2 থগাদি শজতদিা ইত়াশল । এরফদি শবদশ্বর
অ্নযতম সশিত েি ইতাশি কদযক বেদরর ট্র্শফর খরা কাটিদয উঠদিা ।
অ্নযশেদক ইাংিযান্ড 1966 সাদির পর থেদক তারা ফাইনাদিও ওদঠশন ।
ইতাশি 2000 এবাং 2012 সাদি ফাইনাদি উদঠশেি । ইতাশির থগািরক্ষক

উইেলডন সম্পশ্বেঘ:
•

•

উইম্বিডন চারটি গ্রযান্ড লযাম থটশনস টুনঘাদমদন্টর মদধয একটি । এই চারদট
টুনঘাদমদন্টর মদধয অ্দেশিযান ওদপন, ফরাসী ওদপন এবাং ইউএস ওদপনও
অ্ন্তভুঘ ি রদযদে।
টুনঘাদমন্টটি 1877 সাি থেদক িন্ডদনর উইম্বিডদনর অ্ি ইাংিযান্ড িাদব
অ্নুশিত হদে ।

সশমর বশ্বন্দয়াপ়াধয়ায উইেলডন জু শনযর পু রুষশ্বদর কখত়াব শজশ্বতশ্বেন
•

ইউদরাপীয চযাশম্পযনশিদপর ফাইনাদি ইাংিযান্ড এবাং ইতাশি এদক অ্পদরর

শজয়ানলু ইশগ কড়ান়ারুম্ম়া উদযফা ইউদরা 2020 এর থসরা থখদিাযা়ি
শনবঘাশচত হদযদেন ।
ভ়ারত 2026 শবে বয়াডশমন্টন েয়াশম্পযনশিপ আশ্বয়াজন েরশ্বত েশ্বলশ্বে
•

বযাডশমন্টন ওযার্ল্ঘ থফডাদরিন 2026 এর BWF ওযার্ল্ঘ চযাশম্পযনশিপ
ভারদত আদযাজন করার অ্নুমশত শেদযদে । শবতীযবাদরর মদতা ভারত এই

ভারতীয-আদমশরকান সমীর বশ্বন্দয়াপ়াধয়ায উইম্বিডন জু শনযর থমনদসর
থখতাব অ্জঘন কদরদেন। অ্ি ইাংিযান্ড িাদব জু শনযর থমনস ফাইনাদি

টুনঘাদমন্টটি আদযাজন করদত চদিদে । এই টুনঘাদমন্টটি থযই বের অ্শিশম্পক
হয থসই বের বাদে প্রশত বেরই আদযাশজত হয । 2009 সাদি হাযেরাবাদে

আদমশরকার শভক্টর শিিভদক 7-5, 6-3 কস্ক়াশ্বর পরাশজত কদর শতশন এই

BWF ওযার্ল্ঘ চযাশম্পযনশিপ আদযাজন কদরশেি ভারত।
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•

তারপর থেদক ভারত 2014 সাদির েমাস এবাং উবার কাপ ফাইনাি, বাশষঘক
BWF সু পার 500 ইদভন্ট, ইদযাদনক্স-সানরাইজ ইশন্ডযা ওদপন সহ শবশভন্ন
ব়ি বযাডশমন্টন টুনঘাদমন্ট আদযাজন কদরদে ।

অ্শলশম্পশ্বের প্রথম ভ়ারতীয শজমনয়াশিে শবে়ারে শহস়াশ্বব শনবঘ ়াশেত
হশ্বলন দীপে ে়াবড়া
•

অ্শিশম্পক থগমদসর শজমনযাশস্টকস প্রশতদযাশগতায শবচারক শহসাদব
শনবঘাশচত প্রেম ভারতীয হদিন দীপে ে়াবড়া । 23 জু িাই থটাশকও
অ্শিশম্পক থগমদস পু রুষদের আটিঘশস্টক শজমনযাস্ট শহদসদব পশরচািনা
করদত থেখা যাদব তাদক।

•

োনু মশহিাদের 49 থকশজ শবভাদগ থমাট 202 থকশজ ওজন তু দিশেদিন
এবাং শতশন অ্শিশম্পদক েণঘ ম ম়াশ্বলেরীর পশ্বর শবতীয ভ়ারতীয পেকজযী
ওদযট শিফটার হদয উঠদিন।

গয়াংগম ব়াল়া কদবী AIFF এর মশহল়াশ্বদর বষঘ শ্বসর়া ফুটবল়ার হশ্বলন
•

ভারতীয মশহিাদের নযািনাি টিম ফদরাযাডঘ, গযাাংগম বািা থেবীদক 202021 মরশুদমর জনয অ্ি ইশন্ডযা ফু টবি থফডাদরিন (AIFF) কসর়া মশহল়া
ফুটবল়ার শহসাদব থর্াষণা কদরদে । গযাাংগম বািা বতঘ মাদন স্কটলয়াশ্বন্ডর
করনজ়াসঘ উইশ্বমনস এফশসর হদয থখদিন। শতশন 2020 সাদির
থফব্রুযাশরদত েদির হদয প্রেম মযাচ থখদিশেদিন এবাং গত বেদরর

ব়াবর আজম 14 টি ওয়ানশ্বড কসঞ্চুশর ের়া দ্রুততম বয়াটসময়ান হশ্বলন

শডদসম্বদর শতশন েদির হদয প্রেম প্রশতদযাশগতামূিক থগাি কদর ইশতহাস

•

গদ়িশেদিন । শতশনই প্রেম ভারতীয মশহিা ফু টবিার শযশন ইউদরাদপর

•

এজবাস্টদন তৃ তীয ওযানদড চিাকািীন ইাংিযাদন্ডর শবপদক্ষ নতু ন থরকডঘ
করদিন পাশকস্তাদনর অ্শধনাযক বাবর আজম। ইশনাংদসর শেক শেদয 14 টি
ওযানদড থসঞ্চুশরর থরকডঘ গ়িার শনশরদখ শতশন শবদশ্বর দ্রুততম বযাটসমযান
হদযদেন । শতশন েশক্ষণ আশেকার হাশিম আমিা, ভারতীয অ্শধনাযক শবরাট
থকাহশি এবাং অ্দেশিযান বযাটসমযান থডশভড ওযানঘারদক শপেদন থফদি
শেদযদেন ।
পাশকস্তাদনর অ্শধনাযক তাাঁর 81তম ওযানদড ইশনাংদস 14 তম থসঞ্চুশরদত
থপৌাঁদেদেন। েশক্ষণ আশেকার প্রািন বযাটসমযান হাশিম আমিার কাদে এর
আদগ এই থরকডঘটি শেি । শতশন 84 ইশনাংদস এই কীশতঘ অ্জঘন কদরশেদিন ।
ওযানঘার তার 14 তম ওযানদড থসঞ্চুশরটি 98 তম ইশনাংদস কদরশেদিন এবাং
থকাহশি 103 ইশনাংদস কদরশেদিন ।

AFC উইশ্বমনস ি়াব েয়াশম্পযনশিশ্বপ ভ়ারশ্বতর প্রশতশনশধত্ব েরশ্বব কগ়াকুল়াম
কের়াল়া এফশস
•

•

েীশ্বনর ইয়াং শেয়ান কট়াশেও অ্শলশম্পশ্বে প্রথম স্বণঘ পদে শজতশ্বলন
•

থবঙ্গািু রুদত অ্নুশিত হওযা 2019-20 ইশন্ডযান উইদমনস শিদগর (IWL)
ফাইনাদি শেফসা এফশসদক পরাশজত কদর থগাকুিাম থকরািা এফশস
থকরািা থেদক প্রেম েি হদযশেি যারা এই িীগটি জযী হদযশেি ।

মীর়াব়াই চানু থরৌপযপেক শজদত মশহিাদের 49 কেশজ শবভাদগ 2020
থটাশকও অ্শিশম্পক থগমদস পেক থজতা প্রথম ভ়ারতীয হদিন ।
মশহিাদের 49 থকশজ ওদযট শিফটিাং শবভাদগ েীশ্বনর শজহুই হউ স্বণঘপেক
শজদতদেন । শতশন থমাট 210 থকশজ ওজন তু দিদেন । অ্নযশেদক
ইদদাদনশিযার উইশন্ড ে়াশন্টে়া আইস়া থিাঞ্জ পেক শজদতদেন ।
30

24 ই জু িাই আস়াে়া শুযটিং করশ্বঞ্জ 2020 গ্রীেকািীন থগমদসর প্রেম
স্বণঘ পদেটি শজতদত চীদনর ইয়াং শেয়ান মশহল়াশ্বদর 10 শমট়ার এয়ার
র়াইশ্বফল ফ়াইন়াশ্বল স্বণঘ শনদযশেি। রাশিযার আন়াস্ত়াশসয়া গ়াল়াশসন়া
থরৌপয এবাং সু ইজারিযাদন্ডর শনন়া শেশ্বিন থিাঞ্জ পেক শজদতদেন।

শডফ়াশ্বরন্টশল এশ্ববে কি়াটঘসময়ান অ্ফ দ়া ইয়ার শহশ্বসশ্বব প্রশ্বম়াদ ভগত এর
ন়াম কর়্াষণ়া ের়া হশ্বযশ্বে
•

শবদশ্বর িীষঘ স্থান পয়ার়া ি়াটল়ার প্রশ্বম়াদ ভগতশ্বে 2019 এর জনয
ভারতীয েী়িা সম্মাদন শডফ়াশ্বরন্টশল এব্লড কি়াটঘসময়ান অ্ফ দ়া ইয়ার
শহদসদব মদনানীত করা হদযশেি। COVID-19 মহামারীর কারদণ থর্াষণায

অ্ি ইশন্ডযা ফু টবি থফডাদরিন (AIFF) AFC িাব চযাশম্পযনশিপ 202021-এ ভারদতর প্রশতশনশধে করার জনয কগ়াকুল়াম কের়াল়া এফশসশ্বে
মদনানীত কদরদে। মশহিা িীদগর শবজযী েি এই টুনঘাদমদন্ট অ্াংি থনয ।
থযদহতু এইবের এই িীগ অ্নুশিত হদব না, তাই জাতীয থফডাদরিন চতু েঘ
সাংস্করদণ চযাশম্পযনদের নাম মদনানীত কদরদে ।

কট়াশেও 2020: মীর়াব়াই চানু ওশ্বযট শলফটিং-এ করৌপয শজশ্বতশ্বেন
•

িাদবর সাদে থপিাোর চু শিদত স্বাক্ষর কদরদেন।

থেশর হদযশেি। প্রশতবের ভারদতর অ্সামানয েী়িা বযশিেদক শবর়াট
কে়াহশল ফ়াউশ্বন্ডিশ্বনর সহশ্বয়াশগত়ায RPSG গ্রুপ বারা ভারতীয
থিাটঘস অ্নাসঘ পু রষ্কার থেওযা হয।এটি 2017 সাদি প্রশতশিত হদযশেি। এই
বের দ্যব়াই পয়ার়া-বয়াডশমন্টন টুনঘ ়াশ্বমশ্বন্ট দুটি স্বণঘপেক এবাং একটি থিাঞ্জ
থজতা ভগত 24 কি আগি কথশ্বে কট়াশেওশ্বত শুরু হওয়া
পয়ার়াঅ্শলশম্পেশ্বস একক ও শমে ডাবি ইদভদন্ট অ্াংি থনদবন।
শবে েয়াশ্বডট করসশলং েয়াশম্পযনশিশ্বপ শপ্রয়া ম়াশলে কগ়াে শজতশ্বলন
•

ভারতীয থরসিার শপ্রয়া ম়াশলে হাদঙ্গশরর বু োদপদস্ট 2021 সাদির ওযার্ল্ঘ
কযাদডট থরসশিাং চযাশম্পযনশিদপ স্বণঘপেক শজতদিন । শতশন মশহিাদের 73
কেশজ ওজন শবভাদগর চূ ়িান্ত সাংর্দষঘ কসশনয়া প়াত়াশ্বপ়াশভেশ্বে 5-0
থস্কাদর কাযঘত উশ়িদয শেদয স্বণঘ পেক শজদতদেন। থেিদক গশবঘত কদর
ভারতীয েি চযাশম্পযনশিদপ 5 টি কগ়ােসহ 13 টি পেক অ্জঘন কদরদে।
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জ়াপ়াশ্বনর ইউশ্বট়া হশরশ্বগ়াম কস্কটশ্বব়াশডঘংশ্বয সবঘ প্রথম অ্শলশম্পে স্বণঘ পদে

‘সু ধমঘ ়া’ সংস্কৃত কডইশলর সম্প়াদে কে.শভ. সম্প়াথ কুম়ার প্রয়াত হশ্বলন

শজতশ্বলন

•

•

অ্শিশম্পক থগমদস থটাশকওর আশরযাক আরবান থিাদটঘ পু রুষদের শেট

শতশন তাাঁর স্ত্রী সহ সাশহতয ও শিক্ষা থক্ষদত্র অ্বোদনর জনয 2020 সাদি

ইদভদন্ট জ়াপ়াশ্বনর ইউশ্বট়া হশরশ্বগ়াম প্রেমবাদরর মদতা কস্কটশ্বব়াশডঘং

ভারত সরকার থেদক পদ্মশ্রী সম্মাদনর জনয শনবঘাশচত হদযশেদিন। শতশন

প্রশতদযাশগতায কস়ান়া শজতদিন । ইউদটা 37.18 পশ্বযন্ট থপদয থসানা

শসদ্দ়ারুে পু রষ্ক়ার, শিবর়াশত্র কদিীশ্বেন্দ্র শমশডয়া পু রস্ক়ার, আবদ্যল

শজদত থনন । পু রুষদের শেট থস্কটিাং প্রশতদযাশগতায িাশজদির কেলশভন

ে়াল়াম পু রস্ক়ার এবাং অ্নযানয থবি কদযকটি পু রষ্কারও থপদযদেন।

হ়াফল়ার করৌপয অ্জঘন কদরদেন । অ্নযশেদক আদমশরকার জ়াগ়ার ইটন
কি়াঞ্জ শজদতদেন।

•

•

সম্পাে কুমাদরর বাবা পশন্ডত ভদরাদ্রাজ আদযঙ্গার 1970 সাদি ‘সু ধমঘ ়া’ চািু
কদরশেদিন। সু ধমঘা পৃ শেবীর একমাত্র সাংস্কৃত থডইশি, যা মাইসু র থেদক

কম়াশমশজ শনশিয়া অ্শলশম্পশ্বের েশনিতম স্বণঘ পদে শবজযী হশ্বলন
•

‘সু ধমঘ ়া’ সাংস্কৃত থডইশির সম্পােক থক.শভ. সম্পাে কুমার প্রযাত হদিন।

মুশদ্রত ও প্রকাশিত।

জাপাদনর কম়াশমশজ শনশিয়া 13 বের এবাং 330 শদন বযদস উদবাধনী
মশহিাদের কস্কটশ্বব়াশডঘং-এ স্বণঘ শজদত ইশতহাদসর কশনিতম বযশি শহসাদব

েলশচ্চত্র শনমঘ ়াত়া র়াজ কেৌিল প্রয়াত হশ্বযশ্বেন

অ্শিশম্পক চযাশম্পযন হদয উঠদিন । িাশজদির র়াযস়া শলয়াল (13 বের

•

“Shaadi Ka Laddoo” এবাং “Pyaar Mein Kabhi Kabhi” এর

203 শেন) করৌপয এবাং জাপাদনর ফুন়া ন়াে়াযম়া (16 বের) কি়াঞ্জ

মদতা শসদনমার পশরচািক রাজ থকৌিি প্রযাত হদিন । অ্শভদনতা এবাং টিশভ

শজতদিন ।

উপস্থাশপকা মশন্দর়া কবশদর সাদে তাাঁর শবদয হদযশেি। শেক শনদেঘ িনা ো়িাও

এর আদগ সবঘকশনি স্বণঘপেক প্রাপ্ত শেদিন শেদিন 1936 সাদির বাশিঘন

থকৌিি চিশচ্চত্র শনমঘাতা ওশনদরর 2005 সাদি মুশি পাওযা নাটক "My

থগমদস টিম USA এর ম়াজঘশর কগশষ্টং। শতশন তখন মাত্র 13 বের এবাং 268

Brother… Nikhil" প্রদযাজনা কদরশেদিন । এদত সঞ্জয সু রী এবাং জু শহ

শদন বযসী শেদিন ।

চাওিাও অ্শভনয কদরশেদিন। তাাঁর থিষ পশরচাশিত শসদনমাটি শেি 2006

ভাশন্তে়া আগরওয়াল জ়াতীয মশহল়াশ্বদর অ্নল়াইন দ়াব়া কখত়াব শজতশ্বলন

সাদির শিিার, "Anthony Kaun Hai?", যা আরিাে ওযারশস ও সঞ্জয

•

েি অ্শভনীত।

ভাশন্তে়া আগরওয়াল জাতীয মশহিা অ্নিাইন োবা শিদরাপা শজতদিন ।
শতশন 11 রাউন্ড থেদক 9.5 পদযন্ট অ্জঘন কদরশেদিন। পশিমবদঙ্গর
অ্শপঘ ত়া মু শ্বখ়াপ়াধয়ায শবতীয এবাং তাশমিনা়িুর শ্রীজ়া কিি়াদ্রী
প্রশতদযাশগতায তৃ তীয স্থান অ্শধকার কদরদেন।

•

প্র়াক্তন ভ়ারতীয ফুটবল়ার প্রসন্ন়ান প্রয়াত হশ্বলন
•

প্রািন ভারতীয ফু টবিার এম প্রসন্নান প্রযাত হদিন । শতশন 1970 এর
েিদকর এক প্রশতভবান শমডশফর্ল্ার শেদিন শযশন থড্রশসাংরুদম ইদর শসাং ও

চিমান মহামারীর কারদণ ওভার েয থবাডঘ ইদভদন্টর অ্নুপশস্থশতদত, অ্ি

থোরাইস্বামী নাটরাদজর মদতা শকাংবেন্তী ভারতীয ফু টবিারদের সাদে

ইশন্ডযা োবা থফডাদরিন এশিযান বযশিগত চযাশম্পযনশিপ এবাং অ্নযানয

থড্রশসাং রুম থিযার কদরশেদিন। সদন্তাষ ট্র্শফ জাতীয ফু টবি চযাশম্পযনশিদপ

ইদভদন্টর জনয থখদিাযা়ি বাোই করার জনয এই অ্নিাইন ইদভদন্টর

শতশন কেরল, মহ়ার়াষ্ট্র এবাং কগ়ায়ার হদয থখদিন।

পারফরমযান্স শবদবচনা করার শসোন্ত শনদযদে।

শেংবদশন্ত বশলউড অ্শভশ্বনত়া শদলীপ কুম়ার প্রয়াত হশ্বলন
Obituaries

•

শকাংবেশন্ত বশিউড অ্শভদনতা মহম্মদ ইউসু ফ খ়ান (শযশন থপিাগতভাদব

জ়াতীয পু রষ্ক়ারপ্র়াি শসশ্বনম়াশ্বট়াগ্র়াফ়ার ও পশরে়ালে শসভ়ান প্রয়াত হশ্বলন

শদলীপ কুম়ার নাদম পশরশচত) 98 বের বযদস মারা থগদিন । শতশন

•

মশিউদডর অ্শভজ্ঞ শসদনমাদটাগ্রাফার ও পশরচািক শসভান প্রযাত হদিন।

বশিউদডর ট্র্যাদজশড শকাং শহসাদব জনশপ্রয শেদিন। তাাঁদক সবঘদিষ থেখা

থচশমন নাদম একটি চিশচ্চদত্র তাাঁর থনওযা েশবটির মাধযদম শতশন মািদযিাম

শগদযশেি 1998 সাদির শনশমঘত চিশচ্চত্র শেল়াশ্বত। শতশনই প্রেম অ্শভদনতা

শফল্ম ইন্ডাশেদত খযাশত অ্জঘন কদরশেদিন । শতশন তাাঁর কযাশরযাদর শতনবার

শযশন 1954 সাদি থসরা অ্শভদনতার শফল্মদফযার পু রষ্কার শজদতশেদিন ।

জাতীয পু রষ্কার শজদতদেন। তাাঁর জনশপ্রয েশবগুশির মদধয রদযদে অ্ভযম,
ইয়াগম, কেশু, কে়ােু কে়ােু কম়াহনগল, ওরু ইয়াত্র়া ইতযাশে ।
31

শতশন এই পু রস্কারটি থমাট 8 বার শজদতশেদিন। শতশন এবাং িাহরুখ খান
থযৌেভাদব সবদচদয থবশি শফল্মদফযার ট্র্শফ শজদতদেন।
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শদলীপ কুম়ার সম্পশ্বেঘ:

1983 এর শবেে়াপজযী ভ়ারতীয দশ্বলর প্র়াক্তণ শেশ্বেট়ার যিপ়াল িমঘ ়া প্রয়াত

•

শেিীপ কুমার 1922 স়াশ্বলর 11 শডশ্বসের থপদিাযাদরর কুইসা

হশ্বলন

খাওযাশন বাজার এিাকায (বতঘ মান পাশকস্তান) জমগ্রহণ কদরন । ওনার

•

•

মাদযর নাম আশ্বযি়া কবগম এবাং বাবার নাম ল়াল়া কগ়াল়াম

শেদকটার যিপ়াল িমঘ ়া প্রযাত হদিন । শতশন 37 টি থটস্ট এবাং 42

সশ্বর়ায়ার খ়ান।

ওযানদডদত ভারদতর প্রশতশনশধে কদরশেদিন। শতশন শেদিন একজন শমডি

শতশন 1944 এর কজ়ায়ার ভ়াাঁট়া চিশচ্চদত্রর মধয শেদয আত্মপ্রকাি

অ্ডঘার বযাটসমযান, শযশন 1970 এবাং 1980 এর েিদক থখিদতন। পাঞ্জাদবর

কদরশেদিন, তদব েশবটি মানুদষর মদন খু ব একটা জাযগা কদর শনদত

এই শেদকটার পাঞ্জাব, হশরযানা এবাং থরিওদযর হদয রশঞ্জদত প্রশতশনশধে

পাদরশন । 1947 সাদি তাাঁর অ্শভনীত চিশচ্চত্র জু গনু , নূ র জ়াহ়ান প্রেম

কদরশেদিন।

বক্স অ্শফদস শহট কদরশেি।
•

1949 সাদি শতশন রাজ কাপু র এবাং নাশগঘদসর সাদে আন্দ়াশ্বজ অ্শভনয
কদরশেদিন এবাং এই েশবটিই শেিীপ কুমারদক ব়ি তারকা কদরশেি।

•

প্র়াক্তন WWE করসল়ার ‘শমষ্ট়ার ওয়ান্ড়ারফুল’ পল অ্নঘ ডফঘ প্রয়াত হশ্বলন
•

শেিীপ কুমার একজন ভারতীয অ্শভদনতা শহসাদব সবঘাশধক পু রষ্কার

থপিাোর থরসশিাংদযর অ্নযতম ব়ি তারকা । এো়িা শতশন ওয়ােঘ করসশলং
কফড়াশ্বরিন (WWF) এবাং ওয়ােঘ েয়াশম্পযনশিপ করসশলং (WCW)

1994 সাদি শতশন দ়াদ়াস়াশ্বহব ফ়ালশ্বে পু রষ্ক়ার এবাং 2015 সাদি

এ উপশস্থশতর জনয শবখযাত শেদিন। শতশন 2000 সাদি অ্বসর গ্রহণ

পদ্মশবভূষশ্বণ ভূ শষত হদযশেদিন।

কদরশেদিন। 2005 সাদি ত়াাঁশ্বে 'WWE হল অ্ফ কফম'-এ অ্ন্তভুঘ ি

‘সু প়ারময়ান’ েলশেশ্বত্রর পশরে়ালে শরে়াডঘ কড়ান়ার প্রয়াত হশ্বলন
•

করা হদযশেি।

‘সু পারমযান’ শফল্ম, ‘'শিোি ওদযপন’ শফল্ম শসশরজ এবাং ‘েয গুশনজ’
শফদল্মর জনয খযাশত অ্জঘন করা শরে়াডঘ কড়ান়ার প্রযাত হদিন । মূি ধারার
শসদনমার ইশতহাদস সবদচদয জনশপ্রয থজনারদের মদধয 91বের বযসী এই

•

ভ়ারশ্বতর প্রবীণতম ে়াত্রী ভ়াগীরথী আম্ম়া 107 বের বযশ্বস ম়ার়া কগশ্বলন
•

আম্ম়া বযস-সম্পশকঘ ত অ্সু স্থতার কারদণ মারা থগদিন । শতশন 107 বের

প্রভৃ শতর জনয শতশন শবখযাত শেদিন ।

বযসী শেি। থকরািার থকািাম থজিা থেদক আগত আম্মা 105 বের বযদস

1976 সাদি কাল্ট িাশসক হরর শফল্ম 'েয ওদমন' শেদয তাাঁর প্রেম ব়ি

থিখাপ়িা চাশিদয যাওযার শসোন্ত শনদযশেদিন।
•

ভাগীরেী আম্মা 9 বের বযদস, তৃ তীয থেশণদত প়িাকািীন প়িাদিানা থেদ়ি

প্রশসশে বা়িায এবাং অ্বদিদষ ডযাশন থলাভার অ্শভনীত 'গুশনজ', এবাং 'শিোি

শেদযশেদিন । িতবের বযসী আম্মাদক নারী ক্ষমতাযদনর থক্ষদত্র অ্সাধারণ

ওদযপন' মুশভ শসশরদজ শতশন শবদিষ খযাশত অ্জঘন কদরন।

অ্বোদনর জনয থকন্দ্রীয সরকার মযঘাোপূ ণঘ ন়ারী িশক্ত পু রস্ক়ার শেদয
সম্মাশনত কদরদেন ।

অ্শলশম্পশ্বে স্বণঘ জযী হশে শেংবদশন্ত কখশ্বল়ায়ার কেিব দি প্রয়াত হশ্বলন

•

ভারদত ইকুইভযাদিশন্স পরীক্ষা থেওযার থক্ষদত্র প্রবীণতম মশহিা ভ়াগীরথী

চিশচ্চত্র শনমঘাতা শেদিন িীষঘস্থানীয । সু পারশহদরা মুশভ, ভদযর শসদনমা

শসদনমার পশরচািনা শুরু হয । এরপদর চিশচ্চত্র 'সু পারমযান' শসদনমা তাাঁর

•

প্রশসে আদমশরকান থপিাোর থরসিার পল অ্নঘ ডফঘ (শযশন শমিার
ওযান্ডারফু ি নাদম পশরশচত শেদিন) মারা থগদিন । শতশন 1980 এর েিদকর

জদযর জনয শগদনস ওযার্ল্ঘ থরকডঘ কদরশেদিন ।
•

1983 সাদির শেদকট শবশ্বকাপ জযী েদির সেসয ভারদতর প্রািন

হশকদত দুবাদরর অ্শিশম্পক স্বণঘপেক জযী কেিব দি প্রযাত হদিন । 1948

প্রবীণ বহুভ়াশষে অ্শভশ্বনত্রী জযন্তী প্রয়াত হশ্বলন

সাদির অ্শিশম্পদক শতশন ভারদতর ঐশতহাশসক কীশতঘ র অ্াংিীোর শেদিন,

•

বযস-সম্পশকঘ ত অ্সু স্থতার কারদণ েশক্ষণী অ্শভদনতা জযন্তী মারা থগদিন ।

থযখাদন তারা িন্ডদনর ওদযম্বশি থস্টশডযাদম থহাম েি শিদটনদক 4-0

শতশন 1963 সাদি তার অ্শভনয জীবন শুরু কদরশেদিন | ে়ান়াড়া ,

থগাদি হাশরদয স্বাধীনতার পর প্রেম স্বণঘ জয কদরশেি।

কতলু গু, ত়াশমল, ম়াল়ায়াল়াম এবাং শহশন্দ সহ পাাঁচটি ভাষায শতশন

1948 সাদির অ্শিশম্পদকর আদগ থকিব েি 1947 সাদি হশক উইজাডঘ

পাাঁচিটিরও থবশি চিশচ্চদত্র অ্শভনয কদরদেন । কানা়িা শফল্ম ইন্ডাশেদত

থমজর ধযানচাাঁদের থনতৃ দে পূ বঘ আশেকা সফর কদরশেদিন। ভারতীয েদির

শতশন ‘অ্শভনশ্বয িশ্বর়াশ্বধ’ অ্েঘ ‘অ্শভনশ্বযর কদবী’ নাদম পশরশচত শেদিন।

একটি অ্শবদেেয অ্াংি থকিব েি 1951-1953 সাদি এবাং 1957-1958

শতশন সাতবার েণঘ ়াটে কিট শফল্ম অ্য়াওয়াডঘ এবাং দুবার শফল্মশ্বফয়ার

সাদি কম়াহনব়াগ়ান হশক েদি অ্শধনাযক শেদিন।

অ্য়াওয়াডঘস সহ থবি কদযকটি পু রষ্কার শজদতশেদিন।
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বয়াডশমন্টন শেংবদশন্ত নন্দু ন়াশ্বটের প্রয়াত হশ্বলন
•

1956 সাদি আন্তজঘাশতক থখতাব জযী প্রেম ভারতীয শকাংবেশন্ত বযাডশমন্টন

ভ়ারতীয কসন়া শবদয়া ব়াল়াশ্বনর ন়াম়ানু স়াশ্বর এেটি ফ়ায়াশরং করশ্বঞ্জর
ন়ামেরণ েশ্বর

থখদিাযা়ি নন্দু ন়াশ্বটের মারা থগদিন । শতশন 15 বেরদরর কযাশরযাদর

•

ভারদতর হদয 100 টিরও থবশি জাতীয এবাং আন্তজঘাশতক থখতাব জয
কদরদেন। শতশন 1961 স়াশ্বলর প্রথম অ্জুঘ ন পু রষ্ক়ার শজশ্বতশেশ্বলন ।
•

শতশন 1956 সাদি ন়াশ্বটে়ার কুয়াল়াল়ামপু শ্বর কসশ্বলঙ্গর আন্তজঘ়াশতে
টুনঘ ়াশ্বমশ্বন্ট পু রুষশ্বদর এেে শিশ্বর়াপ়া শজদতশেদিন। থসটি থকানও
ভারতীয বযাডশমন্টন থখদিাযা়ি বারা থজতা প্রেম আন্তজঘাশতক থখতাব ।

ভারতীয থসনা বশিউড অ্শভদনত্রী শবেযা বািাদনর নাদম কাশ্মীদর তার একটি
ফাযাশরাং থরদঞ্জর নাম শেদযদে। জম্মু ও কাশ্মীদরর বারমুিা থজিার গুিমাদগঘ
শবেযা বািান ফাযাশরাং থরঞ্জ অ্বশস্থত। ভারতীয শসদনমায তাাঁর অ্বোদনর
স্বীকৃশত শহসাদব এই শসোন্ত থনওযা হদযশেি। বেদরর শুরুদত, অ্শভদনত্রী
এবাং তার স্বামী শসোেঘ রায কাপু র ভারতীয থসনাবাশহনী আদযাশজত গুিমাগঘ
িীত উৎসদব অ্াংি শনদযশেদিন।

INS ত়াব়ার ইত়ালীয কনৌব়াশহনীর স়াশ্বথ স়ামশরে মহড়া পশরে়ালন়া েরশ্বল়া
Defence News

•

ইশন্ডযান থনভাি শিপ (INS) তাবার সম্প্রশত ইতািীয থনৌবাশহনীর েন্টিাইন
শেদগদটর সাদে সামশরক মহ়িায অ্াংি শনদযশেি। INS তাবার ভূ মধযসাগদর
চিমান মহ়িায ইতািীয থনৌবাশহনীর সাদে থযাগোন কদর এবাং থনপিস
বদদর প্রদবি কদর । কমাশন্ডাং অ্শফসার কযাদেন মদহি মশঙ্গপু শে থনপিস
কতৃঘ পদক্ষর শপ্রদফক্ট, আঞ্চশিক ইতাশিযান থনৌবাশহনী এবাং উপকূিরক্ষী
কমঘকতঘ াদের সাদে তবঠক কদরন।

•

এই মহ়িাটি থবি কদযকটি থনৌ অ্শভযান থযমন শবমান প্রশতরক্ষা প্রশেযা,
থযাগাদযাগ মহ়িা, সমুদদ্র পু নরায থফিা এবাং শেন ও রাদতর মদধয েস থডক
থহদিা অ্পাদরিনদক কভার কদর।

DRDO ওশডি়া উপকূল কথশ্বে ‘Agni P’ বয়াশলশিে শমস়াইল সফলভ়াশ্বব
পরীক্ষ়া েশ্বরশ্বে
•

শডদফন্স শরসাচঘ এন্ড থডদভিপদমন্ট অ্গঘানাইদজিন (DRDO) ওশ়িিা
উপকূদির বাশিদিাদরর ডাাঃ এশপদজ আবদুি কািাম বীপ থেদক একটি
নতু ন প্রজদমর পারমাণশবক-সমেঘয বযাশিশস্টক শমসাইি "Agni P
(Prime)" সাফদিযর সাদে পরীক্ষা কদরদে। শডদফন্স শরসাচঘ এন্ড
থডদভিপদমন্ট অ্গঘানাইদজিন (DRDO) কমঘকতঘ াদের মদত, অ্শি-প্রাইম
হি একটি নতু ন প্রজদমর শমসাইি।

শগ্রন কর়াশ্বব়াটিক্স ‘ইন্দ্রজ়াল’ ন়াশ্বম ভ়ারশ্বতর 1 টি কদিীয কড্র়ান শনমঘ ়াণ েরল
•

হাযেরাবাদের শগ্রন থরাদবাটিকস বারা শনশমঘত ভারদতর প্রেম স্বদেিীয থড্রান
শডদফন্স থডাম ‘ইন্দ্রজ়াল’ ততশর করা হদযদে। সাংস্থাটি অ্নুযাযী, থড্রান

ভ়ারতীয কনৌব়াশহনী দিম অ্য়াশন্ট-স়াবশ্বমশরন ওয়ারশ্বফয়ার এয়ারে়াফট ‘P8I’ কপল
•

শডদফন্স থডাম - ‘ইন্দ্রজ়াল’ আকািচাশিত শবপে থেদক 1000-2000
বগঘ শেশ্বল়াশমট়ার এিাকার স্থানদক রক্ষা করদত সক্ষম। এটি আকািচাশিত
শবপে থযমন আনময়ানড এশরয়াল কভশহশ্বেলস (UAVs) এবাং কল়ার়াড়ার েস কসেিন (RCS) িক্ষযবস্তুগুশির মূিযাযন কদর অ্ঞ্চিটিদক
সু রশক্ষত কদর।
•

সাংস্থাটি জাশনদযদে থয কাটিাং-এজ প্রযুশি থযমন UAVs, স্মাটঘ থসাযারমস
ইতযাশে প্রেমবাদরর মদতা ভারদত জম্মু এযার থবদস Mi-17 হযাঙ্গাদরর পাদি
শবদস্ফারক থফদি থেওযার জনয বযবহৃত হদযশেি।

INS Talwar ে়াটল়াস এক্সশ্বপ্রস 2021-এ অ্ংি শনশ্বত েশ্বলশ্বে
•

ভ়ারশ্বতর প্রথম স্বশ্বদিীয কড্র়ান শডশ্বফন্স কড়ামটির প্রধ়ান তবশিষ্টয ‘ইন্দ্রজ়াল’
•

শরদযি-টাইম পশরশস্থশতগত সদচতনতা;

•

ইশন্টদগ্রদটড এবাং ইদন্টশিদজন্ট থনটওযাকঘ ;

•

9-10 প্রযুশির শসনারশজক সাংশমেণ;

•

24 × 7 অ্শবশেন্ন এবাং স্বাযিিাশসত পযঘদবক্ষণ, শেযা এবাং ট্র্যাশকাং।
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মাশকঘ ন থনৌ-শভশিক মহাকাি সাংস্থা থবাশযাংদযর কাে থেদক ভারতীয
থনৌবাশহনী েিম অ্য়াশন্ট-স়াবশ্বমশরন ওয়ারশ্বফয়ার এয়ারে়াফট ‘P-8I’
থপি । প্রশতরক্ষা মন্ত্রক 2009 সাদি আটটি P-8I এযারোফট এর জনয
চু শিদত স্বাক্ষর কদরশেি। তদব, 2016 সাদি এটি অ্শতশরি চারটি P-8I
শবমাদনর জনয চু শি স্বাক্ষর কদরশেি। বাশক দুটি এযারোফট 2021 এর
থিদষর শেদক থেদব বদি অ্নু মান করা হদে।

ইশন্ডযান নাভাি শিপ ত়ালওয়ার আশেকার পূ বঘ উপকূি বরাবর 26 জু িাই,
2021 থেদক 06 আগস্ট 2021 পযঘন্ত পশরচাশিত ে়াটল়াস এক্সশ্বপ্রস
2021এক্সারসাইদজ এ অ্াংি শনদত চদিদে । এক্সারসাইজটি পূ বঘ আশেকা
এবাং পশিম ভারত মহাসাগদর জাতীয এবাং আঞ্চশিক সামুশদ্রক সু রক্ষা
প্রচাদরর জনয পশরচাশিত একটি বাশষঘক সামুশদ্রক অ্নুিীিন।

ইশ্বন্দ়া-র়াশিয়া কযৌথ স়ামশরে শড্রল ‘এক্স়ারস়াইজ INDRA 2021’ র়াশিয়ায
অ্নু শিত হশ্বত েশ্বলশ্বে
•

ইদদা-রাশিযার থযৌে সামশরক মহ়িার েিম সাংস্করণটি 2021 সাদির 1
থেদক 13 আগস্ট র়াশিয়ার ভলশ্বগ়াগ্র়াশ্বড অ্নুশিত হদত চদিদে। এই
সামশরক মহ়িাটির নাম 'এক্স়ারস়াইজ ইন্দ্র 2021' ।
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•

বইশ্বযর স়ার়াংি:

দুই থেদির 250 জন কমী এই মহ়িায অ্াংি গ্রহণ করদব, যার মদধয
জাশতসাংদর্র আদেদি আন্তজঘাশতক সন্ত্রাস থগািীগুশির শবরুদে সন্ত্রাসবাে
শবদরাধী অ্শভযান পশরচাশিত হদব।

•

একটি কাশ্মীশর িতাব্দী হ'ি মানব-স্বাদেঘর গল্পগুশির একটি িশিিািী
এবাং শবরি সাংকিন। পু দরা িতাব্দী জু দ়ি, এটি কাশ্মীদরর সু দর
উপতযকায বসবাসকারী শনদেঘ াষ ও কদঠার পশরেমী মানু ষদের প্রশত
মমতা প্রকাি কদরদে ।

•

সমস্ত গল্পগুশি থিখদকর বযশিগত অ্শভজ্ঞতা এবাং কাশ্মীশর-ভাষী
নাগশরক হওযার অ্েঘ কী তার উপর শভশি কদর থিখা হদযদে ।

Books & Authors
সন্দীপ শমে রশেত "Fiercely Female: The Dutee Chand Story" ন়ামে
বইটি প্রে়াশিত হল
•

সদীপ শমদের থিখা ‘Fiercely Female: The Dutee Chand
Story’ নামক বইটি প্রকাশিত হি। বইটি ওদযস্টিযান্ড বু কস প্রকাি
কদরদে।
দ্যশত ে়াাঁদ সম্পশ্বেঘ:
•

কেৌশিে বসু রশচত "Policymaker’s Journal: From New Delhi
to Washington, DC" নামক বইটি িীঘ্রই প্রকাশিত হদত চদিদে । এই
বইটিদত সাত বেদররও থবশি সময ধদর থকৌশিক বসু র কযাশরযাদরর গশত
প্রকৃশত সম্বদি বণঘনা করা হদযদে ।
কেৌশিে বসু সম্পশ্বেঘ:
•

থকৌশিক বসু একজন ভারতীয অ্েঘনীশতশবে শযশন 2012 থেদক 2016
সাি পযঘন্ত শবেবয়াংশ্বের প্রধান অ্েঘনীশতশবে শেদিন। শতশন
আন্তজঘাশতক স্টাশডদজর শস মাকঘ স অ্ধযাপক এবাং কদনঘি
শবশ্বশবেযািদযর অ্েঘনীশত শবভাদগর অ্ধযাপক শেদিন । 2009 থেদক
2012 সাি পযঘন্ত ইউশপএ সরকাদরর শবতীয থমযােকাদি বসু ভারত
সরকাদরর মুখয অ্েঘননশতক উপদেিার োশযে পািন কদরশেদিন।

“Kashmiri Century: Portrait of a Society in Flux” ন়ামে বইটি
প্রে়াশিত হল
•

•

2019 সাদি ভারত থেদক প্রেম প্রকাদিয সমকামী অ্যােশিট দুশত
চাাঁদের ইশতহাস শিগদ়িশেদিন যখন শতশন থনপিদসর ওযার্ল্ঘ
ইউশনভাশসঘটিদত 100 শমটার ইদভদন্ট স্বণঘ জয কদরশেদিন । ওশ়িিার
একটি থোট্ট গ্রাম থেদক আসা দুশত চাাঁে মশহিাদের 100 শমটাদর
জাতীয থরকডঘ গদ়িশেদিন এবাং শতশন 2016 সাদির শরও থগমদস
মশহিাদের 100 শমটাদর অ্াংি থনওযা পঞ্চম ভারতীয হদযশেদিন।

কেৌশিে বসু র কলখ়া "Policymaker’s Journal: From New Delhi to
Washington, DC" ন়ামে বইটি প্রে়াশিত হশ্বত েশ্বলশ্বে
•

CJI এনশভ র়াম়ান্ন়া "Anomalies in Law and Justice" ন়ামে এেটি বই
প্রে়াি েরশ্বলন

থখমিতা ওযাখিু রশচত “Kashmiri Century: Portrait of a
Society in Flux” নামক বইটি প্রকাশিত হি । শতশন একজন থিখক,
একজন রাজননশতক থনতা এবাং একজন সমাজকমী । শতশন জম্মু ও কাশ্মীদরর
অ্দনক মানুদষর জীবন উন্নত করদত শবগত পঞ্চাি বের ধদর শনদজদক
উৎসগঘ কদরদেন ।
34

ভারদতর প্রধান শবচারপশত এনশভ রামান্না সু শপ্রম থকাদটঘর প্রািন শবচারক
আরশভ রাদভন্দ্রদনর "Anomalies in Law and Justice" নামক বই
প্রকাি কদরদেন। বইটি সাধারণ মানুষদক থবাঝাদনার একটি প্রদচিা থয আইন
এবাং আইনী বযবস্থা এখনও শবকশিত হদে এবাং েীর্ঘকাি ধদর শসদস্টদম
অ্বযাহত ইসু যগুশি সমাধান করার জনয আরও শেটিকাি শচন্তাভাবনার
প্রদযাজন। বইটিদত পেশতগত এর পািাপাশি নাগশরক পেশত, শনবঘাচনী
সাংস্কার এবাং শবকল্প শবদরাধ শনষ্পশি প্রশেযা সম্পশকঘ ত সাংশক্ষপ্ত আইনও
রদযদে।

ন়াথুর়াম গডশ্বস এর জীবনী প্রে়াি েরশ্বত েশ্বলশ্বেন পয়ান ময়ােশমল়ান
•

মুম্বাই এর সাাংবাশেক ধ়াওয়াল কুলে়াশনঘ র কলখ়া "Nathuram Godse:
The True Story of Gandhi’s Assassin" নামক বইটি 2022 সাদি
পযান মযাকশমিান ইশন্ডযা প্রকাি করদত চদিদে । আধু শনক ভারতীয ইশতহাস
এবাং সমসামশযক সমাজ ও রাজনীশতর বৃ হির প্রসদঙ্গ বইটি থিখা হদযদে ।

েশবত়া র়াও রশেত "Lady Doctors: The Untold Stories of India’s First
Women in Medicine" প্রে়াশিত হশ্বল়া
•

কশবতা রাও রশচত "“Lady Doctors: The Untold Stories of
India’s First Women in Medicine" িীষঘক বইটি প্রকাশিত হি ।
এই বইটির মাধযদম ভারদতর প্রেম মশহিা ডািারদের কাশহনীগুশি তু দি
ধদর হদযদে, যা প্রাযিই ইশতহাদস উদপক্ষা করা হদযদে । রুখমাবাই
রাউতদক শনদয বইটি থিখা হদযদে |

•

রুখমাবাই শেদিন একজন ভারতীয শচশকৎসক এবাং নারীবােী। শতশন
ঔপশনদবশিক ভারদতর প্রেম অ্নুিীিনকারী মশহিা ডািার ।

‘The Fourth Lion: Essays for Gopalkrishna Gandhi’ ন়ামে এেটি
বই প্রে়াশিত হল
•

কভনু ম়াধব কগ়াশবন্দু এবাং শ্রীন়াথ র়ার়্াওয়ান রশচত ‘The Fourth
Lion: Essays for Gopalkrishna Gandhi’ নামক একটি বই
প্রকাশিত হি। বইটি শবশ্ব জু দ়ি শবশভন্ন স্তদরর বযশিদের বারা রশচত োশব্বিটি
প্রবি শনদয গঠিত।
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•

থিখক শহসাদব কাজ কদরদেন। তাাঁর থিখাগুশি শবশভন্ন র্রানা জু দ়ি শবস্তৃত

কে়াশ্বট়াশ্বদর গশ্বল্পর বইশ্বযর কলখে ে়াইশসস ন়াইশ্বটর কলখ়া “দয কগ্রট শবগ
ল়াযন” ন়ামে বইটি প্রে়াশিত হল

রদযদে, যা তাাঁর গভীর স্কিারশিদপর পািাপাশি রাজনীশত, ইশতহাস, সাশহতয

•

থগাপািকৃষ্ণ গািী চার েিদকরও থবশি সময ধদর প্রিাসক, কূটনীশতক,

এবাং সাংস্কৃশতর শবষযগুশির সাদে গভীর সাংযুশি প্রকাি কদরদে।
জযর়াম রশ্বমশ্বির কলখ়া "The Light of Asia" ন়ামে এেটি নতুন বই
প্রে়াশিত হল
•

জযরাম রদমি রশচত ‘The Light of Asia’ নামক একটি নতু ন বই

থোটদের গদল্পর বইদযর থিখক োইশসস নাইট "দয কগ্রট শবগ ল়াযন"
নামক একটি বই প্রকাশিত করদিা । এই বইটির সমস্ত আাঁকা এবাং থিখাগুশি
নাইট শনদজর হাদত সম্পন্ন কদরন । এই বইটি একটি শসংহ এবাং তার দ্যই
সন্তানদের শনদয থিখা হদযদে । বইটিদত বন্ধুত্ব, বনযজীবন সংরক্ষণ এবাং
েল্পন়ার জগশ্বতর কো বিা হদযদে । বইটি থপঙ্গু ইন রান্ডম হাউস ইশন্ডযার
“প়াশফন” ইমশপ্রন্ট বারা প্রকাশিত হদযদে ।

প্রকাশিত হি । এটি বু শ্বের উপর রশচত একটি কশবতার বই ।
•

ে়াশরন়া ে়াপুর "The Pregnancy Bible" ন়াশ্বম এেটি বই প্রে়াি
েরশ্বলন

Miscellaneous
ম়াইশ্বে়াসফ্ট অ্শফশসয়াশল ‘উইশ্বন্ড়াজ 11’ ে়ালু েশ্বরশ্বে
•

অ্শ্বি়াে েেবতী রশেত 'The Struggle Within: A Memoir of the

মাইদোসফ্ট আনুিাশনকভাদব নতু ন উইদন্ডাজ অ্পাদরটিাং শসদস্টম
‘উইদন্ডাজ 11’ চািু কদরদে। এটিদক উইদন্ডাদজর "পরবতী প্রজম" বিা
হদে | সবঘদিষতম উইদন্ডাজ অ্পাদরটিাং শসদস্টম 'উইদন্ডাজ 10' জু িাই
2015 সাদি চািু হওযার প্রায েয বের পদর ‘উইদন্ডাজ 11’ প্রকাশিত
হদযদে। 'উইদন্ডাজ 11' খু বই শবদিষ কারণ এটি একটি নতু ন ইউজার
ইন্টারদফস ও একটি নতু ন উইদন্ডাজ থস্টার ।
উইশ্বন্ড়াজ 11 এর মূ ল তবশিষ্টয:

Emergency' প্রে়াশিত হল

•

উইদন্ডাজ 11 এর একটি শবদিষ তবশিিয হ'ি এটি আমাজন এর অ্যাপ
থস্টাদরর মাধযদম অ্যান্ড্রদযড অ্যাশিদকিনগুশিদক সমেঘন করদব। এটি
টাচ থমাদড আরও ভাি কাজ করদব।

•

উইদন্ডাজ 11 অ্পাদরটিাং শসদস্টম (OS) 2021 এর থিষশেদক
উইদন্ডাজ 10 বযবহারকারীদের জনয শবনামূদিয আপদগ্রড করার সু শবধা
োকদব ।

•

উইদন্ডাজ 11 OS দুটি বা তার থবশি থকার এবাং 1GHz বা তার থবশি
র্শ়ির গশতযুি প্রদসসদরর PC গুশিদত কাজ করদব।

•

ইদন্টদির ষি এবাং সপ্তম প্রজদমর প্রদসসরযুি PC গুশি উইদন্ডাজ
11 বযবহাদরর জনয আদেশ হদব না।

•

কাশরনা কাপু র খান তাাঁর নতু ন বইদযর নাম থর্াষণা করদিন । বইটির নাম
'Kareena Kapoor Khan’s Pregnancy Bible' । অ্শভশেত্রী এটিদক
তাাঁর ‘তৃ তীয সন্ত়ান’ বদিও অ্শভশহত কদরদেন। বইটি থিখার সময শতশন
তাাঁর অ্শভজ্ঞতা থিযার কদরশেদিন।

•

অ্দিাক চেবতী রশচত "The Struggle Within: A Memoir of the
Emergency" নামক একটি বই প্রকাশিত হি । শতশন একজন অ্েঘনীশতশবে
শযশন গত চশিি বের ধদর মূিত আশেকান অ্ঞ্চদি থেিগুশিদক পশিশস
শবষদয পরামিঘ শেদয আসদেন। শতশন বতঘ মাদন শজম্বাবু দযর হারাদরদত
অ্বশস্থত সরকাদরর শসশনযর অ্েঘননশতক উপদেিা।

"The Art of Conjuring Alternate Realities" ন়ামে এেটি বই প্রে়াশিত
হল
•

শিবম িঙ্কর শসাং ও আনদ থভঙ্কটনারাযণ রশচত ‘The Art of Conjuring
Alternate Realities: How Information Warfare Shapes
Your World’ নামক একটি নতু ন বই প্রকাশিত হি এবাং এটি প্রকাি
কদরদে হাপঘারকশিনস। এই বইটিদত মানব ইশতহাস, ঔপশনদবিবাে, থমগাকদপঘাদরিন এবাং তদেযর মাধযদম শবশভন্ন থেশণশবনযাস প্রভৃ শত শবযয উদিখ
রদযদে ।

•

এই বইদত কীভাদব তেয যুে আপনার জীবন এবাং শবশ্বদক রূপোন করদে
তা শনদয আদিাচনা করা হদযদে। একইরকমভাদব এটি রাজননশতক েি,
সাইবার শেশমনাি, গডমযান, জাতীয রাষ্ট্রগুশির শকভাদব মানু দষর শচন্তাভাবনা
পশরচািনার কাজ করদে তা বণঘনা কদরদে ।
35
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সরে়ার LIC এর কেয়ারময়ান পশ্বদর কময়াদে়াল 62 বের পযঘ ন্ত ব়াশডশ্বযশ্বে

ভ়ারশ্বতর জ়াতীয েলশচ্চত্র সংরক্ষণ়াগ়াশ্বর আশমর খ়াশ্বনর ‘PK’ েলশচ্চত্র যু ক্ত

•

ের়া হল

IPO শভশিক LIC এর থচযারমযান এম.আর. কুমাদরর চাকশরর থমযাে
বাশ়িদয 62 বের করা হদযদে, যা জীবন বীমা কদপঘাদরিন অ্ফ ইশন্ডযা
(স্টাফ) থরগুদিিনস, 1960-এ সাংদিাধন কদর শবশধগুশিদত পশরবতঘ ন আনা
হদব । 2021 সাদির 30 জু ন তাশরদখর এক শবজ্ঞশপ্ত অ্নুসাদর ইন্সু যদরন্স
কদপঘাদরিন অ্ফ ইশন্ডযা (স্টাফ) সাংদিাধনী শবশধ, 2021-এ উদিখদযাগয থয
PSU-র সাংখযাগশরি িীষঘ কমঘকতঘ াদের অ্বসর গ্রহদণর বযস 60 বের (
বযশতেম : থস্টট বযাঙ্ক অ্ফ ইশন্ডযা ) ।

•

2014 সাদির ‘PK’ চিশচ্চত্রটিদক রক্ষণাগাদর সাংদযাজদনর থর্াষণা করদিা
। চিশচ্চত্র শনমঘাতা থনদগটিভগুশি মুম্বাইদযর পশরচািক NFAI প্রকাি
মযাগদুদমর হাদত তু দি শেদিন । ভারদতর জাতীয চিশচ্চত্র সাংরক্ষণাগারটি
1964 সাদি তেয ও সম্প্রচার মন্ত্রদকর শমশডযা ইউশনট শহসাদব প্রশতশিত
হদযশেি।

DPIIT শডশজট়াল মশ্বন়াশ্বপ়াশল কর়াধ েরশ্বত 9 সদশ্বসযর পয়াশ্বনল স্থ়াপন েশ্বর
•

•

থকন্দ্রীয সরকার শডশজটাি মদনাপশি থরাদধর জনয ওশ্বপন কনটওয়ােঘ ফর
শডশজট়াল েম়াসঘ (ONDC) নাদম নয সেদসযর একটি পযাদনি গঠন
কদরদে। এই ONDC প্রকল্পটি শডপ়াটঘশ্বমন্ট অ্ফ প্রশ্বম়ািন অ্ফ ইন্ড়াশে

নয়ািন়াল শফল্ম আেঘ়াইভ অ্ফ ইশন্ডয়া (NFAI) রাজকুমার শহরাশনর

প্রথমব়াশ্বরর জনয শহম়ালশ্বযর ইয়াশ্বের বীম়া ের়া হশ্বব
•

শহমািদযর ইযাদকর বীমা করার জনয অ্রুনাচি প্রদেদির পশিম কাদমাং
থজিায ইযাদকর জাতীয গদবষণা থকন্দ্র (NRCY) জাতীয বীমা সাংস্থা

এন্ড ইন্ট়ারন়াল কট্র্ড (DPIIT) উদেযাগ শনদযদে এবাং কে়ায়াশলটি

শিশমদটদডর সাদে চু শি কদরদে। এই বীমা নীশতটির ফদি ইযাক মাশিকদের

ে়াউশন্সল অ্ফ ইশন্ডয়া (QCI) বারা এটি বাস্তবাশযত হদব।

আবহ়াওয়া শবপযঘ য, কর়াগ, ট্র়্ানশজট দ্যর্ঘ টন়া, স়াশজঘে়াল অ্প়াশ্বরিন

ONDC এর নয সেদসযর কশমটি ভারত সরকারদক পু দরা ভযািু থচইনদক
শডশজটাইজড, অ্পাদরিনগুশিদক স্টযান্ডারাইস, সরবরাহকারীদের
উন্নীতকরণএবাং গ্রাহকদের জনয মূিয বা়িাদনার উদেদিয প্রদযাজনীয
বযবস্থাগুশি শনদত পরামিঘ থেদব।

এবাং ধমঘ র্ট ব়া দ়াঙ্গ়া বারা সৃ ি ঝুাঁ শক থেদক রক্ষা করদব। ইযাকগুশির
মাশিকদের তাদের পশুদের বীমাকরদণর জনয যোযে শববরণ শেদত হদব।
এ আর রহম়ান কট়াশেও অ্শলশম্পশ্বের জনয “শহন্দু স্ত়াশন ওশ্বয” গ়ানটি লঞ্চ

শজম কহ়ায়াইটহ়ািঘ IBM এর সভ়াপশত পদ কথশ্বে পদতয়াগ েরশ্বলন

েরশ্বলন

•

•

শজম কহ়ায়াইটহ়ািঘ থর্াষণা করদিন থয শতশন IBM এর সভাপশত পে
থেদক সদর যাদেন। IBM বারা থর্াশষত থবি কদযকটি পশরচািনা
পেদক্ষদপর মদধয একটি হি থহাযাইটহাদস্টঘর পেতযাগ । 53 বের বযসী শজম
থহাযাইটহাদস্টঘর সভাপশত পে থেদক সদর যাওযায থিযারদরর মূিয 4.8
িতাাংি হ্রাস থপদয হয $139.83, যা শবগত পাাঁচ মাদস সবদচদয থবশি ।
থহাযাইটহাস্টঘ গত বের IBM এর সভাপশত শহসাদব শনদযাগ হদযশেদিন ।

েয়াশ্বটন গুরশজন্দর শসং সু শরর যু ে স্ম়ারে উশ্বব়াধন েরশ্বলন ভ়ারতীয কসন়া
•

1999 সাদি “শবরস়া মু ন্ড়া” অ্শভযাদনর সময মারা যাওযা কযাদেন
গুরশজদর শসাং সু শরর জমশেন উপিদক্ষ ভারতীয থসনা ল়াইন অ্ফ
েশ্বন্ট্র়াশ্বলর (LOC) কাদে গুিমাদগঘ কযাদেদনর স্মরদণ একটি যু ে স্মারক
উদবাধন করদিন । থিফদটনযান্ট কদনঘি (Col) থতজ প্রকাি শসাং সু রী
(অ্বসরপ্রাপ্ত), কযাদেন গুরশজদর শসাং সু শরর শপতা, এো়িাও MVC
(মরদণাির) উপশস্থত শেদিন। গুরশজদর শসাং সু শর পরবতীকাদি মহা শবর চে
(মরদণাির) পু রষ্কার থপদযশেদিন।
অ্প়াশ্বরিন শবরস়া মু ন্ড়া সম্পশ্বেঘ:
•

অ্পাদরিন শবরসা মুন্ডা শেি 1999 সাদির নদভম্বদর ভারতীয
থসনাবাশহনীর শবহার বযাটাশিযদনর বারা পাশকস্তাশন থপাদস্টর শবরুদে
পশরচাশিত িাশস্তমূিক অ্শভযান।
36

থটাশকও অ্শিশম্পদকর জনয গাযক অ্ননযা শব়িিা সাংগীতশিল্পী এ আর
রহমাদনর সাদে শমদি ভারতীয েী়িা বযশিেদের উৎসাহ প্রোন করার জনয
একটি গাদনর প্রকাি করদিন । “শহন্দু স্ত়াশন ওশ্বয” গানটি থগদযদেন অ্ননয়া
শবডল়া এবাং সু র কদরদেন এ আর রহম়ান। গানটির উদবাধদনর সময তেয
ও সম্প্রচারমন্ত্রী অ্নুরাগ ঠাকুর উপশস্থত শেদিন।

ময়াক্স বু প়া স্ব়াস্থয বীম়ার ন়াম পশরবতঘ ন েশ্বর শনভ়া বু প়া ের়া হশ্বযশ্বে
•

শবমা প্রোনকারী সাংস্থা ময়াক্স বু প়া কহলথ ইন্সু শ্বরশ্বন্সর নাম পশরবতঘ ন কদর
‘শনভ়া বু প়া কহলথ ইন্সু যশ্বরন্স’ করা হদযদে । সাংস্থাটির প্রবতঘ ক মযাক্স
ইশন্ডযা (51 িতাাংি মাশিকানার অ্শধকারী) 2019 সাদির থফব্রুযারী মাদস
510 কে়াটি ট়াে়ায তার থিযারটি ট্র্ু নেঘ(True North) এর কাদে শবশে
করার পদর এই পশরবতঘ নটি হদযদে ।

•

প্রাইদভট ইকুযইটি ফামঘ ট্র্ু নেঘ সাংস্থাটিদক শকদন থনওযার পদর এটি শসোন্ত
থনওযা হয থয িযান্ডটির নতু ন পশরচয ততশর করদত "মযাক্স" িব্দটি দুই
বেদরর মদধয পশরবতঘ ন করা হদব এবাং তার জাযগায অ্নয একটি উপযুি
নাম থেওযা হদব। শনভা বু পা 2021-22 অ্েঘবেদরর মদধয 2,500 কে়াটি
টাকার থকাম্পাশন হদয ওঠার িক্ষয শনদযদে।
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UNESCO: ঐশতহ়াশসে আরব়ান লয়ান্ডশ্বস্কপ প্রেশ্বল্পর উশ্বব়াধশ্বনর জনয
কগ়ায়াশলযর, ওডে়াশ্বে কবশ্বে কনওয়া হশ্বযশ্বে
•

মধয প্রদেি রাদজযর ওডে়া ও কগ়ায়াশলযর দুটি িহরদক UNESCO বারা

ইউশ্বনশ্বস্ক়ার নতুন ওয়ােঘ কহশরশ্বটজ স়াইট - ি়াশজশ্বলর শসটিও ব়াশ্বলঘ ম়ােঘস
•

িাশজদির িহর শরও শড থজদনশরওর একটি িযান্ডদস্কপ উেযান শসটিও বাদিঘ
মাকঘ স সাইটটিদক ওযার্ল্ঘ থহশরদটজ সাইদটর তাশিকায যু ি করা হদযদে ।
শরওদত এই বাগানটিদত প্রায 3500 প্রজ়াশতর উশিদ রদযদে এবাং এটি
কব়াট়াশনে়াল ও লয়ান্ডশ্বস্কপ পরীক্ষার জনয একটি পরীক্ষাগার শহসাদব
শবদবশচত হয।

•

িাশজদির এই সাইটটি বাদিঘ মাদক্সঘর নাদম নামকরণ করা হদযদে এবাং
বাগাদনর নকিাগুশি তাাঁদক শবশ্ব শবখযাত কদরদে। 1985 সাি অ্বশধ শসটিও
বাদিঘ মাকঘ স সাইটটি তাাঁর বাশ়ি শেি।

ঐশতহাশসক আরবান িযান্ডদস্কপ প্রকদল্পর আওতায শনবঘাচন করা হদযদে। এই
প্রকল্পটি 2011 সাদি শুরু হদযশেি। UNESCO-র ঐশতহাশসক আরবান
িযান্ডদস্কপ প্রকল্পটি মধয প্রদেদির মুখযমন্ত্রী শিবরাজ শসাং থচৌহান শভশডও
কনফাদরশন্সাংদযর মাধযদম চািু কদরদে ।
•

ভারদতর বারাণসী এবাং আজদমর িহর সহ েশক্ষণ এশিযার েযটি িহর এই
প্রকদল্পর সাদে জশ়িত আদে । থগাযাশিযর এবাং ও়িচাদক েশক্ষণ এশিযার
সিম ও অ্ষ্টম িহর শহসাদব অ্ন্তভুঘ ি করা হদযদে।

ন়াস়া বৃ হিশতর ে়াাঁদ ইউশ্বর়াপ়া শমিশ্বনর জনয SpaceX কে শনবঘ ়ােন েশ্বরশ্বে
•

হ়াবল গয়াশনশমশ্বড জলীয ব়াশ্বের প্রম়াণ খুাঁ শ্বজ কপশ্বযশ্বে
•

থজযাশতশবঘজ্ঞানী প্রেমবাদরর মদতা বৃ হিশতর চাাঁে গযাশনশমদডর বাযুমেদি
জিীয বাদষ্পর প্রমাণ খুাঁদজ থপদযদেন । যখন এই চাাঁদের উপশরভাদগর
বরফগুশি িি অ্বস্থা থেদক গযাসীয অ্বস্থায পশরণত হয তখন এই জিীয
বাষ্প ততশর হয । শবজ্ঞানীরা এই আশবষ্কারটি করার জনয নাসার হ়াবল কিস
কটশলশ্বস্ক়াপ থেদক নতু ন এবাং সাংরক্ষণাগারটির থডটাদসট বযবহার কদরদেন
। এরপর এটি জানঘাি কনে়ার অ্য়াশ্বে়ানশমশ্বত প্রকাশিত হদযশেি।

•

1998 সাদি, হাবদির থিস থটশিদস্কাপ ইদমশজাং থিকদট্র্াগ্রাফটি
গযাশনদমদডর প্রেম আল্ট্র়াভ়াশ্বয়াশ্বলট (UV) শচত্র শনদযশেি, যা তবদুযশতন
গযাদসর রশিন শফতাটিদক অ্দরারাি বযান্ডগুশি বারা প্রকাি কদরশেি এবাং
আরও প্রমাণ শেদযদে থয গযাশনদমদডর একটি দুবঘি থচৌম্বকীয থক্ষত্র রদযদে।

মাশকঘ ন মহাকাি সাংস্থা NASA বৃ হিশতর চাাঁে ইউদরাপার শবিে পরীক্ষার
জনয প্রেম শমিন িঞ্চ করদত চদিদে । এর জনয কযাশিদফাশনঘযা শভশিক
SpaceX থক শনবঘাচন করা হদযদে । 2024 এর অ্দক্টাবদর ‘ইউশ্বর়াপ়া
শিপ়ার শমিন’ নাদমর এই শমিনটি থফ্ল্াশরডায নাসার থকদনশড থিস
থসন্টার িঞ্চ কমদিক্স 39A থেদক ফযািকন থহশভ রদকদট িঞ্চ করা হদব ।
এই শমিশ্বনর মূ ল লক্ষয হ'ল:
•

বরদফ পশরপূ ণঘ এই চাাঁেটি জীবদনর উপদযাগী শক না তা পরীক্ষা করা ,
ইউদরাপার পৃ দির উচ্চ-দরদজাশিউিন শচত্র থতািা, কদম্পাশজিনটি
শনধঘারণ করা, সাম্প্রশতক বা চিমান ভূ তাশত্ত্বক শেযাকিাদপর িক্ষণ
সিান করা প্রভৃ শত ।

UNESCO ম়াশদ্রশ্বদর পয়াশসও কদল প্র়াশ্বদ়া এবং করটিশ্বর়া প়ােঘশ্বে ওয়ােঘ
কহশরশ্বটজ িয়াট়াস শদশ্বল়া
•

থিদনর ঐশতহাশসক পযাশসও থেি প্রাদো বু দিভাডঘ এবাং মাশদ্রদের থরটিও
পাকঘ দক ইউদনদস্কার ওযার্ল্ঘ থহশরদটজ স্টযাটাস থেওযা হদযদে । থিদনর
রাজধানীর থকদন্দ্র পযাশসও থেি প্রাদোদত প্রাদো শমউশজযাদমর মদতা শবশিি

ভুত কজ়াশ্বল়াশেয়া লঙ্ক়া লন্ডশ্বন রি়ানী ের়া হল
•

নাগািযাদন্ডর শেং শেশল বা ভুত কজ়াশ্বল়াশেয়ার নাদম পশরশচত ‘র়াজ়া
শমরে়া’ প্রেমবাদরর জনয লন্ডশ্বন রপ্তানী করা হি । নাগা শকাং িঙ্কা থস্কাশভি
শহট ইউশনদটর উপর শভশি কদর শবদশ্বর ঝাি িঙ্কার তাশিকায প্রথম প়াাঁশ্বে
আদে । এটি 2008 সাদি একটি শজআই টযাগ থপদযশেি। এটি 2007 সাদি
শগশনস ওযার্ল্ঘ থরকডঘস-এ শবশ্বের সবশ্বেশ্বয ঝ়াল লঙ্ক়া শহসাদব থর্াষণা
করা হদযশেি।

ভবন রদযদে। পযাশসও থেি প্রাদোর সাদে সাংিি আইকশনক থরটিও পাকঘ টি
125-দহক্টর গ্রীন থিস শনদয অ্বশস্থত এবাং এটি মাশদ্রদের ইশতহাদসর
অ্নযতম েিঘনীয আকষঘণ।
কধ়াল়াশভর়াশ্বে ইউশ্বনশ্বস্ক়ার ওয়ােঘ কহশরশ্বটজ স়াইশ্বট শলশপবে ের়া হশ্বযশ্বে
•

হরপ্পা যুদগ গুজরাদটর একটি মহানগর কধ়াল়াশভর়াশ্বে ইউদনদস্কার ওযার্ল্ঘ
থহশরদটজ সাইদটর শিস্ট -এ শিশপবে করা হদিা । গুজরাদট এখন শতনটি
শবওযার্ল্ঘ থহশরদটজ সাইট রদযদে, থযমন - প়াব়াগশ্বডর ে়াশ্বে েম্প়ান়ার,
প়াটশ্বনর র়ানী শে ভ়াভ এবাং ঐশতহ়াশসে িহর আহশ্বমদ়াব়াদ।
থধািাশভরা এখন ভারদতর 40 তম ওযার্ল্ঘ থহশরদটজ সাইট ।
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