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National News 
 

প্রধোনমন্ত্রী মমোদী একোনর্জমক বযোাংক অ্ফ মেজর্ট এবাং আর্টড জফজশযোল 

ইনেজলনিন্স মপ্রোগ্রোম চোলু কনরনেন 

প্রধানমন্ত্রী ননরন্দ্র মমোদী একোনর্জমক বযোাংক অ্ব মেজর্ট সহ একাধধক 

ধিক্ষামূলক উদ্যাগ চালু কদেদেন, যা উচ্চধিক্ষায় ধিক্ষার্থীদ্ে জনয একাধধকবাে 

প্রদবি এবং প্রস্থাদনে ধবকল্প প্র্ান কেদব। একাদেধমক বযাংক অফ ক্রেধেট একটি 

ধেধজটাল বযাংক ধহসাদব ধবদবচনা কো হয় | 

একাদেধমক বযাংক অফ ক্রেধেট বহুমুখী এবং সামধিক ধিক্ষা ও উচ্চধিক্ষায় 

একাধধকবাে প্রদবি ও প্রস্থাদনে কাজ সহজতে কোে একটি প্রধান উপকেণ। 

একাদেধমক বযাংক অফ ক্রেধেট এবং আটিি ধফধিয়াল ইদেধলদজন্স ক্রপ্রািাম 

তরুণদ্ে ভধবষ্যতমুখী কেদত এবং AI চাধলত অর্থিনীধতে পর্থ উনু্মক্ত কেদত 

সাহাযয কেদব । 
 

প্রধোনমন্ত্রী মমোদী e-RUPI জর্জিটোল মেনমে জিনেম চোলু করনলন 

প্রধানমন্ত্রী ননরন্দ্র মমোদী ধভধেও কনফাদেদন্সে মাধযদম e-RUPI নাদম একটি 

ই-ভাউচাে-ধভধিক ধেধজটাল ক্রপদমে ধসদেম চালু কেদলন । e-RUPI 

উদ্যাগটিে মাধযদম সেকাে এবং লাভবান বযধক্তদ্ে মদধয ক্রযাগাদযাদগে 

সীমাবদ্ধতা দূে কো সম্ভব হদব এবং সুধবধাগুধল যাদত প্রদয়াজনীয় বযধক্তদ্ে কাদে 

ক্রপ ৌঁোয় তা ধনধিত কো হদব ।  
 

েোরে 2021 িোনলর আগনের িনয UNSC-র িেোেজের দোজযত্ব গ্রহণ 

কনরনে  

ভােত ফ্রাদন্সে কাে ক্রর্থদক 2021 সাদলে আগে মাদসে জনয জাধতসংদেে 

ধনোপিা পধেষ্দ্ে (UNSC) সভাপধতে ্াধয়ত্ব িহণ কদেদে । UNSC-ে 

অস্থায়ী স্সয ধহদসদব 2021-22 সাদল এটি ভােদতে প্রর্থম সভাপধত প্। 

প্রধোনমন্ত্রী ননরন্দ্র মমোজদ প্রর্থম ভােতীয় প্রধানমন্ত্রী হদবন ধযধন UNSC-ে সভায় 

সভাপধতত্ব কেদবন। 

জাধতসংদেে িীষ্ি সংগঠদনে সভাপধত ধহসাদব ভােত এই মাদস এদজন্ডা ধনধিােণ 

কেদব | এোড়া গুরুত্বপূণি ববঠক এবং ক্রসই সম্পধকি ত অনযানয ধবষ্য়গুধলেও 

সমন্বয় কেদব। ভােত সভাপধত র্থাকাকালীন ধতনটি অিাধধকাে ক্রক্ষদেে ধ্দক 

মদনাধনদবি কেদব। এে মদধয েদয়দে সামুধিক জনরোেত্তো, শোজিরক্ষো এবং িন্ত্রোি 

দমন। 
 

েোরনের 14 র্ট টোইগোর জরিোেড  CA | TS এর স্বীকৃজে মেনযনে 

29 জুলাই, 2021 তাধেদখ ভােত ক্রর্থদক আন্তজি াধতক বাে ধ্বস উপলদক্ষ 14 টি 

বাে সংেক্ষণাগাে ক্রলাবাল কনিোরনেশন আনিওর্ড  টোইগোর েযোন্ডোর্ড ি 

(CA| TS) -এে স্বীকৃধত ক্রপদয়দে। নযািনাল টাইগাে কনজােদভিন অর্থধেটি 

(NTCA) বাে ও বন েক্ষায় তাদ্ে প্রদচষ্টাে জনয ‘বোঘরক্ষক’ ক্র্ে স্বীকৃধত 

ধ্দয়দে। NTCA এে বেমাধসক সংবা্পে STRIPES ও এই ইদভদেে সময় 

প্রকাধিত হদয়ধেল। 
 

েোরনের 14 র্ট টোইগোর জরিোেড  যো CA | TS মেনক মযডোদোেূণড জবশ্ববযোেী 

স্বীকৃজে মেনযনে: 

• মুদুমালাই এবং আনামালাই টাইগাে ধেজাভি , তাধমলনাড়ু 

• বাধিপুে টাইগাে ধেজাভি , কণিাটক 

• পাোধিকুলাম টাইগাে ধেজাভি , ক্রকোলা 

• সুিেবন টাইগাে ধেজাভি , পধিমবঙ্গ 

• দুধয়া টাইগাে ধেজাভি , উিে প্রদ্ি 

• বাল্মীধক টাইগাে ধেজাভি , ধবহাে 

• ক্রপঞ্চ টাইগাে ধেজাভি , মহাোষ্ট্র 

• সাতপুো, কানহা এবং পান্না টাইগাে ধেজাভি , মধযপ্রদ্ি 
 

মকন্দ্রীয জবজ্ঞোন ও প্রযুজি মন্ত্রী "Biotech-PRIDE" প্রকোশ কনরনেন 

ক্রকন্দ্রীয় ধবজ্ঞান ও প্রযুধক্ত মন্ত্রক "Biotech-PRIDE (ক্রেটা এক্সদচদেে মাধযদম 

গদবষ্ণা এবং উদ্ভাবদনে প্রচাে) ধনদ ি্ ধিকা প্রকাি কদেদেন। বাদয়াদটক-প্রাইে 

গাইেলাইনগুধল বাদয়াদটকদনালধজ ধবভাগ (DBT) বতধে কদেদে। 

জীবধব্যাসংোন্ত জ্ঞান, বাতি া ও তর্থয আ্ান-প্র্ানদক সহজতে ও সক্ষম কেদত 

একটি সু-সংজ্ঞাধয়ত কাঠাদমা এবং পর্থধনদ ি্ িক নীধত প্র্ান কো এে প্রধান লক্ষয। 

ধনদ ি্ ধিকাগুধল ইজন্ডযোন বোনযোলজিকযোল মর্টো মিেোনরর (IBDC) মাধযদম 

বাস্তবাধয়ত কো হদব। তদর্থযে আ্ান -প্র্ান ক্র্িবযাপী ধবধভন্ন গদবষ্ণা 

গ্রুপগুধলদত গদবষ্ণা ও উদ্ভাবদনে প্রসাদে সহায়তা কেদব। এই ধনদ ি্ ধিকাগুধল 

বাদয়ালধজকযাল ক্রেটা বতধেে সাদর্থ সম্পধকি ত নয় ধকন্তু ক্র্দিে ধব্যমান আইন, 

ধবধধ এবং ধনদ ি্ ধিকা অনুসাদে উৎপাধ্ত তর্থয এবং জ্ঞানদক ভাগ ও ধবধনময় কোে 

একটি সধেয় প্রধেয়া। 
 

েোরে িরকোর FY22 এর িনয মুদ্রো মলোনণর লক্ষযমোত্রো কজমনয 3 

ট্রিজলযন টোকো কনরনে 

ভােত সেকাে প্রধোনমন্ত্রী মুদ্রো মযোিনোর (PMMY) অধীদন 2021-22 

(FY22) এে জনয 3 ট্রিজলযন টাকা ক্রলাণ ধবতেদণে লক্ষযমাো ধস্থে কদেদে। এই 

লক্ষযমাো পূদবিে বেদেে তুলনায় কম। FY21 অর্থিবেদেে জনয লক্ষযমাো ধনধিােণ 

কো হদয়ধেল 3.21 ট্রিজলযন টাকা ।  
PMMY-এে অধীদন, বযাঙ্ক এবং নন-বযাংধকং আধর্থিক ক্রকাম্পাধনগুধল কু্ষি 

বযবসাধয়ক ইউধনটগুধলদক উদ্যাক্তা ধেয়াকলাদপে জনয 10 লাখ টাকা পযিন্ত ঋণ 

প্র্ান কেদব, যাে মদধয েদয়দে উৎপা্ন, বাধণজয, পধেদষ্বা এবং কৃধষ্ সম্পধকি ত 

ধেয়াকলাদপে মদতা খাদতে নতুন উদ্যাগ । FY22 এ 25 জুন পযিন্ত 13 টি 

সেকাধে বযাঙ্ক (PSBs) দ্বাো 3,804 ক্রকাটি টাকাে ঋণ মেুে কো হদয়দে। 
 

BRO লোদোনে 19,300 ফুট উঁচুনে জবনশ্বর িবনচনয উঁচু রোস্তো তেজর 

কনরনে 

বর্ড ার ররার্স অর্ডানাইজেশন (BRO) পূবড লাদাজের উমললিংলা পাজস লবজের 

ধবদেে সবদচদয় উঁচু রাস্তা লনমডাণ কজরজে । লবজের সজবডাচ্চ রাস্তাটি 19,300 ফুট 

উচ্চতায় অবলিত। এটি মাউন্ট এভাজরজের রবস কযাজের রেজয় রবলশ উচ্চতায় 

রজয়জে। 
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গভর্নর বন্দীদের ক্ষমা করদে পাদরর্: ভারদের সুপ্রিম ককার্ন  

2021 সাজলর 3 আর্ে ভারজতর সুলিম রকাটড  বদলদে রে, রাজেযর র্ভনডর 

মৃতুযদজের মামলা সহ বন্দীজদর ক্ষমা করজত পাজরন। র্ভনডর বন্দীজদর নূযনতম 14 

বেজরর কারাদজের পূজবডই ক্ষমা করজত পােদবন | 

ভােতীয় সংধবধাদনে অনুদে্ 161 অনুসাদে একটি োদজযে গভনিেদক ক্ষমা, 

অবযাহধত, অবকাি বা িাধস্ত প্রতযাহাদেে ক্ষমতা প্র্ান বা আইদনে ধবরুদদ্ধ ক্রয 

ক্রকানও অপোদধ ক্র্াষ্ী সাবযস্ত বযধক্তে িাধস্ত স্থধগত, প্রতযাহাে বা কধমউট কো 

প্রভৃধত ক্ষমতা প্র্ান কো হদয়দে । 
 

2031 িোনলর মনধয েোরনের েোরমোণজবক জবদ্যযৎ ক্ষমেো 22,480 

মমগোওযোনট মে ৌঁেনব বনল আশো করো হনে 

বতি মাদনে 6,780 ক্রমগাওয়াট ক্রর্থদক ভােদতে পােমাণধবক ধবদুযৎ ক্ষমতা 2031 

সাদলে মদধয 22,480 ক্রমগাওয়াদট ক্রপ ৌঁেদব বদল আিা কো হদে। বতি মাদন 

6780 ক্রমগাওয়াট ক্ষমতাে ক্রমাট 22 টি চুধি েদয়দে । অনযধ্দক একটি চুধি 

KAPP-3 (700 MW) 2021 সাদলে 10 জানুয়াধে ধিদে সংযুক্ত কো হদয়দে। 

8000 ক্রমগাওয়াট ক্ষমতাে ্িটি পােমাণধবক ধবদুযৎ চুধি ধনমিাণ কাজ বতি মাদন 

চলদে। অধতধেক্তভাদব, সেকাে ধিট ক্রমাদে স্থাপন কোে জনয 700 ক্রমগাওয়াদটে 

্িটি (10) ক্র্িীয় ক্রপ্রসাোইজে ক্রহধভ ওয়াটাে ধেঅযাক্টে (PHWRs) এে 

প্রিাসধনক অনুদমা্ন এবং আধর্থিক অনুদমা্ন ধ্দয়দে। 
 

িোমোজিক জবচোর মন্ত্রণোলয ‘PM-DAKSH’ মেোটড োল এবাং মমোবোইল 

অ্যোে চোলু কনরনে 

ক্রকন্দ্রীয় সামাধজক ধবচাে ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী েঃ বীদেন্দ্র কুমাে ‘PM-DAKSH’ 

নাদম একটি ক্রপাটি াল এবং ক্রমাবাইল অযাধিদকিন চালু কদেদেন, যাে লক্ষয হল 

ধিল ক্রেদভলপদমে ধিমগুধলদক প্রদয়াজনীয় মানুষ্দ্ে কাদে অযাদক্সসদযাগয 

কো। 'PM-DAKSH' মাদন 'Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta 

Sampann Hitgrahi (PM-DAKSH) Yojana. ক্রপাটি ালটি অযাদক্সস কো 

যাদব : http://pmdaksh.dosje.gov.in ওদয়বসাইদট । 

ইদলকট্রধনক্স অযান্ড ইনফেদমিন ক্রটকদনালধজ ধবভাদগে অধীদন নযািনাল ই-

গভদনিন্স ধেধভিন (NeGD) এে সহদযাধগতায় সামাধজক নযায়ধবচাে ও ক্ষমতায়ন 

মন্ত্রণালয় এই িযাটফমিটি বতধে কদেদে। সেকাধে প্রধিক্ষণ প্রধতষ্ঠান, ্ক্ষতা 

উন্নয়ন ও উদ্যাক্তা মন্ত্রনালয় কতৃি ক গঠিত ক্রসক্টে ধিল কাউধন্সল এবং অনযানয 

ধবোসদযাগয প্রধতষ্ঠাদনে মাধযদম প্রধিক্ষদণে কাযিেম বাস্তবাধয়ত কো হদব। 
 

 

মরল মোদোদ: একর্ট ইউজনফোইর্ কোেমোর মকযোর িজলউশন চোলু 

কনরনে েোরেীয মরলওনয  

ভােতীয় ক্রেলওদয় "দেল মা্া্" চালু কদেদে, ক্রযখাদন অদনকগুধল 

ক্রহল্পলাইনদক একধেত কো হদয়দে যা ধবধভন্ন উদেদিয বযবহৃত হদব । ক্রেলপর্থ 

মন্ত্রণালদয়ে ক্রটাল-ধফ্র নিে '139' সব ধেদনে ধজজ্ঞাসাবা্ এবং অধভদযাগ কোে 

জনয বযবহাে কো ক্রযদত পাদে এবং ক্রহল্পলাইন সুধবধাটি 12 টি ভাষ্ায় চধিি েো 

পাওয়া যাদব । 
 

মরল মোদোদ িম্পনকড : 

ক্রেল মা্া্ হল িাহকদ্ে অধভদযাগ, অনুসন্ধান, পোমিি এবং সহায়তাে জনয 

এক-েপ সমাধান । যা যােীো একাধধক চযাদনল ক্রযমন- ওদয়ব, অযাপ, এসএমএস, 

ক্রসািযাল ধমধেয়া এবং ক্রহল্পলাইন নিে (139) এে মাধযদম অযাদক্সস কেদত পােদব 

এবং যােীদ্ে অধভদযাগ খুব দ্রুতই সমাধান কো সম্ভব হদব । 
 

েোম মেল উনদযোনগর মঘোষণো করনলন প্রধোনমন্ত্রী মমোদী 

প্রধানমন্ত্রী নদেন্দ্র ক্রমা ী্ 11,000 ক্রকাটি টাকাে নযািনাল এধেবল অদয়ল ধমিন-

অদয়ল পাম (NMEO-OP) এে ক্রোষ্ণা কদেদেন, যাদত ভােতদক পাম অদয়ল 

সহ োন্নাে ক্রতদলে স্বাবলিী কোে ক্রচষ্টা চলদে | সেকাে ধনধিত কেদব যাদত 

কৃষ্কো এই ধমিদনে অধীদন গুণমান বীজ ক্রর্থদক প্রযুধক্ত পযিন্ত সমস্ত সুদযাগ -

সুধবধা পায় | 
যধ্ও ভােত চাল, গম এবং ধচধনদত স্বাবলিী হদয় উদঠদে, ধকন্তু তবুও এটি যদর্থষ্ট 

ধেল না কােণ ভােত আম্াধন কো ক্রতদলে উপে বযাপকভাদব ধনভি েিীল। 

আম্াধন কধমদয় আনাে লদক্ষয গত কদয়ক বেে ধদে ভােদত বতলবীজ এবং পাম 

ক্রতদলে উৎপা্ন বৃধদ্ধে জনয ক্রকন্দ্র ইধতমদধযই বতলবীজ ও ক্রতল পাদমে উপে 

একটি জাতীয় ধমিন চালাদে। 
 

েেযপ্রযুজি মন্ত্রণোলয মদনশ প্রেম ইেোরননট গেননডন্স মফোরোম 

আনযোিন করনব 

ভােত এই বেদেে 20 অদক্টাবে ক্রর্থদক ক্র্দি প্রর্থম ইোেদনট গভদনিন্স 

ক্রফাোদমে আদয়াজন কেদব। এই বেদেে সভাে ধবষ্য়বস্তু হল ধেধজটাল ইধন্ডয়াে 

জনয বযাপক ইোেদনট ধবস্তাে । এই ক্রোষ্ণাে সাদর্থ সাদর্থ ইোেদনট গভদনিন্স 

ক্রফাোম শুরু হদয়দে। ইোেদনট সম্পধকি ত পাবধলক পধলধস ধনদয় আদলাচনা 

কোে জনয এবং ধবধভন্ন গ্রুদপে প্রধতধনধধদ্ে একধেত কোে উদেদিয বতেী এটি 

একটি ইোেদনট গভদনিন্স পধলধস আদলাচনাে িযাটফমি। 
ভােদতে নযািনাল ইোেদনট এক্সদচে (NIXI), ইদলকট্রধনক্স অযান্ড 

ইনফেদমিন ক্রটকদনালধজ (MeitY) এবং ক্রকা-অধেি দনিন কধমটিে ক্রচয়ােমযান, 

ইধন্ডয়া ইোেদনট গভদনিন্স ক্রফাোম 2021 (IGF), চালু কোে ক্রোষ্ণা কদেদে । 
 

েোরনে জবজলযননযোর মদর িাংেযো 141 মেনক কনম 136 এ মননম এনিনে 

োজযসভায় অর্থিমন্ত্রী ধনমিলা সীতােমদনে জাধে কো এক ধববৃধত অনুসাদে, 2020-

21-এে মহামােীজধনত ক্ষধতিদস্তে কােদণ আধর্থিক বেদে ভােদত 

ধবধলয়দনয়ােদ্ে সংখযা 141 ক্রর্থদক কদম 136 হদয়দে । আয়কে ধেটাদনি ক্রোধষ্ত 

ক্রমাট আদয়ে উপে ধভধি কদে এই তাধলকাটি প্রকাি কো হদয়দে । 2018-19 

অর্থিবেে অনুসাদে, যাদ্ে ক্রমাট বাধষ্িক আয় 100 ক্রকাটি টাকাে ক্রবধি তাদ্ে 

সংখযা 77। 
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ক্রকন্দ্রীয় প্রতযক্ষ কে ক্রবাদেি ে (CBDT) কাদে পাওয়া তর্থয অনুযায়ী, প্রতযক্ষ 

কদেে অধীদন ধবধলয়দনয়াে িব্দটিে ক্রকান আইনগত বা প্রিাসধনক সংজ্ঞা ক্রনই। 

01.04.2016 তাধেখ ক্রর্থদক সম্প্ কে ধবলুপ্ত কো হদয়দে এবং ক্রসইজনয 

CBDT একজন পৃর্থক কে্াতাে সমূ্পণি সম্প্ সম্পদকি  আে ক্রকান তর্থয িহণ 

কদে না। 
 

ইউজননিফ ইজন্ডযো এবাং মফিবুক জশশুনদর িনয একর্ট জনরোেদ 

অ্নলোইন প্ল্যোটফমড তেজরর উনেনশয এনক-অ্েরনক িহনযোজগেো করনব  

ইউধনদসফ ইধন্ডয়া এবং ক্রফসবুক অনলাইদন ধনোপিাে প্রধত ধবদিষ্ মদনাদযাগ 

ধ্দয় ধিশুদ্ে ধবরুদদ্ধ ধহংসাে অবসান েটাদনাে জনয এক বেদেে ক্রয র্থ উদ্যাগ 

চালু কদেদে। এই পাটি নােধিদপে ফদল ধিশুদ্ে জনয অনলাইন এবং অফলাইদন 

একটি ধনোপ্ পধেদবি প্র্ান কো সম্ভব হদব । এে লক্ষয হদে ধিশুদ্ে ধেধজটাল 

জগদত ধনোপদ্ প্রদবদিে জনয তাদ্ে সহনিীলতা এবং ক্ষমতাে বৃধদ্ধ কো, 

ধিশুদ্ে ধবরুদদ্ধ ধহংসা এবং ধিশুদ্ে পধেবাে ও সমাদজে উপে এে প্রভাব 

সম্পদকি  সদচতনতা বৃধদ্ধ কেদত হদব । 
 

এই েোটড নোরজশনের মনধয: 

এই পাটি নােধিদপে মদধয েদয়দে ক্র্িবযাপী ক্রসািযাল ধমধেয়া কযাদম্পইন এবং 

অনলাইন ধনোপিা, ধেধজটাল সাক্ষেতা এবং মনস্তাধিক সহায়তাে জনয 

100,000 িুদলে ধিশুদ্ে সামর্থিয বৃধদ্ধ। সুপধেধচত অধভদনতা এবং ইউধনদসফ 

ইধন্ডয়াে ক্রসধলধিটি অযােদভাদকট আযু়ষ্মান খুোনা ধিশুদ্ে ধবরুদদ্ধ ধহংসাে 

অবসাদনে জনয ভাচুি য়াল ইদভদেে সময় তাে ধনদজে বক্তবয োদখন । 
 

আফগোজনস্তোন মেনক েোরেীযনদর জফজরনয আনোর অ্জেযোনর্টর নোম 

মদওযো হনযনে ‘অ্েোনরশন মদবী শজি’ 

যুদ্ধধবধ্বস্ত আফগাধনস্তান ক্রর্থদক ভােদতে নাগধেকদ্ে ক্র্দি ধফধেদয় আনাে 

জটিল ধমিনটিদক ধবদ্ি মন্ত্রক (MEA) 'অপাদেিন ক্র্বী িধক্ত' নাম ধ্দয়দে । 

ধবদ্িমন্ত্রী এস জয়িঙ্কে 24 আগে একটি টুইদট 78 জন ভােতীয়দক ধ্ধিদত 

ধফধেদয় আনাে নতুন বযাচটি প্রসদঙ্গ উদিখ কদেদেন। 

আফগাধনস্তাদনে োজধানী তাদলবাদনে ধনয়ন্ত্রদণ চদল যাওয়াে একধ্ন পে 16 

আগে কাবুল ক্রর্থদক ধ্ধিদত 40 জন ভােতীয়দক ধবমাদন কদে সধেদয় ক্রনওয়াে 

ধমিন শুরু কো হয় । কাবুদলে ধনোপিা পধেধস্থধতে অবনধতে পে ভােত এখন 

পযিন্ত 800 জদনেও ক্রবধি ক্রলাকদক সধেদয় ধনদয়দে এবং ধবধভন্ন ক্র্ি তাদ্ে 

নাগধেকদ্ে উদ্ধাদেে জনয লড়াই কদে চদলদে । 
 

অ্েডমন্ত্রক 'উেোরনে িীেোনর ফোন্ড' চোলু কনরনে 

ক্রকন্দ্রীয় অর্থিমন্ত্রী ধনমিলা সীতােমন লখনউ এে একটি কমিসূধচদত েপ্তাধনমুখী সংস্থা 

এবং োটি আপগুধলে জনয একটি উচ্চাধভলাষ্ী 'উভােদত সীতাদে ফান্ড' -USF 

চালু কদেদেন। তহধবদলে লক্ষয হল কু্ষি, ক্রোট এবং মাঝাধে ক্রকাম্পাধনগুধলে 

প্রচাদেে জনয তহধবদলে বযবস্থা কো। এই তহধবলটি Exim বযাংক এবং SIDBI 

প্রধতষ্ঠা কদেদে। এই প্রকল্পটি উিে প্রদ্দি সফল হদব কােণ এই োদজয সবদচদয় 

ক্রবধি MSME আদে। 
 

BPCL AI- িক্ষম চযোটবট 'URJA' চোলু কনরনে 

ভােত ক্রপদট্রাধলয়াম কদপিাদেিন ধলধমদটে (BPCL) তাে িাহকদ্ে ধনধবিদে স্ব-

পধেদষ্বা প্র্াদনে জনয এবং সমস্ত প্রশ্ন/সমসযাে দ্রুত সমাধাদনে জনয URJA 

নাদম একটি এআই-সক্ষম চযাটবট চালু কদেদে। URJA ভােদতে ক্রতল ও গযাস 

ধিদল্প এই ধেদনে প্রর্থম চযাটবট। URJA BPCL এে ক্রপ্রাদজক্ট অনুভদবে অধীদন 

চালু কো হদয়দে এবং এটিদত বতি মাদন 13 টি ভাষ্া সাদপাটি  কদে। 
BPCL- এে িাহক ইোেদফসদক বযাপক এবং ধেধজটালভাদব একীভূত কোে 

লদক্ষয URJA চযাটদবাট এখন ক্রকাম্পাধনে ওদয়বসাইদট B2B এবং B2C 

উভদয়ে ক্রযদকাদনা প্রদশ্নে জনয উপলব্ধ।  
 

জিনেন্দ্র জিাংহ নেুন MGNREGA িম্পনদর েজরকল্পনোর িুজবধোনেড  

"Yuktdhara" মেোটড োল চোলু কনরনেন 

ধবজ্ঞান ও প্রযুধক্ত মন্ত্রদকে ক্রকন্দ্রীয় মন্ত্রী ধজদতন্দ্র ধসংহ ধেদমাট ক্রসধন্সং এবং GIS 

ধভধিক তর্থয বযবহাে কদে নতুন MGNREGA সম্পদ্ে পধেকল্পনা সক্ষম 

কেদত একটি নতুন ভূ-স্থাধনক পধেকল্পনা ক্রপাটি াল "Yuktdhara" চালু কদেদেন 

। ক্রপাটি ালটি ISRO এবং িামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক ক্রয র্থভাদব বতধে কদেদে। 
 

MyGov এবাং UN Women অ্মৃে মনহোৎিব শ্রী শজি চযোনলঞ্জ 2021 

চোলু করনে একজত্রে হনযনে 

ইদলকট্রধনক্স এবং তর্থয প্রযুধক্ত মন্ত্রদকে অধীদন MyGov এবং জাধতসংদেে 

মধহলাো অমৃত মদহাৎসব শ্রী িধক্ত উদ্ভাবন চযাদলে 2021 চালু কোে জনয 

একধেত হদয়দে । এই চযাদলদেে লক্ষয হল নােীে ধনোপিা ও ক্ষমতায়ন ধনধিত 

কো । 

এই উদ্যাগটি 'নােী সিধক্তকেণ' এে প্রচাে কেদব এবং নােীদ্ে পূণি ক্ষমতা 

অজি দন সহায়তা কেদব। অমৃত মদহাৎসব শ্রী িধক্ত চযাদলে 2021 মাধি-পাটি নাে 

ট্রাে ফান্ড (দকাধভে -19) ক্রপ্রািাদমে অধীদন বাস্তবাধয়ত হদে। 
 

MyGov িম্পনকড : 

MyGov হল ভােত সেকাদেে নাগধেক ক্রকধন্দ্রক িযাটফমি, যা মানুষ্দক 

সেকাদেে সাদর্থ ক্রযাগাদযাগ স্থাপন কেদত এবং সুিাসন প্র্ান কেদত সাহাযয 

কেদব । MyGov অনলাইন িযাটফমিটিে মাধযদম সেকােদক সাধােণ নাগধেদকে 

কাোকাধে ধনদয় আসা হদব । 
 

UN Women িম্পনকড : 

UN Women জাধতসংদেে সংস্থা ধহদসদব ধলঙ্গ সমতাে উপে কাজ কদে । 
 

জনমডলো িীেোরমন নযোশনোল মজনটোইনিশন েোইেলোইন চোলু করনলন 

ক্রকন্দ্রীয় অর্থি ও কদপিাদেট ধবষ্য়ক মন্ত্রী ধনমিলা সীতাোমন ্া অযাদসট 

মদনটাইদজিন পাইপলাইন অফ ক্রসন্ট্রাল ধমধনোসি এন্ড পাবধলক ক্রসক্টে এধেটিজ 

চালু কদেদেন, যাে নাম 'নযািনাল মদনটাইদজিন পাইপলাইন' । অযাদসট 

মদনটাইদজিদনে অর্থি হল একটি সেকােী বা পাবধলক কতৃি পদক্ষে মাধলকানাধীন 

একটি সম্পদ্ে সীধমত সমদয়ে জনয ক্রবসেকােী কতৃপদক্ষে কাদে লাইদসন্স/ 

ইজাো প্র্ান কো । 
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নীজে আনযোগ এবাং WRI ময েেোনব 'নফোরোম ফর জর্-কোরনবোনোইজিাং 

ট্রোন্সনেোটড ' চোলু কনরনে 

NITI Aayog এবং World Resources Institute (WRI), India ক্রয র্থভাদব 

ভােদত 'দফাোম ফে ধে-কােদবানাইধজং ট্রান্সদপাটি ' চালু কদেদে। NITI Aayog 

ভােদত এই প্রকল্পটিে বাস্তবায়ন পাটি নাে । এই প্রকদল্পে লক্ষয হল এধিয়াে GHG 

ধনগিমন (ট্রান্সদপাটি  ক্রসক্টে) কধমদয় আনা, যাে ফলস্বরূপ যানজট এবং বাযু় দূষ্দণে 

মদতা সমসযা ক্র্খা ক্র্য়। 
ক্রফাোমটি NDC-ট্রান্সদপাটি  ইধনধিদয়টিভ ফে এধিয়া (NDC-TIA) প্রকদল্পে 

অধীদন চালু কো হদয়দে। NDC ট্রান্সদপাটি  ইধনধিদয়টিভ ফে এধিয়া (TIA 

2020-2023) হল সাতটি সংস্থাে একটি ক্রয র্থ কমিসূধচ যা চীন, ভােত এবং 

ধভদয়তনামদক ধনজ ক্র্দি পধেবহন ধে-কােদবানাইজ কোে প্রচাদে যুক্ত কেদব। 
 

িল শজি মন্ত্রক 'SUJALAM' কযোনম্পইন চোলু কনরনে 

জলিধক্ত মন্ত্রণালয় িাম পযিাদয় বজি য জল বযবস্থাপনাে মাধযদম অধধকতে ওদপন 

ধেধফদকিন ধফ্র (ODF) িাস িাম বতধেে জনয SUJALAM নাদম একটি '100 

ধ্দনে অধভযান' চালু কদেদে। এই অধভযান বজি য জল বযবস্থাপনায় সাহাযয কেদব 

এবং পধেবদতি  1 ধমধলয়ন ক্রসাক-ধপট বতধেে মাধযদম ও অনযানয ক্রি ওয়াটাে 

বযবস্থাপনা কাযিেদমে মাধযদম জলািয়গুধলদক পুনরুজ্জীধবত কেদত সাহাযয 

কেদব। 2021 সাদলে 25 আগে-এ শুরু হওয়া এই অধভযানটি ‘আজা্ী কা 

অমৃত মদহাৎসব’ এে অংি । 
 

ইনলকট্রজনক্স এবাং আইর্ট মন্ত্রক SAMRIDH মপ্রোগ্রোম চোলু কনরনে 

ইদলকট্রধনক্স অযান্ড ইনফেদমিন ক্রটকদনালধজ ধমধনধি "Start-up 

Accelerators of MeitY for pRoduct Innovation, Development and 

growth (SAMRIDH)" ক্রপ্রািাম চালু কদেদে। ক্রকন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অধেনী ববষ্ণব 

ক্রপ্রািামটি চালু কদেধেদলন। SAMRIDH ক্রপ্রািাদমে উদেিয হল ভােতীয় 

সফটওয়যাে ক্রপ্রাোক্ট োটি -আপদ্ে জনয একটি অনুকূল িাটফমি বতধে কো 

যাদত তাদ্ে উৎপাধ্ত পদণযে পধেমাণ বাড়াদনা যায় এবং তাদ্ে বযবসা 

বাড়াদনাে জনয ধবধনদয়াগ ধনধিত কো যায়। 
 

মপ্রোগ্রোমর্ট িম্পনকড : 

ক্রপ্রািামটি MeitY োটি -আপ হাব (MSH) দ্বাো বাস্তবাধয়ত হদে। এটি আগামী 

ধতন বেদে 300 টি োটি -আদপে গধতবৃধদ্ধ কোে ধ্দক মদনাধনদবি কেদব। 40 

লক্ষ টাকা পযিন্ত োটি -আপগুধলদক প্র্ান কো হদব। 
 

নীজে আনযোগ এবাং জিিনকো ওনমন এেোরজপ্রজন ওরজশে "WEP Nxt" 

প্ল্যোটফমড চোলু কনরনে  

ধসদিাে সদঙ্গ পাটি নােধিপ কদে নীধত আদয়াগ ভােদত নােী উদ্যাক্তা গদড় 

ক্রতালাে জনয "WEP Nxt" নামক ওদমন এোেধপ্রধনউয়ােধিপ িযাটফমি 

(WEP) এে পেবতী পবি চালু কদেদে। WEP নীধত আদয়াগ দ্বাো 2017 সাদল 

চালু কো হদয়ধেল | এটি একটি ইউধনফাইে ক্রপাটি াল যা ধবধভন্ন স্তদেে মধহলাদ্ে 

একধেত কদে এবং তাদ্ে প্রচুে কমি সংস্থান, সহায়তা এবং ক্রিখাে সুদযাগ ক্র্য়। 
 

International News 
 

জননকোল েজশজনযোন আনমডজনযোর প্রধোনমন্ত্রী জহনিনব েুনরোয জনযুি 

হনলন  

2021 সাদলে 2 আগে ক্রপ্রধসদেে আনমডন িোরজকজিযোন দ্বাো জননকোল 

েজশজনযোননক আদমিধনয়াে প্রধানমন্ত্রী ধহদসদব পুনোয় ধনযুক্ত কো হল । ধসধভল 

কন্ট্রাক্ট পাটিি ে ক্রনতা পধিধনয়ান 2021 সাদলে জুন মাদস পালিাদমে ধনবিাচদন 

সংখযাগধেষ্ঠ আসন লাভ কদেধেদলন । 46 বেে বয়সী পধিধনয়ান 2018 সাদল 

প্রধানমন্ত্রী ধহদসদব ধনদয়াগ হদয়ধেদলন । 
 

মোযোনমোনরর িোমজরক প্রধোননক অ্িবডেীকোলীন প্রধোনমন্ত্রী জহনিনব 

জননযোগ করো হনযনে 

মায়ানমাদেে সামধেক বাধহনীে প্রধান ধসধনয়ে ক্রজনাদেল ধমন অং হ্লাইং ক্র্দিে 

অন্তবিতীকালীন প্রধানমন্ত্রীে ্াধয়ত্ব িহণ কদেদেন। ধতধন বতি মাদন মেট 

অ্যোর্জমজননেশন কোউজন্সনলর (SAC) ক্রচয়ােমযানও । ধতধন ্ীেিধ্ন ধদে 

মায়ানমাে সেকাদেে ্াধয়ত্ব পালন কদে আসদেন ।  

এই SAC মায়ানমাদেে তিাবধায়ক সেকাে ধহদসদব সংিাে কো হদয়দে যাদত 

ক্র্দিে ্াধয়ত্ব দ্রুত, সহদজ এবং কাযিকেভাদব পালন কো যায়। ধমন অং হ্লাইং 

2011 সাদলে মাচি  ক্রর্থদক মায়ানমাদেে প্রধতেক্ষা পধেদষ্বাে সবিাধধনায়কও ধেদলন। 

হ্লাইং 2023 িোনলর মদধয ধনবিাচন কোে প্রধতশ্রুধত ধ্দয়দেন । 
 

জবনশ্বর িবনচনয বড় ষ্টোর নীলো গুে শ্রীলঙ্কোয েোওযো মগনে 

শ্রীলঙ্কাে রত্নেুরোয ধবদেে বৃহিম ষ্টাে নীলা গুে পাওয়া ক্রগদে। পার্থেটি 

ফযোকোনশ নীল েদেে। পার্থেটি একজন বযবসায়ীে বাধড়দত কূপ খনদনে সময় 

শ্রধমকো ক্রপদয়ধেল। রত্নেুরো শ্রীলঙ্কাে েত্ন োজধানী ধহদসদব পধেধচত। নীলা গুদেে 

ওজন প্রায় 510 মকজি বা 2.5 জমজলযন কযোনরট। আন্তজি াধতক বাজাদে এে 

আনুমাধনক মূলয 100 জমজলযন র্লোর। 

 

িোমডোজন ISA মেমওযোকড  চুজিনে িোক্ষর করো 5েম মদশ হল  

জামিাধন আন্তজি াধতক ক্রস ে ক্রজাট ক্রফ্রমওয়াদকি ে চুধক্তদত স্বাক্ষেকােী 5ম ক্র্ি 

হদয় উঠদলা। ভােদত জামিাধনে প্রধতধনধধ ওযোল্টোর মি জলন্ডনোর আন্তজি াধতক 

ক্রস ে ক্রজাট ক্রফ্রমওয়াকি  চুধক্তে স্বাক্ষধেত কধপ ধবদ্ি মন্ত্রদকে কাদে জমা ক্র্ন ।  

ISA-ে স্সযপ্ আদগ 121 টি ক্র্দি সীমাবদ্ধ ধেল, যা আংধিক বা সমূ্পণিভাদব 

োন্তীয় অঞ্চদল অবধস্থত ধেল। এটি জামিাধনে মদতা বড় ক্রস েিধক্তে ক্র্িগুধলদক 

ক্রজাদট ক্রযাগ ক্র্ওয়াে অনুমধত ক্র্য়ধন, যাদক মূলত ববদ্ধিক নীধতে হাধতয়াে 

ধহসাদব ক্র্খা হত । 2015 সাদলে নদভিদে পযাধেদস অনুধষ্ঠত জাধতসংদেে 

জলবাযু় পধেবতি ন সদেলদনে আদগ ভােত আধফ্রকা িীষ্ি সদেলন এবং স্সয 

ক্র্িগুদলাে ববঠদক প্রধানমন্ত্রী নদেন্দ্র ক্রমাধ্ এই উদ্যাগটি চালু কদেধেদলন। 

ইোেনযািনাল ক্রসালাে অযালাদয়ন্স ক্রফ্রমওয়াকি  চুধক্ত 2016 সাদলে নদভিদে 

মেদকাে মযাোদকদচ স্বাক্ষদেে জনয ক্রখালা হদয়ধেল। 
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ইরোননর নেুন মপ্রজিনর্ে জহনিনব শেে জননলন ইব্রোজহম রোইজি 

ইিাধহম োইধস 2021 সাদলে 5 আগে ইোদনে নতুন ক্রপ্রধসদেে ধহদসদব 

আনুষ্ঠাধনকভাদব িপর্থ িহণ কদেন। ধতধন 2021 সাদলে জুন মাদস ইোদনে 

ক্রপ্রধসদেে ধনবিাচদন 62 শেোাংশ ক্রভাট ক্রপদয় ধবজয়ী হন। হাসান রুহাধনে চাে 

বেদেে ক্রময়াদ্ে অবসাদনে পে 60 বেে বয়সী ইিাধহম োইধস এই পদ্ ধনবিাধচত 

হন । ধতধন 2019 সাদলে মাচি  মাস ক্রর্থদক ইোদনে প্রধান ধবচােপধতে ্াধয়ত্বও 

সামলাদেন । 

ইিাধহম োইধস একটি গুরুত্বপূণি সমদয় এই ্াধয়ত্বটি ধনদলন । ইোদনে সাদর্থ 

বতি মাদন মাধকি ন যুক্তোদষ্ট্রে 2015 সাদলে পেমাণু চুধক্তদক পুনরুজ্জীধবত কোে 

ধবষ্দয় পদোক্ষভাদব আদলাচনা চলদে। এোড়া োইধসদক তাে ক্র্দিে 

অর্থিনীধতদক পুনরুজ্জীধবত কোে কাজও কেদত হদব।  
 

দজক্ষণ আজেকো একর্ট আর্টড জফজিযোল ইনেজলনিন্স বযবস্থোনক মেনটে 

প্রদোন কনরনে  

্ধক্ষণ আধফ্রকা DABUS নামক একটি আটিি ধফধসয়াল ইদেধলদজন্স (AI) 

বযবস্থাদক "ফ্রযাক্টাল জযাধমধতে উপে ধভধি কদে খা্য ধােক" সম্পধকি ত একটি 

ক্রপদটে প্র্ান কদেদে । DABUS (যাে অর্থি "device for the autonomous 

bootstrapping of unified sentience") হল একটি AI ধসদেম যা AI এবং 

ক্রপ্রািাধমং ক্রক্ষদে অিণী ধেদফন র্থযালাে বতধে কদেদেন। ধসদেমটি মানুদষ্ে 

মধস্তষ্কদক ধসমুদলট কদে এবং নতুন ইদনাদভিন বতধে কদে।  
 

মহম্মদ মমোেবোর ইরোননর প্রেম েোইি মপ্রজিনর্ে জহনিনব মননোনীে 

হনযনেন  

ইোদনে নতুন ক্রপ্রধসদেে ইিাধহম োইধস আদমধেকা যুক্তোদষ্ট্রে অনুদমাধ্ত 

একটি িধক্তিালী োষ্ট্রায়ি ফাউদন্ডিদনে ক্রচয়ােমযানদক ক্র্দিে প্রর্থম ভাইস 

ক্রপ্রধসদেে ধহদসদব মদনানীত কদেদেন। মহে্ ক্রমাখবাে বহু বেে ধদে ক্রসতা্ 

বা ইমাম ক্রখাদমনীে আদ্দিে কাযিকাধেতা নাদম পধেধচত ফাউদন্ডিদনে ক্রনতৃত্ব 

ধ্দয়দেন। 
ক্রমাখবােদক 2007 সাদল সদবিাচ্চ ক্রনতা আয়াতুিাহ আধল খাদমধন দ্বাো এই পদ্ 

ধনদয়াগ কো হদয়ধেল। ক্রসতা্ মূলত 1980 -এে ্িদকে ক্রিদষ্ে ধ্দক 1979 

ইসলামী ধবিদবে পে বাদজয়াপ্ত সম্পধি পধেচালনাে জনয প্রধতধষ্ঠত হদয়ধেল। 
 

 

েোজকস্তোন িফলেোনব েোরমোণজবক িক্ষম বযোজলজেক জমিোইল 

গিনজের েরীক্ষো কনরনে  

পাধকস্তান ক্রসনাবাধহনী ভূ-পৃষ্ঠ ক্রর্থদক ধনউক্লীয় সক্ষম বযাধলধেক ধমসাইল 

গজনধভে সফলভাদব পেীক্ষা চাধলদয়দে। গজনধভ ধমসাইল 290 ধকদলাধমটাে 

পযিন্ত লক্ষযবস্তুদত আোত হানদত পাদে এবং এটি পােমাণধবক ও প্রচধলত 

ওয়ােদহে উভয়ই বহন কেদত সক্ষম। আধমি িযাদটধজক ক্রফাদসিস কমাদন্ডে 

(ASFC) অপাদেিনাল প্রস্তুধত ধনধিত কো এবং অস্ত্র বযবস্থাে ক্রটকধনকযাল 

পযাোধমটােগুধলদক পুনোয় যাচাই কোই ধেল এই ক্রট্রধনং এে প্রধান উদেিয । 
 

আফগোজনস্তোননর মপ্রজিনর্ে আশরোফ গজন েদেযোগ করনলন এবাং 

েোপ্রিবোন বোজহনী ক্ষমেো দেল কনরনে 

আফগাধনস্তাদনে ক্রপ্রধসদেে আিোফ গধন প্তযাগ কেদলন । কােণ সেকাে 

তাললবান বাধহনীে কাদে আত্মসমপিণ কদেদে । তাো কাবুদল প্রদবি কদেধেল এবং 

ক্রকন্দ্রীয় সেকাদেে ধনঃিতি  আত্মসমপিণ ক্রচদয়ধেল । এেপদে একটি নতুন 

অন্তবিতীকালীন সেকাদেে ক্রোষ্ণা কো হদয়দে, যাে সম্ভবত ক্রনতৃত্ব ক্র্দবন মাধকি ন 

যুক্তোষ্ট্রধভধিক ধিক্ষাধব্ আলী আহম্ জালাধল। 
ইসলামী সন্ত্রাসীো িহদে প্রদবি কোয় ক্রপ্রধসদেে আিোফ গধন ক্র্ি ক্রেদড় 

পাধলদয় যান । ধতধন েক্তপাত এড়াদত ক্রচদয়ধেদলন । অনযধ্দক িত িত আফগান 

কাবুল ধবমানবিে তযাগ কেদত মধেয়া হদয় উদঠদে । 
 

িোজিযোর রোষ্ট্রেজে জনবডোচনন হোকোইনন্ড জহজচনলমো িযী হনলন  

জাধিয়ায় ইউনাইদটে পাটিি  ফে নযািনাল ক্রেদভলপদমদেে ধবদোধী ্লদনতা 

হাকাইদন্ড ধহধচদলমা ক্র্দিে 2021 সাদলে ক্রজনাদেল োষ্ট্রপধত ধনবিাচদন জয়ী 

হদলন । 59 বেে বয়সী ধহধচদলমা ক্রমাট ক্রভাদটে 59.38% ক্রভাট ধজদত ধবপুল 

ক্রভাদট জয়লাভ কদেন। ধতধন পযাট্রিওটিক ফ্রদেে বতি মান ক্রপ্রধসদেে এেগাে 

লুঙু্গেদক সধেদয় এই পদ্ে ্ াধয়ত্ব সামলাদবন । গত বেে আধফ্রকাে ধদ্বতীয় বৃহিম 

তামাে খধন জাধিয়া ধাতুে ক্রেকেি  আউটপুট উৎপা্ন কদেধেল। 
 

মোলনযজশযোর প্রধোনমন্ত্রী মুজহউজেন ইযোজিন েদেযোগ করনলন  

মালদয়ধিয়াে প্রধানমন্ত্রী মুধহউধেন ইয়াধসন সংস্ীয় ক্রভাদট ক্রহদে যাওয়ায় 

প্তযাগ কেদলন | 74 বেে বয়সী মুধহউধেন 2020 সাদলে মাদচি  ক্ষমতায় 

আদসন। তদব উিোধধকােীে নাম না আসা পযিন্ত ধতধন তিাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী 

ধহদসদব র্থাকদবন। 

োজননধতক প্তযাগগুধল মালদয়ধিয়াদক আেও গভীে োজননধতক অধস্থেতাে 

মদধয ক্রফদল ধ্দয়দে। প্রায় 32 ধমধলয়ন জনসংখযাে ক্র্িটি গত 14 ধ্দন প্রধতধ্ন 

গদড় 20000 এেও ক্রবধি আোন্ত হদয়দে এবং জনসংখযাে মাে 33 িতাংি 

সমূ্পণিভাদব টিকাকেন কো হদয়দে। ক্র্দি মহামােী ক্রর্থদক ক্রমাট মৃতুযে সংখযা 

কমপদক্ষ 12,510। 
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িাংযুি আরব আজমরশোজহ জবনশ্বর িবনচনয উঁচু েযডনবক্ষণীয চোকো ‘Ain 

Dubai’ তেরী কনরনে 

ধবদেে সবদচদয় বৃহৎ এবং লিা পযিদবক্ষণীয় চাকা সংযুক্ত আেব আধমেিাধহে 

দুবাইদত 2021 সাদলে 21 অদক্টাবে উদন্মাচন কো হদব। ব্লুওয়াটাে দ্বীদপ অবধস্থত 

'Ain Dubai' নামক পযিদবক্ষণীয় চাকাটিে উচ্চতা 250 ধমটাে (820 ফুট)। চাকাটি 

লাস ক্রভগাদসে বতি মান ধবদেে সবদচদয় উঁচু পযিদবক্ষণীয় চাকা, হাই ক্রোলাদেে 

ক্রচদয় 42.5 ধমটাে (139 ফুট) লিা, যাে পধেমাপ 167.6 ধমটাে (550 ফুট)। 
 

দ্যবোই আদোলে মোজন লন্ডোজরাং মমোকোনবলোয জবনশষ আদোলে গঠন 

কনরনে  

দুবাই আ্ালত মাধন লন্ডাধেং ক্রমাকাদবলায় ধবদিষ্ আ্ালত প্রধতষ্ঠাে ক্রোষ্ণা 

কদেদে । এই আ্ালত আধর্থিক অপোধ কমাদনাে লদক্ষয ধবধভন্ন উদ্যাদগে সদঙ্গ 

যুক্ত আদে এবং মাধন লন্ডাধেং-ধবদোধী ও সন্ত্রাসবাদ্ে অর্থিায়ন প্রধতদোদধে জনয 

এধক্সধকউটিভ অধফসদক অনুসেণ কদে। 

এই প্দক্ষপ আমাদ্ে ক্রেকদহাল্ডােদ্ে নযািনাল AML/CFT িযাদটধজ এবং 

নযািনাল অযাকিন িযান বাস্তবায়দন এবং একটি ক্ষমতাধয়ত ও সাদেদনবল 

বযবস্থাে মাধযদম তাে লক্ষয অজি দন সাহাযয কেদব। 
 

জবশ্ববযোাংক নেুন িোইবোর জিজকউজরর্ট মোজল্ট-নর্োনোর ট্রোে ফোন্ড েুনলনে 

ধবেবযাংক একটি নতুন 'সাইবাে ধসধকউধেটি মাধি-দোনাে ট্রাে ফান্ড' চালু 

কদেদে, যাদত সাইবাে ধসধকউধেটি ক্রেদভলপদমদেে কমিসূধচদক সুিৃঙ্খলভাদব 

কাযিকে কো যায়। বৃহিে ধেধজটাল ক্রেদভলপদমে পাটি নােধিপ (DDP) 

কমিসূধচে আওতায় নতুন তহধবলটিদক একটি যুক্ত ট্রাে ফান্ড ধহসাদব ধবকধিত 

কো হদয়দে । 

ধবেবযাংক এই তহধবলটি চালু কোে জনয এদোধনয়া, জাপান, জামিাধন এবং 

ক্রন্ােলযান্ডদসে সাদর্থ পাটি নােধিপ কদেদে। এই নতুন তহধবদলে মূল লক্ষয হদলা 

ধবেবযাংদকে স্সয ক্র্িগুদলাদত সাইবাে এবং ধেধজটাল ধনোপিা বৃধদ্ধ কো এবং 

ক্র্দিে মূলযায়ন, প্রযুধক্তগত সহায়তা, সক্ষমতা বৃধদ্ধ ও প্রধিক্ষদণে পািাপাধি 

পধেকাঠাদমা এবং প্রযুধক্তদত প্রদয়াজনীয় ধবধনদয়াগ প্র্ান কো । 
 

জবনশ্বর প্রেম িীবোশ্ম-মুি ইস্পোে িুইনর্নন তেজর হল  

সুইধেি িীন ধেল ক্রভঞ্চাে HYBRIT, যা কয়লা বযবহাে না কদে উৎপাধ্ত 

ধেদলে দ্বাো 'ধবদেে প্রর্থম' জীবাশ্ম-মুক্ত ইস্পাত সেবোহ কদেদে । ইস্পাতটি 

হাইদরাদজন ক্রিকথ্রু আয়েনমযাধকং প্রযুধক্ত বযবহাে কদে বতধে কো হদয়ধেল, যা 

কয়লা এবং ক্রকাদকে পধেবদতি  100% জীবাশ্ম-মুক্ত হাইদরাদজন বযবহাে কদে। 

উদ্যাগটি ভলদভা গ্রুদপে ট্রায়াল োদনে অংি ধহসাদব জীবাশ্ম-মুক্ত ইস্পাত 

সেবোহ শুরু কদেদে। 
 

State News 
 

রোিস্থোন িরকোর 'Mission Niryatak Bano' চোলু কনরনে 

োজস্থান সেকাদেে ধিল্প ধবভাগ এবং রোিস্থোন রোিয জশল্প উন্নযন ও জবজননযোগ 

কনেডোনরশন (RIICO) োদজয েপ্তাধনকােকদ্ে প্রচাে কোে জনয 'Mission 

Niryatak Bano' নামক অধভযানটি শুরু কদেদে। স্থানীয় বযবসায়ীদ্ে মদধয 

যাো তাদ্ে বযবসা ধবদ্দি প্রসাে কেদত ইেুক, তাদ্ে বযবসাটি ক্রেধজোে কো 

এবং ক্রসই বযবসাটিে প্রচাে কো হল এই কযাদম্পইদনে মূল লক্ষয এবং এটি েয়টি 

ধাদপ কো হদব । এেমদধয প্রধিক্ষণ ক্র্ওয়া, প্রদয়াজনীয় েকুদমদেিদনে বযবস্থা 

কো, োজস্থান এক্সদপাটি  প্রদমািন কাউধন্সদলে ক্রেধজদিিন কো এবং েপ্তাধন ও 

বাধণধজযক ধেয়াকলাদপ সহায়তা কো প্রভৃধত অন্তগিত আদে । 
 

ওজড়শোর েুবননশ্বর মকোজের্ -19 এর জবরুনে 100% র্টকো মদওযো প্রেম 

েোরেীয শহর হনয উনঠনে 

েুবননশ্বর ভােদতে প্রর্থম িহে ক্রযখাদন 100 িতাংি মানুদষ্ে ক্রকাধভে -19 এে 

টিকা ক্র্ওয়া সমূ্পণি হদয়দে । ভুবদনেে ক্রপ ে কদপিাদেিন (BMC) ক্রকাধভে -19 

এে ধবরুদদ্ধ এক বযাপক টিকা অধভযান শুরু কদেধেল। BMC ধ্নোত ধদে 55 টি 

ক্রকদন্দ্র এই টিকাকেণ প্রধেয়া চালাদনাে ফদল এই মাইলদোনটি অজি ন কো সম্ভব 

হদয়দে । 

BMC িহদে 18 বেদেে ক্রবধি বয়সী প্রায় নয় লক্ষ জনগণদক টিকা ধ্দয়দে । যাে 

মদধয েদয়দে প্রায় 31 হাজাে স্বাস্থযদসবা কমী, 33 হাজাে সামদনে সাধেে কমী। 5 

লক্ষ 17 হাজাে মানুষ্ 18 ক্রর্থদক 44 বেে বয়সী। ধতন লাখ পৌঁধচি হাজাে মানুদষ্ে 

বয়স 45 বেদেে ক্রবধি। 
 

উত্তরাখণ্ড ভারদের িথম ভূপ্রমকম্প কমাবাইি অ্যাপ চোলু কদরদে 

উত্তরােজের মুেযমন্ত্রী পুষ্কর লসিং ধালম 'উত্তরাখণ্ড ভুকম্প অ্যািার্ন ' নাজম একটি 

ভূলমকজের আর্াম সতকীকরণ রমাবাইল অযালিজকশন োলু কজরজেন। 

উত্তরাখণ্ড রাজ্য দুদ ন্াগ বযবস্থাপর্া কেতন পক্ষ (USDMA) এর সহজোলর্তায় 

আইআইটি রুরলক অযাপটি ততলর কজরজে । 
 

অ্যাপ সম্পদকন : 

ভূলমকজের সতকড তা সেজকড  মানুষজক অবলহত করার েনয উত্তরােে ভূলমকে 
সতকড তা হল ভারজতর িথম ভূলমকজের পূবডাভাজসর সতকড তা অযাপ। 

Earthquake Early Warning (EEW) রমাবাইল অযাপটি ভূলমকজের 

সূত্রপাত সনাক্ত করজত পাজর এবিং আজশপাজশ ভূলমকে সিংঘটিত হওয়ার লবষজয় 

সতকড তা োলর করজত পাজর এবিং রকানও িাণহালন ররাধ করজত রসই িাজন 

আর্মজনর িতযালশত সময় এবিং তীব্রতা সেজকড  োনাজত পাজর । 
 

েজিমবঙ্গ চোরর্ট SKOCH েুরস্কোর মেনযনে 

ইজ অফ েুধয়ং ধবজদনস উদ্যাদগে অধীদন পধিমবঙ্গ সেকাে তাে ধিদমে জনয 

চােটি SKOCH পুেিাে ক্রপদয়দে। োদজযে ধিম ‘ধিল্পসার্থী’-অনলাইন ধসদঙ্গল 

উইদন্ডা ক্রপাটি ালটি িাটিনাম পুেিাে ধজদতদে এবং িহে অঞ্চদলে জনয অনলাইন 

পদ্ধধতে মাধযদম তাধলকাভুধক্তে পদ্ধধতটি স্বণি পুেিাে ক্রপদয়দে। 

িামাঞ্চদল অনলাইদন ক্রট্রে লাইদসন্স প্র্ান এবং ই- নজেকরণ: ক্রেধজদিিন, 

প্রস্তুধত এবং ্ধলল জমা ক্র্ওয়াে অনলাইন পদ্ধধত দুটি ক্রে পয পুেিাে ধজদতদে।  
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গুিরোনটর মুেযমন্ত্রী ই-নগর মমোবোইল অ্যোজপ্ল্নকশন এবাং মেোটড োল চোলু 

কনরনেন 

গুজোদটে মুখযমন্ত্রী ধবজয় রুপাধন ই-নগে ক্রমাবাইল অযাধিদকিন এবং ক্রপাটি াল 

চালু কদেদেন। ই-নগে 10 টি মধেউল জুদড় 52 টি পধেদষ্বা প্র্ান কেদব ক্রযমন 

- সম্পধি কে, ক্রপিাগত কে, জল ও ধনকাি, অধভদযাগ, ধবধল্ডং অনুমধত, অধি 

এবং জরুেী পধেদষ্বা। 

গুজোট নগে উন্নয়ন ধমিনদক ই -নগে প্রকদল্পে জনয ক্রনাোল এদজধন্স ধহদসদব 

ধনদয়াগ কো হদয়দে। 162 টি ক্রপ েসভা এবং 8 টি ক্রপ ে কদপিাদেিন সহ ক্রমাট 

170 টি স্থান ই -নগে প্রকদল্পে আওতায় েদয়দে। 
 

ADB মহোরোনষ্ট্রর িনয 300 জমজলযন মোজকড ন র্লোনরর মলোনণর 

অ্নুনমোদন জদনযনে 

মযাধনলা-ধভধিক এধিয়ান ক্রেদভলপদমে বযাংক চলমান মহাোষ্ট্র িামীণ সংদযাগ 

উন্নধত প্রকদল্পে জনয িাদমে োস্তাোট উন্নত কোে উদেদিয এবং দূেস্থ 

অঞ্চলগুধলদক বাজাদেে সাদর্থ সংযুক্ত কোে জনয অধতধেক্ত অর্থিায়ন ধহসাদব 300 

ধমধলয়ন মাধকি ন েলাদেে ক্রলাণ অনুদমা্ন কদেদে। োদজযে 34 টি ক্রজলায় ক্রমাট 

2,900 ধকদলাধমটাে ব্দেিযে 1,100 টি িামীণ োস্তা এবং 230 টি ক্রসতুে উন্নধতে 

জনয এই অধতধেক্ত অর্থি বযবহাে কো হদব। 

মহাোষ্ট্র 2,100 ধকদলাধমটাে (ধকধম) জুদড় িামীণ োস্তাে অবস্থা এবং ধনোপিাে 

উন্নধত ও েক্ষণাদবক্ষদণে জনয প্রকল্পটি 2019 সাদলে আগে মাদস অনুদমাধ্ত 

হদয়ধেল। 
 

কণডোটক : NEP-2020 বোস্তবোযননর আনদশ িোজর করো প্রেম রোনিয 

কণিাটক ক্র্দিে প্রর্থম োজয ধহদসদব জাতীয় ধিক্ষানীধত-2020 এে বাস্তবায়দনে 

জনয আদ্ি জাধে কদেদে। োজয সেকাে বতি মান ধিক্ষাবষ্ি 2021-2022 ক্রত 

NEP-2020 এে বাস্তবায়দনে জনয একটি আদ্ি জাধে কদেদে। 
 

হজরযোনো িরকোর MSME- মক িোহোযয করোর িনয Walmart 

Vriddhi- এর িোনে MoU স্বোক্ষর কনরনে 

হধেয়ানা সেকাে ভােতীয় MSME পদণযে আন্তজি াধতক বাজাদে ধবধেে পর্থ প্রিস্ত 

কোে জনয 'Walmart Vriddhi' এবং 'Haqdarshak' এে সাদর্থ MoU স্বাক্ষে 

কদেদে। হধেয়ানাে ক্রেপুটি-মুখযমন্ত্রী দুিযান্ত বচতলা, সেকাদেে MSME 

ধবভাদগে ধেদেক্টে-দজনাদেল ধবকাি গুপ্ত, Walmart Vriddhi-ে নীধতন ্ি, 

এবং অধনদকত ক্র্াইগাে (Walmart Vriddhi এে CEO )-এে উপধস্থধতদত 

MoU স্বাক্ষধেত হয়। 

বড় ধিল্প োড়াও MSME ক্রক তুদল ধোে জনয, 'Haryana Enterprises and 

Employment Policy-2020' ক্রত ধবধনদয়াগকােীদ্ে অদনক গুরুত্বপূণি োড় 

ক্র্ওয়া হদয়দে। এই প্দক্ষপটি MSME ক্রসক্টদেে জনয একটি বড় সুদযাগ ধনদয় 

আসদব, কােণ তাদ্ে পণয 24 টি ক্র্দি প্র্ধিিত হদব এবং 48 টি বযানাদেে 

10,500 টি ক্র্াকাদন পাওয়া যাদব। 
 

জবশুে িনলর জবষনয িনচেনেো বোড়োনে লোদোে ‘Pani Maah’ চোলু 

কনরনে  

িামাঞ্চদলে মানুষ্দ্ে পধেষ্কাে জদলে গুরুত্ব সম্পদকি  সদচতন কোে জনয 

লা্াদখ ‘Pani Maah’ বা জদলে মাস চালু কো হদয়দে। লা্াখ সেকাে প্রদতযক 

ক্রজলাে প্রর্থম ব্লদকে জনয 2.5 ধমধলয়ন টাকা পুেিাদেে ক্রোষ্ণা কদেদে, যা ‘Har 

Ghar Jal’ এে ক্রেটাস অজি ন কদেদে । ‘Pani Maah’ কযাদম্পইন একটি ধেমুখী 

পর্থ অবলিন কেদব । এই ধেমুখী পর্থ হল জদলে গুণমান পেীক্ষা, জল সেবোদহে 

পধেকধল্পত ও ক্রক িলগত পর্থ অনুসেণ কো এবং িাদম জদলে সভাে ধনধবিে 

কাযিকাধেতা পালন কো । 
 

েোরনের প্রেম হোটড  মফইজলওর বোনযোবযোঙ্ক মকরোলোর SCTIMST-মে 

শুরু হনযনে 

ক্রকোলাে শ্রীধচে ধতরুনাল ইনধেটিউট ফে ক্রমধেদকল সাদয়দন্সস অযান্ড 

ক্রটকদনালধজে (SCTIMST) নযািনাল মিেোর ফর অ্যোর্েোন্সর্ জরিোচড  

অ্যোন্ড এজক্সনলন্স ইন এইচএফ (CARE-HF)-এ ক্র্দিে প্রর্থম হাটি  

ক্রফইধলওে বাদয়াবযাঙ্ক চালু হদয়দে। বাদয়াবযাঙ্ক হাটি -দফইধলওে ক্রোগীদ্ে 

ক্রজদনটিক, ক্রমটাবদলাধমক্স এবং ক্রপ্রাটিওধমক মাকি াে অধযয়ন কেদব । 
 

মহোরোষ্ট্র িরকোর IT েোনের িনয রোিীব গোন্ধী েুরস্কোর মঘোষণো কনরনে 

তর্থয ও প্রযুধক্ত (IT ) খাদত অসাধােণ পােফেমযাদন্সে জনয মহাোষ্ট্র সেকাে 

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী োজীব গান্ধীে নামানুসাদে একটি নতুন পুেিাদেে ক্রোষ্ণা 

কদেদে। মহাোদষ্ট্রে োজীব গান্ধী পুেিাে তর্থযপ্রযুধক্তে ক্রক্ষদে উদিখদযাগয কাজ 

কো জনয ধবধভন্ন প্রধতষ্ঠানগুধলদক ক্র্ওয়া হদব। 

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী োজীব গান্ধী মহাোদষ্ট্রে তর্থযপ্রযুধক্ত ও স্বোষ্ট্র প্রধতমন্ত্রী সদতজ 

পাধতদলে সভাপধতদত্ব একটি সভায় একটি পুেিাে ক্র্ওয়া শুরু কোে পদে এই 

ধসদ্ধান্তটি ক্রনওয়া হদয়ধেল। সম্প্রধত, প্রধানমন্ত্রী নদেন্দ্র ক্রমাধ্ ক্রোষ্ণা কদেদেন ক্রয 

োজীব গান্ধী ক্রখলেত্ন পুেিােদক ক্রমজে ধযানচাৌঁ ্ ক্রখল েত্ন পুেিাে বলা হদব। 
 

মধ্যিদেদের ইদন্দার ভারদের িথম ‘ওযার্ার প্লাস’ েহর প্রহদসদব 

ক াপ্রিে হল 

স্বচ্ছ সদবনক্ষর্ 2021-এর অধীজন ভারজতর সবজেজয় পলরচ্ছন্ন শহর মধযিজদজশর 

ইজন্দার রদজশর িথম 'ওযার্ার প্লাস' শহর লহজসজব রঘালষত হওয়ার আজরকটি 

কৃলতত্ব অেড ন কজরজে। স্বচ্ছ সজবডক্ষন হল ভারতবজষডর লবলভন্ন শহর ও নর্জরর 

পলরচ্ছন্নতা, স্বািযলবলধ এবিং সযালনজটশজনর একটি বালষডক ধেদপাটি , ো স্বচ্ছ ভারে 

প্রমেদর্র একটি অিংশ। 
 

LG মননোি জিনহো িমু্ম ও কোশ্মীনর "Bungus Awaam Mela" 

উনবোধন কনরনেন 

জেু ও কাশ্মীদেে ক্রলফদটনযাে গভনিে মদনাজ ধসনহা কুপওয়াো ক্রজলাে বুঙ্গাস 

উপতযকায় স্বাধীনতাে 75তম বাধষ্িকী উ্যাপদনে জনয িামীণ ক্রগমস, স্থানীয় 

পােফেমযান্স এবং অনযানয কাযিেদমে জনয বড় আদয়াজদনে সাদর্থ বুঙ্গাস 

আওয়াম ক্রমলাে উদদ্বাধন কদেদেন। ক্রমলা উদদ্বাধন কোে সময় ক্রলফদটনযাে 

গভনিে মহান ধবিবী, মুধক্তদযাদ্ধা কু্ষধ্োম বসুে মৃতুযবাধষ্িকীদত তাৌঁ দক শ্রদ্ধা 

জানান। ধতধন আেও অদনকদক স্মেণ কদেধেদলন যাো ক্র্দিে স্বাধীনতা অজি দন 

তযাগ ও অমূলয অব্ান ক্রেদখধেদলন। 
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বুঙ্গাস উপতযকাদক পধেদবিগতভাদব ক্রটকসই কোে জনয LG বন ও পযিটন 

ধবভাগদক এই অঞ্চল এবং ক্রকন্দ্রিাধসত অঞ্চদলে অনযানয ধবধিষ্ট সুিে 

তৃণভূধমগুধলে জনয একটি কাযিকে "ইদকা-টুযধেজম" এে পধেকল্পনা কদেদেন । 
 

েোরনের প্রেম মরোন ফনরনজিক লযোব মকরোলোয চোলু হল  

ভােদতে প্রর্থম ক্ররান ফদেনধসক লযাব এবং ধেসাচি  ক্রসোে ক্রকোলায় চালু হদয়দে। 

ক্রকোলাে মুখযমন্ত্রী ধপনাোই ধবজয়ন ক্রকোলা োজয পুধলি সাইবােদোদম োজয 

পুধলি ধবভাদগে ‘দরান ফদেনধসক লযাবদেটধে’ উদদ্বাধন কেধেদলন। 

সাইবােদোম ক্রকোলা পুধলি ধবভাদগে একটি প্রযুধক্তগত গদবষ্ণা ও উন্নয়ন 

ক্রকন্দ্র। 

ক্রকন্দ্র অনুদমাধ্ত ক্ররানগুধলে উপে নজে োখদত এবং পুধলি বাধহনীে বযবহাদেে 

জনয ক্ররান বতধেদত সহায়তা কেদব। এই লযাব-কাম-ধেসাচি  ক্রসোে ক্ররাদনে 

ইউটিধলটি এবং ধবপ্ উভদয়ে ধ্দকই নজে োখদব । 
 

HCL ফোউনন্ডশন 'মোই ই-হোট' মেোটড োল চোলু কনরনে 

HCL ফাউদন্ডিন কাধেগেদ্ে ক্ষমতা বৃধদ্ধে জনয এবং ক্র্দিে হস্তধিল্প খাদতে 

ভযালু ক্রচইনদক িধক্তিালী কেদত একটি অনলাইন ক্রপাটি াল ‘My e-Haat’ চালু 

কদেদে। িযাটফমিটি কাধেগেদ্ে এবং প্রার্থধমক উৎপা্কদ্ে ধনদজদ্ে বযবসা 

পধেচালনা কেদত সক্ষম কেদব । এেফদল তাদ্ে পণযগুধল সোসধে িাহকদ্ে 

কাদে তাধলকাভুক্ত কদে প্র্িিন কেদত সক্ষম হদব । এদত মধযস্থতাকােী এবং 

্ীেি সেবোহ িৃঙ্খল হ্রাস পাদব। বতি মাদন 600 টিেও ক্রবধি পণয আটটি োদজযে 30 

টিেও ক্রবধি পাটি নােধিপ ক্রপাটি াদল তাধলকাভুক্ত েদয়দে । 
 

ইপ্রিযার্ বযাঙ্ক পযারাপ্রিপ্রম্পক কপ্রমটির সদে MoU িোক্ষর কদরদে 

পাবললক রসক্টর ইপ্রিযার্ বযাাংক জ্াপাদর্র কর্াপ্রকওদে 24 আগস্ট রথজক 

শুরু হজত োওয়া পযারালললেক রর্মজসর অনযতম বযািংলকিং অিংশীদার লহজসজব 

পযারাপ্রিপ্রম্পক কপ্রমটি অ্ফ ইপ্রিযার (PCI) সজে একটি সমজ াতা স্মারক 

স্বাক্ষর কজরজে। বযািংকটি পযারালললেক ক্রীডালবদজদর আলথডক সহায়তা রদজব। 

ভারজতর পযারালললেক কলমটির সভাপলত েীপা মাপ্রিক। 
 

েজত্তশগনড়র মুেযমন্ত্রী েূনেশ বোনঘল 4 র্ট নেুন মিলোর মঘোষণো 

কনরনেন 

েধিিগদড়ে মুখযমন্ত্রী ভূদপি বাদেল োদজয চােটি নতুন ক্রজলা এবং 18 টি নতুন 

তহধসল বতধেে ক্রোষ্ণা কদেদেন । চােটি নতুন ক্রজলা হল: ক্রমাহলা মানপুে, 

সাোনগড়-ধবলাইগড়, িধক্ত, মদনন্দ্রগড়। চােটি নতুন ক্রজলা বতধেে সদঙ্গ োদজযে 

ক্রমাট প্রিাসধনক ক্রজলাে সংখযা 32-এ ক্রপ ৌঁদেদে। 

এোড়া প্রধতটি ক্রজলাে স্ে ্ফতে এবং োদজযে ক্রপ ে কদপিাদেিদন মধহলাদ্ে 

জনয একটি কদে বাগান বতধে কো হদব, যা "'ধমধনমাটা উ্যান" নাদম পধেধচত 

হদব। েধিিগদড়ে প্রর্থম মধহলা MP এে নামানুসাদে পাকি টিে নামকেণ কো হদব 

'ধমধনমাটা' । ধতধন 1952 সাদল ধনবিাধচত হদয়ধেদলন। নােী ক্ষমতায়ন এবং 

সমাদজে উন্নধতে জনয ধতধন তাৌঁ ে জীবন উৎসগি কদে ধ্দয়ধেদল 
 

হজক েোরকো বন্দনো কোটোজরযো উত্তরোেন্ড মজহলো ও জশশু জবকোনশর 

অ্যোিোনির্র হনলন 

উিোখদেে মুখযমন্ত্রী পুষ্কে ধসং ধাধম ক্রোষ্ণা কদেদেন ক্রয ভােতীয় মধহলা হধক 

্দলে ক্রখদলায়াড় বিনা কাটাধেয়া োদজযে মধহলা ক্ষমতায়ন ও ধিশু উন্নয়ন 

ধবভাদগে িযান্ড অযািাদসেে হদবন। টিলু োউদতলী পুেিাে এবং অঙ্গনওয়াধড় কমী 

পুেিাে প্রাপকদ্ে সোন প্র্াদনে জনয আদয়াধজত একটি অনুষ্ঠাদন এই ক্রোষ্ণা 

কদেন ধতধন। 

ক্রটাধকও অধলধম্পদক তাে দু ি্ ান্ত পােফেমযাদন্সে জনয এে আদগ পুষ্কে ধসং ধাধম 

ভােতীয় মধহলা হধক ্দলে ক্রখদলায়াড় বিনা কাটাধেয়াদক 25 লক্ষ টাকা নগ্ 

পুেিাে ক্রোষ্ণা কদেধেদলন। 
 

হোিেোেোল চত্বনরর জেেনর ফোযোর মেশন স্থোেন করনলো AIIMS জদজি 

ক্রযদকাদনা জরুধে অবস্থা ক্রমাকাদবলায় হাসপাতাল চত্বদে একটি অধিধনবিাপক 

ক্রকন্দ্র স্থাপন কদে ভােদতে প্রর্থম হাসপাতাল হদয় উদঠদে নয়াধ্ধিে অল ইধন্ডয়া 

ইনধেটিউট অফ ক্রমধেদকল সাদয়ন্স (AIIMS)। এজনয এইমসদক সহায়তা 

কদেদে ধ্ধি ফায়াে সাধভি স (DFS)।  
 

J&K মলফনটনযোে গেনডর মননোি জিনহো PROOF অ্যোে চোলু 

কনরনেন 

জেু ও কাশ্মীদে ক্রলফদটনযাে গভনিে মদনাজ ধসনহা প্রিাসন বযবস্থায় আেও 

স্বেতা আনদত PROOF নাদম একটি ক্রমাবাইল অযাধিদকিন চালু কদেদেন। 

PROOF কর্থাটিে পুদো অর্থি 'Photographic Record of On-site Facility'। 

এই অযাপটিে মূল উদেিয হল জেু ও কাশ্মীদেে ধবধভন্ন ধবভাদগ বোে কো সমস্ত 

প্রকদল্পে কাদজে অিগধত পযিদবক্ষণ কো এবং এই প্রকল্পগুধলে সময়মত সমাধপ্ত 

ধনধিত কো। 
 

জবনশ্বর জবেীয দূজষে শহর উত্তরপ্রনদনশর গোজিযোবোদ 

ধিটিি ক্রকাম্পাধন হাউসদফ্রি কতৃি ক প্রস্তুত কো একটি প্রধতদব্দন 2020 সাদল 

উিেপ্রদ্দিে গাধজয়াবা্দক ধবদেে সবদচদয় দূধষ্ত 50 টি িহদেে মদধয ধদ্বতীয় 

সবদচদয় দূধষ্ত িহে ধহদসদব ক্রোষ্ণা কো হয়। ধেদপাদটি  পাওয়া ধগদয়দে 

গাধজয়াবাদ্ 106.6µg/m3 পাটিি ধকউদলট মযাটাে (PM) এ গড় এয়াে ক্রকায়াধলটি 

ইনদেক্স (AQI) 2.5 | 

গাধজয়াবা্ এে আদগ, চীদনে ধজনধজয়াং প্রদ্দিে ক্রহাতান িহেদক 

110.2µg/m3 এে PM 2.5 সহ সবদচদয় দূধষ্ত িহে ধহদসদব ক্রোষ্ণা কো 

হদয়দে। প্রধতদব্দন ক্রহাতাদনে বাযু় দূষ্ণদক বাধলে ঝদড়ে জনয ্ায়ী কো 

হদয়দে, যা ধবদেে সবদচদয় বড় স্থানান্তধেত বাধলে মরুভূধম তাকলামাকান 

মরুভূধমে ধনকটবতী হওয়াে ফদল েদটদে। 

ধবদেে 50 টি দূধষ্ত িহদেে মদধয বাংলাদ্ি, চীন, ভােত এবং পাধকস্তাদনে 49 

টি িহে আদে। প্রধতদব্দন বলা হদয়দে, 2020 সাদল বাংলাদ্ি ধেল ধবদেে 

সবদচদয় দূধষ্ত ক্র্ি, এেপে পাধকস্তান, ভােত এবং মদঙ্গাধলয়া। এধ্দক, 

অদিধলয়াে জুেবাধে 2.4µg/m3 এে PM2.5 স্তে ধনদয় সবদচদয় পধেষ্কাে 

বাযু়ধবধিষ্ট িহদেে তাধলকায় িীষ্িস্থান অজি ন কদেদে। 
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ইউজে িরকোর অ্যোজে মটনরোজরে মস্কোযোর্ (এর্টএি) প্রজশক্ষণ মকন্দ্র 

স্থোেন করনব 

উিে প্রদ্ি সেকাে সহেণপুদেে ক্র্ওবদি অযাধে ক্রটদোধেে ক্রিায়াে (এটিএস) 

কমাদন্ডাদ্ে জনয একটি প্রধিক্ষণ ক্রকন্দ্র স্থাপদনে ধসদ্ধান্ত ধনদয়দে। সূে অনুসাদে, 

ক্র্ওবদি এটিএস প্রধিক্ষণ ক্রকন্দ্র প্রধতষ্ঠাে জনয সেকাে ইধতমদধয 2000 

বগিধমটাদেেও ক্রবধি জধম বোে কদেদে। ক্র্ওবি উিোঞ্চল এবং হধেয়ানা 

সীমাদন্ত অবধস্থত এবং এটি োদজযে পধিমাঞ্চদল গভীেতা, উপধস্থধত এবং 

পধেচালনাগত ্ক্ষতা বাড়াদত সাহাযয কোে জনয একটি গুরুত্বপূণি স্থান। 
 

স্মোটড  মহলে কোর্ড  প্রদোনকোরী প্রেম েোরেীয রোিয ওজড়শো 

ধবজু স্বাস্থয কলযাণ ক্রযাজনাে আওতায় 96 লক্ষ পধেবাদেে 3.5 ক্রকাটি মানুষ্দক 

ভােদতে প্রর্থম 'স্মাটি  ক্রহলর্থ কােি  ধিম' চালু কেদত প্রস্তুত ওধড়িা। ভুবদনেদে 75 

তম স্বাধীনতা ধ্বস উ্যাপদনে সময় ওধড়িাে মুখযমন্ত্রী (ধসএম) নবীন পট্টনাদয়ক 

এই ধবষ্দয় তর্থয প্র্ান কদেধেদলন। স্মাটি  ক্রহলর্থ কাদেি ে ধপেদন উদেিয হল 

সদবিািম স্বাস্থযদসবা সুধবধাগুধলদত ঝঞ্ঝাটমুক্ত ধচধকৎসা প্র্ান  
 

গুরুত্বেূণড েেয: 

• এই ধিদমে মাধযদম, ক্রকন্দ্রীয় সেকাদেে স্বাস্থয ধবষ্য়ক সুধবধাগুধলও অযাদক্সস 

কো ক্রযদত পাদে। 

• জাতীয় এবং োজয খা্য ধনোপিা প্রকল্প, অন্নপূণিা এবং অদন্তা্য় ধিদমে 

সুধবধাদভাগীো এই কােি টি পাদবন এবং এখন ক্রর্থদক প্রধতটি পধেবাে বাধষ্িক 

5 লক্ষ টাকা পযিন্ত ধচধকত্সা খেচ পাদবন। 

• মধহলা স্সযো বেদে 10 লক্ষ টাকা পযিন্ত সুধবধা ক্রপদত পাদেন। 

• এই ধিদমে অধীদন স্বাস্থয সুধবধাগুধল ওধড়িাসহ ক্র্দিে 200 টিেও ক্রবধি 

হাসপাতাদল পাওয়া যাদব। 

 

মকরোলো অ্যোর্নেঞ্চোর টুযজরিনমর ব্রযোন্ড অ্যোিোনির্র হনবন জেআর 

শ্রীনিশ 

অধলধম্পয়ান ক্রগালেক্ষক এবং ভােতীয় জাতীয় হধক ্দলে প্রাক্তন অধধনায়ক 

প্রতুয েবীন্দ্রন শ্রীদজি (ধপআে শ্রীদজিদক) ক্রকোলায় অযােদভঞ্চাে টুযধেজদমে 

িযান্ড অযািাদসেে ধহদসদব মদনানীত কো হদব। শ্রীদজি ধেদলন ভােতীয় হধক 

্দলে একজন অংি ধযধন ক্রটাধকও 2020 অধলধম্পক ক্রগমদস ক্রিাে প্ক 

ধজদতদেন। ধপআে শ্রীদজি ক্রকোলাে এনিাকুলাদমে বাধসিা। 
 

মদনশর প্রেম স্মগ টোওযোর উনবোধন করনবন জদজির মুেযমন্ত্রী অ্রজবন্দ 

মকিজরওযোল 

মুখযমন্ত্রী অেধবি ক্রকজধেওয়াল 23 ক্রি আগে কনাট ক্রিদসে বাবা খড়ক ধসং 

মাদগি ক্র্দিে প্রর্থম স্মগ টাওয়াে উদদ্বাধন কেদবন। স্মগ টাওয়াে প্রধত ক্রসদকদন্ড 

1,000 েনধমটাে বাযু় পধেষ্কাে কেদব এবং ধ্ধিদত PM 2.5 এবং PM 10 এে 

মাো কমাদব। 

বষ্িা কাদলে পে স্মগ টাওয়াে ক্রজাে্দম কাজ কেদব। ধ্ধি দূষ্ণ ধনয়ন্ত্রণ কধমটিে 

ধবজ্ঞানীো ক্রসই অনুযায়ী টাওয়াদেে কাযিকাধেতা মূলযায়ন কেদবন এবং মাধসক 

প্রধতদব্ন উপস্থাপন কেদবন। 
 

জহিোর জবমোনবন্দনরর নোমকরণ করো হনযনে মহোরোিো অ্গ্রনিন 

আিিড োজেক জবমোনবন্দর 

হধেয়ানাে মুখযমন্ত্রী মদনাহে লাল খট্টে ধহসাে ধবমানবিদেে নাম পধেবতি ন কদে 

মহাোজা অিদসন আন্তজি াধতক ধবমানবিে কোে ক্রোষ্ণা কদেদেন। ধহসাে 

ধবমানবিে একটি ক্রোদমধেক ধবমানবিে এবং োদজযে প্রর্থম DGCA 

লাইদসন্সপ্রাপ্ত পাবধলক এয়ােদরাম। এই ধবমানবিেটি 30 মাচি  2024-এে মদধয 

একটি আন্তজি াধতক ধবমানবিে ধহদসদব রূপান্তধেত হদব । 
 

উত্তরোেনে েোরনের িনবডোচ্চ হোবডোল েোনকড র উনবোধন করো হল  

উিোখদেে চাদমাধল ক্রজলাে মানা িাদম ভােদতে সবিাধধক উচ্চতাে হাবিাল 

পাদকি ে উদদ্বাধন কো হল । হাবিাল পাকি টি 11,000 ফুট উচ্চতায় ভােত-চীন 

সীমাদন্তে কাোকাধে অবধস্থত । মানা চীদনে সীমান্তবতী চাদমাধলে ক্রিষ্ ভােতীয় 

িাম এবং এটি বিীনার্থ মধিদেে সংলদি অবধস্থত । হাবিাল পাকি টিদত ধহমালয় 

অঞ্চদলে উচ্চ আল্পাইন এলাকায় প্রায় 40 টি প্রজাধত পাওয়া যায়। 
 

েোরনের বৃহত্তম েোিমোন মি র PV প্রকল্প অ্ন্ধ্রপ্রনদনশ চোলু হনযনে 

NTPC ভােদতে অন্ধ্রপ্রদ্দিে ধবিাখাপিনদম অবধস্থত ধসংহাধি র্থামিাল 

ক্রেিদনে জলািদয় 25 ক্রমগাওয়াট ক্ষমতাে সবদচদয় বড় ভাসমান ক্রস ে PV 

প্রকল্পটি চালু কদেদে। এটি ক্রিধক্সধবলাইদজিন ধিদমে অধীদন স্থাপন কো প্রর্থম 

ক্রস ে প্রকল্প। এই প্রকল্পটিে ধবজ্ঞধপ্ত ভােত সেকাে 2018 সাদল প্রকাি কদেধেল । 

NTPC ধসমহাধিদত একটি হাইদরাদজন-ধভধিক মাইদো-ধিে ধসদেম স্থাপদনে 

পধেকল্পনা কেদে। 
 

েোিমোন মি র PV প্রকল্প িম্পনকড : 

NTPC-ে ভাসমান ক্রস ে ইনেদলিন ধসংহাধি জলািদয়ে পৃদষ্ঠে 75 একে জুদড় 

েদয়দে। এটি 7,000 পধেবাদেে আদলাে জনয এক লাদখেও ক্রবধি ক্রস ে PV 

মধেউল ক্রর্থদক ধবদুযৎ উৎপা্ন কেদব। প্রকল্পটি বেদে 46,000 টন CO2 ধনগিমন 

এবং 1,364 ধমধলয়ন ধলটাে জল সাশ্রয় কেদব, যা বেদে 6,700 পধেবাদেে 

প্রদয়াজন ক্রমটাদত যদর্থষ্ট। 
 

িধ্ার্মন্ত্রী কমােী গুজ্রাদর্র কসামর্াদথ একাপ্রধ্ক িকদের উদবাধ্র্ 

কদরদের্ 

প্রধানমন্ত্রী নদেন্দ্র ক্রমাধ্ ধভধেও কনফাদেদন্সে মাধযদম 2021 সাদলে 20 আগে 

গুজোদটে ক্রসামনাদর্থ একাধধক প্রকদল্পে উদদ্বাধন ও ধভধিপ্রস্তে স্থাপন কদেদেন। 

ক্রকন্দ্রীয় স্বোষ্ট্রমন্ত্রী অধমত িাহ এবং ক্রকন্দ্রীয় পযিটন মন্ত্রী শ্রীপ্ নাদয়কও ধভধেও 

কনফাদেদন্সে মাধযদম অনুষ্ঠাদন উপধস্থত ধেদলন। 
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উনবোধন করো প্রকল্পগুজল: 

• ক্রসামনার্থ প্রদমনে: এই প্রকল্পটি PRASHAD (Pilgrimage 

Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive) 

ধিদমে আওতায় বতধে কো হদয়দে, যাদত 47 ক্রকাটি টাকাে ক্রবধি বযয় কো 

হদয়দে।  

• ক্রসামনার্থ প্র্িিনী ক্রকন্দ্র: এই ক্রকন্দ্রটি ‘পযিটন সুধবধা ক্রকন্দ্র’ প্রাঙ্গদণ গদড় 

উদঠদে। এটি পুোদনা ক্রসামনার্থ মধিদেে ভাো অংিগুধল এবং পুেদনা 

ক্রসামনাদর্থে নগে বিলীে মধিে স্থাপদতযে ভািযি প্র্িিন কদে। 

• ধভধিপ্রস্তে: ক্রয প্রকদল্পে ধভধিপ্রস্তে স্থাপন কো হদয়ধেল তা ধেল শ্রী পাবিতী 

মধিে। প্রকদল্পে ক্রমাট বযয় হদে 30 ক্রকাটি টাকা। এই প্রকদল্পে মদধয েদয়দে 

ক্রসামপুো সালাত োইদল মধিে ধনমিাণ, গভি  গৃহ এবং নৃতয মেদপে উন্নয়ন। 
 

আিোম ওযোঞু্চযো উৎিব 2021 উদযোেন করনলো  

আসাদমে ধতওয়া উপজাধতো তাদ্ে ঐধতহযপূণি নাদচে মাধযদম ওয়াঞু্চয়া উৎসদব 

অংি ধনদলা । এই উৎসব ধতওয়া উপজাধতো তাদ্ে ভাল ফসল উৎপা্দনে জনয 

উ্যাপন কদে। এটি গান, নাচ, একগুে আচাে অনুষ্ঠাদনে মাধযদম এবং নানান 

ক্র্িীয় ক্রপািাক পদে উৎযাধপত কো হয় । 

ধতওয়া লালুং নাদমও পধেধচত । আসাম এবং ক্রমোলয় োদজয বসবাসকােী একটি 

আধ্বাসী সম্প্র্ায় এবং অরুণাচল প্রদ্ি ও মধণপুদেে ধকেু অংদিও এই 

সম্প্র্ায়দক ক্র্খদত পাওয়া যায়। তাো আসাম োদজযে মদধয একটি তফধসধল 

উপজাধত ধহদসদব স্বীকৃত। তাো ঝুম বা স্থানান্তে চাষ্ কদে। 

 

Economy News 
 

2021 িোনলর িুলোই মোনি GST িাংগ্রহ 1.16 লক্ষ মকোর্ট টোকো েুৌঁ নযনে 

2021 সাদলে জুলাই মাদস পণয ও পধেদষ্বা কে (GST) সংিহ ধেল ₹ 1.16 

লক্ষ মকোর্ট টাকা, যা গত বেদেে ঐ একই সমদয়ে তুলনায় 33 িতাংি ক্রবধি। 

2020 সাদলে জুলাই মাদস GST সংিহ ধেল 87,422 মকোর্ট টাকা । অনযধ্দক 

চলধত বেদেে জুন মাদস ধেল 92,849 ক্রকাটি টাকা । 

অর্থি মন্ত্রদকে প্রকাধিত পধেসংখযান অনুসাদে, জুলাই 2021 -এ সংগৃহীত ক্রমাট 

GST োজস্ব 1,16,393 ক্রকাটি টাকা । এে মদধয ক্রকন্দ্রীয় GST 22,197 ক্রকাটি 

টাকা এবং োজয GST 28,541 ক্রকাটি টাকা এবং ইধেদিদটে ধজএসটি 57,864 

ক্রকাটি টাকা (27,900 ক্রকাটি টাকা আম্াধনকৃত পণয ক্রর্থদক সংগৃহীত) এবং 

7,790 ক্রকাটি টাকাে ক্রসস ( আম্াধনকৃত পণয ক্রর্থদক সংগৃহীত সংগৃহীত ₹ 815 

ক্রকাটি টাকা )। 
 

অ্েড মন্ত্রণোলয: 5.82 মকোর্টরও মবজশ িন ধন অ্যোকোউে জনজিয 

অর্থি মন্ত্রক োজযসভাদক জাধনদয়দে ক্রয, 5.82 ক্রকাটি জন ধন (PMJDY) 

অযাকাউে ধনধিয় েদয়দে । এটি ক্রমাট অযাকাউদেে 14 িতাংি। এে অর্থি হল 10 

টি ধন অযাকাউদেে মদধয কমপদক্ষ একটি ধনধিয়। ধেজাভি  বযাঙ্ক অফ ইধন্ডয়া 

ক্রর্থদক জাধে কো ধনদ ি্ ধিকা অনুসাদে, দুই বেদেে ক্রবধি সময় ধদে অযাকাউদে 

ক্রকানও ক্রলনদ্ন না হদল ক্রসধভংস এবং কাদেে অযাকাউেদক অকাযিকে/ধনধিয় 

বদল ধবদবচনা কো হদব । PMJDYএে ওদয়বসাইট অনুসাদে, জন ধন 

অযাকাউদেে ক্রমাট সংখযা 42.83 ক্রকাটি এবং তাদত প্রায় 1.43 লক্ষ ক্রকাটি টাকাে 

অর্থি েদয়দে । 
 

িুলোই মোনি েুচরো মূলযস্ফীজে কনম 5.59% হনযনে  

মূলত খাবাদেে ্াম হ্রাস পাওয়াে ্রুণ জুলাই মাদস খুচো মূলযস্ফীধত কদম 

5.59% হদয়দে । কনধসউমাে প্রাইস ইনদেক্স (CPI) ধভধিক মুিাস্ফীধত 2020 

সাদলে জুন মাদস 6.26% এবং জুলাই মাদস 6.73% ধেল। ফুে মাদকি দট 

মুিাস্ফীধত জুলাই মাদস হ্রাস ক্রপদয় 3.96% হদয়দে, যা তাে আদগে মাদস 

5.15% ধেল। 
 

Ind-Ra FY22-এ GDP বৃজের েূবডোনুমোন কনরনে 9.4% 

ইধন্ডয়া ক্রেটিংস (Ind-Ra) ভােদতে GDP বৃধদ্ধে হাে 9.4% পূবিানুমান কদেদে। 

এে আদগ ইধন্ডয়া ক্রেটিংস (Ind-Ra GDP) বৃধদ্ধে পূবিানুমান কদেধেল 9.1-9.6% 

এে মদধয। ভােদতে GDP প্রর্থম ক্রকায়াটি াদে 15.3 িতাংি, ধদ্বতীয় ক্রকায়াটি াদে 

8.3 িতাংি এবং বেদেে বাধক দুই ক্রকায়াটি াদে 7.8 িতাংি হাদে বৃধদ্ধ পাদব । 

 

Rankings & Reports 
 

"নেুন জবশ্ববযোেী যুব উন্নযন িূচনক" েোরে 122 েম স্থোনন অ্বজস্থে  

লন্ডদন কমনওদয়লর্থ সধচবালয় কতৃি ক প্রকাধিত 181 টি ক্র্ি জুদড় তরুণদ্ে 

অবস্থা পধেমাপ কদে একটি নতুন ক্রলাবাল ইযু়র্থ ক্রেদভলপদমে ইনদেক্স 2020 

প্রকাি কো হদয়দে । এদত ভােত 122 তম স্থাদন েদয়দে। ধসঙ্গাপুে েদয়দে িীদষ্ি 

। তােপদে যর্থােদম ক্রলাদভধনয়া, নেওদয়, মািা এবং ক্রেনমাকি  েদয়দে । চা্, 

মধয আধফ্রকান প্রজাতন্ত্র, ্ ধক্ষণ সু্ান, আফগাধনস্তান এবং নাইজাে ক্রিদষ্ েদয়দে 

। 

যুব উন্নয়দনে ধেবাধষ্িক োধঙ্কংদয় ভােত 2010 ক্রর্থদক 2018 সাদলে মদধয সূচদক 

িীষ্ি পাৌঁ চ উ্ীয়মান ক্র্দিে মদধয জায়গা কদে ধনদয়দে । অনযধ্দক আফগাধনস্তান 

এবং োধিয়াে ক্রিাে গদড় 15.74 িতাংি ক্রবদড়দে । 
 

4 র্ট েোরেীয জবমোনবন্দর Skytrax এর শীষড 100 র্ট জবমোনবন্দনরর 

েোজলকোয স্থোন মেনযনে 

নয়াধ্ধিে ইধিো গান্ধী আন্তজি াধতক (IGI) ধবমানবিে 2021 সাদলে Skytrax 

ওয়াল্ডি  এয়ােদপাটি  অযাওয়াদেি  ধবদেে ক্রসো 50 টি ধবমানবিদেে মদধয স্থান 

ক্রপদয়দে। ধ্ধি ধবমানবিে তাে সাধবিক োংধকংদয় পাৌঁ চটি স্থাদনে উন্নধত কদেদে। 

2020 সাদল, এটি 50 তম স্থাদন ধেল। এে সাদর্থ, এটি প্রর্থম ভােতীয় ধবমানবিে 

হদয় উদঠদে যা িীষ্ি 50 এে তাধলকায় স্থান ক্রপদয়দে। কাতাদেে ক্র্াহা িহদেে 

হামা্ আন্তজি াধতক ধবমানবিেদক "ধবদেে ক্রসো ধবমানবিে" ধহসাদব ক্রোধষ্ত 

কো হদয়দে। 
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েোজলকোর অ্নযোনয েোরেীয জবমোনবন্দর হল: 

• হায়িাবা্: 64 (2020 সাদল 71 এ ধেল) 

• মুিাই: 65 (2020 সাদল 52 তম স্থাদন) 

• ক্রবঙ্গালুরু: 71 (2020 সাদল 68 তম স্থান) 
 

জবনশ্বর শীষড েোৌঁ চর্ট জবমোনবন্দর: 

• কাতাদেে ক্র্াহাে হামা্ আন্তজি াধতক ধবমানবিে 

• ক্রটাধকওদত হাদন্া ধবমানবিে 

• ধসঙ্গাপুদেে চাধঙ্গ ধবমানবিে 

• ্ধক্ষণ ক্রকাধেয়াে ইনধচয়দন ইধঞ্চওন আন্তজি াধতক ধবমানবিে 

• ক্রটাধকওদত নাধেতা আন্তজি াধতক ধবমানবিে (NRT) 
 

জেনটো গ্রহনণর মক্ষনত্র েোরনের অ্বস্থোন জবনশ্ব জবেীয 

ব্লকদচইন ক্রেটা িযাটফমি ক্রচইনালাইধসদসে 2021 ক্রলাবাল ধেদটা অযােপিন 

ইনদেক্স অনুসাদে, ধভদয়তনাদমে পদে ধবেবযাপী ধেদটা িহদণে ক্রক্ষদে ভােত 

ধদ্বতীয় স্থাদন েদয়দে ঠিকই, ধকন্তু মাধকি ন যুক্তোষ্ট্র, যুক্তোজয এবং চীদনে মদতা 

ক্র্িগুধলে ক্রর্থদক এধগদয় েদয়দে। প্রধতদব্দন বলা হদয়দে, জুন 2020 ক্রর্থদক 

জুলাই 2021 এে মদধয ধবেবযাপী ধেদটা িহণ 880% বৃধদ্ধ ক্রপদয়দে। 
 

মকোনেনহোনগন EIU- এর জনরোেদ শহর িূচক 2021 এর শীনষড রনযনে  

ক্রেনমাদকি ে োজধানী ক্রকাদপনহাদগন ইদকানধমে ইদেধলদজন্স ইউধনট (EIU) 

দ্বাো প্রকাধিত ধনোপ্ িহে সূচক 2021-এ ধবদেে সবদচদয় ধনোপ্ িহে 

ধহদসদব স্থান ক্রপদয়দে। ক্রকাদপনদহদগন 100 এে মদধয 82.4 পদয়ে ক্রপদয় EIU 

এে ধদ্ববাধষ্িক সূচদকে চতুর্থি সংিেদণে িীদষ্ি েদয়দে, যা িহে অঞ্চদলে ধনোপিাে 

মাো পধেমাপ কদে। ইয়াঙু্গন 39.5 পদয়ে ক্রপদয় সবদচদয় কম ধনোপ্ িহে 

ধহদসদব সূচদকে সবিধনদে অবধস্থত। 
 

েোরে মেনক: 

সূচদক স্থান ক্রপদয়দে নয়াধ্ধি এবং মুিাই। 56.1 ক্রিাে ধনদয় নয়াধ্ধি 48 তম 

স্থাদন েদয়দে, 54.4 ক্রিাে ধনদয় মুিাই 50 তম স্থাদন েদয়দে। 
 

জবনশ্বর মিরো 10 র্ট জনরোেদ শহর 

• ক্রকাদপনহাদগন 

• টেদো 

• ধসঙ্গাপুে 

• ধসেধন 

• ক্রটাধকও 

• আমোেোম 

• ওদয়ধলংটন 

• হংকং 

• ক্রমলদবানি 

• েকদহাম 
 

জনরোেদ শহর িূচক 2021 িম্পনকড : 

• EIU- এে ধনোপ্ িহে সূচক একটি ধবেবযাপী, নীধতগত মান্ে, যা 
ধবেবযাপী িহে অঞ্চদলে ধনোপিা পধেমাদপে জনয বতধে কো হদয়দে। 
সূচকটি প্রর্থম 2015 সাদল প্রকাধিত হদয়ধেল। 

• 2021 সাদল, পাৌঁ চটি ধবসৃ্তত ধপলাে জুদড় ধনোপিাে সূচদকে ধভধিদত 
িহেগুধলদক স্থান ক্র্ওয়া হদয়দে । এগুধল হল ধেধজটাল, স্বাস্থয, 

পধেকাঠাদমা, বযধক্তগত এবং পধেদবিগত। 

• 2021 সাদলে ধনোপিা পযাোধমটাে তাধলকায় পধেদবিগত ধনোপিা নতুন 

সংদযাজন। 
 

শহরগুজল 0 মেনক 100 এর মস্কনল মস্কোর কনর, মযেোনন মস্কোরগুজল 

জনম্নজলজেে েেজেনে জনরোেত্তো জননদড শ কনর: 

• 0-25-কম ধনোপিা 

• 25.1-50-মাঝাধে ধনোপিা 

• 50.1-75-উচ্চ ধনোপিা 

• 75.1-100-অতযন্ত উচ্চ ধনোপিা 
 

হুরুন মলোবোল 500 িবডোজধক মূলযবোন মকোম্পোজনর 2021 েোজলকোয শীনষড 

রনযনে অ্যোেল 

হুরুন ক্রলাবাল 500 টি সবদচদয় মূলযবান ক্রকাম্পাধন তাধলকা 2021 অনুসাদে 

অযাপল ধবদেে সবদচদয় মূলযবান ক্রকাম্পাধন (2,443 ধবধলয়ন মাধকি ন েলাে)। 
ধবদেে িীষ্ি েয়টি মূলযবান ক্রকাম্পাধন অযাপল, মাইদোসফট, অযামাজন, 

অযালফাদবট, ক্রফসবুক এবং ক্রটনদসে ধনদজদ্ে স্থান অপধেবধতি ত ক্রেদখদে। 
 

Rankings & Reports 
 

2021 এর ফরচুন মলোবোল 500 েোজলকোয 7 র্ট েোরেীয মকোম্পোজন 

সাতটি ভােতীয় ক্রকাম্পাধন 2021 সাদলে ফেচুন ক্রলাবাল 500 তাধলকায় স্থান 

ক্রপদয়দে। ফেচুন ক্রলাবাল 500 ধবেবযাপী িীষ্ি 500 টি উদ্যাদগে একটি বাধষ্িক 
তাধলকা, যা বযবসা ক্রর্থদক প্রাপ্ত আয় দ্বাো পধেমাপ কো হয়। মুদকি আিাধনে 

ক্রনতৃত্বাধীন জরলোনযন্স ইন্ডোজেি জলজমনটর্ আদয়ে ধ্ক ক্রর্থদক তাধলকাে 

সদবিাচ্চ স্থান অধধকােী ভােতীয় ক্রকাম্পাধন, যাে আয় প্রায় 63 জবজলযন র্লোর। 

এটি ধবেবযাপী 155 েম স্থাদন েদয়দে। 
ধবেবযাপী ওয়ালমাটি  টানা অষ্টম বেে আদয়ে ধ্ক ক্রর্থদক িীদষ্ি েদয়দে, এবং 

1995 সাল ক্রর্থদক 16 বাে । চীদনে ক্রকাম্পাধনগুধল (143 টি) এই বেদেে তাধলকায় 
আধধপতয ধবস্তাে কদেদে । এে পদে েদয়দে যর্থােদম মাধকি ন যুক্তোষ্ট্র (122 ) 
এবং জাপান (53) েদয়দে । 
 

েোজলকোয েোরেীয মকোম্পোজন: 

• ধেলাদয়ন্স ইন্ডাধিজ (155) 

• ক্রেট বযাংক অফ ইধন্ডয়া (205) 

• ইধন্ডয়ান অদয়ল (212) 

• ক্রতল ও প্রাকৃধতক গযাস (243) 

• োদজি এক্সদপাটি স (348) 

• টাটা ক্রমাটেস (357) 

• ভােত ক্রপদট্রাধলয়াম (394) 
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েোজলকোয শীষড 10র্ট মলোবোল মকোম্পোজন: 

• ওয়ালমাটি  (মাধকি ন) 

• ক্রেট ধিে (চীন) 

• Amazon.com (মাধকি ন) 

• চায়না নযািনাল ক্রপদট্রাধলয়াম (চীন) 

• ধসদনাদপক (চীন) 

• অযাপল (মাধকি ন) 

• CVS স্বাস্থয (মাধকি ন) 

• ইউনাইদটেদহলর্থ গ্রুপ (মাধকি ন) 

• টদয়াটা ক্রমাটে (জাপান) 

• ভক্সওয়াদগন (জামিাধন) 
 

মুিোই, মবঙ্গোলুরু QS মবে েুনর্ে জির্টি র্যোজঙ্কাংনয শীষড -100 এর স্থোন 

হোজরনযনে 

QS ক্রবে েুদেে ধসটিস তাধলকাে সবিদিষ্ সংিেদণ মুিোই এবং মবঙ্গোলুরু 

ধবদেে ক্রসো 100-এে তাধলকাে বাইদে চদল ক্রগদে এবং বতি মাদন এই দুটি িহে 

যর্থােদম 106 এবং 110 স্থাদন েদয়দে । অনযধ্দক মুিোই 29 স্থান এবং 

মবঙ্গোলুরু 21 স্থাদন ধপধেদয় ক্রগদে । 

ধবেবযাপী এই তাধলকাে মাধযদম ধিক্ষার্থীো 115 টি প্রধান ধিক্ষাগত গন্তদবযে মদধয 

তুলনা কেদত সক্ষম হয় । লন্ডন টানা তৃতীয় সংিেদণ ধবদেে ক্রসো েুদেে ধসটি 

ধহসাদব মযিা্া ধদে ক্রেদখদে। এে পদে আদে ধমউধনখ, যা চতুর্থি ক্রর্থদক ধদ্বতীয় 

স্থাদন উদঠ এদসদে । ধসউল যা 10 তম স্থান উদঠ এদস ক্রয র্থভাদব তৃতীয় স্থাদন 

অবস্থান কদেদে ।  

 

Business News 
 

ICICI প্রুদের্প্রেযাি িাইফ UPI Autopay -এর জ্র্য NPCI-এর 

সদে ্ুক্ত হদযদে 

ICICI প্রুদেপ্রিযাি িাইফ ইিুযদরি তার গ্রাহকজদর একটি ইউপ্রর্ফাইে 

কপদমন্টস ইন্টারদফস অ্দর্াদপ সুলবধা িদাজনর েনয র্যাের্াি কপদমন্টস 

কদপনাদরের্ অ্ব ইপ্রিযা (NPCI) এর সাজথ েুলক্ত কজরজে। এই েুলক্ত 

রকাোলনর লর্লেটালাইজেশন োত্রার আজরকটি ধাপ, ো পলললস লাইফসাইজকল 

েুজড গ্রাহকজদর  াজমলা মুক্ত এবিং লনলবডঘ্ন অলভজ্ঞতা িদান করজব । 

এই সুলবধা সেজকড : 

• েীবন বীমা পলললস রকনার সময় গ্রাহকরা লিলময়াম পলরজশাজধর েনয 

ইউলপআই অজটাজপ -এর সজে তাজদর বযাঙ্ক অযাকাউন্ট ললঙ্ক করজত পাজরন। 

• একটি কাগজ্প্রবহীর্ পদ্ধপ্রেদে ররগুলার লরলনউয়াল লিলময়াম রপজমন্ট 

করজত গ্রাহকরা তাজদর স্মাটড জফান বযবহার কজর UPI অজটাজপ ই-মযাজেট 

সলক্রয় করজত পাজরন । 

• কন্টাক্টজলস এবিং লিকশনজলস অলভজ্ঞতা িদাজনর েনয ইউলপআই 

রপজমন্ট রমার্টি অথড িদাজনর একটি পেজন্দর পথ হজয় উঠজে। 
 

BharatPe P2P মলজন্ডাং অ্যোে '12% Club 'চোলু কনরনে 

BharatPe একটি "12% Club" অযাপ চালু কদেদে যা ক্রভাক্তাদ্ে ধবধনদয়াগ 

কেদত এবং 12 িতাংি পযিন্ত বাধষ্িক সু্ অজি ন কেদত বা ঐ একই হাদে ক্রলাণ 

ক্রনওয়াে অনুমধত ক্র্দব। এই অযাপ এবং ক্রলাণ বযবস্থাে জনয BharatPe 

LenDenClub (RBI- অনুদমাধ্ত NBFC) এে সাদর্থ পাটি নােধিপ কদেদে। 

"12% Club" অযাদপ টাকা ধাে ক্র্ওয়াে মাধযদম িাহকো ক্রযদকাদনা সময় 

তাদ্ে সঞ্চয় ধবধনদয়াগ কেদত পাদেন। এোড়া ক্রভাক্তাো 3 মাদসে ক্রময়াদ্ 

"12% Club" অযাদপ 10 লক্ষ টাকা পযিন্ত জামানত-মুক্ত ক্রলাণ ক্রপদত পাদেন। 

 

Agreement News 
 

েোটড আে ফোইনযোজন্সাংনযর িনয ইজন্ডযোন বযোঙ্ক আইআইর্ট মবোনির 

িনঙ্গ MoU স্বোক্ষর কনরনে 

োটি আপ ফাইনযাধন্সংদয়ে জনয ইজন্ডযোন বযোঙ্ক আইআইর্ট মবোনির সদঙ্গ 

MoU স্বাক্ষে কদেদে । বযাঙ্ক এই োটি -আপগুধলদক তাদ্ে ওয়াধকি ং কযাধপটাল 

ধেদকায়ােদমে বা যন্ত্রপাধত ক্রকনাে জনয 50 ক্রকাটি টাকা পযিন্ত ঋণ প্র্ান কেদব। 

এই উদ্যাগটি, বযাংক এবং আইআইটি ক্রবাদি উভদয়ে জনযই পােস্পধেক 

উপকােী হদব ।  
 

SBI মিনোনরল এবাং SahiPay েোটড নোরজশে কনরনে  

ভােদতে অনযতম প্রধান ক্রজনাদেল ইনু্সদেন্স ক্রকাম্পাধন SBI ক্রজনাদেল ইনু্সযদেন্স 

িামীণ বাজাদে বীমা প্রদবি বৃধদ্ধ কোে জনয মধণপাল ধবজদনস সধলউিদনে সাদর্থ 

একটি চুধক্ত কদেদে। SahiPay িামীণ ভােদতে িাহকদ্ে ধেধজটাল এবং আধর্থিক 

পধেদষ্বা প্র্ান কদে। 
 

দ্যনযড োগ বযবস্থোেনোয েোরে বোাংলোনদনশর িনঙ্গ MoU স্বোক্ষজরে কনরনে 

ভােত দুদযিাগ বযবস্থাপনা, ধস্থধতস্থাপকতা এবং প্রিমদনে জনয বাংলাদ্দিে সাদর্থ 

সম্প্রধত MoU সাক্ষে কদেদে । বাংলাদ্ি ক্রকায়াধলিন ফে ধেজাোে 

ক্রেধসধলদয়ে ইনফ্রািাকচাে (CDRI) -এ ক্রযাগ্াদনে আমন্ত্রণ িহদণে ধসদ্ধান্ত 

ধনদয়দে। CDRI হল জাতীয় সেকাে, জাধতসংদেে সংস্থা, বহুপাধক্ষক উন্নয়ন 

বযাংক এবং ক্রবসেকাধে খাদতে একটি ক্রজাট । 
 

মবঙ্গোলুরুনে মমনট্রো মরল মনটওযোকড  িম্প্রিোরনণর িনয েোরে এবাং 

ADB 500 জমজলযন র্লোনরর মলোণ স্বোক্ষর কনরনে 

এধিয়ান ক্রেদভলপদমে বযাঙ্ক (ADB) এবং ভােত সেকাে ক্রবঙ্গালুরুদত ক্রমদট্রা 

ক্রেল ক্রনটওয়াকি  সম্প্রসােদণে জনয 500 ধমধলয়ন েলাদেে ক্রলাণ স্বাক্ষে কদেদে, 

যাে মদধয 56 ধকদলাধমটাে ব্দেিযে দুটি নতুন ক্রমদট্রা লাইন ধনমিাণ কো হদব । 

প্রকল্পটিে মাধযদম ক্রসন্ট্রাল ধসল্ক ক্রবােি  এবং ক্রকদম্পদগ ড়া আন্তজি াধতক 

ধবমানবিদেে মাদঝ ওই দুটি ক্রমদট্রা লাইন ধনমিাণ কো হদব।  
এই নতুন ক্রমদট্রা লাইনদুটি ক্রবঙ্গালুরুদত ধনোপ্, সাশ্রয়ী এবং সবুজ 

গধতিীলতাদক আেও িধক্তিালী কেদব এবং মানুদষ্ে জীবনযাোে মান উন্নত 

কেদব । 
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মেনমে মগটওনয িমোধোন প্রদোননর িনয Paytm এবাং HDFC বযোাংক 

একজত্রে হনযনে 

HDFC বযাংক এবং Paytm ক্রপদমে ক্রগটওদয় পদয়ে অফ ক্রসল ক্রমধিন এবং 

ক্রেধেট পদণযে সমাধাদনে জনয এদক-অপদেে সাদর্থ পাটি নােধিপ কদেদে । এে 

মদধয েদয়দে Paytm ক্রপােদপইে, যা Buy Now Pay Later (BNPL) 

সমাধান, Eazy EMI এবং Flexi Pay। এই পাটি নােধিপ বাজাদে উন্নত স্মাটি হাব 

সমাধান প্র্ান কেদব। HDFC বযাংক স্মাটি হাব সধলউিন হল একটি ইধেদিদটে 

িযাটফমি যা বযবসায়ীদ্ে তাদ্ে সমস্ত বযবসাে প্রদয়াজদন ওয়ান েপ সধলউিন 

িপ প্র্ান কেদব । 
 

এই েোটড নোরজশে দ্যর্ট জবসৃ্তে PoS অ্ফোনরর উের মফোকোি করনব। 

• প্রর্থমত: HDFC বযাংক সমি ভােত জুদড় মাদচি ে পাটি নােধিপ চালাদব, 

যাদ্ে কাদে Paytm তাদ্ে ধব্যমান অযান্ড্রদয়ে POS ধেভাইদসে অফাে 

ক্র্দব। এখাদন HDFC বযাংক হদব ক্রপদমে পাটি নাে আে Paytm হদব 

ধেধিধবউিন এবং সফটওয়যাে পাটি নাে। 

• ধদ্বতীয়: HDFC বযাংক এবং Paytm ক্রয র্থভাদব খুচো ধবভাদগ একটি ক্রকা-

িযাদন্ডে PoS পণয চালু কেদব, যা Paytm এে ধনজস্ব িাহক ধভধিদত 

সেবোহ কোে ধবকল্প র্থাকদব। 
 

েোরে ও মোলবীে মগ্রটোর মমল কোননজিজের্ট মপ্রোনিি (GMCP) চুজি 

কনরনে  

ভােত সেকাে এবং মালদ্বীপ ক্রিটাে ক্রমল কাদনধক্টধভটি ক্রপ্রাদজক্ট (GMCP) এে 

জনয চুধক্ত স্বাক্ষে কদেদে। ক্রিটাে ক্রমল কাদনধক্টধভটি ক্রপ্রাদজক্ট (GMCP) 

মালদ্বীদপে সবিবৃহৎ ক্রবসামধেক পধেকাঠাদমাগত প্রকল্প। ভােত সেকাে 400 

ধমধলয়ন মাধকি ন েলাে লাইন অফ ক্রেধেট (LoC) এবং 100 ধমধলয়ন মাধকি ন 

েলাে অনু্াদনে মাধযদম GMCP বাস্তবায়দন অর্থি প্র্ান কেদে । 400 ধমধলয়ন 

মাধকি ন েলাদেে LoC এক্সদপাটি -ইমদপাটি  বযাংক অফ ইধন্ডয়া (Exim বযাংক) 

প্র্ান কেদব। 
 

 

প্রকল্পর্ট িম্পনকড : 

মহাোদষ্ট্রে মুিাইদয় অবধস্থত ইধন্ডয়ান কনিাকিন এন্ড ইধেধনয়াধেং ফামি 

AFCONS এই প্রকল্পটি বতধে কেদব। ক্রিটাে ক্রমল কাদনধক্টধভটি প্রদজক্ট 

(GMCP) 6.74 ধকদলাধমটাে ্ীেি ক্রসতু এবং কজওদয় ধলঙ্ক ধনদয় গঠিত, যা 

োজধানী মাদলদক ধতনটি প্রধতদবিী দ্বীপ যর্থা : ধভধলংধল, গুলধহফাহু এবং 

ধর্থলাফুধি এে সাদর্থ সংযুক্ত কেদব । 

 

Appointment News 
 

Bharat BillPay PayU- র নূেুর চেুনবডদীনক নেুন CEO জহনিনব 

জননযোগ কনরনে  

PayU এবং এযোরনটল মেনমেি বযোাংনকর প্রাক্তন নূেুর চেুনবডদীনক ভােত 

ধবল ক্রপদমে ধসদেম CEO ধহদসদব ধনদয়াগ কদেদে। নূপুে চতুদবি্ী এই 

ধনদয়াদগে আদগ PayU ক্রত কু্ষি ও মাঝাধে বযবসাে ক্রক্ষদে ক্র্দিে প্রধান ধেদলন। 

প্রায় দুই ্িদকে কযাধেয়াদে, ধতধন এযোরনটল মেনমেি বযোাংক, িযোমিোাং, 

ING তবশয বযোাংক এবং জির্ট বযোাংনকর ধসধনয়দেে ্াধয়ত্ব পালন কদেদেন। 
 

েোইি এর্জমরোল এি এন মঘোরমোনর্ মন বোজহনীর প্রধোন জহনিনব দোজযত্ব 

গ্রহণ করনলন  

ভাইস এেধমোল এসএন ক্রোেমাদে নয়াধ্ধিে এক অনুষ্ঠাদন ক্রন বাধহনীে প্রধান 

ধহদসদব ্াধয়ত্ব িহণ কেদলন । ধতধন ভাইস এেধমোল ধজ অদিাক কুমাদেে স্থাদন 

এই পদ্ে ্াধয়ত্ব িহণ কদেন । ধজ অদিাক কুমাে 31 জুলাই, 2021 তাধেদখ ্ীেি 

39 বেে পে এই প্ ক্রর্থদক অবসে িহণ কদেন। 

এস এন ক্রোেমাদে ভােতীয় ক্রন বাধহনীদত 1 জানুয়াধে, 1984 সাদল ক্রযাগ্ান 

কদেন । ধতধন 26 জানুয়াধে, 2017 তাধেদখ Ati Vishisht Seva Medal 

(AVSM) এবং 2007 সাদল ভােদতে োষ্ট্রপধত দ্বাো Nausena Medal (NM) 

পুেিাে পান | 
 

দীেক দোি নেুন কনরোলোর মিনোনরল অ্যোকোউেি জহনিনব দোজযত্ব 

গ্রহণ কনরনেন 

্ীপক ্াস 01 আগে, 2021 তাধেদখ কদন্ট্রালাে ক্রজনাদেল অফ একাউেস 

(CGA) ধহদসদব ্াধয়ত্ব িহণ কেদলন । CGA- এে ্াধয়ত্ব ক্রনওয়াে আদগ ধতধন 

ক্রসন্ট্রাল ক্রবােি  অফ ধেদেক্ট টযাদক্সস (CBDT) এে প্রধান ধহসাব ধনয়ন্ত্রক ধহদসদব 

্াধয়ত্ব পালন কদেন। ্ীপক ্াস 1986-বযাদচে ইধন্ডয়ান ধসধভল অযাকাউেস 

সাধভি স (ICAS) অধফসাে । ধতধন CGA পদ্ অধধধষ্ঠত 25 েম অধফসাে। 
 

Bvlgari জপ্রযোঙ্কো মচোেড়োনক মলোবোল ব্রযোন্ড অ্যোিোনির্র জহনিনব 

জননযোগ কনরনে 

ইতাধলে ধবলাসবহুল িযান্ড Bvlgari অধভদনেী ধপ্রয়াঙ্কা ক্রচাপড়া ক্রজানাসদক 

ক্রলাবাল িযান্ড অযািাদসেে ধহদসদব ধনদয়াগ কদেদে । ধতধন নােী ক্ষমতায়ন, 

ববধচেয এবং অন্তভুি ধক্তে ধবষ্য়গুধলদত ধবদিষ্ মদনাদযাগ ধ্দয় ধবেজুদড় 

িযান্ডটিদক সম্প্রসাধেত কোে জনয ক্রোমান হাই জুদয়লাধে হাউসদক সমর্থিন 

কেদবন। Bvlgari েত্ন পার্থে গহনা, েধড়, সুগধন্ধ, চামড়া পদণযে জনয পধেধচত । 
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ধপ্রয়াঙ্কা ক্রচাপড়া ক্রজানাস ধবেবযাপী ইউধনদসদফে গুেউইল অযািাদসেে এবং 

মযিা্াপূণি েযাধন কাদয় ধহউমযাধনটাধেয়াদনে পুেিাে প্রাপক এবং ধতধন লক্ষ লক্ষ 

তরুণীদ্ে িধক্তে প্রতীক ধহসাদব কাজ কদেন। 
 

কুমার মেিম প্রবড়িা Vi-এর র্র্-এপ্রিপ্রকউটিভ কেযারমযার্ পে কথদক 

ইস্তফা প্রেদির্ 

আপ্রেেয প্রবড়িা গ্রুদপর রেয়ারমযান কুমার মেিম প্রবড়িা কভাোদফার্ 

আইপ্রেযা (এখর্ Vi) কবাদেন র নন-এলিলকউটিভ লর্জরক্টর এবিং নন-

এলিলকউটিভ রেয়ারমযান পদ রথজক ইস্তফা লদজলন। Vi পলরোলনা পষডদ 

সবডসম্মলতক্রজম প্রহমাাংশু কাপাপ্রর্যাদক , বতড মাজন একেন নন-এলিলকউটিভ 

লর্জরক্টর, কােডত নন-এলিলকউটিভ রেয়ারমযান লহসাজব লনবডালেত কজরজেন। 

বতড মাজন লতলন রটললকম, ইজলকট্রলনি এবিং লর্লেটাল অথডনীলত সেলকড ত FICCI 

কাউলিজলর রেয়ারমযান। 
 

জমজন ইজে মক LIC এর MD জহনিনব জননযোগ করো হনযনে 

জমজন ইজে ভােতীয় জীবন বীমা কদপিাদেিদনে (LIC) মযাদনধজং ধেদেক্টে 

ধহদসদব ্াধয়ত্ব িহণ কেদলন । ইধপ কমাসি-এ ক্রপাে িাজুদয়ট এবং 1986 সাদল 

ধতধন ধেদেক্ট ধেেুট অধফসাে ধহদসদব LIC ক্রত ক্রযাগ্ান কদেন। LIC -ক্রত তাে 

ধবধভন্ন ক্রক্ষদে কাজ কোে অধভজ্ঞতা েদয়দে এবং ধতধন ধবধভন্ন পদ্ কাজ 

কদেদেন। LIC হল ভােদতে ধদ্বতীয় বৃহিম( 31 লক্ষ মকোর্ট বযাদলন্স ধিট 

)আধর্থিক পধেদষ্বা প্রধতষ্ঠান । ক্র্দিে সবদচদয় বড় বযাঙ্ক ক্রেট বযাঙ্ক অফ ইধন্ডয়াে 

(SBI) সম্প্ 39.51 লক্ষ ক্রকাটি টাকা ।  
মযাদনধজং ধেদেক্টে ধহদসদব ্াধয়ত্ব ক্রনওয়াে আদগ, ধতধন এদক্সধকউটিভ ধেদেক্টে, 

আইন ধবভাগ, ভােদতে LIC ক্রত ধেদলন। ধমধন ইদপ LIC-ে প্রর্থম মধহলা ক্রজানাল 

মযাদনজাে (ইনচাজি ) ধেদলন এবং SCZO হায়িাবাদ্ে প্রধান ধেদলন। ধতধন 

এধক্সধকউটিভ ধেদেক্টে (ইোেনযািনাল অপাদেিনস), LICHFL ফাইনযাধন্সয়াল 

সাধভি দসস ধলধমদটদেে ধেদেক্টে এবং CEO ধহদসদবও কাজ কদেদেন। ধতধন 

ওদয়োনি ক্রজাদনে আঞ্চধলক বযবস্থাপক (P&IR) এবং আঞ্চধলক বযবস্থাপক 

(estate) ধহদসদবও কাজ কদেদেন। ইধপ LIC ক্রত মুদকি কুমাে গুপ্ত, োজ কুমাে 

এবং ধসদ্ধার্থি ক্রমাহাধন্ত সহ অনযানয MD এে সাদর্থ ্দল ক্রযাগ ক্র্ন। 
 

অ্বসরিাপ্ত প্রবোরপপ্রে প্রভ এম কার্াদে মুম্বাইদয কিাকাযুক্ত প্রহদসদব 

প্রর্দযাগ হদযদের্ 

মহারাদের রােযপাল ভগে প্রসাং ককাপ্রেযাপ্রর মুেযমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকদরর পরামজশড 

রবাজে হাইজকাজটড র অবসরিাপ্ত লবোরপলত প্রভ এম কার্াোদক মহারাজের র্েুর্ 

কিাকাযুক্ত লহজসজব লনজয়াজর্র অনুজমাদন লদজয়জেন। মহারাজে িায় এক বের 

পূণডকালীন রলাকাযু়ক্ত লেল না। পূবডবতী রলাকাযু়ক্ত, (অবসরিাপ্ত) লবোরপলত এম 

এি োহপ্রিযাপ্রর্ আর্ে 2020 সাজল তার রময়াদ রশষ কজরলেজলন। 

নাগধেকো ক্রযদকাদনা সেকাধে কমিকতি া বা ধনবিাধচত প্রধতধনধধে ধবরুদদ্ধ দুনীধতে 

অধভদযাগ সোসধে ক্রলাকাযু়দক্তে কাদে কেদত পাদেন, যাে ্াধয়ত্ব দ্রুত ধবষ্য়টিে 

মীমাংসা কো । 

ক্রলাকাযু়ক্ত একটি প্রহেীে মদতা কাজ কদে এবং দুনীধতে ধবরুদদ্ধ লড়াই এবং 

স্বেতা আনদত মূল ভূধমকা পালন কদে।  
 

জু্ওিপ্রজ্কযাি সাদভন  অ্ফ ইপ্রিযামে 100 বেদর িথম ককাদর্া মপ্রহিা 

প্রেদরক্টর পদে প্রর্দযাগ হদযদের্ 

ভারে সরকার ে: ধ্ত প্রে বদন্দযাপাধ্যাযদক জু্ওিপ্রজ্কযাি সাদভন  অ্ফ 

ইপ্রিযার লর্জরক্টর লহজসজব লনজয়াজর্র অনুজমাদন লদজয়জে। লতলন একেন 

িলললফক লবজ্ঞানী, লেলন িালণলবদযা সহ লবলভন্ন পদ্ধলতর ওপর র্জবষণা পলরোলনা 

করজেন।লতলন “The Glorious 100 Women’s Scientific 

Contribution in ZSI” এর সহ রেনাকার লেজলন ,রেোজন পশু-সেলকড ত 

বযাপাজর নারী লবজ্ঞানীজদর অবদানজক অন্তভুড ক্ত করা হজয়লেল। 

জু্ওিপ্রজ্কযাি সাদভন  অ্ফ ইপ্রিযা 

ZSI েুলাই 1916 সাজল িলতলিত হয় এবিং এর সদর দপ্তর কলকাতায়। ZSI, 

1949 সাজলর রশজষর লদক রথজক নারী লবজ্ঞানী লনজয়ার্ শুরু কজর। 
 

মগোদনরি ইজন্ডযো মবোর্ড  মেনক েদেযোগ করনলন আজদ মগোদনরি 

আধ্ ক্রগা্দেজ 2021 সাদলে 1 অদক্টাবে ক্রর্থদক ক্রগা্দেজ ইন্ডাধিদজে 

ক্রচয়ােমযান প্ ক্রর্থদক সদে ্াৌঁ ড়াদত চদলদেন । তাে ব্দল তাে ভাই নাধ্ে 

ক্রগা্দেজ এই পদ্ে ্াধয়ত্ব সামলাদবন । ক্রগা্দেজ ইন্ডাধিজ (GIL) হল 

ক্রগা্দেজ গ্রুদপে ক্রহাধল্ডং ক্রকাম্পাধন। বতি মাদন নাধ্ে ক্রগা্দেজ হদলন ক্রগা্দেজ 

ইন্ডাধিদজে মযাদনধজং ধেদেক্টে । যাইদহাক, আধ্ ক্রগা্দেজ ক্রগা্দেজ গ্রুদপে 

ক্রচয়ােমযান ধহদসদব ্াধয়ত্ব পালন কেদবন।  
 

Eurosport ইজন্ডযো িন আব্রোহোমনক MotoGP এর ব্রযোন্ড 

অ্যোিোনির্র জহনিনব জননযোগ কনরনে 

Eurosport ইধন্ডয়া বধলউে সুপােোে এবং MotoGP ক্রত উৎসাহী জন 

আিাহামদক MotoGP এে ভােদতে অযািাদসেে ধহসাদব ধনদয়াগ কদেদে। জন 

আিাহাম Eurosport কযাম্পাইদনে মাধযদম MotoGP ক্রক ভােদত একটি বৃহিে 

মানুদষ্ে মদধয প্রচাে কেদত ক্র্খা যাদব । কযাদম্পইনটিে নাম "MotoGP, Race 

Lagate Hai"। 
 

েোরে িরকোর রোিীব মগ বোর মজন্ত্রেজরষদ িজচনবর মমযোদ 1 বের 

বোড়োননোর অ্নুনমোদন জদনযনে 

মধন্ত্রসভাে ধনদয়াগ কধমটি ভােদতে মধন্ত্রপধেষ্্ সধচব ধহদসদব োজীব ক্রগ বাে 

কাদজে ক্রময়া্ আেও এক বেে বৃধদ্ধ কদেদে । 1982-বযাদচে ঝাড়খে কযাোদেে 

IAS অধফসাে োজীব ক্রগ বা আগে 2019 এ দুই বেদেে জনয ক্র্দিে িীষ্ি 

আমলা পদ্ ধনযুক্ত হন। তাে চাকধেে ক্রময়া্ 30 আগে,2021-এ ক্রিষ্ হওয়াে 

কর্থা ধেল। এে আদগ, ধম. ক্রগ বা আগে 2017 ক্রর্থদক আগে 2019 পযিন্ত ক্রকন্দ্রীয় 

স্বোষ্ট্র সধচব ধেদলন। 
 

েোরে িরকোর NCW- এর মচযোরেোরিন জহনিনব মরেো শমডোর মমযোদ 

3 বের বোড়োননোর অ্নুনমোদন জদনযনে 

ভােত সেকাে ক্রেখা িমিাদক জাতীয় মধহলা কধমিদনে (NCW) ক্রচয়ােমযান 

ধহদসদব ধতন বেদেে ক্রময়া্ বৃধদ্ধে অনুমধত ধ্দয়দে । ধতধন 07 আগে,, 2021 

ক্রর্থদক ধতন বেদেে জনয অর্থবা 65 বেে বয়স পযিন্ত অর্থবা পেবতী আদ্ি আসা 

পযিন্ত - এই ধতন িদতি ে মদধয ক্রযটি আদগ হদব ক্রসই সময়কাল অবধধ ধতধন এই 

পদ্ে ্াধয়দত্ব র্থাকদবন । 57 বেে বয়সী ক্রেখা িমিা 7 আগে, 2018 সাদল প্রর্থম 

NCW এে ক্রচয়ােপােসন ধহদসদব ্াধয়ত্ব িহণ কদেন। 
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Cashify রাজ্কুমার রাওদক মকোম্পোনীর িথম ব্র্যাি অ্যাম্বাদসের 

প্রহদসদব প্রর্দযাগ কদরদে  

Cashify একটি লর-কমাসড মাজকড টজিস রঘাষণা কজরজে রে এটি রাজ্কুমার রাওদক 

ক্রকাম্পাধনে িথম ব্রযাে অযাোজসর্র লহজসজব লনজয়ার্ কদেদে | ধতধন রকাোলনর সাজথ 

বহু বেজরর েুলক্ত স্বাক্ষর কজরজেন এবিং স্মাটড জফান বাইবযাক কযাটার্লরর েনয িোরালভোন 

এবিং িোরমূলক কােডক্রজমর মাধযজম লর্লেটাল লমলর্য়া িযাটফজমড পণযগুলল িোর 

করজবন। 
 

অ্যামওদয ইপ্রিযা প্রমরাবাই োরু্দক ব্র্যাি অ্যাম্বাদসের প্রর্্ুক্ত কদরদে 

র্াইজরক্ট রসললিং FMCG ফামড অযামওজয় ইলেয়া (Amway India) রঘাষণা 

কজরজে রে এটি অলললেয়ান সাইজোম লমরাবাই োনুজক অযামওজয় এবিং এর 

লনউট্রিলাইট পজণযর ব্রযাে অযাোজসর্র লহজসজব লনজয়ার্ কজরজে । োনু এই 
রকাোলনর লনউট্রিলাইট রর্ইলল, ওজমর্া এবিং অল িযান্ট রিাটিজনর মজতা পণয 

পলরসজরর িোরালভোজন রনতৃত্ব রদজবন। োনু, একেন ভাজরাজত্তালক, 2020 

রটালকও অলললেজক মলহলাজদর 49 রকলে লবভাজর্ ররৌপয পদক লেজতজেন। 
 

অ্েয কুমোর জিাংহনক জমজনজে অ্ফ মকো-অ্ েোনরশননর যুগ্ম িজচব 

জহনিনব জননযোগ করো হনযনে 

অভয় কুমাে ধসংদক ধমধনধি অফ ক্রকা-অপাদেিদনে যুগ্ম সধচব ধহদসদব ধনদয়াগ 

কো হদয়দে। এই মন্ত্রণালয়টি সম্প্রধত ক্র্দি ক্রকা-অপাদেিন মুভদমেদক 

িধক্তিালী কোে লদক্ষয গঠিত হদয়ধেল। অভয় কুমাে ধসং -এে ধনদয়াগদক ধপএম 

ক্রমা্ীে ক্রনতৃদত্ব মধন্ত্রসভাে ধনদয়াগ কধমটি অনুদমা্ন ধ্দয়দে। 

ধবহাে কযাোদেে 2004 বযাদচে ইধন্ডয়ান অযােধমধনদিটিভ সাধভি স (IAS) 

অধফসাে অভয় কুমাে ধসংদক নতুন পদ্ে জনয সাত বেদেে ক্রয র্থ ক্রময়াদ্ 

মন্ত্রণালদয় যুগ্ম সধচব ধহদসদব ধনদয়াগ কো হদয়দে।  
 

ইিমোইল িোবজর ইযোকুব মোলনযজশযোর নেুন প্রধোনমন্ত্রী জহনিনব জনযুি 

হনলন  

ইসমাইল সাবধে ইয়াকুব মালদয়ধিয়াে নতুন প্রধানমন্ত্রী ধহদসদব ধনযুক্ত হদলন । 

এে আদগ ধতধন মালদয়ধিয়াে উপ-প্রধানমন্ত্রী ধেদলন। ধতধন মুধহউধেন ইয়াধসদনে 

পধেবদতি  এই পদ্ে ্াধয়ত্ব সামলাদবন । মুধহউধেন ইয়াধসন সংসদ্ে ধনেকদক্ষে 

সংখযাগধেষ্ঠ সমর্থিন হাোদনাে পে প্তযাগ কদেন । ইয়াকুদবে ধনদয়াগ 

মালদয়ধিয়াে োজা সুলতান আবদুিাহ সুলতান আহম্ িাহ কদেধেদলন। 
 

নকুল মচোেড়ো BARC ইজন্ডযোর প্রধোন এজক্সজকউর্টে অ্জফিোর জহনিনব 

জনযুি হনযনেন  

ক্রটধলধভিন মধনটধেং এদজধন্স িেকাে অধেদয়ন্স ধেসাচি  কাউধন্সল (Barc) নকুল 

ক্রচাপড়াদক প্রধান এধক্সধকউটিভ অধফসাে (CEO) ধহদসদব ধনযুক্ত কদেদে । ধতধন 

2021 সাদলে 25 আগে ক্রর্থদক এই পদ্ে ্াধয়ত্ব সামলাদবন । প্রাক্তন CEO 

সুনীল লুলা একজন উদ্যাক্তা ধহদসদব ধনদজে স্বপ্ন পূেণ কোে জনয এই প্ তযাগ 

কদেদেন। 

নকুল ক্রচাপড়া 2016 সাদল BARC ইধন্ডয়া ক্রবাদেি  ক্রযাগ ধ্দয়ধেদলন এবং 

2018-19 সাদল ক্রচয়ােমযান ধহদসদব ধনবিাধচত হদয়ধেদলন। 2020 সাদলে 

জানুয়াধেদত ধতধন BARC- এে ওভােসাইট কধমটিে স্সয ধহদসদব ধনযুক্ত হন। 

ধমধেয়া এবং ধবজ্ঞাপন ধিদল্পে অধভজ্ঞ বযধক্ত এে আদগ এক ্িদকেও ক্রবধি সময় 

ধদে ধবেবযাপী পাবধলধসদসে ভােত ও ্ ধক্ষণ এধিয়াে CEO ধহদসদব ্ াধয়ত্ব পালন 

কদেধেদলন। 
 

CVC র্টএম েোজিননক উেনদষ্টো মবোনর্ড র মচযোরমযোন জহিোনব েুনরোয 

জননযোগ কনরনে 

ক্রকন্দ্রীয় ধভধজদলন্স কধমিন (CVC) টিএম ভাধসনদক বযাংধকং এবং আধর্থিক 

জাধলয়াধতে জনয উপদ্ষ্টা ক্রবাদেি ে (ABBFF) ক্রচয়ােমযান পদ্ পুনোয় 

ধনদয়াদগে ক্রোষ্ণা কদেদে । 50 ক্রকাটি টাকাে ক্রবধি বযাঙ্ক জাধলয়াধতে পেীক্ষা কদে 

তাে বযবস্থা ক্রনওয়াে সুপাধেদিে জনয এই পযাদনল গঠন কো হদয়ধেল। CVC এে 

প্রাক্তন ধভধজদলন্স কধমিনাে ধমোে ভাধসন এখন আেও দুই বেদেে জনয 

ক্রবাদেি ে প্রধান ধহদসদব ্াধয়ত্ব পালন কেদবন, যা 21 আগে, 2021 ক্রর্থদক 

কাযিকে হদব। 
 

েুনগডঠিে ABBFF -এর অ্নযোনয িদিযরো হনলন: 

• নগদোন্নয়ন মন্ত্রদকে প্রাক্তন সধচব: মধুসূ্ন প্রসা্; 

• BSF এে প্রাক্তন মহাপধেচালক: ধে ক্রক পাঠক; 

• EXIM বযাংদকে মযাদনধজং ধেদেক্টে: ক্রেধভে োসকুইনহা। 
 

শোজি লোল তিন ইজন্ডযোন বযোাংনকর এমজর্ প্রহদসদব জনযুি হদযদের্ 

শালন্ত লাল তেন লতন বেজরর েনয ইলেয়ান বযািংজকর মযাজনলেিং লর্জরক্টর এবিং 

লেফ এলিলকউটিভ অলফসার লহজসজব লনেুক্ত হজয়জেন। পদ্মো েুনু্দরুর িাজন তাজক 

লনজয়ার্ করা হদয়দে |বতড মাজন লতলন বযািংক অব বজরাদার এলিলকউটিভ লর্জরক্টর 

(ED)। 
 

েোজমলনোডু়র জবনিজে মনেো লো গনণশোন মজণেুনরর রোিযেোল জনযুি 

হনলন  

তাধমলনাড়ুে প্রবীণ ধবদজধপ ক্রনতা লা গদনিান মধণপুদেে নতুন োজযপাল ধহসাদব 

ধনযুক্ত হদলন । ধতধন 2021 সাদলে 23 আগে ক্রর্থদক এই পদ্ে ্াধয়ত্ব 

সামলাদবন । 2021 সাদলে 10 আগে নাজমা ক্রহপতুিাে অবসদেে পে ক্রর্থদক 

এই প্টি িূনয ধেল । তােপে ক্রর্থদক ধসধকদমে োজযপাল গঙ্গা প্রসা্ এই পদ্ে 

্াধয়ত্ব পালন কেধেদলন। 
 

RBI ICICI বযোাংনকর MD এবাং CEO জহনিনব িন্দীে বেজশনক 

েুনরোয জননযোনগর অ্নুনমোদন জদনযনে 

ICICI বযাংদকে MD ও CEO ধহদসদব সিীপ বধক্সদক পুনোয় ধনদয়াদগে 

অনুদমা্ন ধ্দয়দে ধেজাভি  বযাঙ্ক অফ ইধন্ডয়া (RBI)। এটি 15 ই অদক্টাবে, 2021 

ক্রর্থদক 3 অদক্টাবে, 2023 পযিন্ত কাযিকে র্থাকদব। 3 অদক্টাবে, 2023। 9 আগে, 

2019 তাধেদখ অনুধষ্ঠত হওয়া বাধষ্িক সাধােণ সভায় ক্রিয়ােদহাল্ডােো 15 

অদক্টাবে, 2018, ক্রর্থদক 3 অদক্টাবে, 2023 সময়কাল পযিন্ত ধমোে বধক্সে ধনদয়াগ 

অনুদমা্ন কদেধেদলন। 
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ICICI বযাংক-ধভধেওকন ক্রলাণ ধবতদকি ে পে চিা ক্রকাচােদক এই প্ ক্রর্থদক 

বধহিৃত কো হয় । তখন অদক্টাবদে সিীপ বখধিে পোমিি্াতা ক্রকধভ কামার্থ 

এবং এন ভেুল দ্বাো ধতধন এই পদ্ে ্াধয়ত্ব িহণ কদেন। 
 

কযোরল ফোেড োনদো উজ্জীবন স্মল ফোইনযোন্স বযোাংনকর ইনেজরম CEO 

জহনিনব জনযুি হনযনেন 

সম্প্রধত CEO ধনধতন চুফ প্তযাগ কোে পে উজ্জীবন স্মল ফাইনযান্স বযাংদকে 

ইদেধেম CEO ধহদসদব কযােল ফাতি াদ্াে নাম ক্রোষ্ণা কো হদয়দে । তাদক 

বযাংদকে অধফসাে অন ক্রস্পিাল ধেউটি (OSD) ধহদসদবও ধনদয়াগ ক্র্ওয়া 

হদয়দে। ফুতি াদ্া বতি মাদন বযাংদকে ক্রহাধল্ডং ক্রকাম্পাধন উজ্জীবন ফাইনযাধন্সয়াল 

সাধভি দসে CEO ধহদসদব ্াধয়ত্ব পালন কেদেন। ধনদয়াগটি ভােতীয় ধেজাভি  

বযাদঙ্কে অনুদমা্ন সাদপদক্ষ। 
 

HSBC ইজন্ডযোর CEO জহনিনব জহনেন্দ্র মদনের জননযোনগর অ্নুনমোদন 

জদনযনে RBI  

ধেজাভি  বযাঙ্ক অফ ইধন্ডয়া (RBI) HSBC বযাংদকে (ইধন্ডয়া) ধচফ এদক্সধকউটিভ 

অধফসাে (CEO) ধহসাদব ধহদতন্দ্র ক্র্দভে ধনদয়াগ অনুদমা্ন কদেদে। RBI 24 

আগে, 2021 ক্রর্থদক ধতন বেদেে জনয এই অনুদমা্ন ধ্দয়দে। 2021 সাদলে 

জুন মাদস, HSBC ইধন্ডয়াে CEO ধহদসদব ধহদতন্দ্র ্াভদক ধনদয়াদগে ক্রোষ্ণা 

কদেধেল। ধহদতন্দ্র ক্র্ভ সুদেন্দ্র ক্রোিাে স্থাদন এই পদ্ে ্াধয়ত্ব ক্রনন । 

 

Banking News 
 

HDFC বযোাংক, ICICI এবাং Axis ব্লকনচইন েোটড -আনে জবজননযোগ 

করনে চনলনে  

ভােদতে ধতনটি বৃহিম ক্রবসেকাধে ঋণ্াতা - ICICI বযাংক, HDFC বযাংক এবং 

অযাধক্সস বযাংক ব্লকদচইন ফাইনযাধন্সয়াল ক্রটকদনালধজ ফামি IBBIC প্রাইদভট 

ধলধমদটদে ধবধনদয়াগ কেদত চদলদে । HDFC বযাংক এবং Axis বযাংক ক্রিয়াদেে 

জনয 5 লাখ টাকা কদে ধবধনদয়াগ কেদব । 
 

RBI িনলক্ষী িমবোয বযোনঙ্কর উের 50.35 লক্ষ টোকোর িজরমোনো 

আনরোে কনরনে 

ধেজাভি  বযাঙ্ক অফ ইধন্ডয়া নাধসদকে জনলক্ষ্মী ক্রকা-অপাদেটিভ বযাদঙ্কে দ্বাো ধকেু 

ধনয়ম লঙ্ঘণ কোে জনয 50.35 লক্ষ টাকাে জধেমানা আদোপ কদেদে। RBI 

কতৃি ক জাধে কো ধনদ ি্ িাবলী 'প্রোেজমক (Urban) িমবোয বযোাংনকর বোরো 

অ্নযোনয বযোাংনক আমোনে স্থোেন' এবং 'নমিোরজশে অ্ফ মেজর্ট 

ইনফরনমশন মকোম্পোজন' (ধসআইধস) -এে ধনদ ি্ ধিকা না মানাে জনয জনলক্ষ্মী 

ক্রকা-অপাদেটিভ বযাংদকে উপে জধেমানা আদোপ কো হদয়দে । 
 

SBI YONO এর িনয 'জিম বোইজন্ডাং' জফচোর চোলু কনরনে 

ভােদতে সবদচদয় বড় ঋণ্াতা ক্রেট বযাঙ্ক অফ ইধন্ডয়া (SBI) িাহকদ্ে ধবধভন্ন 

ধেধজটাল সংোন্ত জাধলয়াধত ক্রর্থদক েক্ষা কোে জনয একটি নতুন ধফচাে চালু 

কদেদে, যাে নাম 'জিম বোইজন্ডাং' । এই ধফচােটি YONO এবং YONO লাইট 

অযাপগুধলে জনয একটি নতুন এবং উন্নত ধনোপিা প্র্ান কেদব। নতুন ধসম 

বাইধন্ডং ধফচাদেে অধীদন YONO এবং YONO লাইট অযাপগুধল শুধুমাে ক্রসই 

সব ধেভাইদস কাজ কেদব যাদ্ে ধসম এে ক্রমাবাইল নিদেে সাদর্থ বযাংদকে 

ক্রেধজদিিন কো আদে। এই িযাটফদমিে নতুন সংিেণটিে মূল লক্ষয হল 

িাহকদ্ে উন্নত ধনোপিা প্র্ান কো এবং তাদ্ে সুধবধাজনক ও ধনোপ্ 

অনলাইন বযাংধকং সাধভি স প্র্ান কো। 
 

জকেোনব নেুন মিবো েোনবন? 

• উন্নত ধনোপিা ববধিষ্টয সহ YONO এবং YONO লাইদটে নতুন 

সংিেদণে অযাদক্সস ক্রপদত SBI িাহকদ্ে তাদ্ে ক্রমাবাইল অযাপ 

আপদেট কেদত হদব । 

• বযবহােকােীদ্ে এই অযাপগুধলদত এককালীন ক্রেধজদিিন প্রধেয়া সম্পন্ন 

কেদত হদব, ক্রযখাদন বযাংক ক্রেধজোে কো ক্রমাবাইল নিদেে ধসমটি যাচাই 

কেদব। 

• িাহকদ্ে অবিযই ক্রসই ধেভাইদসে সাদর্থ ক্রেধজোে কেদত হদব যাে 

ক্রেধজোেি  কেযাক্ট নিদেে ধসম েদয়দে। 
 

HDFC বযোঙ্ক 'Dukandar Overdraft Scheme' চোলু কনরনে 

HDFC বযাংক CSC SPV এে সাদর্থ পাটি নােধিদপে মাধযদম ক্রোট খুচো 

ধবদেতাদ্ে জনয ওেোররোফ্ট সুধবধা চালু কোে ক্রোষ্ণা কদেদে । এটি 

'Dukandar Overdraft Scheme' নাদম পধেধচত। HDFC বযাদঙ্কে এই 

ধিদমে লক্ষয হল ক্র্াকান্াে এবং বযবসায়ীদ্ে নগ্ সংকট কমাদত সাহাযয কো। 

বযাদঙ্কে মদত, সবিধনে ধতন বেদেে জনয খুচো ধবদেতাো ক্রয ক্রকানও বযাঙ্ক ক্রর্থদক 

েয় মাদসে বযাঙ্ক ক্রেটদমে প্র্ান কদে এই ধিদমে জনয আদব্ন কেদত পােদব। 

HDFC বযাঙ্ক ধববৃধতে ধভধিদত নূযনতম 50,000 টাকা ক্রর্থদক সদবিাচ্চ 10 লক্ষ 

টাকা অবধধ ওভােরাফ্ট অনুদমা্ন কেদব। গুরুত্বপূণিভাদব, HDFC বযাংক ধিদমে 

জনয আদব্নকােী খুচো ধবদেতাদ্ে কাে ক্রর্থদক জামানত ধনোপিা, বযবসাধয়ক 

আধর্থিক এবং আয়কে ধেটানি চাইদব না। 
 

জর্জিটোল বযোাংজকাংনয ইননোনেশননর িনয DBS জবশ্ববযোেী প্রশাংিো 

অ্িড ন কনরনে 

ধেধজটাল বযাংধকং-এ ইদনাদভিদনে জনয DBS ধবেবযাপী ধবজয়ী ধহদসদব 

সোধনত হদয়দে। এোড়া DBS বযাংক এজশযো-েযোজিজফক অ্ঞ্চনলর জবিযী 

ধহদসদবও স্বীকৃত লাভ কদেদে এবং সাইবাে ধসধকউধেটি কযাটাগধেদত জনরোেদ 

অ্যোনক্সি এবং জরনমোট ওযোজকড াং িজলউশননর জনয জয়ী হদয়দে । 
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RBI IndusInd বযোঙ্কনক 'এনিজন্স বযোাংক' জহনিনব কোি করোর 

অ্নুমজে জদনযনে 

জরিোেড  বযোঙ্ক অ্ফ ইজন্ডযো (RBI) একটি 'এনিজন্স বযোাংক' ধহদসদব কাজ 

কোে জনয IndusInd বযাংকদক তাধলকাভুক্ত কদেদে। একটি এদজধন্স বযাংক 

ধহসাদব, IndusInd বযাংক সকল ধেদনে সেকাে-পধেচাধলত বযবসাে সাদর্থ 

সম্পধকি ত ক্রলনদ্ন কোে ক্রযাগয হদয় উদঠদে ।  
 

একর্ট েোজলকোেুি 'এনিজন্স বযোাংক' জহিোনব, IndusInd বযোাংক জকেু 

মলননদন করনে েোরনব । মযমন: 

• োজয/দকন্দ্রীয় সেকাদেে পক্ষ ক্রর্থদক CBDT, CCBIC এবং GST এে 

অধীদন োজস্ব প্রাধপ্ত সংোন্ত ক্রলনদ্দনে পধেচালনা কেদত পােদব । 

• কু্ষদ্র িঞ্চয প্রকল্প (SSS) সম্পধকি ত োজয/দকন্দ্র সেকাদেে পক্ষ ক্রর্থদক 

ক্রপনিন প্র্াদনে জনয ক্রলনদ্ন কেদত পােদব । 

• েযাম্প ধেউটি চাজি  সংিহ, এবং নধর্থপে প্রকাদিে জনয নাগধেকদ্ে কাে 

ক্রর্থদক েযাম্প ধেউটি সংিহ কেদত পােদব । 
 

RBI জহউনলট-েযোকোর্ড  ফোইনযোজন্সযোল িোজেড নি 6 লোে টোকো িজরমোনো 

কনরনে  

ধেজাভি  বযাঙ্ক অফ ইধন্ডয়া (RBI) ক্রবঙ্গালুরু-ধভধিক ধহউদলট-পযাকােি  

ফাইনযাধন্সয়াল সাধভি দসস (ইধন্ডয়া) প্রাইদভট ধলধমদটদেে উপে 6 লক্ষ টাকাে 

আধর্থিক জধেমানা আদোপ কদেদে। প্রধানত দুটি কােদণ, ক্রযমন- (i) বৃহিে 

ক্রেধেট সম্পধকি ত তর্থয ক্রসন্ট্রাল ধেদপাধসটধে অফ ইনফেদমিদন জমা ক্র্ওয়াে 

জনয এবং (ii) ক্রেধেট ইনফেদমিন সংস্থাগুধলদত ক্রেধেট ক্রেটা জমা ক্র্ওয়াে 

জনয RBI এই জধেমানা কদেদে । 

ভােতীয় ধেজাভি  বযাঙ্ক অযাক্ট, 1934 এবং ক্রেধেট ইনফেদমিন ক্রকাম্পাধন 

(দেগুদলিন) অযাক্ট, 2005 এে অধীদন জধেমানাটি আদোপ কো হদয়দে। 
 

RBI বোই-মোন্থজল মজনটোজর েজলজি মঘোষণো করল 

ভােতীয় ধেজাভি  বযাঙ্ক (RBI) বাই-মান্থধল মধনটাধে পধলধস ক্রোষ্ণা কদেদে। টানা 

সপ্তমবাদেে মদতা RBI গভনিে িধক্তকান্ত ্াদসে ক্রনতৃদত্ব মধনটাধে পধলধস কধমটি 

(MPC) একই অবস্থা বজায় ক্রেদখদে। RBI সবিদিষ্ তাে পধলধস ক্রেট 22 ক্রম, 

2020 ক্রত সংদিাধন কদেধেল। সভাটি 4 ক্রর্থদক 6 আগদেে মদধয অনুধষ্ঠত 

হদয়ধেল। বাধক সভাগুধল অদক্টাবদে (6 ক্রর্থদক 8), ধেদসিদে (6 ক্রর্থদক 8) এবং 

ক্রফব্রুয়াধেদত (7 ক্রর্থদক 9, 2022) অনুধষ্ঠত হদব । 
 

মোজিড নোল েযোজন্ডাং মফজিজলর্ট (MSF) মরট এবাং বযোাংক মরট অ্েজরবজেড ে 

রনযনে: 

• পধলধস ক্রেদপা ক্রেট: 4.00% 

• ধেভাসি ক্রেদপা ক্রেট: 3.35% 

• মাধজি নাল েযাধন্ডং ক্রফধসধলটি ক্রেট: 4.25% 

• বযাংক ক্রেট: 4.25% 

• CRR: 4% 
 

RBI বযোাংক িোজলযোজেিজনে িনচেনেোমূলক অ্জেযোননর িনয নীরি 

মচোেড়োনক জননযোগ কনরনে 

ধেধজটাল বযাংধকং সম্পধকি ত জাধলয়াধতে ধবরুদদ্ধ মানুষ্দক সতকি  কেদত ধেজাভি  

বযাঙ্ক অফ ইধন্ডয়া (RBI ) একটি জনসদচতনতামূলক অধভযান শুরু কদেদে। এই 

নতুন প্রচাোধভযাদনে জনয RBI অধলধম্পক স্বণিপ্কপ্রাপ্ত নীেজ ক্রচাপড়াদক ্ দল 

সাধমল কদেদে । ক্রকন্দ্রীয় বযাংক মানুষ্দক একটু সতকি  হদত বদলদে, তাে কােণ 

এই সতকি তা তাদ্ে অদনক ধবপ্ ক্রর্থদক েক্ষা কেদত পাদে। একটু সাবধানতা 

অদনক সমসযাে সমাধান কেদত পাদে । 

প্রচাোধভযাদনে মাধযদম OTP, CVV নিে এবং ATM PIN এে মদতা ধবি্ 

তর্থয কাদো সামদন প্রকাি না কোে আহ্বান জানাদনা হদয়দে । বযবহােকােীদ্ে 

েন েন তাদ্ে অনলাইন বযাংধকং পাসওয়ােি  এবং ধপন নিে পধেবতি ন কেদত বলা 

হদয়দে । এটিএম কােি , ক্রেধেট কােি , ক্রেধবট কােি  প্রভৃধত হাধেদয় ক্রগদল অধবলদি 

ব্লক কেদত বলা হদয়দে । চুধে হদয় ক্রগদলও বা হাধেদয় ক্রগদল কােি টি তৎক্ষণাৎ 

ব্লক কেদত আহ্বান জানাদনা হদয়দে । 
 

1 অ্নিোবর মেনক ATM-এর নগদ টোকো ফুজরনয মগনল বযোঙ্কগুজলনক 

শোজস্ত মদনব RBI  

ধেজাভি  বযাঙ্ক অফ ইধন্ডয়া (RBI) 'ATM পুনোয় পূেণ না কোে জনয িাধস্তে ধিম' 

চালু কেল, যাে ধভধিদত RBI ATM/WLA-এে নগ্ ফুধেদয় ক্রগদল আধর্থিক 

জধেমানা আদোপ কেদব। ATM-এ নগ্ টাকা না র্থাকাে কােদণ জনসাধােণ 

অসুধবধাে সেুখীন হদল ধেজাভি  বযাঙ্ক এই ধেদনে ক্রমধিদন সময়মদতা ক্রনাট পূেদণ 

বযর্থিতাে জনয বযাংকগুধলদক িাধস্ত ক্র্ওয়াে ধসদ্ধান্ত ধনদয়দে। ATM-এ নগ্ 

পুনোয় পূেণ না কোে জনয জধেমানাে পধেকল্পনা প্রণয়ন কো হদয়দে যাদত 

ATM-এে মাধযদম জনসাধােণ পযিাপ্ত নগ্ পায়। 
 

কোযডকর জদন: 

এই প্রকল্পটি 01 অদক্টাবে, 2021 ক্রর্থদক কাযিকে কো হদব। অতএব, বযাংক/ 

WLAO- ক্রক ATM-এ নগ্ প্রাপযতা পযিদবক্ষদণে জনয একটি িধক্তিালী বযবস্থা 

স্থাপন কেদত হদব এবং নগ্ টাকা ক্রিষ্ হওয়াে আদগ যাদত সময়মত তা পুনোয় 

পূেণ কো হয় ক্রসটি ধনধিত কেদত হদব। 
 

দনের েজরমোণ 

ক্রয ক্রকাদনা ATM -এ ্ি েণ্টাে ক্রবধি সময় ধদে নগ্ অর্থি না র্থাকদল ক্রসই 

ATM টিে জনয বযাংকটিে উপে মাদস 10,000 টাকা জধেমানা হদব। ক্রহায়াইট 

ক্রলদবল এটিএম (WLAs) -এে ক্রক্ষদে, জধেমানা ক্রসই বযাদঙ্কে কাে ক্রর্থদক ক্রনওয়া 

হদব যা ক্রসই ধনধ ি্ ষ্ট WLA-এে নগ্ প্রদয়াজনীয়তা পূেণ কেদে। বযাংক তাে 

ধবদবচনাে ধভধিদত, WLA অপাদেটদেে কাে ক্রর্থদক জধেমানা আ্ায় কেদত 

পাদে। 
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িূনযড োদয স্মল ফোইনযোন্স বযোঙ্ক ‘নহলে এন্ড ওনযলননি মিজোংি 

একোউে' েুনলনে  

সূদযিা্য় স্মল ফাইনযান্স বযাংক (SSFB) িাহকদ্ে সম্প্ বৃধদ্ধদত সাহাযয কোে 

জনয এবং ক্রকাধভে -19 মহামােী পধেধস্থধতদত িাহকদ্ে পধেবাদেে মানুষ্দ্ে 

স্বাদস্থযে যত্ন ক্রনওয়াে ক্রক্ষদে তাদ্ে সামর্থি কোে উদেদিয 'সূদযিা্য় ক্রহলর্থ এন্ড 

ওদয়লদনস ক্রসধভংস অযাকাউে' চালু কদেদে। অযাকাউেটিদত একটি আকষ্িণীয় 

সুদ্ে হাে প্র্ান কো হদব এবং চােজন স্দসযে পধেবাদেে জনয ধতনটি প্রধান 

সুধবধা প্র্ান কেদব, ক্রযমন 25 লাখ টাকাে টপ-আপ স্বাস্থয বীমা, বাধষ্িক স্বাস্থযদসবা 

পযাদকজ এবং অন-কল জরুেী অযািুদলন্স ধচধকৎসা ক্রসবা। 
 

RBL বযোাংক ক্লোউর্ প্রদোনকোরী জহনিনব AWS মক জনবডোচন কনরনে  

RBL বযাংক আমাজন ওদয়ব সাধভি দসস (AWS) ক্রক বযাংদকে ক্লাউে 

প্র্ানকােী ধহদসদব ক্রবদে ধনদয়দে। AWS AI- চাধলত বযাংধকং সমাধানগুধলদক 

িধক্তিালী কেদত এবং বযাংদক ধেধজটাল রূপান্তে আনদত RBL বযাঙ্কদক সাহাযয 

কদেদে । 
 

েোরেীয মন বোজহনী, IDFC ফোেড  বযোাংক 'Honour FIRST' বযোাংজকাং 

িলুযশন চোলু কনরনে  

ভােতীয় ক্রন বাধহনী 'Honour FIRST' চালু কোে জনয ইনফ্রািাকচাে 

ক্রেদভলপদমে ফাইনযান্স ক্রকাম্পাধনে (IDFC) ফােি  বযাংদকে সদঙ্গ একটি 

MoU স্বাক্ষে কদেদে। 'Honour FIRST' হল ভােতীয় ক্রন বাধহনীে কমীদ্ে 

এবং বয়িদ্ে ক্রসবা প্র্ান কোে জনয একটি ধপ্রধময়াম বযাংধকং সলুযিন । 
 

RBI আজেডক অ্িেুড জি িূচক (Financial Inclusion Index) চোলু 

কনরনে 

ভােতীয় ধেজাভি  বযাঙ্ক আধর্থিক অন্তভুি ধক্ত সূচক (FI-Index) চালু কদেদে, যা 

ভােদত আধর্থিক অন্তভুি ধক্তে পধেমাদণে একটি পধেমাপ। FI-সূচদক ভােদতে 

বযাংধকং, ধবধনদয়াগ, বীমা, োক এবং ক্রপনিন খাদতে ধববেণ অন্তভুি ক্ত েদয়দে। 

চলধত বেদেে এধপ্রদল প্রর্থম ধদ্বমাধসক মুিানীধতদত এটিে ক্রোষ্ণা কো হদয়ধেল । 
 

 

SBI Life র্েুর্ এজ্ -র্ামন বীমা পপ্রিপ্রস “SBI Life eShield Next” 

োিু কদরদে 

SBI Life Insurance একটি অননয নতুন এে টামড িজটকশন সললউশন ‘SBI Life 

eShield Next' োলু করার রঘাষণা কজরজে ,ো বীমাকৃত বযলক্তর েীবজনর িধান 

মাইলফলক অেড জনর সাজথ সাজথ সুরক্ষা কভাজরের 'মাত্রা বাডাজব '। এর মাজন হল 
রে পলললসটি েক মাজকড জটর সাজথও েুক্ত নয় আবার পলললসধারীজদর সাজথ রকান লাভ 

বা লভযািংশ রশয়ার কজর না। 
 

িরকোর বযোাংক কমডচোরীনদর েোজরবোজরক মেনশন বোজড়নয 30% করোর 

অ্নুমজে জদনযনে 

ক্রকন্দ্রীয় সেকাে ইধন্ডয়ান বযাঙ্কস অযাদসাধসদয়িদনে (IBA) প্রস্তাবটি অনুদমাধ্ত 

কদেদে, ক্রযখাদন পাধেবাধেক ক্রপনিদনে ক্রিষ্ ক্রবতদনে 30% বাড়াদনাে কর্থা বলা 

হদয়ধেল । এই অনুদমা্দনে তাৎক্ষধণক সুধবধা হদব ক্রয, মৃত বযাঙ্ক কমিচােীে ক্রিষ্ 

ক্রবতদনে উপে ধনভি ে কদে সেকাধে বযাংদকে কমিচােীদ্ে পাধেবাধেক ক্রপনিন 

প্রধত মাদস সদবিাচ্চ 9,284 টাকা বৃধদ্ধ পাদব । 

অনযানয বড় ক্রোষ্ণা হল NPS (নযািনাল ক্রপনিন ধসদেম) এে অধীদন 

কমিচােীদ্ে ক্রপনিন তহধবদল ধনদয়াগকােী বযাংদকে অব্ান বতি মান 10 িতাংি 

ক্রর্থদক বাধড়দয় 14 িতাংি কো হদব । সেকাধে বযাংদকে প্রায় 60% কমিচােী NPS 

এে অধীদন েদয়দে | 
 

RBI কোর্ড  মেনমে মটোনকনোইনিশন িুজবধো লযোেটে, েজরধোননযোগয 

জর্েোইনি প্রিোজরে কনরনে  

2019 সাদল, RBI অনুদমাধ্ত কােি  ক্রপদমে ক্রনটওয়াকি গুধলদক ক্রমাবাইল ক্রফান 

এবং টযাবদলদটে মাধযদম ক্রয ক্রকানও ক্রটাদকন অনুদোধকােীদক (দযমন, তৃতীয় 

পদক্ষে অযাপ প্র্ানকােী) কােি  ক্রটাদকনাইদজিন পধেদষ্বা ক্র্ওয়াে অনুমধত 

ধ্দয়ধেল। এখন RBI ক্রটাদকনাইদজিদনে সুদযাগ বাধড়দয়দে কনধসউমাে 

ধেভাইস, ক্রযমন - লযাপটপ, ক্রেিটপ, পধেধানদযাগয (েধড়, বযান্ড ইতযাধ্), 

ইোেদনট অফ ধর্থংস (IoT) ধেভাইস ইতযাধ্দত। 

ক্রটাদকনাইদজিদনে অনুমধত ধবধভন্ন চযাদনদল [দযমন, ধনয়াে ধফল্ড 

কধমউধনদকিন (NFC) / মযাগদনটিক ধসধকউে ট্রান্সধমিন (MST) ধভধিক 

কোক্টদলস ক্রলনদ্ন, ইন-অযাপ ক্রপদমে, QR ক্রকাে-ধভধিক ক্রপদমে ইতযাধ্] 

ধবসৃ্তত কো হদয়দে । 
 

PIDF জস্কনমর অ্ধীনন PM SVANidhi জস্কনমর িুজবধোনেোগীনদর 

অ্িেুড ি কনরনে RBI  

ভােতীয় ধেজাভি  বযাঙ্ক ক্রপদমে ইনফ্রািাকচাে ক্রেদভলপদমে ফান্ড (PIDF) 

ধিদমে অধীদন PM ধিট ক্রভন্ডাদেে আত্মধনভি ে ধনধধ (PM SVANidhi) ধিম 

এে অংি ধহসাদব ধচধিত টায়াে -1 এবং টায়াে -2 ক্রসোদেে ধিট ক্রভন্ডােদ্ে 

অন্তভুি ক্ত কোে ক্রোষ্ণা কদেদে । ক্রপদমে ইনফ্রািাকচাে ক্রেদভলপদমে ফান্ড 

(PIDF) ধিমটি পদয়ে অব ক্রসল (PoS) ইনফ্রািাকচাে (উভয় িােীধেক এবং 

ধেধজটাল ক্রমাে) টায়াে -3 ক্রর্থদক টায়াে -6 ক্রসোে এবং উিে-পূবিাঞ্চলীয় োদজয 

স্থাপদনে জনয উৎসাধহত কোে উদেদিয চালু কো হদয়ধেল। 

http://www.careerpower.in/
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তাই এখন RBI ধবদিষ্ভাদব টায়াে-1 এবং টায়াে-2 ক্রসোদেে োস্তাে 

ধবদেতাদ্ে PIDF ধিদমে অংি হওয়াে অনুমধত ধ্দয়দে। টায়াে-3 ক্রর্থদক 

টায়াে -6 এে ক্রসোদেে োস্তাে ধবদেতাো ধেফিভাদব ধিদমে আওতায় র্থাকদব। 

বতি মাদন PIDF এে 345 ক্রকাটি টাকাে একটি কপিাস েদয়দে । 
 

জনমডলো িীেোরমন েোবজলক মিির বযোঙ্ক জরফমডি এনিন্ডো (EASE 4.0) 

উনমোচন কনরনেন 

ক্রকন্দ্রীয় অর্থি ও কদপিাদেট ধবষ্য়ক মন্ত্রী ধনমিলা সীতাোমন 2021-22 সাদলে জনয 

পাবধলক ক্রসক্টে বযাদঙ্কে (PSB) ধেফমিস এদজন্ডা ‘EASE 4.0’ এে চতুর্থি 

সংিেদণে উদন্মাচন কদেদেন। EASE 4.0 এে প্রধান ধবষ্য় হল "Technology-

enabled, simplified, and collaborative banking।" EASE এে পুদো অর্থি 

হল "Enhanced Access & Service Excellence (EASE)।" 
 

EASE 4.0 এর উনেশয জক ? 

EASE 4.0 এে উদেিয হল িাহকদকধন্দ্রক ধেধজটাল রূপান্তদেে এদজন্ডা এবং 

PSB’ে কাজ কোে পদ্ধধতদত ধেধজটাল এবং ক্রেটা গভীেভাদব সংযুক্ত কো। 

EASE 4.0 সমস্ত PSB গুধলদক digital-attacker বযাদঙ্ক রূপান্তধেত কোে জনয 

এদজন্ডা এবং ক্রোেমযাপ ক্রসট কদে । 
 

EASE 4.0 এর অ্ধীনন গুরুত্বেূণড উনদযোগ: 

• স্মাটি  ক্রলধন্ডং ফে এস্পায়াধেং ইধন্ডয়া  

• নতুন যুদগে 24 × 7 বযাধঙ্কং উইর্থ ক্রেধসধলদয়ে ক্রটকদনালধজ  

• ক্রকালাদবাদেটিভ বযাধঙ্কং ফে ধসনাধজি সটিক আউটকামস  

• ক্রটক-এনাদবল্ড ইস অফ বযাংধকং  

• ইন্সটিউনালইধজে প্রুদেে বযাধঙ্কং  

• গভদনিন্স এবং আউটকাম ক্রসধন্ট্রক HR 

 

Science & Technology 
 

ইিনরো-নোিোর ময ে জমশন NISAR িযোনটলোইট 2023 িোনল উৎনক্ষেণ 

করো হনব 

ইসদো-নাসাে ক্রয র্থ ধমিন NISER (NASA-ISRO ধসদন্থটিক অযাপােচাে 

োোে) সযাদটলাইট 2023 সাদলে প্রর্থম ধ্দক উৎদক্ষপণ কো হদব । এে লক্ষয 

হল উন্নত োোে ইদমধজং বযবহাে কদে ভূধম পৃদষ্ঠে পধেবতি নগুধল পধেমাপ কো । 

এটি একটি তবে বযোন্ড (L-বযান্ড এবং S-বযান্ড) োোে ইদমধজং ধমিন, যা সমূ্পণি 

ক্রপালাধেদমট্রিক এবং ইোেদফদোদমট্রিক অপাদেিদনে সাহাদযয ভূধম, গােপালা 

এবং োদয়াধস্ফয়াদে ক্রোটখাদটা পধেবতি ন পযিদবক্ষণ কদে। 

নাসা L-বযান্ড SAR এবং সংযুক্ত ধসদেমগুধল উন্নত কেদে । অনযধ্দক ISRO 

S-বযান্ড SAR, মহাকািযান বাস, লঞ্চ যান এবং সংধিষ্ট লঞ্চ পধেদষ্বাগুধল উন্নত 

কেদে। ধমিদনে প্রধান উদেিয হল পৃধর্থবীে পধেবধতি ত বাস্তুতন্ত্র, ভূধম ও উপকূলীয় 

প্রধেয়া, ভূধমে ধবকৃধত এবং োদয়াধস্ফয়াদে জলবাযু় পধেবতি দনে প্রভাব সম্পদকি  

জ্ঞান অজি ন কো । NISER হল ইসদো এবং নাসাে অনযতম গুরুত্বপূণি ধমধলত 

প্রকল্প । 2015 সাদল তৎকালীন ক্রপ্রধসদেে বাোক ওবামাে ভােত সফদেে সময় 

ভােত ও যুক্তোষ্ট্র এই ধমিদনে জনয ধমধলতভাদব সেধত প্রকাি কদেধেল । 
 

েোরে উন্নে জিও ইনমজিাং িযোনটলোইট ‘Gisat-1’ লঞ্চ করনে চনলনে  

ভােত অবদিদষ্ তাে সবিাধধক উন্নত ধজও-ইদমধজং সযাদটলাইট (GiSAT-1) 

লঞ্চ কেদত চদলদে, যা ধ্দন 4-5 বাে ইদমধজং কদে পাধকস্তান ও চীদনে 

সীমানাসহ উপমহাদ্দিে আেও ভাল পযিদবক্ষণ কেদত সাহাযয কেদব । 12 

আগে শ্রীহধেদকাটা ক্রর্থদক সযাজটলাইটটি লঞ্চ কো হদব। ইসদোে GSLV-F10 

েদকটটি অবদিদষ্ 2,268-দকধজ Gisat-1, ক্রকােনাম EOS-3 ধজও-অেধবদট 

স্থাপন কো হদব । চলধত বেদে এটি হদব ভােদতে প্রর্থম সযাদটলাইট লঞ্চ । 
 

ইিনরোর প্রধোন মক জিেোন মহলে মকোনযে েোজর্র উনবোধন করনলন 

ইসদোে প্রধান েঃ ক্রক ধসভান আনুষ্ঠাধনকভাদব ক্রহলর্থ ক্রকাদয়ে োধেে (ইসদোে 

ক্রস্পস ক্রটকদনালধজ দ্বাো স্বাস্থযগত মান উন্নয়ন ক্ষমতা বৃধদ্ধ কো) উদদ্বাধন 

কদেদেন, যা ভােতবদষ্িে 20 টি ক্রবসেকাধে হাসপাতাল দ্বাো পধেচাধলত হদব। 

ইদভেটি অযাদসাধসদয়িন অব ক্রহলর্থ ক্রকয়াে ক্রপ্রাভাইোসি ইধন্ডয়া (AHPI) এবং 

ক্রসাসাইটি ফে ইমাদজি ধন্স ক্রমধেধসন ইন ইধন্ডয়া (SEMI) দ্বাো ক্রয র্থভাদব 

আদয়াজন কো হদয়ধেল । 
 

HCL মটকননোলজিি 4 ট্রিজলযন টোকোর মোনকড ট-কযোজেটোল অ্িড নকোরী 

চেুেড আইর্ট ফোমড হনযনে 

HCL ক্রটকদনালধজদসে মাদকি ট কযাধপটালাইদজিন (মাদকি ট-কযাপ) প্রর্থমবাে 3 

ট্রিধলয়ন টাকা স্পিি কদেদে। HCL ক্রকাম্পাধন টাটা কনসালদটধন্স সাধভি দসস 

(TCS), ইনদফাধসস এবং উইদপ্রাে পদে এই কৃধতত্ব অজি নকােী চতুর্থি ভােতীয় 

তর্থয প্রযুধক্ত (IT) সংস্থা হদয় উঠদে। 

TCS এবং ইনদফাধসদসে পদে HCL োজদস্বে ধ্ক ক্রর্থদক তৃতীয় বৃহিম 

ভােতীয় আইটি পধেদষ্বা প্র্ানকােী সংস্থা। ক্রকাম্পাধনে ধবেবযাপী এক ববধচেযময় 

উপধস্থধত েদয়দে এবং এটি একটি প্রধতধষ্ঠত িাহক ক্রবসদক বযাপক আইটি পধেদষ্বা 

প্র্ান কদে। এে ইধেধনয়াধেং এবং R&D পধেদষ্বাদত ্ক্ষতা েদয়দে । 
 

জরনমোট মিজন্সাং িযোনটলোইট মর্টো মশযোজরাংনয িহনযোজগেোর িনয চুজি 

স্বোক্ষর কনরনে জব্রকি 

িাধজল, োধিয়া, ভােত, চীন এবং ্ধক্ষণ আধফ্রকা (ধিকস) ধেদমাট ক্রসধন্সং সযাদটলাইট 

ক্রেটা ক্রিয়াধেংদয় সহদযাধগতাে জনয একটি চুধক্তদত স্বাক্ষে কদেদে বদল ভােতীয় 

মহাকাি গদবষ্ণা সংস্থা,ইসদো জাধনদয়দে। 17 আগে স্বাক্ষধেত চুধক্ত অনুযায়ী ধিকস 

মহাকাি সংস্থাগুধলে ধনধ ি্ ষ্ট ধেদমাট ক্রসধন্সং উপিহগুধলে একটি ভাচুি য়াল নক্ষেমেল 

বতধে কেদব এবং তাদ্ে ধনজ ধনজ িাউন্ড ক্রষ্টিনগুধল তর্থয িহণ কেদত পােদব। 

এটি ববধেক জলবায়ু পধেবতি ন, বড় ধেদনে দুদযিাগ এবং পধেদবি সুেক্ষাে মদতা চযাদলে 

ক্রমাকাদবলায় ধিকস মহাকাি সংস্থাে মদধয বহুপাধক্ষক সহদযাধগতা ক্রজাে্াে কেদত 

অব্ান োখদব। ভােদতে ধিকস ক্রচয়ােমযাদনে অধীদন চুধক্তটি স্বাক্ষধেত হদয়ধেল। 
 

ধনমডন্দ্র প্রধোন আইআইর্ট-হোযদ্রোবোনদ প্রজেজিে এআই- মিেোর ফর 

জরিোচড  অ্যোন্ড ইননোনেশন উনবোধন কনরনেন 

ইধন্ডয়ান ইনধেটিউট অফ ক্রটকদনালধজ-হায়িাবাদ্ (আইআইটি-এইচ) প্রধতধষ্ঠত 

আটিি ধফধসয়াল ইদেধলদজন্স এে ক্রসোে ফে ধেসাচি  অযান্ড ইদনাদভিন উদদ্বাধন কদেদেন 

ক্রকন্দ্রীয় ধিক্ষামন্ত্রী ধদমিন্দ্র প্রধান। ধতধন প্ার্থি ধবজ্ঞান ও ক্রমটালাধজি কযাল ইধেধনয়াধেং 

ধবভাদগে প্রর্থম একাদেধমক ভবন, হাই-পােফেমযান্স কধম্পউটিং ক্রসোে এবং হাই-

ক্রেদজাধলউিন ইদলক্ট্রন মাইদোদিাধপ ফযাধসধলটি উদদ্বাধন কদেন। 
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জাপান ইোেনযািনাল ক্রকা-অপাদেিন এদজধন্স-জাইকাে সহদযাধগতায় আটিি ধফধসয়াল 

ইদেধলদজন্স এে ক্রসোে ফে ধেসাচি  অযান্ড ইদনাদভিন আন্তজি াধতক সহদযাধগতাে 

সদবিািম উ্াহেণ। লযাব স্থাপদনে জনয হাধনওদয়ল ক্রটকদনালধজ সধলউিদনে সাদর্থ 

ধবেধব্যালদয়ে একটি চুধক্ত আদে। 
 

IIT মোদ্রোি েোরনের প্রেম মমোটরচোজলে হুইলনচযোর 'NeoBolt' তেজর 

কনরনে 

IIT মািাজ ভােদতে প্রর্থম ক্রমাটে চাধলত হুইলদচয়াে 'NeoBolt' বতধে কদেদে, 

যা শুধুমাে সমতল োস্তায় নয় এমনধক অসমতল োস্তায়ও বযবহাে কো ক্রযদত 

পাদে। এটিে সদবিাচ্চ গধত প্রধত েোয় 25 ধকদলাধমটাে। গদবষ্কো ক্রলাদকাদমাটে 

প্রধতবন্ধী বযধক্তদ্ে জনয কাজ কদে এমন সংস্থা এবং হাসপাতালগুধলে সাদর্থ 

সহদযাধগতা কদে তাদ্ে অধভজ্ঞতাে ধভধিদত এটি বতধে কদেদেন। 
 

'জনওনবোল্ট' িম্পনকড : 

• IIT মািাজ জাধনদয়দে ক্রয হুইলদচয়ােটি বযবহােকােীদ্ে জনয আনুমাধনক 

55,000 টাকা মূদলয পাওয়া যাদব। 

• ক্রমাটে চাধলত সংযুধক্ত, NeoBolt, হুইলদচয়ােটিদক একটি ধনোপ্, োস্তায় 

চালাদনাে যানবাহদন রূপান্তধেত কদেদে । 

• এটি একটি ধলধর্থয়াম-আয়ন বযাটাধে দ্বাো চাধলত এবং প্রধত চাদজি  25 ধকধম 

পযিন্ত দূেত্ব ক্রযদত পাদে। এটি হুইলদচয়াে বযবহােকােীদ্ে একটি 

সুধবধাজনক, ধনোপ্ এবং কম খেদচে যাদনে অধভজ্ঞতা প্র্ান কেদব । 

 

Summits & Conference 
 

G20 কোলচোর মন্ত্রীনদর তবঠনক েোরেীয প্রজেজনজধদনলর মনেৃত্ব জদনলন 

মীনকোশী মলজে 

ভােদতে সংিৃধত মন্ত্রী মীনকোশী মলজে ভােত সেকাদেে পক্ষ ক্রর্থদক G20 

সংিৃধত মন্ত্রীদ্ে ববঠদক অংি ধনদয়ধেদলন। দুই ধ্দনে ববঠকটি 29 জুলাই এবং 

30 জুলাই ইতাধলদত আদয়াধজত হদয়ধেল । আদলাচনাে ক্রিদষ্, G20 সংিৃধত 

মন্ত্রীো G20 সংিৃধত ওয়াধকি ং গ্রুদপে ক্রেফাদেদন্সে িতি াবলী িহণ কদেন। 
 

আনলোচনোর মূল জবষয জেল: 

• সাংিৃধতক ঐধতহয েক্ষা কো; 

• সংিৃধতে মাধযদম জলবাযু় সংকট ক্রমাকাদবলা; 

• প্রধিক্ষণ ও ধিক্ষাে মাধযদম ধনমিাণ ক্ষমতা বৃধদ্ধ; 

• ধেধজটাল ট্রানধজিন এবং সংিৃধতে জনয নতুন প্রযুধক্ত; এবং 

• বৃধদ্ধে চালক ধহসাদব সংিৃধত এবং ধেদয়টিভ ক্রসক্টে । 
 

মরঞ্জ মটকননোলজির উের জবেীয IEEE আিিড োজেক িনম্মলন হল  

ক্রেে ক্রটকদনালধজ (ICORT-2021) এে উপে ধদ্বতীয় ইনধেটিউট অফ 

ইদলকট্রিকযাল অযান্ড ইদলকট্রধনক্স ইধেধনয়াসি (IEEE) ইোেনযািনাল 

কনফাদেন্স অনুধষ্ঠত হল । ধেদফন্স ধেসাচি  এন্ড ক্রেদভলপদমে অগিানাইদজিন 

(DDRDO) এে ইধেদিদটে ক্রটে ক্রেে (ITR) চধন্ডপুদে এই সদেলনটিে 

আদয়াজন কো হদয়ধেল।  
 

জকনরন জরজিিু জমজনেোর অ্ফ িোজেি এর অ্ষ্টম SCO িেোয মযোগ 

জদনলন  

ক্রকন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী ধকদেন ধেধজজু সাংহাই ক্রকা-অপাদেিন অগিানাইদজিন 

(SCO) এে ধমধনোে অফ জাধেদসে অষ্টম সভায় অংিিহণ কেদলন । আইন 

ও ধবচাে প্রধতমন্ত্রী অধযাপক এসধপ ধসং বাদেলও ববঠদক উপধস্থত ধেদলন। 

ভাচুি য়াল ইদভে চলাকালীন ধকদেন ধেধজজু সবাে জনয সাশ্রয়ী এবং সহজ সুধবধাে 

জনয ভােত সেকাদেে গৃহীত উদ্যাদগে কর্থা তুদল ধদেন। 
 

জমর্টাংর্ট িম্পনকড : 

ধতনধ্দনে এই ববঠকটি তাধজধকস্তাদন আদয়াজন কো হদয়ধেল এবং 

তাধজধকস্তাদনে ধবচােমন্ত্রী এম ক্রক আশুধেয়ন এে সভাপধত ধেদলন । ‘ ‘ভােত, 

কাজাখস্তান, চীন, ধকেধগস্তান, পাধকস্তান, োধিয়ান ক্রফোদেিন, তাধজধকস্তান ও 

উজদবধকস্তান’ এে আইন ও ধবচাে মন্ত্রণালদয়ে বধেষ্ঠ কমিকতি া এবং ধবদিষ্জ্ঞো 

এই ববঠদক অংি ক্রনন। 
 

UNSC জর্নবনটর িেোেজেত্বকোরী প্রেম েোরেীয প্রধোনমন্ত্রী হনলন 

মমোদী 

ভােদতে প্রধানমন্ত্রী নদেন্দ্র ক্রমা্ী ধভধেও কনফাদেদন্সে মাধযদম জাধতসংে 

ধনোপিা পধেষ্দ্ে (UNSC) প্রকািয ধেদবদটে সভাপধতত্ব কেদলন । এে সাদর্থ 

প্রধানমন্ত্রী ক্রমা্ী ভােদতে প্রর্থম প্রধানমন্ত্রী হদয়দেন ধযধন UNSC- এে প্রকািয 

ধেদবদটে সভাপধতত্ব কদেদেন। এটি মদন োখদত হদব ক্রয, ভােত ফ্রাদন্সে কাে 

ক্রর্থদক 2021 সাদলে আগদে জাধতসংদেে ধনোপিা পধেষ্দ্ে সভাপধতত্ব িহণ 

কদেদে। 

এই উচ্চ স্তদেে প্রকািয ধবতদকি ে ধর্থম ধেল 'Enhancing Maritime 

Security – A Case for International Cooperation'। ভােত 

ক্রপ্রধসদেে র্থাকাকালীন িাধন্তেক্ষা এবং সন্ত্রাস ্মন ধবষ্দয় আেও দুটি ববঠদকে 

আদয়াজন কেদব। 
 

েোরে IBSA েযডটন মন্ত্রীনদর তবঠনকর আনযোিন কনরনে  

ভাচুি য়াল িযাটফদমিে মাধযদম ভােত IBSA (ভােত, িাধজল এবং ্ধক্ষণ 

আধফ্রকা) পযিটন মন্ত্রীদ্ে ববঠদকে আদয়াজন কদেদে । ভােদতে ক্রকন্দ্রীয় পযিটন 

মন্ত্রী শ্রী ধজ. ধকষ্ান ক্রেধি এই সভায় সভাপধতত্ব কদেন। িাধজদলে ক্রফোদেটিভ 

ধেপাবধলদকে পযিটন মন্ত্রী ধগলসন মযাকাদো ক্রনদতা এবং ্ধক্ষণ আধফ্রকা 

প্রজাতদন্ত্রে পযিটন উপমন্ত্রী ধফি আদমাস মহলাদললা ভােদতে IBSA 

ক্রচয়ােধিদপে অধীদন ধভধেও কনফাদেদন্স অংি ধনদয়ধেদলন। 
 

কৃজষ মন্ত্রীনদর ষি SCO তবঠনক ননরন্দ্র জিাং মেোমোর জননির বিবয 

রোেনলন  

ক্রকন্দ্রীয় কৃধষ্ ও কৃষ্ক কলযাণ মন্ত্রী নদেন্দ্র ধসং ক্রতামাে ধভধেও কনফাদেধন্সংদয়ে 

মাধযদম সাংহাই সহদযাধগতা সংস্থাে (SCO) স্সয ক্র্িগুধলে কৃধষ্ মন্ত্রীদ্ে ষ্ষ্ঠ 

সভায় বকৃ্ততা ধ্দয়দেন। দুিাদন্বদত তাধজধকস্তাদনে সভাপধতদত্ব এই সভাে 

আদয়াজন কো হদয়ধেল । সভায় নদেন্দ্র ধসং ক্রতামাে ভােত সেকাদেে িামীণ 

যুবক, কৃষ্ক এবং মধহলা কৃষ্কদ্ে ক্ষমতায়দনে জনয উদ্ভাবনামূলক প্রযুধক্তে 

ধবধভন্ন প্দক্ষপ িহদণে কর্থা তুদল ধদেন। নদেন্দ্র ধসং ক্রতামাে োড়াও ক্রকন্দ্রীয় 

কৃধষ্ ও কৃষ্ক কলযাণ প্রধতমন্ত্রী ক্রিাভা কেিলদজও সভায় উপধস্থত ধেদলন। 
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প্রব্র্কস প্রেে মন্ত্রীদের পঞ্চম ববঠদক সভাপপ্রেত্ব কদরর্ পী্ূি কগাযাি 

বালণেয ও লশল্প মন্ত্রী পীেূষ রর্ায়াল লব্রকস লশল্প মন্ত্রীজদর পঞ্চম তবঠজক সভাপলতত্ব 

কজরজেন এবিং লনউ রর্জভলপজমন্ট বযািংজকর (NDB) রক্ষত্র লবসৃ্তত করার আহ্বান 

োলনজয়জেন। 2021 সাজলর েনয লব্রকস -এর সভাপলতত্ব করজব ভারত। এই বের 

ভারত তার সভাপলতজত্বর েনয রে লথম রবজে লনজয়জে তা হল ‘Intra BRICS 

Cooperation for Continuity, Consolidation and Consensus’ । 
 

WEF- এর িোনেননবল মর্নেলেনমে ইমেযোি িোজমট 2021 

ওয়াল্ডি  ইদকানধমক ক্রফাোদমে বাধষ্িক সাদেদনবল ক্রেদভলপদমে ইমপযাক্ট 

সাধমট 20-23 ক্রসদটিে, 2021 সুইজােলযাদন্ডে ক্রজদনভায় অনুধষ্ঠত হদত 

চদলদে । এই বেদেে ইদভেটিদত মূলত অর্থিনীধতে পুনরুদ্ধাদেে উপে ক্রজাে 

ক্র্ওয়া হদব । জাধতসংদেে সাধােণ পধেষ্্, িীষ্িক সদেলনটিে ধর্থম হল 

“Shaping an Equitable, Inclusive and Sustainable Recovery”। এটি 

সেকাে, বযবসায়ী এবং সমাদজে প্রায় সকল ক্রনতাদ্ে স্বাগত জানাদব যাদত, যাদত 

তাো আেও ক্রবধি সাদেদনবল এবং ইনকু্লধসভ ভধবষ্যদতে জনয একসদঙ্গ কাজ 

কেদত পাদে । 

সভাটিে মাধযদম চােটি ধবষ্দয় পেীক্ষা কো হদব এবং চলমান প্রকদল্পে কাজ এধগদয় 

ক্রনওয়াে উদেদিয সবাইদক একধেত কো হদব। এই চােটি ধবষ্য় হল : 

• অর্থিনীধতে পুনরুদ্ধাে  

• একটি অন্তভুি ধক্তমূলক পুনরুদ্ধাদে অিসে হওয়া  

• জলবাযু় ধনযন্ত্রন  

• ভধবষ্যদতে খা্য বযবস্থা গঠন 
 

অ্জিে মদোেোল 11 েম BRICS NSA েোচুড যোল তবঠনকর িেোেজেত্ব 

করনলন  

ধভধেও কনফাদেদন্সে মাধযদম জাতীয় ধনোপিাে জনয BRICS এে উচ্চ 

প্রধতধনধধে 11তম সভা অনুধষ্ঠত হয়। ভােদতে জাতীয় ধনোপিা উপদ্ষ্টা অধজত 

ক্র্াভাল 2021 সাদলে BRICS সদেলদনে সভাপধতত্ব কদেন, কােণ ভােত এই 

ববঠদকে আদয়াজন কদেধেল। 15 তম ধিকস সদেলন 2021 সাদলে ক্রসদটিদে 

অনুধষ্ঠত হওয়াে কর্থা। NSA-ে BRICS ববঠক পাৌঁ চটি ক্র্দিে োজননধতক-

ধনোপিা সহদযাধগতা ক্রজাে্াে কোে জনয একটি িযাটফমি প্র্ান কদেদে। 
উচ্চ পযিাদয়ে এই ববঠদক োধিয়াে ধনোপিা পধেষ্দ্ে সধচব ক্রজনাদেল 

পযাটু্রদিভ, চীনা পধলটবুযদোে স্সয ইয়াং ক্রজইধচ, ্ধক্ষণ আধফ্রকাে উপ -

ধনোপিা প্রধতমন্ত্রী ক্রনধসধেদসা গুদেনফ ক্রকােওয়া এবং ক্রজনাদেল অগাদো 

ক্রহদলদনা ধেধবদো ক্রপদেইো, িাধজদলে োষ্ট্রপধতে প্রাধতষ্ঠাধনক ধনোপিা মধন্ত্রসভাে 

প্রধান উপধস্থত ধেদলন । 
 

িেোর গুরুত্ব: 

• BRICS NSA সভায় BRICS িীষ্ি সদেলন দ্বাো ধবদবচনাে জনয 

BRICS কাউোে ক্রটেধেজম অযাকিন িযান িহণ ও সুপাধেি কো হয়। 

• NSA অধজত ক্র্াভাল এবং ধিকদসে অনযানয িীষ্ি ধনোপিা কমিকতি াো 

আফগাধনস্তাদনে পধেধস্থধত এবং ইোন, পধিম এধিয়া ও উপসাগেীয় 

অঞ্চদলে উন্নয়ন ধনদয় আদলাচনা কদেদেন। 

• অযাকিন পধেকল্পনাে লক্ষয সন্ত্রাদস অর্থিায়ন ও ক্রমাকাধবলা, সন্ত্রাসীদ্ে দ্বাো 

ইোেদনদটে অপবযবহাে, সন্ত্রাসীদ্ে ভ্রমণ ধনয়ন্ত্রণ, সীমান্ত ধনয়ন্ত্রণ, তদর্থযে 

আ্ান -প্র্ান প্রভৃধত ক্রক্ষদে সহদযাধগতাে ধব্যমান বযবস্থাদক আেও 

িধক্তিালী কো। 

 

Awards & Honours 
 

আশো মেোৌঁ িনল িম্মোনীয মহোরোষ্ট্র েূষণ েুরস্কোর 2021 মেনে চনলনেন  

মুখযমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকদেে সভাপধতদত্ব মহোরোষ্ট্র েূষণ জনবডোচন কজমর্টর 

সবিসেধতদত ধকংব্ন্তী ক্রিবযাক গাধয়কা আশো মেোৌঁ িনলনক সোনজনক 

পুেিাদেে জনয ধনবিাধচত কো হদয়দে | আিা ক্রভাৌঁ সদল ধহধি ধসদনমায় ক্রিবযাক 

গাদনে জনয ধবদিষ্ভাদব পধেধচত । আিা ক্রভাৌঁ সদলে কযাধেয়াে 1943 সাদল শুরু 

হদয়ধেল । ধতধন এক হাজাদেেও ক্রবধি ধসদনমাে ক্রিবযাক গায়ক ধহসাদব গান 

কদেদেন। 

সংগীত ইধতহাদস সবিাধধক গান ক্রেকেি  কো ধিল্পী ধহদসদব আিা ক্রভাৌঁ সদলে নাম 

জগজনি বুক অ্ফ ওযোর্ল্ড  মরকর্ড নিও বধণিত আদে। ভােত সেকাে 2000 সাদল 

তাৌঁ দক দোদোিোনহব ফোলনক েুরস্কোর এবং 2008 সাদল েদ্মজবেূষণ ধ্দয় 

সোধনত কদেধেল। আিা ক্রভাৌঁ সদল ক্রিবযাক গাধয়কা লতা মদঙ্গিকদেে ক্রবান এবং 

ধবধিষ্ট মদঙ্গিকে পধেবাদেে একজন স্সয । 
 

গ্রোজফক জশল্পী আনন্দ রোধোকৃষ্ণন িম্মোনীয এইিনোর েুরস্কোর জিেনলন  

িাধফক ধিল্পী আনন্দ রোধোকৃষ্ণন সোনীয় উইল এইিনোর কজমক ইন্ডোজে 

অ্যোওযোর্ড  ধজতদলন, যা কধমক্স জগদতে অ্স্কোনরর সমতুলয বদল ধবদবধচত। 

এইসনাে পুেিাে প্রধত বেেই প্র্ান কো হয় ।  

োধাকৃষ্ণদনে পািাপাধি ধিদটদনে কালাধেে িন জেযোরিনও এই পুেিােটি 

ক্রজদতন । তাো ধিদটন ধভধিক ক্রলখক োম ধভ-এে 145 পৃষ্ঠাে িাধফক উপনযাস 

ব্লু ইন জগ্রন-এ তাদ্ে কাদজে জনয এই পুেিােটি ক্রজদতন, যা অদক্টাবে 2020 

সাদল ইনমি কজমকি দ্বাো প্রকাধিত হদয়ধেল। 
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েুরস্কোরর্ট িম্পনকড : 

1988 সাদল আদমধেকান কধমকস সম্পা্ক মর্ে ওলজব্রচ কতৃি ক আইসনাে 

অযাওয়ােি স প্রধতধষ্ঠত হদয়ধেল। প্রধত বেে িোন জদনযনগো কজমক-কন-এ 

পুেিােটি ক্রোষ্ণা কো হয়। 
 

িোইরোি পুর্াওযািা মলোকমোনয জেলক িোেীয েুরস্কোর জিেনলন  

পুদন ধভধিক ভযাকধসন ধনমিাতা ধসোম ইনধেটিউট অফ ইধন্ডয়াে (SII) 

ক্রচয়ােমযান েঃ িোইরোি েুর্াওযোলোনক 2021 সাদলে জনয সোনীয় ক্রলাকমানয 

ধতলক জাতীয় পুেিাদেে জনয ধনবিাধচত কো হদয়দে। ধতধন 13 আগে ধতধন এই 

পুেিােটি পাদবন। পুেিাদেে মদধয েদয়দে নগ্ এক লাখ টাকা এবং একটি স্মােক। 
 

েুরস্কোরর্ট িম্পনকড : 

ক্রলাকমানয ধতলক ট্রাে দ্বাো ক্রলাকমানয ধতলদকে মৃতুযবাধষ্িকী উপলদক্ষ 1983 

সাদলে 1 আগে ক্রর্থদক ক্রলাকমানয ধতলক জাতীয় পুেিাে প্র্ান কো হয়। তদব 

এই বেে কদোনাভাইোসজধনত পধেধস্থধতে কােদণ তাধেখ পধেবতি ন কো হদয়দে। 
 

প্রস. আর. রাও কগাল্ড কমদেি েুরস্কোনরর প্রবজ্যীদের র্াম ক ািণা করা 

হদযদে 

ইপ্রিযার্ ইদকাদর্াদমট্রিক কসাসাইটি (TIES) ট্রাস্ট দুেন িেযাত অথডননলতক 

পলেত, কললেয়া লবেলবদযালজয়র অথডনীলত, আইন এবিং আন্তেড ালতক সেজকড র 

অধযাপক িেযাত অথডনীলতলবদ জ্গেীে ভগবেী এবিং িধানমন্ত্রীর অথডননলতক 

উপজদষ্টা পলরষজদর িাক্তন রেয়ারমযান এবিং ভারতীয় লরোভড  বযাজঙ্কর িাক্তন 

র্ভনডর প্রস রেরাজ্র্ রক িদফসর প্রস আর রাও কক কসদন্টর্াপ্রর কগাল্ড 

কমদেি পুরস্কাদরর েনয রবজে লনজয়জে। 
 

েুটোননর মোাংনদচু িলজবদ্যযৎ প্রকল্পর্ট ব্রুননল েদক মেনযনে  

ভােত ক্রর্থদক সাহাযযপ্রাপ্ত ভুটাদনে মাংদ্চু জলধবদুযৎ প্রকল্প লন্ডন ধভধিক 

ইনধেটিউিন অব ধসধভল ইধেধনয়াসি (ICE) কতৃি ক ব্রুদনল প্দক ভূধষ্ত 

হদয়দে। পুেষ্কােটি ধিল্প ক্রক্ষদে ধসধভল ইধেধনয়াধেংদয় ক্রশ্রষ্ঠদত্বে ধচি ধহসাদব 

ক্র্ওয়া হদয়ধেল । মাংদ্চু প্রকল্পটি পুেিৃত হওয়াে অনযতম কােণ হল এে 

সামাধজক ও পধেদবিগত পধেচয়পে। 
 

প্রকল্পর্ট িম্পনকড : 

• প্রকল্পটি প্রধত বেে 2.4 ধমধলয়ন টন িীনহাউস গযাদসে ধনগিমন কমাদব। 

• অতীদত ভুটান এবং ভােত সধেধলতভাদব ভুটাদনে জলধবদুযৎ িধক্ত ক্ষমতা 

12000 ক্রমগাওয়াদট ধনদয় যাওয়াে সংকল্প কদেদে। 

• ব্রুদনল প্ক ঐধতহাধসকভাদব ধবেবযাপী প্রধান প্রকল্প এবং সংস্থাগুধলদক 

ক্র্ওয়া হয়। 
 

বন ধন মযোিনোর আওেোয নোগোলযোন্ড 7 র্ট িোেীয েুরস্কোর জিনেনে  

ট্রাইবাল ক্রকা-অপাদেটিভ মাদকি টিং ক্রেদভলপদমে ক্রফোদেিন অফ ইধন্ডয়া 

ধলধমদটদেে (ট্রাইদফে) 34 তম প্রধতষ্ঠা ধ্বস উ্যাপদনে সময় নাগালযান্ডদক 

প্রর্থম বন ধন বাধষ্িক পুেিাে 2020-21-এ সাতটি জাতীয় পুেিাে ক্র্ওয়া হদয়দে। 

ক্রকন্দ্রীয় উপজাতীয় মন্ত্রী অজুি ন মুন্ডা একটি জুম ওদয়ধবনাদেে মাধযদম পুেিােটি 

প্র্ান কদেন।  
 

নোগোলযোন্ড মকোন মকোন জবেোনগ েুরস্কোর মেনযনে: 

• োজয সাতটি জাতীয় পুেিাে ক্রপদয়দে । ক্রযমন প্রর্থম স্থান ক্রপদয়দে - 'দসো 

সাদভি  োজয', 'দসো প্রধিক্ষণ', এবং 'দবধি সংখযক VDVKC প্রধতষ্ঠাে 

জনয'। 

• এটি 'দসো ধবেয় উৎপন্ন', এবং 'দসো ইদনাদভিন ও ধেদয়টিধভটিে' জনয 

তৃতীয় স্থান অজি ন কদেদে। 

• এোড়া োজয ইদনাদভিন ও ধেদয়টিভ ক্রপ্রাোদক্টে ধােণাে জনয পুেিাে 

ক্রপদয়দে - গুজদবধে ওয়াইন (সেবোহকােী: ক্রটাকা মাধিপােপাস ক্রসাসাইটি 

ধলধমদটে; মািরুম চাষ্ (সেবোহকােী: NBHM)। 
 

US ইননোনেশন অ্যোওযোর্ড  জিনেনে েোরেীয দল 

SoftWorthy ক্রক আদমধেকা যুক্তোদষ্ট্রে সোনীয় নযািনাল সাদয়ন্স ফাউদন্ডিন 

ইদনাদভিন-কপিস (NSF I-Corps) টিমস অযাওয়ােি  প্র্ান কো হদয়দে। 

SoftWorthy-ে পুেিােপ্রাপ্ত প্রকল্পটি ক্রোকাধেক মদেধলং, ধেজাইন 

ধসমুদলিন এবং ধপ্রদেে-সাধকি ট-দবােি  (PCBs) -এে মদতা ইদলকট্রধনক 

ধেভাইদসে সংদব্নিীলতা ধবদিষ্দণে জনয অতযাধুধনক কধম্পউদটিনাল 

পদ্ধধতগুধল ধবকাদিে উপে দৃধষ্ট ধনবদ্ধ কদেদে । 
 

িোেীয যুব েুরস্কোনর িম্মোজনে হনলন মমোহোম্মদ আিম 

ক্রতদলঙ্গানাে কধেমনগে ক্রজলাে মহে্ আজম ধ্ধিদত ক্রকন্দ্রীয় যুব ধবষ্য়ক ও েীড়া মন্ত্রী 

অনুোগ ধসং ঠাকুদেে কাে ক্রর্থদক অনুকেণদযাগয ক্রনতৃদত্বে গুণাবলী প্র্িিদনে জনয 

সম্প্রধত জাতীয় যুব পুেিাে ক্রপদয়দেন। ধতধন হধেত হাোম প্রকদল্পে অধীদন েক্ত্ান, অঙ্গ 

্ান এবং বৃক্ষদোপণ কমিসূচী সম্পধকি ত ক্রবি ধকেু সদচতনতামূলক কাযিেম পধেচালনা 

কদেদেন। পুেিাে ধহদসদব একটি প্রিংসাপে এবং 50,000 টাকা নগ্ ক্রপদয়দেন। 

এগুধল োড়াও, ধতধন ধবধভন্ন িাদমে মানুদষ্ে সুধবধাে জনয জল সংেক্ষণ, গতি  ধনমিাণ, স্বে 

ভােত ধমিন এবং সেকােী কলযাণ প্রকল্প সম্পধকি ত কাজ কদেদেন। ধতধন ভােদতে 

তৎকালীন োষ্ট্রপধত প্রণব মুদখাপাধযাদয়ে কাে ক্রর্থদক ‘ইধিো গান্ধী এনএসএস পুেিাে’ 

ক্রপদয়দেন। ধতধন পূবিবতী অন্ধ্রপ্রদ্দি োজয সেকাদেে পুেিাে এবং োষ্ট্রীয় ক্রগ েব 

সোননা পুেিাদেও ভূধষ্ত হন | 
 

ইজন্ডযোন জফল্ম মফজেেোল অ্ফ মমলনবোনড অ্যোওযোর্ড ি 2021 মঘোষণো 

করো হনযনে 

ইধন্ডয়ান ধফল্ম ক্রফধেভাল অফ ক্রমলদবানি অযাওয়াদেি ে সবিদিষ্ সংিেদণে 

ধবজয়ীদ্ে মদধয ধেদলন ফযাধমধল মযান 2 অধভদনতা মদনাজ বাজদপয়ী এবং 

সামান্থা আধকদনধন। IFFM 2021 অনুষ্ঠানটি শুেবাে ভাচুি য়াধল অনুধষ্ঠত হদয়ধেল, 

ক্রযখাদন ধবধভন্ন চলধচ্চে ধিদল্পে ক্রবি কদয়কজন তােকা উপধস্থত ধেদলন। 

উপস্থাপকদ্ে মদধয ধেদলন সুধজত ধসেকাে, অনুোগ কািযপ, ধর্থয়াগাোজন 

কুমােোজা, শ্রীোম োেবদনে মদতা ধবধিষ্ট ভােতীয় ধিল্পীো, জুধে স্সয ধহদসদব 

ধেচা চািা, গুধনত ক্রমাঙ্গা, ওধনে এবং অনযানযো ধেদলন। 
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ইধন্ডয়ান ধফল্ম ক্রফধেভাল অফ ক্রমলদবানি (IFFM) 2021 এে ধবজয়ীদ্ে সমূ্পণি 

তাধলকা এখাদন ক্র্ওয়া হল: 

• ক্রসো ধফচাে ধফল্ম: সুোোই ক্রপাত্রু 

• ক্রসো পােফেদমন্স পুরুষ্ : সুধেয়া ধিবকুমাে (সুোোই ক্রপাত্রু) 

• ক্রসো পােফেমযান্স মধহলা : ধব্যা বালান (দিেধন) এবং ধনধমিা সাজায়ান (্য 

ক্রিট ইধন্ডয়ান ধকদচন) 

• ক্রসো পধেচালক: অনুোগ বসু (লুদো) এবং পৃথ্বী ক্রকানানুে (ধপংধক এধল?) 

• ক্রসো ধসধেজ: ধমজি াপুে ধসজন 2 

• ধসধেদজে ক্রসো অধভদনেী: সামান্থা আধকদনধন (্য ফযাধমধল মযান 2) 

• একটি ধসধেদজে ক্রসো অধভদনতা: মদনাজ বাজপায়ী (্য ফযাধমধল মযান 2) 

• ধসদনমায় ইকুয়াধলটি (িটি  ধফল্ম): ক্রিে ক্রকােমা 

• ধসদনমাে পুেিাদে ইকুয়াধলটি (ধফচাে ধফল্ম): ্য ক্রিট ইধন্ডয়ান ধকদচন 

• ক্রসো ইধন্ড ধফল্ম: ফায়াে ইন ্য মাউদেনস 

• ধসদনমা পুেিাদে Diversity : পঙ্কজ ধেপাঠি 

• Disruptor পুেিাে: সানাল কুমাে িিীধেণ 

• ক্রসো েকুদমোধে ধফল্ম: Shut Up Sona 
 

EASE Reforms Index Award 2021 মঘোষণো করো হল  

ক্রকন্দ্রীয় অর্থি ও কদপিাদেট ধবষ্য়ক মন্ত্রী ধনমিলা সীতাোমন EASE 3.0 পুেিাে 

ক্রোষ্ণা কদেদেন। ক্রেট বযাঙ্ক অফ ইধন্ডয়া EASE Reforms Index Award 

2021 (EASE 3.0 পুেিাে) এে সামধিক ধবজয়ী। বযাঙ্ক অফ বদো্া ধদ্বতীয় এবং 

ইউধনয়ন বযাংক অফ ইধন্ডয়া তৃতীয়। ক্রবসলাইন পােফেমযান্স ক্রর্থদক ক্রসো উন্নধতে 

জনয ইধন্ডয়ান বযাংক পুেিাে ক্রপদয়দে । SBI, BoB, ইউধনয়ন বযাংক অফ 

ইধন্ডয়া, পাোব নযািনাল বযাংক এবং কানাো বযাংক PSB ধেফমিস এদজন্ডা 

EASE 3.0 এে ধবধভন্ন ধর্থদমে িীষ্ি পুেিাে ধজদতদে। 
 

জবজেন্ন জেনমর িনয েুরষ্কোর এবাং এই জেমগুজলর জবিযীনদর নোম জননচ 

মদওযো হল: 

 

S.No জেম জবিযী 

1. উস্মাটি  ক্রলধন্ডং ফে এস্পায়াধেং ইধন্ডয়া বযাঙ্ক অফ বদো্া 

2. ক্রটক এনাদবলে ইস অফ বযাধঙ্কং SBI 

3. ইনধেটিউিনাধলিে প্রুদেে বযাধঙ্কং বযাঙ্ক অফ বদো্া 

4. গভদনিন্স এবং আউটকাম ক্রসধন্ট্রক HR বযাংক অফ ইধন্ডয়া 

5. ক্রেদপধনং HR এন্ড কাদোমাে প্রদটকিন বযাংক অফ ইধন্ডয়া 
 

Important Dates 
 

জবশ্ব মরঞ্জোর জদবি: 31 িুলোই 

কমিেত অবস্থায় ধনহত বা আহত ক্রেোেদ্ে স্মেদণ এবং ধবদেে প্রাকৃধতক ও 

সাংিৃধতক .ঐধতহয েক্ষাদর্থি ক্রেোেো ক্রয ভূধমকা পালন কদে তা উ্যাপন কোে 

জনয প্রধত বেে 31 িুলোই জবশ্ব মরঞ্জোর জদবি ধহসাদব পালন কো হয়। ধবে 

ক্রেোে ধ্বদসে মাধযদম ধবদেে সমস্ত ক্রেোেদ্ে ধবধভন্ন গুরুত্বপূণি কাজদক সোন 

জানাদনা হয়, যা পধেদবিগত প্রচাে ক্রর্থদক শুরু কদে ধিক্ষা পযিন্ত ধবসৃ্তত । এই 

ধ্নটিে মাধযদম ক্রসই ক্রেোেদ্েও শ্রদ্ধা জানাদনা হয়, যাো কমিেত অবস্থায় প্রাণ 

হাধেদয়দেন। 

একজন ক্রেোে হদলন এমন একজন বযধক্ত ধযধন পাকি লযান্ড এবং প্রাকৃধতক 

সুেধক্ষত অঞ্চদলে সুেক্ষাে ্াধয়দত্ব আদেন । একজন ক্রেোে সাধােণত একটি 

বদনে েক্ষী বা একটি পাদকি ে েক্ষীদক ক্রবাঝায়। 1992 সাদল এই ধ্দন আন্তজি াধতক 

ক্রেোে ক্রফোদেিন (IRF) প্রধতধষ্ঠত হদয়ধেল। ধবে বনেক্ষী ধ্বসটি আন্তজি াধতক 

ক্রেোে ক্রফোদেিন দ্বাো বতধে কো হদয়ধেল এবং প্রর্থমটি 2007 সাদল অনুধষ্ঠত 

হদয়ধেল | 
 

মুিজলম নোরী অ্জধকোর জদবি: 01 আগে 

ভােদত, ধেপল তালাদকে ধবরুদদ্ধ আইন প্রণয়দনে উ্যাপদনে জনয 01 আগে 

সাো ক্র্দি "মুিজলম নোরী অ্জধকোর জদবি" পাধলত হল । 2020 সাদল প্রর্থম 

মুসধলম নােী অধধকাে ধ্বস পাধলত হয়। ভােত সেকাে ধেপল তালাদকে ধবরুদদ্ধ 

আইন প্রণয়ন কদে 2019 সাদলে 1 আগে ট্রিপল তালাকদক সামাধজক অপোধ 

ধহদসদব ক্রোধষ্ত কদে । 

আইনটি আনুষ্ঠাধনকভাদব মুসধলম মধহলা (ধববাদহে অধধকাে সুেক্ষা) আইন, 

2019 নাদম পধেধচত। এই আইনটি মুসধলম পুরুষ্দ্ে দ্বাো তাৎক্ষধণক ধববাহ 

ধবদে্দক ধনধষ্দ্ধ কদে এবং এই আইন লঙ্ঘন কেদল ধতন বেে পযিন্ত ক্রজল হদত 

পাদে। 
 

জহনরোজশমো জদবি: 6 আগে 

প্রধতবেে 6 আগে ধদ্বতীয় ধবেযুদদ্ধে সময় ধহদোধিমায় পােমাণধবক ক্রবামা 

ধনদক্ষদপে বাধষ্িকী ধহসাদব পালন কো হয়। ভয়াবহ এই েটনাটি েদটধেল 1945 

সাদলে 6 আগে, যখন মাধকি ন যুক্তোষ্ট্র জাপাদনে ধহদোধিমা িহদে "জলটল বয" 

নামক একটি পােমাণধবক ক্রবামা ধনদক্ষপ কদেধেল । এই ক্রবামা ধনদক্ষপ 1945 

সাদল ধদ্বতীয় ধবেযুদদ্ধে অবসাদনে উদেিয কো হদয়ধেল। এই ধ্নটিদক িাধন্তে 

প্রচাদেে জনয এবং পােমাণধবক িধক্ত ও পােমাণধবক অদস্ত্রে ধবপ্ সম্পদকি  

সদচতনতা েড়াদনাে জনয স্মেণ কো হয়। 
 

জহনরোজশমো জদবনির ইজেহোি: 

1939-1945 সাদলে ধদ্বতীয় ধবেযুদদ্ধে সময় 9000 পাউদন্ডেও ক্রবধি 

ইউদেধনয়াম-235 ধবদেে সবিপ্রর্থম ক্রমাতাদয়ন কো পােমাণধবক ক্রবামা এবং মাধকি ন 

B-29 ক্রবামারু ধবমান, এদনালা ক্রগ 6 আগে 1945 সাদল জাপাদনে ধহদোধিমা 

িহদে আেমণ কদেধেল । ধবদস্ফােণটি এতটাই ধবিাল ধেল ক্রয তাৎক্ষধণকভাদব 

70,000 জন ক্রলাদকে হতযা হয়, যা িহদেে 90% এলাকায় েধড়দয় পদে এবং 

পেবতীকাদল প্রায় 10,000 জন মানুষ্ ক্রেধেদয়িন এক্সদপাজাদেে প্রভাদব মাো 

যায়। 
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7 আগে : িোেীয েোৌঁ ে জদবি  

ভােতীয় তাৌঁ ত ধিদল্পে ঐধতহয েক্ষা কোে জনয ভােদত প্রধত বেে 7 আগে 

জাতীয় তাৌঁ ত ধ্বস ধহসাদব পালন কো হয় । আধ্বাসী আদিালদনে স্মেদণ এবং 

আমাদ্ে ক্র্দিে সমৃদ্ধ বস্ত্র ও বয়ন সংিৃধতদত অব্ান োখাে জনয এই ধ্নটি 

পালন কো হয়। 2015 সাদল ভােত সেকাে প্রর্থম এই ধ্নটিে আদয়াজন 

কদেধেল। 
 

নীরি মচোেড়োনক িম্মোন িোনোনে 7 আগে জদনর্টর নোমকরণ করো হনব 

“িযোনেজলন মরো মর্” 

ভােতীয় অযার্থদলটিক্স ক্রফোদেিন ধসদ্ধান্ত ধনদয়দে ক্রয, অধলধম্পদক স্বণিপ্কপ্রাপ্ত 

নীেজ ক্রচাপড়াদক সোন জানাদনাে জনয প্রধতবেে 7আগে জযাদভধলন ক্ররা ধ্বস 

ধহসাদব পাধলত হদব । 23 বেে বয়সী নীেজ ক্রচাপড়া অধভনব ধবন্দ্রাে পদে ভােদতে 

ধদ্বতীয় বযধক্তগত অধলধম্পক স্বণিপ্ক জয়ী । নীেজ ক্রচাপড়া 2020 সাদলে 7 

আগে ক্রটাধকও অধলধম্পদক পুরুষ্দ্ে জযাদভধলন ক্ররাদত স্বণিপ্ক 

ধজদতধেদলন। 

ক্রটাধকও অধলধম্পক ক্রেধেয়াদম নীেজ 87.58 ধমটাে দূেদত্ব জযাভধলন ধনদক্ষপ 

কদে ধনদজে নাম ইধতহাদসে পাতায় ধলদখ ক্রফদলন । অধলধম্পদকে ইধতহাদস এটি 

অযার্থদলটিদক্স ভােদতে প্রর্থম স্বণিপ্ক। AFI 7 আগে ধ্নটিদক জযাভধলন ক্ররা 

ধ্বস ধহদসদব নাম ক্র্ওয়াে কােণ হল মূলত তরুণদ্ে এই ক্রখলাে প্রধত আিহ 

বৃধদ্ধ কোদনা । 
 

নোগোিোজক জদবি: 9 আগে 

জাপাদন প্রধত বেে 9 আগে নাগাসাধক ধ্বস ধহদসদব পালন কো হয় । 1945 

সাদলে 9 আগে মাধকি ন যুক্তোষ্ট্র জাপাদনে নাগাসাধক িহদে একটি পােমাণধবক 

ক্রবামা ধনদক্ষপ কদে । ক্রবামাটিে নকিাে কােদণ এটিে নাম ধেল "ফযোট মযোন" 

কােণ এটি একটি চওড়া, ক্রগালাকাে আকৃধতে ধেল। ধহদোধিমায় পােমাণধবক ক্রবামা 

ধনদক্ষপ কোে 3 ধ্ন পে এই েটনাটি েদট। 

প্রায় 5 বগিমাইদলে একটি ধবসৃ্তত এলাকা সমূ্পণিভাদব ধ্বংস হদয় ধগদয়ধেল এবং 

প্রায় 65,000 জন মানুষ্ ক্রবামাে হামলায় ধনহত হদয়ধেল। নাগাসাধক এবং 

ধহদোধিমা আজও ক্রসই ধ্বংসাত্মক ক্রবামা হামলাে প্রভাব অনুভব কদে চদলদে। 
 

মদনশ েোরে েোনড়ো আনন্দোলননর 79 েম বোজষডকী েোজলে হনে  

আমাদ্ে ক্র্দিে স্বাধীনতা সংিাদমে ইধতহাদস অনযতম গুরুত্বপূণি মাইলদোন 

ধহদসদব ধবদবধচত আগে োধন্ত ধ্বস বা ভােত োদড়া আদিালদনে 79 তম 

বাধষ্িকী 8 আগে 2021 এ পালন কো হদে। 1942 সাদলে 8 আগে, মহাত্মা 

গান্ধী ধিটিি িাসদনে অবসাদনে জনয একটি স্পষ্ট আহ্বান জাধনদয়ধেদলন এবং 

মুিাইদয় সবিভােতীয় কংদিস কধমটিে অধধদবিদন ভােত োড় আদিালন শুরু 

কদেধেদলন। 
ধেপস ধমিদনে বযর্থিতাে পে, গান্ধীধজ মুিাইদয়ে ক্রগায়াধলয়ে টযাঙ্ক ময়্াদন 

ক্র্ওয়া ভােত োদড়া বকৃ্ততায় "Do or Die" বদলধেদলন । ধ্নটিে স্মেদণ ক্র্দিে 

মানুষ্ো আজ মুধক্তদযাদ্ধাদ্ে প্রধত শ্রদ্ধা জানাদে এবং স্বাধীনতা সংিাদমে সময় 

িহী্দ্ে আত্মতযাগদক স্মেণ কেদে। 
 

জবশ্ববযোেী আজদবোিীনদর আিিড োজেক জদবি: 9 আগে 

জাধতসংে প্রধতবেে 09 আগে ধবেবযাপী আধ্বাসী আন্তজি াধতক ধ্বস পালন 

কদে। ধবদেে আধ্বাসী জনদগাষ্ঠীে অধধকাে েক্ষাে জনয এবং আধ্বাসীদ্ে 

পধেদবিগত সুেক্ষাে মদতা ধবেবযাপী সমসযাগুধলে সমাধাদনে জনয এই ধ্নটি 

পালন কো হয় । 2021 -এে ধর্থম "Leaving no one behind: Indigenous 

peoples and the call for a new social contract." 

1994 সাদলে ধেদসিদে জাধতসংদেে সাধােণ পধেষ্্ এই ধ্নটিে স্বীকৃধত ক্র্য়।  
 

12 আগে : আিিড োজেক যুব জদবি 

ধবেবযাপী যুবসমাদজে প্রধত সেকাে ও অনযদ্ে দৃধষ্ট আকষ্িদণে জনয বাধষ্িক 12 

আগে আন্তজি াধতক যুব ধ্বস ধহসাদব পালন কো হয়। সমাদজে উন্নধতে জনয 

তরুণদ্ে প্রদচষ্টাদক স্বীকৃধত ধ্দত এই ধ্বসটি পাধলত হয়। এই ধ্নটিে মাধযদম 

তরুণদ্েদক তাদ্ে সমাদজে উন্নধত সাধদনে জনয উৎসাধহত কো হয় ।  
 

আিিড োজেক যুব জদবনির জেম: 

আন্তজি াধতক যুব ধ্বস 2021 এে ধর্থম, "Transforming Food Systems: 

Youth Innovation for Human and Planetary Health"। 
 

প্রপ এম কমােী 14 আগস্ট কক 'প্রবভাজ্র্ প্রবভীপ্রিকা স্মত প্রে প্রেবস' প্রহসাদব 

ক ািণা কদরদের্  

িধ্ার্মন্ত্রী র্দরন্দ্র কমােী রঘাষণা কজরজেন রে, 1947 সাজল রদশ ধবভাজদনে 

সময় মানুজষর সিংগ্রাম এবিং আত্মতযাজর্র স্মরজণ 14 ই আগস্ট লদনটিজক 

'Partition Horrors Remembrance Day' বা 'প্রবভাজ্র্ প্রবভীপ্রিকা 

স্মত প্রে প্রেবস' লহজসজব পালন করা হজব। 

এই লদনটি পালদনে উদেিয আমাজদর তবষময, শত্রুতা এবিং কু-ইচ্ছার লবষ দূর 

করার পাশাপালশ ঐকয, সামালেক সম্প্রীলত এবিং মানলবক সিংজবদনশীলতাজক 

শলক্তশালী করজত অনুিালণত করা। পালকস্তান 14 ই আর্ে তার স্বাধীনতা লদবস 

উদোপন কজর। 
 

প্রবশ্ব মার্প্রবক প্রেবস: 19 আগস্ট 

মানবজসবক কমীজদর এবিং োরা মানব রসবা করজত লর্জয়  ুুঁ লক লনজয়জেন বা িাণ 

হালরজয়জেন তাজদর িলত শ্রদ্ধা োনাজত িলতবের 19 রশ অর্াে লবে মানলবক 

লদবস (WHD) পালন করা হয়। 2021 সাজল আমরা 12 তম WHD উদোপন 

করলে। 

2021 WHD এর লথম # TheHumanRace: a global challenge for 

climate action in solidarity with people who need it the most. 

19 আর্ে রকন? 

19 রশ আর্ে রসই লদনটিজক লেলিত কজর রেলদন ইরাজকর মহাসলেজবর 

তৎকালীন লবজশষ িলতলনলধ সালেড ও রভইরা লর্ রমজলা এবিং তার 21 েন সহকমী 

বার্দাজদ োলতসিংজঘর সদর দফতজর রবামা হামলায় লনহত হন। 2009 সাজল 

োলতসিংজঘর সাধারণ পলরষদ কতৃড ক আনুিালনকভাজব স্বীকৃলত পাওয়ার পর 2009 

সাজলর 19 রশ আর্ে িথমবার লবে মানলবক লদবস পাললত হয়। 
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িদ্ভোবনো জদবি: 20 আগে 

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী োজীব গান্ধীে জন্মবাধষ্িকী উপলদক্ষ ভােদত প্রধত বেে 20 

আগে সদ্ভাবনা ধ্বস পালন কো হয় । এই বেে 20 আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 

োজীব গান্ধীে 77 তম জন্মবাধষ্িকী । ইধন্ডয়ান নযািনাল কংদিস তাৌঁ ে মৃতুযে এক 

বেে পে 1992 সাদল োজীব গান্ধী সদ্ভাবনা পুেিাে চালু কদেধেল । 

প্রধত বেে এই ধ্নটি প্রয়াত োজীব গান্ধীে স্মেদণ পাধলত হয় । ধতধন 40 বেে 

বয়দস ভােদতে সবিকধনষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হদয়ধেদলন । ভােদতে জনয তাৌঁ ে দৃধষ্টভধঙ্গে 

প্রধত শ্রদ্ধা জানাদনাে পািাপাধি সমাদজে উন্নধতদত অব্ান োখাে জনয এই ধ্নটি 

পাধলত হয় । 
 

প্রবশ্ব িবীণ র্াগপ্ররক প্রেবস: 21 আগস্ট 

লবেবযাপী িলত বের 21 রশ আর্ে লবে িবীণ নার্লরক লদবস পালন করা হয়। 

বয়স্কজদর িভালবত কজর এমন সমসযা সেজকড  সজেতনতা বৃলদ্ধর েনয লদনটি 

উদোপন করা হয়, রেমন বয়জসর সাজথ অবনলত হওয়া এবিং বডজদর সাজথ োরাপ 

বযবহার করা এবিং বডজদর সমথডন করা, সম্মান ও িশিংসা করা এবিং তাজদর 

কৃলতত্বজক স্বীকৃলত রদওয়া। 

1990 সাজলর 14 লর্জসের োলতসিংজঘর সাধারণ পলরষদ কতৃড ক এই লদনটি রঘাষণা 

করা হয়। 1988 সাজল আজমলরকার িাক্তন রােপলত ররানাল্ড লরর্ান বয়স্কজদর এবিং 

তাজদর সমসযাগুললর েনয একটি লদন উৎসর্ড করার উজেজশয আনুিালনকভাজব এই 

লদনটির রঘাষণা কজরলেজলন । 
 

জবশ্ব িাংসৃ্কে জদবি 2021: 22 আগে 

ধবে সংিৃত ধ্বস প্রধত বেে শ্রাবণপূধণিমাদত উ্যাধপত হয়, যা ধহিু কযাদলন্ডাদে 

শ্রাবণ মাদসে পূধণিমা ধ্ন । এই ধ্নটিদক েক্ষা বন্ধন ধ্বস ধহসাদবও ধচধিত কো 

হয়। 2021 সাদলে এই ধ্নটি 22 আগে পালন কো হয়। 
ধ্নটিে মাধযদম প্রাচীন ভােতীয় ভাষ্া 'সংিৃত'- এে স্মেণ কো হয় এবং এটিদক 

পুনরুজ্জীধবত ও েক্ষণাদবক্ষদণ উৎসাধহত প্র্ান কোে লক্ষয ধ্নটি পাধলত হয় । 

ভােত সেকাে 1969 সাদল ধহিু শ্রাবণ মাদসে পূধণিমা ধতধর্থদত েক্ষা বন্ধন 

উপলদক্ষ ধবে সংিৃত ধ্বস পালদনে ধসদ্ধান্ত ক্রনয়। 
 

 

জবশ্ব িল িপ্তোহ 2021: 23-27 আগে 

ধবে জল সপ্তাহ হল েকদহাম ইোেনযািনাল ওয়াটাে ইনধেটিউট (SIWI) দ্বাো 

1991 সাল ক্রর্থদক আদয়াধজত একটি ধবেবযাপী জদলে সমসযা এবং আন্তজি াধতক 

উন্নয়দনে সংধিষ্ট উদদ্বগ ক্রমাকাদবলাে জনয পাধলত অনুষ্ঠান । ধবে জল সপ্তাহ 

2021 সাদলে 23-27 আগে পযিন্ত সমূ্পণি ধেধজটাল ধবনযাদস আদয়াজন কো 

হদব । ধবে জল সপ্তাহ 2021 -এে ধর্থম হল 'ধবধল্ডং ক্রেধসধলদয়ন্স ফাোে'। 

 

Sports News 
 

মটোজকও অ্জলজম্পক 2020: বক্সোর লেজলনো মবোরনগোনহন মব্রোঞ্জ েদক 

জিেনলন  

ভােতীয় বক্সাে লেজলনো মবোরনগোনহন স্বণিপ্দকে ফাইনাল মযাদচ ক্রপ ৌঁেদত বযর্থি 

হদয়দেন। ধকন্তু ধতধন একটি ক্রিাে প্ক ধনধিত কদেদেন । চলমান ক্রটাধকও 

অধলধম্পদক এটি ভােদতে েৃেীয প্ক। ধতধন ক্রটাধকও 2020 ক্রত মধহলাদ্ে 

ওদয়লটােওদয়ট (69 ক্রকধজ) ক্রসধমফাইনাদল তুেদিে বুনিনোি িুরনমননজলর 

কাদে ক্রহদে যান। লভধলনা ইধতমদধযই অধলধম্পক ক্রগমদসে ক্রসধমফাইনাদল 

ভােতদক প্রর্থম বধক্সং ক্রর্থদক প্ক ধনধিত কদেধেদলন | 
 

এনস্তবোন ওকন হোনঙ্গজরযোন GP 2021 জিেনলন  

ফ্রাদন্সে এদস্তবান ওকন (আলপাইন-দেনি চালক ) হাদঙ্গধেে ক্রমাধগওোদ্ে 

হাঙ্গাদোধেং-এ আগে 01, 2021-এ অনুধষ্ঠত হওয়া হাদঙ্গধেয়ান িযান্ড ধপ্রদক্স জয়ী 

হদয়দেন । এটি এদস্তবান ওকদনে প্রর্থম F1 ক্রেস জয়। অনযধ্দক, ক্রসবাধেয়ান 

ক্রভদটল (অযােন মাটিি ন-মাদসিধেজ/জামিাধন) ধদ্বতীয় স্থান অধধকাে কদেন। লুইস 

হযাধমিন (মাদসিধেজ-দিট ধিদটন) তৃতীয় স্থান অধধকাে কদেন। 

এই জদয়ে মাধযদম ধতধন ফমুিলা ওয়ান চযাধম্পয়নধিদপ মযাক্স ভােি াদপদনে ক্রর্থদক 

এধগদয় যান । হাদঙ্গধেয়ান িযান্ড ধপ্রক্স ধেল 2021 ফমুিলা ওয়ান ওয়াল্ডি  

চযাধম্পয়নধিদপে একা্ি োউন্ড। 
 

শ্রীলঙ্কোর মবোজলাং অ্লরোউন্ডোর ইিুরু উদোনো আিিড োজেক জেনকট 

মেনক অ্বির জননলন  

শ্রীলঙ্কাে বাৌঁ -হাধত ধসম ক্রবাধলং অলোউন্ডাে ইসুরু উ্ানা আন্তজি াধতক ধেদকট 

ক্রর্থদক অবসদেে ক্রোষ্ণা কদে ধ্দলন । 12 বেদেে আন্তজি াধতক কযাধেয়াদে ধতধন 

মাে 21 টি একধ্দনে মযাচ এবং 35 টি T20 মযাচ ক্রখদল মাে 45 টি উইদকট 

ধনদয়দেন । 

2009 সাদল বাৌঁ হাধত এই ধমধেয়াম ক্রপসাে টি-দটাদয়ধে ধবেকাদপ অদিধলয়াে 

ধবরুদদ্ধ অধভদষ্ক কদেধেদলন, ক্রযখাদন শ্রীলঙ্কা ফাইনাদল পাধকস্তাদনে কাদে 

ক্রহদে ধগদয়ধেল । ধতধন প্রর্থম ওয়ানদে ক্রখদলধেদলন 2012 সাদল ভােদতে 

ধবপদক্ষ। 
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মটোজকও অ্জলজম্পনক মজহলোনদর বযোর্জমেনন মব্রোঞ্জ জিেনলন জেজে 

জিনু্ধ 

ভােতীয় বযােধমেন ক্রখদলায়াড় ধপধভ ধসনু্ধ চীদনে ধহ ধবংধজয়াওদক পোধজত কদে 

ক্রটাধকও অধলধম্পদক মধহলাদ্ে ধসদঙ্গলস ইদভদে মব্রোঞ্জ প্ক ধজতদলন। এই 

জদয়ে সাদর্থ, ধসনু্ধ প্রর্থম ভােতীয় মধহলা এবং ধদ্বতীয় ভােতীয় েীড়াধব্ হদলন 

ধযধন দুটি পৃর্থক ইদভদে দুটি অধলধম্পক প্ক ধজদতদেন । 

এে আদগ ধতধন 2016 সাদল ধেও অধলধম্পদক মধহলাদ্ে ধসদঙ্গলস বযােধমেদন 

মর েয ধজদতধেদলন। 2020 ক্রটাধকও অধলধম্পদক এটি ভােদতে ধদ্বতীয় প্ক। 
 

মোজকড ন যুিরোষ্ট্র ফুটবনল কনকোকোফ মগোর্ল্ কোে জিনেনে 

মাধকি ন যুক্তোষ্ট্র ধেদফধন্ডং চযাধম্পয়ন ক্রমধক্সদকাে ধবপদক্ষ অধতধেক্ত সমদয় ক্রগাল 

কদে 1-0 ক্রিাদে কনকাকাফ ক্রগাল্ড কাপ ধজদতদে । এটি মাধকি ন যুক্তোদষ্ট্রে িপ্তম 

কনকাকাফ ক্রগাল্ড কাপ । অধতধেক্ত সমদয় মাে ধতন ধমধনট বাধক ধেল, এমন সমদয় 

মাধকি ন ধেদফন্ডাে জয়সূচক ক্রগালটি কদেন। 

এটি 2017 সাদলে পে আদমধেকান ্দলে প্রর্থম ক্রগাল্ড কাপ ধিদোপা এবং 2019 

সাদলে ফাইনাদল ক্রমধক্সদকাে কাদে হাদেে প্রধতদিাধও ক্রনয় তাো । ক্রমধক্সদকাে 

মহির মহনররো টুনিাদমদেে ক্রসো ক্রখদলায়াড় ধনবিাধচত হন । পাৌঁ চ মযাদচ ধক্লন ধিট 

োখা মাধকি ন ক্রগালধকপাে মযোট টোনডোর ক্রসো ক্রগালেক্ষক ধনবিাধচত হন। কাতাদেে 

আলনমোনযি আলী টপ ক্রিাোদেে পুেিাে পান । 
 

মটোজকও অ্জলজম্পক 2020 -এ েুরুষনদর জিঙ্গলি মটজননি মিোনো 

জিেনলন আনলকিোন্ডোর মিনরে 

জামিাধনে আদলকজান্ডাে ক্রজদেভ োধিয়াে কাদেন খাচানভদক 6-3 6-1 ক্রিাদে 

হাধেদয় ক্রটাধকও অধলধম্পদক পুরুষ্দ্ে ধসঙ্গলদস ক্রসানা ধজতদলন। ধতধন প্রর্থম 

জামিান পুরুষ্ ক্রটধনস ক্রখদলায়াড় ধযধন ধসদঙ্গলদস অধলধম্পক ক্রসানা ধজতদলন । 

24 বেে বয়সী আদলকজান্ডাে ক্রজদেভ এখনও ক্রকাদনা িযান্ড লাম ধিদোপা 

ক্রজদতনধন । ধতধন এক েণ্টা এবং 19 ধমধনদটে এই ক্রখলায় অসাধােণ ক্রখদল মযাচটি 

ধজদত ক্রনন । 1988 ধসউল অধলধম্পদক ক্রেধফ িাদফে পে ধতধন প্রর্থম ক্রটধনস 

ক্রখদলায়াড় ধযধন অধলধম্পক স্বণিপ্ক ধজতদলন । 
 

ইেোজলর মোনিডল িযোকবি 2020 মটোজকও অ্জলজম্পনক েুরুষনদর 100 

জমটোর মদ নড় মিোনো জিনেনেন 

ইতাধলে লযোমে মোনিডল িযোকবি পুরুষ্দ্ে 100 ধমটাে ক্র্ দড় অধলধম্পক স্বণি 

ধজদত অবসেপ্রাপ্ত জযামাইকান তােকা উসাইন ক্রবাদিে 13 বেদেে ক্রেকেি  

ক্রভদঙ্গ ধ্দলন । আদমধেকান মের্ কোজলড  ক্রে পয ধজতদলন এবং কানাোে আনন্দ্র 

জর্ গ্রোি ক্রিাে ধজদতদেন । 

মধহলা ধবভাদগ: 
 

মজহলোনদর জবেোনগ : 

এনলন েম্পিন-নহরো ক্রটাধকও িীষ্মকালীন অধলধম্পক ক্রগমদস মধহলাদ্ে 100 

ধমটাে ক্র্ দড় 10.61 ক্রসদকদন্ডে ক্রেকেি  সমদয় ক্রেসটি সমূ্পণি কদে ক্রসানা 

ধজতদলন । েম্পিন-নহরোর ক্র্ ড়টি সমূ্পণি কেদত ক্রনওয়া সময়টি সবিকাদলে 

ধদ্বতীয় দ্রুততম । প্রবীণ সতীর্থি মশজল-অ্যোন মেিোর-প্রোইি 10.74 ক্রসদকদন্ড 

ক্রিষ্ কদে ক্রে পয অজি ন কদেন এবং জযামাইকাে মশজরকো িযোকিন 10.76-এ 

ক্রিষ্ কদে তৃতীয় হন। মাধকি ন যুক্তোদষ্ট্রে মেহনো র্যোজননযলি সপ্তম স্থাদন 

ধেদলন । 
 

েুরুষনদর হজকনে েোরে মব্রোঞ্জ জিনেনে, িোমডোজননক 5-4 মগোনল 

হোজরনযনে 

ভােতীয় পুরুষ্ হধক ্ল জামিাধনদক পোধজত কদে 41 বেে পদে অধলধম্পক প্ক 

ধজদতদে। ক্রটাধকও অধলধম্পদক িোমডোজননক 5-4 ক্রগাদল হাধেদয় পুরুষ্দ্ে 

হধকদত ভােত মব্রোঞ্জ প্ক ধজদতদে। এই ক্রিাে প্ক জদয়ে আদগ, ভােত 

সবিদিষ্ 1980 সাদল অধলধম্পক প্ক ধজদতধেল, যখন ভােত অধলধম্পক ক্রগমদস 

8ম ক্রসানা ধজদতধেল। 

ধসমেধেত ধসং ভােদতে হদয় দুটি ক্রগাল কদেদেন । ক্রসই সদঙ্গ হাধ ি্ ক ধসং, 

হেমনপ্রীত ধসং এবং রুধপিে পাল ধসংও একটি কদে ক্রগাল কদেদেন। 
 

রজব কুমোর দজহযো 2020 মটোজকও অ্জলজম্পনক মর েয েদক জিনেনেন 

োধিয়ান অধলধম্পক কধমটিে (ROC) িোেুর উগুনযনের কাদে পুরুষ্দ্ে 

57দকধজ ধফ্রোইল ধবভাদগে ফাইনাদল ক্রহদে ভােতীয় কুধস্তগীে েধব কুমাে ্ ধহয়া 

ক্রে পয প্ক ধজতদলন । ক্রটাধকও অধলধম্পদক এটি ভােদতে পঞ্চম প্ক এবং 

ধদ্বতীয় ক্রে পয। ক্রক ধে যা্ব, সুিীল কুমাে, ক্রযাদগেে ্ি, এবং সাক্ষী মাধলদকে 

পে েধব কুমাে পঞ্চম ভােতীয় কুধস্তগীে ধযধন অধলধম্পদক প্ক ধজদতদেন । 
 

'নেল রত্ন অ্যোওযোর্ড ' এর নোম েজরবেড ন কনর 'নমির ধযোনচোৌঁ দ মেল রত্ন 

অ্যোওযোর্ড ' করো হল  

প্রধানমন্ত্রী নদেন্দ্র ক্রমা্ী ক্রোষ্ণা কদেদেন ক্রয 'রোিীব গোন্ধী মেলো রত্ন 

অ্যোওযোর্ড ' এে নাম পধেবতি ন কদে 'নমির ধযোনচোৌঁ দ মেল রত্ন অ্যোওযোর্ড ' 

কো হদব। প্রধানমন্ত্রী বদলন ক্রয, ধতধন ক্র্িজুদড় এই ধবষ্দয় অসংখয অনুদোধ 

ক্রপদয়ধেদলন এবং তাে ধভধিদতই ধতধন এই প্দক্ষপ ধনদয়দেন । ধযানচাৌঁ ্ 

জন্মধ্ন জাতীয় েীড়া ধ্বস ধহদসদব পাধলত হয় । ধতধন হধকদত ক্র্দিে হদয় 

ধতনটি অধলধম্পক স্বণি ধজদতধেদলন। 
 

েুরস্কোর িম্পনকড : 

পুেিােটি 1991-92 সাদল চালু কো হয় । এই পুেিাদেে মদধয একটি প্ক, একটি 

সাটিি ধফদকট এবং 25 লাখ টাকা নগ্ ক্র্ওয়া হয় । ক্রখলা েদত্নে প্রর্থম প্রাপক 

ধেদলন ্ াবা ধকংব্ধন্ত ধবেনার্থন আনি। সাম্প্রধতক বেেগুধলদত ধবজয়ীদ্ে মদধয 

েদয়দেন ধেদকটাে ক্রোধহত িমিা, কুধস্তগীে ধভদনি ক্রফাগাট, মধহলা হধক ্দলে 

অধধনায়ক োনী োমপাল । 
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অ্জলজম্পযোন ফুটবলোর এিএি ‘বোবু’ নোযোরণ প্রযোে হনলন  

দুবাদেে অধলধম্পয়ান িংকে সুিামাধনয়াম (ধযধন "বাবু" নায়োন নাদম পধেধচত 

ধেদলন ) প্রয়াত হদলন । ধতধন 1956 এবং 1960 অধলধম্পদক ভােদতে 

ক্রগালেক্ষক ধেদলন। ফুটবল এবং বাদিটবদল মহাোদষ্ট্রে হদয় প্রধতধনধধত্ব কোে 

পািাপাধি নাোয়ণ ভােদতে অনযতম ধনভি েদযাগয ক্রগালেক্ষক ধেদলন । জাতীয় 

্দলে হদয় তাে এক্িদকে কযাধেয়াদে ধতধন 1956 সাদলে অধলধম্পদক ভােদতে 

হদয় চতুর্থি স্থান অজি ন কদেন এবং 1964 সাদল এধিয়ান ক্রগমদস ভােদতে হদয় 

প্রধতধনধধত্ব কদেন । 
 

মটোজকও অ্জলজম্পক 2020: কুজস্তনে মব্রোঞ্জ েদক জিেনলন বিরাং েুজনযো 

পুরুষ্দ্ে ধফ্র োইল 65 ক্রকধজ ধবভাদগ কাজাখস্তাদনে ক্র্ দলট ধনয়াজদবকদভে 

ধবরুদদ্ধ 8-0 ক্রিাদে জদয়ে পে অধলধম্পক কুধস্তদত ক্রিাে প্ক ধজদতদেন 

ভােদতে কুধস্তগীে বজেং পুধনয়া। ক্রকধে যা্ব, সুিীল কুমাে, ক্রযাদগেে ্ ি, সাক্ষী 

মাধলক এবং েধব কুমাে ্াধহয়াে পদে পুধনয়া ষ্ষ্ঠ ভােতীয় কুধস্তগীে হদলন ধযধন 

অধলধম্পদক প্ক ধজদতদেন । 2012 সাদলে লন্ডন অধলধম্পদকে পে এটি ধদ্বতীয় 

েটনা যখন দুজন ভােতীয় কুধস্তগীে একই ক্রগমদস প্ক ধজদতদেন । 
 

নীরি মচোেড়ো মটোজকও অ্জলজম্পনক িযোেজলন মরোনে স্বণডেদক 

জিেনলন  

নীেজ ক্রচাপড়া ক্রটাধকও অধলধম্পদক জযাদভধলন ক্ররা ইদভদে ভােদতে হদয় 

স্বণিপ্ক ধজতদলন । প্রর্থম প্রদচষ্টায় ধতধন 87.03 ধমটাে ধনদক্ষপ কদেই কাযিত 

ক্রখলাটি ধনদজে পদক্ষ কদে ক্রনন । ধদ্বতীয় প্রদচষ্টায় ধতধন 87.58 ধমটাে ধনদক্ষপ 

কদে ধনদজে ক্রিােটি আদগে তুলনায় আদো ভাদলা কদেন । ক্রচক প্রজাতদন্ত্রে 

ধভদটজালভ ক্রভসদলে 86.67 ধমটাে ধনদক্ষপ োড়া ক্রকউ নীেজ ক্রচাপড়াে ধদে 

কাদে আদস্ত পাদেনধন । 
ক্রটাধকও অধলধম্পক 2020 ক্রত এটি ভােদতে সপ্তম প্ক, যা ক্রকাদনা একটি 

সংিেদণ সবদচদয় ক্রবধি । শুটিংদয় অধভনব ধবন্দ্রাে পদে নীেজ ক্রচাপড়াে স্বণি প্ক 

অধলধম্পদক বযধক্তগত ধবভাদগ ভােদতে ধদ্বতীয় স্বণিপ্ক। 
 

লোেোাংশু শমডো 'েোরে মকশরী কুজস্ত দঙ্গল' জিনেনেন  

ভােতীয় কুধস্তগীে লাভাংশু িমিা তাধমলনাড়ুদত আদয়াধজত 'ভােত ক্রকসাধে কুধস্ত 

্ঙ্গল 2021' ধজদতদেন। উিোখে গঠদনে 20 বেে পে, লাবংশু ট্রধফে খো 

কাটিদয় োদজযে হদয় ভােত ক্রকসাধে ক্রখতাব ধজদতদেন। 

োদজযে পযিাদয় 15 টি স্বণিপ্ক ও ক্র্িীয় পযিাদয় 10 টি প্ক এবং আন্তজি াধতক 

কুধস্ত প্রধতদযাধগতায় 2 টি স্বণিপ্ক এবং 1 টি ক্রে পয প্ক সহ লাবংশু ইধতমদধযই 

ক্র্িদক রর্ৌরবালিত কদেদে ।  
 

মিমি অ্যোন্ডোরিন মটে জেনকনট েৃেীয িনবডোচ্চ উইনকট িাংগ্রহকোরী 

হনলন 

ক্রজমস অযান্ডােসন অধনল কুিদলে ক্রমাট 619 টি ক্রটে উইদকদটে সংখযাদক 

ধপেদন ক্রফদল ক্রটে ধেদকদট তৃতীয় সদবিাচ্চ উইদকট সংিহকােী হদয়দেন। 

ক্রকএল োহুল উইদকটেক্ষক জস বাটলাদেে কাদে কযাচ ধ্দয় আউট হওয়াে পে 

ধতধন এই ধবিাল কৃধতত্ব অজি ন কদেন। 163 ক্রটদে তাে বতি মান উইদকট সংখযা 

621। অযান্ডােসন বতি মাদন ফাে ক্রবালােদ্ে মদধয সদবিাচ্চ উইদকদটে ধিকােী 

এবং 600 উইদকদটে ক্লাদবে একমাে ক্রপসাে। ভােদতে ধবপদক্ষ নটিংহযাম 

ক্রটদেে তৃতীয় ধ্দন ধতধন এই মাইলদোনটি অজি ন কদেন। 
 

মটোজকও অ্জলজম্পক 2020 : িমোজপ্ত অ্নুিোননর হোইলোইটি 

08 আগে, 2021-এ ক্রটাধকও অধলধম্পক 2020 এে সমাধপ্ত েদট। এই 

আন্তজি াধতক মাধি-দস্পাটি স ইদভেটি জাপাদনে ক্রটাধকওদত 23 জুলাই ক্রর্থদক 8 

আগে, 2021 পযিন্ত অনুধষ্ঠত হয়। ক্রটাধকও 1964 (িীষ্ম), সাদপাদো 1972 

(িীতকালীন) এবং নাগাদনা 1998 (িীতকালীন) ক্রগমস আদয়াজদনে পে জাপান 

চতুর্থিবাে অধলধম্পক ক্রগমদসে আদয়াজন কেদলা । এ োড়া, ক্রটাধকও হল প্রর্থম 

এিীয় িহে ক্রযখাদন দুবাে িীষ্মকালীন ক্রগমস অনুধষ্ঠত হদয়দে। 
 

েদক েোজলকো: 

113 টি প্ক ধনদয় সামধিক প্ক তাধলকাে িীদষ্ি েদয়দে যুক্তোষ্ট্র, যাে মদধয 

39 টি স্বণি, 41 টি ক্রে পয এবং 33 টি ক্রিাে প্ক েদয়দে। 

ভােতীয় ্ল 1 টি স্বণি, 2 টি ক্রে পয এবং 4 টি ক্রিাে প্ক ধনদয় ক্রমাট 7 টি প্ক 

ধজতদত সক্ষম হদয়ধেল। 86 টি ক্র্দিে মদধয প্ক তাধলকায় ভােত 48 তম 

অবস্থাদন েদয়দে। 
 

েদক েোজলকোয শীষড েোৌঁ চর্ট মদশ: 

মাধকি ন যুক্তোষ্ট্র: 113 (স্বণি: 39, ক্রে পয: 41, ক্রিাে: 33) 

চীন: 88 (স্বণি: 38, ক্রে পয: 32, ক্রিাে: 18) 

জাপান: 58 (স্বণি: 27, ক্রে পয: 14, ক্রিাে: 17) 

ক্রিট ধিদটন: 65 (স্বণি: 22, ক্রে পয: 21, ক্রিাে: 22) 

ROC (োধিয়ান অধলধম্পক কধমটি): 71 (স্বণি: 20, ক্রে পয: 28, ক্রিাে: 23) 
 

2020 মটোজকও অ্জলজম্পনক েোরে 

ক্রটাধকও ক্রগমস 2020-দত ভােত তাে সবিকাদলে ক্রসো অধলধম্পক প্ক টযাধল 

ধ্দয় ক্রিষ্ কদেদে, যা 2012 সাদলে লন্ডন অধলধম্পদকে প্ক তাধলকাে 

ক্রেকেি দক োধড়দয় ক্রগদে। 

এমধস ক্রমধে কম এবং পুরুষ্দ্ে হধক ্দলে অধধনায়ক মনপ্রীত ধসং, উদদ্বাধনী 

অনুষ্ঠাদন ভােতীয় ্দলে জনয পতাকা বহনকােী ধেদলন। 

সমাধপ্ত অনুষ্ঠাদনে পতাকা বহনকােী ধেদলন ক্রিাে-প্কপ্রাপ্ত বজেং পুধনয়া। 
 

েোরেীয েদক জবিযীনদর েোজলকো 

• ক্রসানা 

পুরুষ্দ্ে জযাভধলন ক্ররা: নীেজ ক্রচাপড়া 

• রূপা 

মধহলাদ্ে 49 ক্রকধজ ওদয়ট-ধলফটিং : মীোবাই চানু 

পুরুষ্দ্ে ধফ্রোইল 57 ক্রকধজ ক্রেসধলং: েধব ্ধহয়া 

• ক্রিাে 

মধহলাদ্ে ওদয়লটােওদয়ট বধক্সং: লভধলনা ক্রবােদগাদহন 

মধহলা ধসদঙ্গলস বযােধমেন: ধপধভ ধসনু্ধ 

পুরুষ্দ্ে 65 ক্রকধজ ধফ্রোইল ক্রেসধলং: বজেং পুধনয়া 

পুরুষ্দ্ে হধক: ভােদতে পুরুষ্ হধক ্ল 
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মটোজকও েযোরোজলজম্পক মগমনির িনয েোরে এেনও েযডি িবনচনয বড় 

দল েোঠোনে চনলনে  

আসন্ন ক্রটাধকও পযাো অধলধম্পদক এখন পযিন্ত সবদচদয় বড় ভােতীয় ্ল পাঠাদনা 

হদব, ক্রযখাদন 9 টি েীড়ায় 54 জন পযাো-দখদলায়াড় অংিিহণ কেদব। 54 

স্দসযে ভােতীয় ্লদক ক্রকন্দ্রীয় যুব ধবষ্য়ক ও েীড়া মন্ত্রী অনুোগ ঠাকুে 2021 

সাদলে 12 আগে আনুষ্ঠাধনকভাদব এবং ভাচুি য়াধল ধব্ায় ধ্দলন । 2020 

িীষ্মকালীন পযাো অধলধম্পক ক্রগমস জাপাদনে ক্রটাধকওদত 24 আগে ক্রর্থদক 05 

ক্রসদটিে পযিন্ত অনুধষ্ঠত হদব । 
 

েোরনের অ্নূর্ধ্ড  -19 জবশ্বকোে িযী অ্জধনোযক উমুি চোৌঁ দ অ্বির 

মঘোষণো করনলন  

ভােদতে অনূধ্বি  -19 ধবেকাপ জয়ী অধধনায়ক উনু্মক্ত চাৌঁ ্ ভােতীয় ধেদকট ক্রর্থদক 

অবসদেে ক্রোষ্ণা কদে ধ্দয়দেন । ধতধন অদিধলয়াে টাউনসধভদলদত 2012 

সাদলে অনূধ্বি  -19 ধবেকাদপে ফাইনাদল অদিধলয়াে ধবপদক্ষ জদয়ে ক্রনতৃত্ব 

ধ্দয়ধেদলন ধতধন । মযাচটিদত ধতধন অপোধজত 111 োন কদেধেদলন। 28 বেে 

বয়সী এই ক্রখদলায়াড় েদোয়া ধেদকদট ইধন্ডয়া A , ধ্ধি এবং উিোখদেে ধবরুদদ্ধ 

ক্রনতৃত্ব ধ্দয়ধেদলন । ধতধন আইধপএদল মুিাই ইধন্ডয়ান্স, ধ্ধি কযাধপটালস এবং 

োজস্থান েয়যালদসে হদয় প্রধতধনধধত্ব কদেধেদলন। 
2010 সাদল অধভদষ্দকে পে ক্রর্থদক উনু্মক্ত চাৌঁ ্ 67 টি প্রর্থম ক্রশ্রণীে মযাচ ক্রখদল 

31.57 গদড় 3379 োন কদেন। 120 টি ধলে A মযাদচ ধতধন 41.33 গদড় 4505 

োন কদেদেন। 77 টি -দটাদয়ধেদত ধতধন 22.35 গদড় 1565 োন কদেদেন। 
 

হজষডে রোিো হনলন েোরনের 69 েম দোবো গ্রযোন্ডমোেোর 

মহাোদষ্ট্রে পুদন ক্রর্থদক 20 বেে বয়সী ্াবা ক্রখদলায়াড় হধষ্িত োজা ্াবা ক্রখলায় 

ভােদতে 69 তম িযান্ডমাোে হদয়দেন। ধতধন ধবদয়ল মাোসি ওদপন 2021 -এ 

িযান্ডমাোে হওয়াে কৃধতত্ব অজি ন কদেন । ক্রসখাদন ধতধন ক্রেধনস ওয়াগনাদেে 

ধবপদক্ষ এক োউন্ড বাধক র্থাকদতই ক্রখলাটি র কদে ধনদজে িযান্ডমাোে হওয়াে 

স্বপ্নটি পূেণ কদেন । ধবে ্াবা সংস্থা FIDE কতৃি ক ্াবা ক্রখদলায়াড়দ্ে 

িযান্ডমাোে (GM) উপাধধ প্র্ান কো হয় এবং এটিই একজন ্াবা ক্রখদলায়াড় 

দ্বাো অজি ন কো সবদচদয় বড় উপাধধ । 
 

বোনিডনলোনো েোড়োর ের মমজি েযোজরি মিে িোনমডইননর িোনে চুজিবে 

হনলন  

ধলওদনল ক্রমধস বাদসিদলানা োড়াে পে তােকাবহুল পযাধেস ক্রসে জাদমিইদন ক্রযাগ 

ধ্দলন । 21 বেে আদগ এই ক্লাদবে হদয় ধতধন ধনদজে কযাধেয়াে শুরু কদেধেদলন। 

েয়বাদেে বযালন ধে’অে জয়ী ক্রমধস দুই বেদেে জনয PSG এে সাদর্থ চুধক্তদত 

আবদ্ধ হন । পযাধেস ক্রসে জাদমিইন ফুটবল ক্লাব, যা সাধােণত পযাধেস ক্রসে 

জাদমিইন বা PSG নাদম পধেধচত। 

ক্রমধস 778 টি মযাদচ 672 ক্রগাল কদে বাদসিদলানা োদড়ন, যা ক্রকাদনা একটি ক্লাদবে 

হদয় ক্রখদল ক্রেকেি  সংখযক ক্রগাল । ধতধন ধনদজে কযাধেয়াদে এখদনা অবধধ চােটি 

চযাধম্পয়ন্স ধলগ এবং 10 টি লা ধলগা ধিদোপা ধজদতদেন । 
 

মর নক িোধওযোজন 2021 জস্পজলমবোনগডো ওনেন দোবো টুনডোনমে জিেনলন  

15 বেে বয়সী ভােতীয় িযান্ডমাোে ক্রে নক সাধওয়াধন ইতাধলদত 19 তম 

ধস্পধলমবাদগিা ওদপন ্াবা টুনিাদমে ধজতদলন । নাগপুদেে চতুর্থি বাোই কো 

সাধবানী টুনিাদমদে নয় োউন্ড ক্রর্থদক সাত পদয়ে ধনদয় অপোধজত ক্রর্থদকদে, 

ক্রযখাদন পাৌঁ চটি জয় এবং চােটি র হদয়দে। ক্রিষ্ োউদন্ড সাধওয়াধন এবং ইতালীয় 

ধজএম ধপয়াে লুইধগ বাদসা সাত পদয়দে যুগ্মভাদব ক্রিষ্ কদে, ধকন্তু ক্রে নক 

সাধওয়াধন ভাল টাই-দিক ক্রিাদেে ধভধিদত ধবজয়ী ক্রোষ্ণা কো হয়। 
 

উপ্রড়িযা আরও 10 বেদরর জ্র্য ভারেীয হপ্রক দনলর স্পর্সর করদব 

মুেযমন্ত্রী নবীন পট্টনাজয়ক রঘাষণা কজরজেন রে 2023 সাজল বতড মান স্পনসরলশপ 

রশষ হওয়ার পর ওলডশা সরকার ভারতীয় হলক দলগুললজক আরও 10 বেজরর 

েনয স্পনসর করজব। রােয সরকার 2018 সাজল োতীয় হলক দলগুললজক স্পনসর 

করা শুরু কজর। মুেযমন্ত্রী িলতটি রেজলায়াডজক 10 লাে টাকা নর্দ পুরস্কার রদন 

এবিং বজলন "জটালকও অলললেজক দলগুলল তাজদর রসরা পারফরমযাি লদজয় 

ইলতহাস সৃলষ্ট কজরজে, ” । 

েলদও,স্পনসরলশপ েুলক্তর সঠিক পলরমাণ এেনও িকাশ করা হয়লন। 2018 সাজল 

সাহারা ইলেয়া েেন আইনর্ত সমসযায় েলডজয় পডার পর সজর লর্জয়লেল তেন 

ওলডশা, পুরুষ ও মলহলা দলজক স্পনসর করার েনয হলক ইলেয়ার সাজথ 5 বেজরর 

েনয 100 রকাটি টাকার েুলক্ত স্বাক্ষর কজরলেল। 
 

তশজল জিাং WAU20 চযোজম্পযনজশনে লাং িোম্প ইনেনে মর েয েদক 

জিনেনেন 

বিধল ধসং ধবে অযার্থদলটিক্স U20 চযাধম্পয়নধিদপ মধহলাদ্ে লং জাম্প ইদভদে 

ক্রে পয প্ক ধজদতদেন । তাে 6.59 ধমটাদেে প্রদচষ্টা সুইদেদনে মাজা আসাদগে 

স্বণিপ্দকে জাম্প ক্রর্থদক মাে 1 ক্রসধম কম ধেল । ফদল ধতধন ক্রে পয প্ক ধনধিত 

কদে অযার্থদলটিক্স-এ ক্র্দিে ভাদলা ফল অবযাহত োদখন । 

ধবে অযার্থদলটিক্স U20 চযাধম্পয়নধিদপ বিধল ধসং এে ক্রে পয প্ক ভােদতে 

তৃতীয় প্ক ধেল । 4x400 ধমটাে ধেদলদত ধমশ্র ্ল ক্রিাে এবং পুরুষ্দ্ে 

10,000 ধমটাে ক্র্ ড় প্রধতদযাধগতায় অধমত খাধে ক্রে পয প্ক ক্রজদতন। প্ক 

ক্রটধবদল ভােত 21তম স্থাদন েদয়দে । 
 

জপ্রন্সেোল জিাং NBA চযোজম্পযনজশনে েোজলকোেুি প্রেম েোরেীয হনলন  

ধপ্রন্সপাল ধসংহ প্রর্থম ভােতীয় ধযধন NBA ধিদোপা জয়ী ্দলে স্সয হদয়দেন 

যখন তাে ্ল সযাোদমদো ধকংস 2021 NBA সামাে ধলগ ধজদতধেল। 6 ফুট 9 

ইধঞ্চ এই ফদোয়ােি  NBA এে ক্রযদকাদনা স্তদে চযাধম্পয়নধিদপে তাধলকাভুক্ত 

প্রর্থম ভােতীয় হদয় ইধতহাস সৃধষ্ট কদেদেন। ক্রবােন ক্রসলটিদক্সে ধবপদক্ষ 

চযাধম্পয়নধিপ ক্রখলায় ধকংদসে আধধপতয ধেল । তাো 100-67 ক্রিাে কদে 

ধিদোপাটি ধজদত ক্রনয় । 
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Obituaries 
 

ওযোর্ল্ড  মোেোিড স্বণডেদক জবিযী মন মক র প্রযোে হনলন  

একাধধক ওয়াল্ডি  মাোসি চযাধম্পয়নধিদপ স্বণিপ্ক জয়ী এবং একাধধক এধিয়ান 

মাোসি চযাধম্পয়নধিপ প্কপ্রাপ্ত েীড়াধব্ 105 বেে বয়সী মন ক্রক ে প্রয়াত 

হদলন । ধতধন 2007 সাদল চেীগড় মাোসি অযার্থদলটিক্স ধমট -এ তাৌঁ ে প্রর্থম প্ক 

ধজদতধেদলন । এে আদগ 2011 সাদল নযোশনোল মোেোিড অ্যোেনলর্টক্স জমনট 

100 ধমটাে এবং 200 ধমটাে ক্র্ দড় ধতধন ক্রসানা ধজদতধেদলন। 

মাধকি ন যুক্তোদষ্ট্র ওয়াল্ডি  মাোসি অযার্থদলটিক্স চযাধম্পয়নধিদপ মন ক্রক ে 100 

ধমটাে এবং 200 ধমটাদে চযাধম্পয়ন হদয়ধেদলন এবং তাৌঁ দক ক্রসো েীড়াধব্ 

ধহসাদবও ধনবিাধচত কো হদয়ধেল। ধকন্তু 2017 সাদল অকলযাদন্ড ওয়াল্ডি  মাোসি 

অযার্থদলটিক্স চযাধম্পয়নধিদপে 100+ ধবভাদগ চযাধম্পয়ন হওয়ায় ধতধন 

লাইমলাইদট এদসধেদলন । 
 

েদ্মশ্রী েুরস্কোরপ্রোপ্ত েদ্ম শচনদব প্রযোে হনলন  

ক্রোগধে ভাষ্াে প্রর্থম আধুধনক নােী কধব পদ্ম িচদ্ব প্রয়াত হদলন। ধতধন 2001 

সাদল পদ্মশ্রী পুেিাে ক্রপদয়ধেদলন । ধতধন ক্রোগধে এবং ধহধি ভাষ্ায় অদনক বই 

েচনা কদেধেদলন এবং তাৌঁ ে কধবতা সংকলন, যাে মদধয 'ক্রমধে কধবতা ক্রমদে গীত', 

এে জনয ধতধন 1971 সাদল সাধহতয একাদেধম পুেিাে লাভ কদেন। 
 

অ্জেননেো অ্নুেম শযোম প্রযোে হনলন  

প্রবীণ অধভদনতা অনুপম িযাম প্রয়াত হদলন। ধতন ্িদকে ্ীেি কযাধেয়াদে ধতধন 

সতয, ধ্ল ক্রস, লাগান, হাজাদো ক্রখায়াইদি আইধসে মদতা চলধচ্চদে অধভনয় 

কদেদেন এবং 2009 সাদল োে িাদস প্রচাধেত মন ধক আওয়াজ: প্রধতজ্ঞায় 

ঠাকুে সৃজন ধসংদয়ে ভূধমকাে জনয প্রিংধসত হদয়ধেদলন । 
 

মকরোলোর জবেযোে েোস্কর, কোটুড জনে জে.এি. বোনোিী প্রযোে হনলন 

ক্রকোলাে ধবখযাত কাটুি ধনে, ভািে এবং ক্রলাকধিল্পী ধপ.এস. বযানাজী প্রয়াত হদলন 

। লধলতকলা একাদেধম ক্রফদলাধিপ প্রাপক ধপ.এস. বযানাজী ক্রভঙ্গানুে এবং 

ক্রকােুমাদনদত তাৌঁ ে আয়ঙ্কালী এবং বুদ্ধ ভািদযিে জনয ধবখযাত ধেদলন। ধতধন 

জনধপ্রয় 'র্থাোকা ক্রপনাল' সহ ক্রলাকসঙ্গীত পধেদবিন কোে জনয পধেধচত ধেদলন 

। ধতধন একটি আইটি ফাদমি িাধফক ধেজাইনাে ধহসাদব কাজ কেদতন । 
 

জবেযোে আযুনবডদ আচোযড  বোলোজি েোনি প্রযোে হনলন 

একজন সুপধেধচত আধযাধত্মক ক্রনতাে পািাপাধি একজন ধবখযাত আযু়দবি্ 

ধচধকৎসক এবং ক্রযাদগে প্রবক্তা বালাধজ তাদি প্রয়াত হদলন । ক্রলানাভালাে কাদে 

একটি সামধিক ধনোময় ক্রকন্দ্র ‘আত্মসন্তুলানা ধভদলজ’ -এে প্রধতষ্ঠাতা েঃ তাদি 

আধযাধত্মকতা, ক্রযাগ এবং আযু়দবিদ্ে উপে ক্রবি কদয়কটি বই ধলদখধেদলন। ধতধন 

আযু়দবি্ এবং ক্রযাগবযায়ামদক প্রচাে ও জনধপ্রয় কোে জনয তাে পুদো জীবন 

উৎসগি কদে ধ্দয়ধেদলন । 
 

মোলোযোলোম অ্জেননত্রী িরণয িজি প্রযোে হনলন 

জনধপ্রয় মালায়ালাম চলধচ্চে ও ক্রটধলধভিন অধভদনেী সেণয সধস ক্রকাধভে -19 

জধনত জটিলতাে কােদণ প্রয়াত হদলন । ধতধন প্রায় এক ্িক ধদে কযান্সাদেে 

ধবরুদদ্ধ লড়াই কদেধেদলন । ধতধন এই লড়াইদয় অসাধােণ মদনে ক্রজাে এবং দৃঢ়তা 

ক্র্ধখদয়ধেদলন । 2012 সাদল তাৌঁ ে এক ধেদণে মধস্তদষ্কে টিউমাে ধো পদড়। 

অধভদনেীে কো কাদজে মদধয েদয়দে ক্রোটা মুিাই, র্থালাপাদভা, ক্রবাদি 12 মাচি  

প্রভৃধত চলধচ্চে । 
 

বীর মযোেো কনমোর্র কোিোরনগোড় েোটনোনশট্টি মগোেোল রোও প্রযোে 

হনলন 

1971 যুদদ্ধে বীে এবং মহাবীে চদেে প্রাপক কদমাদোে কাসােদগাড় পটনাদিট্টি 

ক্রগাপাল োও প্রয়াত হদলন । ধতধন ধেদলন বীে ক্রসবা প্ক প্রাপক। ধতধন 

পাধকস্তাদনে সদঙ্গ যুদদ্ধ পূবি পাধকস্তানদক ( যা এখন বাংলাদ্ি নাম পধেধচত ) 

মুক্ত কোে জনয গুরুত্বপূণি ভূধমকা পালন কদেধেদলন। এোড়া ধতধন ওদয়োনি 

ধিদটে একটি ক্রোট টাি গ্রুদপে ক্রনতৃত্ব ক্র্ন এবং অপাদেিন কযাকটাস ধলধলে 

অংি ধহদসদব কোধচে উপকূদল আেমণ কদেন। 
 

প্রোিন েোরেীয জর্নফন্ডোর জচময চযোটোজিড  প্রযোে হনলন  

ভােদতে মহান প্রাক্তন আন্তজি াধতক ফুটবলাে ধচন্ময় চযাটাজী প্রয়াত হদলন । ধতধন 

1970-80 এে ্িদক ধতনটি ক্রহধভওদয়ট ্দলে হদয় ক্রখদলধেদলন । ধতধন 1978 

বযাংকক এধিয়ান ক্রগমদস ভােতীয় ্দলে স্সয ধেদলন ক্রযখাদন তাো ক্রকায়াটি াে 

ফাইনাল ধলদগ চতুর্থি স্থান অজি ন কদেধেদলন । 

ধচন্ময় চযাটাধজি  তাৌঁ ে েদোয়া কযাধেয়াদে ক্রমাহনবাগান, ইেদবঙ্গল এবং 

ক্রমাহাদমোন ক্রস্পাটিি ং -এে হদয় ক্রখদলধেদলন । ধতধন চােবাে সদন্তাষ্ ট্রধফদত 

বাংলাে হদয় প্রধতধনধধত্ব কদেধেদলন । এে মদধয ধতধন ধতনটিদত চযাধম্পয়ন হন। 
 

িোমডোন জকাংবদজি ফুটবলোর গোর্ড  মুলোর প্রযোে হনলন  

প্রাক্তন পধিম জামিাধন ফদোয়ােি  এবং বায়ানি ধমউধনদখে ধকংব্ধন্ত ফুটবলাে গােি  

মুলাে প্রয়াত হদলন । আন্তজি াধতক পযিাদয় ধতধন পধিম জামিাধনে হদয় 62 মযাদচ 

68 টি ক্রগাল কদেদেন এবং ক্লাব পযিাদয় ধতধন বায়ানি ধমউধনদখে হদয় 427 টি 

বুদিসধলগা মযাদচ ক্রেকেি  সংখযক 365 টি ক্রগাল কদেদেন। তাৌঁ ে ক্রগাল কোে 

্ক্ষতাে জনয তাৌঁ দক "দবািাে োে ক্রনিন" ("্া ক্রনিনস ক্রবািাে") বা "োে 

ক্রবািাে" নামকেণ কো হদয়দে । 
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িুনর্োকু ধোৌঁ ধোর আধবিােক মোজক কোিী প্রযোে হনলন  

সুদোকু ধাৌঁ ধাে স্রষ্টা মাধক কাজী কযান্সাদেে কােদণ 69 বেে বয়দস প্রয়াত হদলন । 

ধতধন সুদোকুে জনক ধহদসদব পধেধচত ধেদলন । ধতধন ধেদলন জাপাদনে বাধসিা । 

ধতধন জাপাধন ধাৌঁ ধা প্রস্তুতকােক ধনদকাধল ক্রকা. ধলধমদটদেে সভাপধত ধেদলন। 

1980 সাদল মাধক কাজী জাপাদনে প্রর্থম ধাৌঁ ধা মযাগাধজন, ধাৌঁ ধা সুধিন ধনদকাধল 

প্রবধতি ত কদেন । 
 

িযাে হদির্ োপ্রমি অ্প্রভদর্ো আর্ন্দ কান্নার্ 

তালমল তারকা এবিং েনলিয় টিলভ রহাে আনন্দ কান্নান মারা রর্জেন। লতলন তার 

কমডেীবন শুরু কজরন লসোপুজরর বসনথাম টিলভজত। এরপর রেন্নাই রত লতলন সান 

লমউলেজকর সাজথ লভলর্ও েলক লহজসজব কাে কজরলেজলন। লতলন রভঙ্কট িভুর 

সজরাো (2008) েলবজত অলতলথ লহজসজব উপলিত লেজলন। আনন্দ কান্নান 

পরবতীকাজল সাজয়ি লফকশন তালমল েললচ্চত্র আলদসায়া উলর্াম (2012) -এ 

পূণড ভূলমকা পালন কজরন। 
 

উত্তরপ্রনদনশর প্রোিন মুেযমন্ত্রী কলযোণ জিাং প্রযোে হনলন  

উিে প্রদ্দিে প্রাক্তন মুখযমন্ত্রী কলযাণ ধসং প্রয়াত হদলন । ধতধন দুবাে 

উিেপ্রদ্দিে মুখযমন্ত্রী ধহদসদব ্াধয়ত্ব পালন কদেধেদলন - জুন 1991 ক্রর্থদক 

ধেদসিে 1992 এবং ক্রসদটিে 1997 ক্রর্থদক নদভিে 1999 এবং বাবধে মসধজ্ 

ধ্বংদসে সময় ধতধন উিে প্রদ্দিে মুখযমন্ত্রী ধেদলন। ধতধন দুইবাদেে সংসদ্ে 

স্সয এবং োজস্থান ও ধহমাচল প্রদ্দিে প্রাক্তন গভনিে। 
 

জবেযোে অ্যোেনলর্টক্স মকোচ ওম নোজিযোর প্রযোে হনলন  

ভােদতে অনযতম ধবখযাত ক্রকাচ ওম. নামধবয়াে, ধযধন িাদমে ক্রমদয় ধপ.টি. ঊষ্াদক 

ক্রগাদল্ডন গালি হদত সাহাযয কদেধেদলন, ধতধন সম্প্রধত প্রয়াত হদলন । নাধিয়াে 

1976 সাদল খুব অল্প বয়দস উষ্াদক ক্র্দখধেদলন এবং িীঘ্রই তাদক কানু্নে েীড়া 

ধবভাদগ প্রধিক্ষণ ধ্দত শুরু কদেধেদলন। তাে ধনদ ি্ িনায়, উষ্া এধিয়ান স্তদে 

প্ক ধজতদত শুরু কদেধেদলন ধকন্তু তাে ক্রসো পােফেমযান্স 1984 লস 

এদেদলস অধলধম্পদকে আদগ 400 ধমটাে হাদেি দল আদস । 
 

প্রোিন িোেীয ফুটবল মকোচ এি এি হোজকম প্রযোে হনলন  

ভােদতে প্রাক্তণ ফুটবলাে এবং 1960 ক্রোম অধলধম্পদক ক্রখলা ক্রিষ্ ভােতীয় 

ক্রখদলায়াড় বসয়্ িধহ্ হাধকম প্রয়াত হদলন । হাধকম 'সাব' নাদম জনধপ্রয় এই 

ক্রখদলায়াড় মৃতুযকাদল 82 বেে বয়সী ধেদলন। ভােতীয় ফুটবদলে সদঙ্গ ধতধন পাৌঁ চ 

্িদকেও ক্রবধি সময় ধদে যুক্ত ধেদলন । ধতধন একজন ক্রিাণাচাযি পুেিােপ্রাপ্ত, 

ধ্ধিদত 1982 এধিয়ান ক্রগমদসে সময় প্রয়াত ফুটবলাে ধপ ক্রক বযানাধজি ে সহকােী 

ক্রকাচ ধেদলন। 
 

জব্রর্টশ কনমজর্যোন শন লক প্রযোে হনলন  

ধিটিি কদমধেয়ান িন লক প্রয়াত হদলন । ধতধন ধেদলন ধিদটদনে অনযতম ক্রসো 

কদমধেয়ান । তাৌঁ ে সীমাহীন সৃজনিীলতা, ধবদুযদতে বুধদ্ধ এবং তাৌঁ ে কাদজে 

উজ্জ্বলতাে জনয ধতধন ধিটিি কদমধেদত একটি ধবদিষ্ স্থান অজি ন কদেধেদলন । 

2000 সাদল িন লক ক্রসো লাইভ েযান্ড-আপ পােফেমযাদন্সে জনয ধিটিি 

কদমধেদত গং অযাওয়ােি  ধজদতধেদলন। 
 

প্রোিন েোরেীয ফুটবলোর এবাং অ্জলজম্পযোন ও চন্দ্রনশের প্রযোে হনলন  

ভােদতে প্রাক্তন ফুটবলাে ও চন্দ্রদিখেন ( ধতধন তাে ধনজ োজয ক্রকোলায় 

অধলধম্পয়ান চন্দ্রদিখেন নাদম পধেধচত ধেদলন) প্রয়াত হদলন । চন্দ্রদিখেন 

ধেদলন ধবখযাত একজন ধেদফন্ডাে । ধতধন ক্রিষ্বাদেে মদতা 1960 এে ক্রোম 

অধলধম্পক ক্রগমদস ভােদতে প্রধতধনধধত্ব কদেধেদলন । 
 

প্রোিন ইাংলযোন্ড এবাং িোনিক্স অ্জধনোযক মটর্ মর্ক্সটোর প্রযোে হনলন  

ইংলযান্ড ও সাদসদক্সে প্রাক্তন অধধনায়ক ক্রটে ক্রেক্সটাে প্রয়াত হদলন । ধতধন "লেি  

ক্রটে" নাদমও পধেধচত ধেদলন । ধতধন ধেদলন একজন আেমণাত্মক বযাটসমযান 

এবং পাটি -টাইম ধসম ক্রবালাে, ধযধন 1958 সাদল ধনউধজলযাদন্ডে ধবপদক্ষ 

অধভদষ্দকে পে ইংলযাদন্ডে হদয় 62 টি ক্রটে ক্রখদলধেদলন এবং 1961-1964 

সাল অধধনায়কত্বও কদেধেদলন। 
 

Defence News 
 

েোরে এবাং িাংযুি আরব আজমরশোহী জবেক্ষীয মন বোজহনী মহড়ো 

‘িোনযদ েোলওযোর 2021’ এর েজরচোলনো কনরনে  

ভােতীয় ক্রন বাধহনী এবং সংযুক্ত আেব আধমেিাহী 07 আগে, 2021 তাধেদখ 

আবুধাধব উপকূদল ধদ্বপাধক্ষক ক্রন  মহড়া 'জাদয়্ তালওয়াে 2021' পধেচালনা 

কদেদে । ‘জাদয়্ তালওয়াে 2021’ ক্রন  -মহড়াে মূল উদেিয ধেল দুই 

ক্রন বাধহনীে মদধয ইোে-অদপোধবধলটি এবং সমন্বয় বৃধদ্ধ কো। 

পােসয উপসাগদে ক্রমাতাদয়ন কো দুটি সী ধকং MK 42B ক্রহধলকটাে ধনদয় 

ভােতীয় ক্রন বাধহনী INS ক্রকাধচদত অংি ধনদয়ধেল। সংযুক্ত আেব আধমেিাধহ 

ক্রর্থদক UAES AL – Dhafra নামক একটি বায়নুনাহ ক্রশ্রণীে ধনদ ি্ ধিত ধমসাইল 

কেদভট এবং একটি AS - 565B পযান্থাে ক্রহধলকটাে মহড়ায় অংি ধনদয়ধেল। 
 

রোজশযোয আিিড োজেক আজমড মগমি 2021-এ েোরেীয মিনোবোজহনীর 

একর্ট দল অ্াংশ মননব  

ইোেনযািনাল আধমি ক্রগমস, 2021-এে 7ম সংিেণ োধিয়ায় 22 আগে ক্রর্থদক 

04 ক্রসদটিে, 2021 পযিন্ত অনুধষ্ঠত হদব। 2021 সাদলে ক্রগমস এগাদোটি ক্র্দি 

অনুধষ্ঠত হদব। 42 টি ক্র্দিে 280 টিেও ক্রবধি ্ল তাদ্ে যুদদ্ধে ্ক্ষতা, 

ক্রপিা্াধেত্ব এবং জদয়ে দৃঢ়তা প্র্িিন কেদব । ইোেনযািনাল আধমি ক্রগমসদক 

'ওয়াে অধলধম্পকস' নাদমও উদিখ কো হয় । এটি একটি আন্তজি াধতক সামধেক 

েীড়া ইদভে, যাে লক্ষয হল ধবধভন্ন ক্র্দিে সামধেক বাধহনীে মদধয সহদযাধগতা 

বৃধদ্ধ কো এবং অংিিহণকােী ক্র্িগুধলে এদক-অপদেে মদধয আস্থা ক্রজাে্াে 

কো। 

ভােত ক্রর্থদক ভােতীয় ক্রসনাবাধহনীে 101 জন স্সয আন্তজি াধতক ক্রসনা ক্রগমদস 

অংিিহণ কেদব, যা প্রধতবেে োধিয়াে প্রধতেক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বাো আদয়াজন কো 

হয়। 
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ITBP প্রেম মজহলো অ্জফিোরনদর যুনে অ্িেুড ি কনরনে 

প্রর্থমবাদেে মদতা, ভােত-চীন LAC ইদিা-ধতিতী সীমান্ত পুধলি (ITBP) 

বাধহনী যুদদ্ধ দুই মধহলা অধফসােদক ক্রমাতাদয়ন কোে অনুমধত ধ্দয়দে । দুইজন 

মধহলা অধফসাে প্রকৃধত ও ্ীক্ষাদক ITBP বযাটাধলয়দন ক্রকাম্পাধনে কমান্ডাে 

ধহদসদব ধনদয়াগ কো হদব। ইধতমদধয, ITBP-ক্রত মধহলা অধফসােো ক্রমধেদকল 

িাখায় ্ াধয়ত্ব পালন কেধেদলন অর্থবা ভােতীয় পুধলি পধেদষ্বা ক্রর্থদক উচ্চস্তদেে 

ক্রেপুদটিদন ধেদলন। 
 

DRDO িফলেোনব জমিোইল েরীক্ষো কনরনে  

ধেদফন্স ধেসাচি  অযান্ড ক্রেদভলপদমে অগিানাইদজিন (DRDO) ওধড়িা 

উপকূদলে চধন্ডপুদেে ইধেদিদটে ক্রটে ক্রেে (ITR) ক্রর্থদক সফলভাদব মাঝাধে 

ক্রেদেে সাবদসাধনক েুজ ধমসাইল 'ধনভি য়' পেীক্ষা কদেদে। 'ধনভি য়' হল ভােদতে 

প্রর্থম ক্র্িীয়ভাদব বতেী ক্রটকদনালধজ েুজ ধমসাইল (ITCM)। 
 

মকোযোর্ মন বোজহনী এক্স-মোলোবোর 2021 এর েজরচোলনো করনে চনলনে  

ভােত, মাধকি ন যুক্তোষ্ট্র, জাপান এবং অদিধলয়া সহ ক্রকায়াে ক্র্দিে ক্রন বাধহনী 

ইদিা-প্রিান্ত মহাসাগদেে গুয়াম উপকূদল 21 আগে ক্রর্থদক বাৎসধেক মালাবাে 

ক্রন  মহড়া পধেচালনা কেদত চদলদে । 
 

মহড়ো িম্পনকড  : 

ভােতীয় ক্রন বাধহনী গাইদেে ধমসাইল ক্রেিয়াে INS েণধবজয় এবং ধফ্রদগট INS 

ধিবাধলদকে ক্রনতৃদত্ব দুটি সােদফস ক্রযাদ্ধা দ্বাো প্রধতধনধধত্ব কেদব । মালাবাে ধসধেজ 

মহড়াে উদেিয হল চােটি QUAD ক্র্দিে ক্রন  িধক্তে কাযিক্ষমতা বৃধদ্ধ কো। 
 

IAF িাোদখ প্রবদশ্বর অ্র্যেম উচ্চ কমাবাইি ATC র্াওযার বেপ্রর 

কদরদে 

ভারেীয প্রবমার্ বাপ্রহর্ী (IAF) িাোদখর অ্যােভািে িযাপ্রিাং গ্রাউদি 

লবজের অনযতম লো কমাবাইি এযার ট্রাপ্রফক কদরাি (ATC) টাওয়ার ততলর 

কজরজে। ATC পূবড লাদাে অঞ্চজল পলরোললত লফির্-উইিং লবমান এবিং 

রহললকপ্টারগুললর পলরোলনা লনয়ন্ত্রণ কজর। ইলতমজধয, ভারত পূবড লাদাজে 

লবমানবন্দর র্জড রতালার েনয রবশ কজয়কটি লবকল্প লবজবেনা করজে, োর মজধয 

রজয়জে কেৌিে কবগ ওপ্রল্ড (DBO), ফুকদে এবাং প্রর্ওমা, ো েীজনর সাজথ 

লাইন অফ অযাকেুয়াল কজরাল (LAC) রথজক মাত্র কজয়ক লমলনট দূজর অবলিত। 

রকাজনা িলতপক্ষ লবমাজনর দ্বারা রকাজনা অনুিজবশ রমাকাজবলা করজত লবমান 

বালহনী ইর্লা মযান-জপাজটড বল এয়ার লর্জফি রক্ষপণাস্ত্র রমাতাজয়ন কজরজে । 

ভারতীয় লবমান বালহনী পূবড লাদাজে লনয়লমত রাফাল এবিং লমর্ -29 সহ েুদ্ধলবমান 

রমাতাজয়ন করজে , রেোজন পযানর্িং রসা এবিং রর্ার্রা উচ্চতা সহ দুটি িাজন 

তসনযরা লপেু হজটজে লকন্তু উভয় পক্ষই লর্ -এস্কাজলট কজর লন । 
 

ভারে ও কসৌপ্রে আরব “আি-দমাদহে আি-প্রহন্দী 2021” মহড়া 

পপ্ররোির্া করদব 

ভারে এবাং কসৌপ্রে আরব িথম রনৌ-মহডা আি-দমাদহে আি-প্রহপ্রন্দ 2021 

পলরোলনা করজত িস্তুত। মহডায় অিংশ লনজত ভারজতর লনজদড লশত রক্ষপণাস্ত্র 

ধ্বিংসকারী INS রকালে রসৌলদ আরজব রপৌুঁজেজে। রেৌথ রনৌ মহডা ভারত ও রসৌলদ 

আরজবর মজধয ক্রমবধডমান িলতরক্ষা ও সামলরক সহজোলর্তার িলতফলন িদশডন 

করজব। 
 

েোরেীয মন বোজহনী মোজকড ন মন বোজহনীর মনেৃত্বোধীন বহুনদশীয 

SEACAT মহড়োয অ্াংশ জননযনে  

ভােতীয় ক্রন বাধহনী সামুধিক ক্রক িল প্র্িিদনে জনয ধসঙ্গাপুদে মাধকি ন ক্রন বাধহনীে 

ক্রনতৃত্বাধীন সাউর্থ ইে এধিয়া ক্রকা-অপাদেিন এন্ড ক্রট্রধনং (SEACAT) 

সামধেক মহড়ায় অংি ধনদয়ধেল । SEACAT 2021 এে প্রধান উদেিয ধেল 

ইোে-অপোধবধলটিে উন্নধত কো, সামুধিক ধনোপিা উদদ্বগ ভাগ কদে ক্রনওয়া 

এবং আন্তজি াধতক ধনয়ম িৃঙ্খলা েক্ষা কো। মহড়ায় প্রায় 400 জন কমী এবং 10 

টি জাহাজ ধেল। 

মহড়াে 20 তম সংিেণটি মাধকি ন ক্রন বাধহনী হাইধিে ফেমযাদট আদয়াজন 

কদেধেল এবং এদত ভােত সহ ইদিা-প্রিান্ত মহাসাগেীয় অঞ্চদলে আেও 20 টি 

পাটি নাে ক্র্ি অন্তভুি ক্ত ধেল। মহড়ায় অংিিহণকােী অনযানয ক্র্দিে মদধয ধেল 

অদিধলয়া, বাংলাদ্ি, ব্রুদনই, কানাো, ফ্রান্স, জামিাধন, ইদিাদনধিয়া, জাপান, 

মালদয়ধিয়া, মালদ্বীপ, ধনউধজলযান্ড, ধফধলপাইন, ্ধক্ষণ ক্রকাধেয়া, ধসঙ্গাপুে, 

শ্রীলঙ্কা, র্থাইলযান্ড, ধতমুে-দলে, ইউনাইদটে ধকংদোম এবং ধভদয়তনাম । 
 

INS েোবোর 2021 িোনলর কনকোন মহড়ো অ্াংশ জননযনে  

ভােতীয় ক্রন বাধহনী এবং ধিদটদনে েয়াল ক্রন বাধহনীে জাহাদজে মদধয বাধষ্িক 

ধদ্বপাধক্ষক মহড়া 'কনকান এক্সােসাইজ 2021' এে জনয ভােতীয় ক্রন বাধহনী 

'তাবাে' ইংলযাদন্ডে ক্রপাটি সমাউদর্থ ক্রপ ৌঁদেদে । ধদ্বপাধক্ষক ক্রন  মহড়া কনকান 

2004 ক্রর্থদক প্রধতবেে অনুধষ্ঠত হদে, যাদত উভয় ক্রন বাধহনীে মদধয ক্রবাঝাপড়া, 

সমন্বয় এবং সহদযাধগতা বৃধদ্ধ পায়। েয়যাল ক্রনধভে HMS ওদয়েধমনোে 

ধিদটদনে পক্ষ ক্রর্থদক অংি ক্রনয় । 
 

েোরেীয মন বোজহনী জেনযেনোনমর িোনে জবেক্ষীয িমুদ্র মহড়ো 

েজরচোলনো কনরনে 

ভােতীয় ক্রন বাধহনী এবং ধভদয়তনাম ধপপলস ক্রনধভ (VPN) দুই ক্রন বাধহনীে মদধয 

প্রধতেক্ষা সম্পকি  ক্রজাে্াে কোে জনয ্ ধক্ষণ চীন সাগদে ধদ্বপক্ষীয় সামুধিক মহড়া 

শুরু কদেদে। ভােত ক্রর্থদক, INS েণধবজয় এবং INS ক্রকাো মহড়ায় অংি 

ধনদয়ধেল এবং ধভদয়তনাম ধপপলস ক্রনধভ (VPN) ক্রর্থদক ধফ্রদগট VPNS লাই 

র্থাই টু (HQ-012) মহড়ায় অংি ধনদয়ধেল। 

ধদ্বপাধক্ষক লমথলিয়ার লক্ষয হল দুই ক্রন বাধহনীে মদধয ধব্যমান বন্ধনদক আেও 

সুসংহত কো এবং ভােত-ধভদয়তনাম প্রধতেক্ষা সম্পকি দক আেও িধক্তিালী 

কো। বেদেে পে বেে ধদে দুই ক্রন বাধহনীে মদধয ধনয়ধমত ধমর্থধিয়া তাদ্ে 

আন্তলক্রয়া এবং অধভদযাজনদযাগযতা বৃধদ্ধ কদেদে। 
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েোরিয উেিোগনর জবেীয ইনন্দো-কোেোজর ময ে মন  মহড়ো "িোযর-আল-

বোহর" েজরচোজলে হল 

পােসয উপসাগদে 9 ক্রর্থদক 14 আগদেে মদধয ভােতীয় ক্রন বাধহনী এবং কাতাে 

এধমধে ক্রন বাধহনী (QENF) -এে মদধয ক্রয র্থ ক্রন -মহড়া জায়ে -আল-বাহে-এে 

ধদ্বতীয় সংিেণ অনুধষ্ঠত হল । মহড়াে এই সংিেণটিদত ধতন ধ্দনে বিে পদবিে 

পদে দুই ধ্দনে সমুি পবি অন্তভুি ক্ত ধেল। সমুি পবিটি ক্রক িলগত সামুধিক 

এক্সােসাইদজে সমন্বদয় গঠিত যাদত সােদফস অযাকিন, আধে-পাইদেধস 

এক্সােসাইজ , বাযু় প্রধতেক্ষা, সামুধিক নজে্াধে, ক্রবাধেি ং অপাদেিন এবং SAR 

এক্সােসাইজ অন্তভুি ক্ত। 

এক্সােসাইদজে সমুি পযিাদয় ভােতীয় ক্রন বাধহনীে ধেলর্থ ধফ্রদগট INS ধেকাি, 

QENF-এে বােজান এবং ্ামিাহ ক্রশ্রণীে ধমসাইল ক্রন কা, MRTP 34 ক্রশ্রণীে 

দ্রুত আেমণকােী েযাফট এবং োফাল যুদ্ধধবমান অংি ধনদয়ধেল। 
 

5ম েোরে-কোিোেস্তোন ময ে প্রজশক্ষণ মহড়ো "KAZIND-21" 

ইদিা-কাজাখস্তান ক্রয র্থ প্রধিক্ষণ মহড়া, "KAZIND-21" এে 5ম সংিেণ 

কাজাখস্তাদনে আদয়িা ধবধবে ক্রট্রধনং ক্রনাদেদত 30 আগে ক্রর্থদক 11 ক্রসদটিে, 

2021 পযিন্ত অনুধষ্ঠত হদব। এই ক্রয র্থ প্রধিক্ষণ মহড়া ভােত এবং কাজাখস্তাদনে 

ক্রসনাবাধহনীে মদধয ধদ্বপাধক্ষক সম্পকি দক আেও িধক্তিালী কেদব বদল অনুমান 

কো হদে । অনুিীলনটি ভােত এবং কাজাখস্তাদনে সিস্ত্র বাধহনীে জনয একটি 

িযাটফমি প্র্ান কেদব, যা জাধতসংদেে আদ্দিে অধীদন পাহাড়ী, িামীণ 

পধেধস্থধতদত কাউোে ইনসাদজি ধন্স/ সন্ত্রাস-ধবদোধী অধভযাদনে প্রধিক্ষদণে জনয 

হদব । 

ধবহাে ক্রেধজদমদেে একটি বযাটাধলয়দনে প্রধতধনধধত্বকােী ভােতীয় ক্রসনাবাধহনীে 

একটি ্ল কধেনদজে কমান্ডাদেে ক্রনতৃদত্ব ক্রমাট 90 জন কমী ধনদয় গঠিত 

হদয়দে । কাজাখস্তান আধমিে প্রধতধনধধত্ব কেদব একটি ক্রকাম্পাধন গ্রুপ।  
 

ইজন্ডযো েযোজেজলযন 'ARMY-2021' এর উনবোধন কনরনে  

ইোেনযািনাল ধমধলটাধে অযান্ড ক্রটকধনকযাল ক্রফাোম ‘ARMY 2021’ োধিয়াে 

মদিাদত 22 ক্রর্থদক 28 আগে, 2021, পযাট্রিয়ট এক্সদপা, কুধবনকা এয়াে ক্রবস 

এবং আলাধবদনা সামধেক প্রধিক্ষণ মাদঠ আদয়াজন কো হদয়দে। ARMY 2021 

হল বাধষ্িক আন্তজি াধতক সামধেক-প্রযুধক্তগত ক্রফাোদমে 7 ম সংিেণ। 
 

মফোরোমর্ট িম্পনকড : 

ক্রফাোমটি 2015 সাল ক্রর্থদক োধিয়ান ক্রফোদেিদনে প্রধতেক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বাো সংগঠিত 

হদে। ধবধভন্ন ধবদ্িী প্র্িিক, প্রধতধনধধ এবং ্িিনার্থীদ্ে দ্বাো। ইোেনযািনাল ধমধলটাধে 

অযান্ড ক্রটকধনকযাল ক্রফাোম 'ARMY' হল অস্ত্র এবং সামধেক সেোমগুধলে ধবদেে 

িীষ্িস্থানীয় প্র্িিনী িযাটফমি। 
 

িরকোর Unmanned Aircraft Systems Rules 2021 বোজেল করনে 

চনলনে 

ক্রবসামধেক ধবমান চলাচল মন্ত্রক Unmanned Aircraft Systems (UAS) Rules, 

2021 কেদত চদলদে এবং এে ব্দল liberalized Drone Rules, 2021 চালু কেদত 

চদলদে।  

 

Books & Authors 
 

উেনযোি রচজযেো কুনোল বিুর ‘In An Ideal World’ 2022 িোনল 

প্রকোজশে হনব 

ধবখযাত উপনযাস েচধয়তা কুনাল বসুে নতুন উপনযাস 'In An Ideal World' 

আগামী বেে মুধক্ত ক্রপদত চদলদে । ক্রপঙু্গইন ক্রেন্ডম হাউস ইধন্ডয়া (PRHI) এটি 

ক্রোষ্ণা কদেদে।  

প্রকািকদ্ে মদত, তাে আসন্ন বইদয়ে গল্প মূলত মনহাদেে একটি কদলদজে 

ধলবাদেল পাটিি ে স্দসযে ধনদখাৌঁ জ হওয়াদক ধেদে আবধতি ত হদয়দে। এই 

অপহেদণে প্রধান সদিহভাজন হদলন এই কদলদজেই জাতীয়তাবা্ী ্দলে 

ক্রনতা। 
 

কযোনটন রনমশ বোবুর "My Own Mazagon নোনম একর্ট নেুন বই 

প্রকোজশে হল  

কযাদটন েদমি বাবু "My Own Mazagon" নামক একটি নতুন বই ধলদখদেন। 

ধসনু্ধ ক্রসাসি বুকস দ্বাো প্রকাধিত বইটিদত মযোিোগনণর ইজেহোনির বণিনা কো 

হদয়দে । বইটি ক্রয র্থভাদব প্রকাি কেদব ভাইস এেধমোল আর হজর কুমোর, িযাগ 

অধফসাে কমাধন্ডং ইন ধচফ, ওদয়োনি ক্রনভাল কমান্ড, ভাইস অযােধমোল নাোয়ণ 

প্রসা্ (অবসেপ্রাপ্ত), ধসএমধে মযাজাগণ েক ধিপধবল্ডাসি ধলধমদটে। 

বইটিে মাধযদম মযাজাগদণে ভুদল যাওয়া ইধতহাস পুনোয় তুদল ধো হদয়দে এবং 

মযাজা গাৌঁ ও বা 'My own Village' এে পধেচয় পুনরুজ্জীধবত কো হদয়দে । 

মযাজাগণ েদক ভােতীয় ক্রন বাধহনীদত চাকধে কোে পে কযাদটন েদমি বাবু 

মুিাই ক্রর্থদক অবসে ক্রনন। কযাদটন বাবুে েধচত অনযানয বইগুধল হল: "After 

You Sir: A Collection of School Stories" এবং "Calicut Heritage 

Trails"। 
 

মোনোন েট্ট রজচে 'Balakot air strikes 2019' প্রকোজশে হল  

মানন ভট্ট েধচত “Balakot Air Strike: How India Avenged Pulwama” 

নামক একটি বই প্রকাধিত হল । বইটিে প্রকািক হল গারু্া প্রকািন । প্রকািদকে 

মদত, "অযাদরনাধলন-পুধিং অযাকিন" সমধন্বত বইটি পাঠকদ্ে ক্র্িদপ্রম 

বাধড়দয় ক্র্দব । এোড়া বইটি ক্র্দিে ক্রসনা বাধহনীে প্রধত কৃতজ্ঞতা ও গদবিে 

অনুভূধতদত ভধেদয় তুলদব । 
বইটিদত, "দুটি েটনা" -ে ধবস্তাধেত ধববেণ ক্র্ওয়া আদে । দুভি াগযজনক CRPF 

বাস আোত হানা ক্রর্থদক শুরু কদে পাধকস্তাদনে বোলোনকোনট সন্ত্রাসী লঞ্চ পযাে 

ধ্বংস কো অবধধ সবই এখাদন বণিনা কো হদয়দে । 
 

"The Year That Wasn’t – The Diary of a 14-Year-Old" নোমক 

বই প্রকোজশে হল  

প্রবীণ অধভদনেী িাবানা আজধম "The Year That Wasn’t – The Diary of 

a 14-Year-Old" নামক একটি বই প্রকাধিত কদেদেন । বইটি কলকাতাে ক্রমদয় 

বৃষ্া বজন ধলদখদেন। একজন 14 বেে বয়সী ক্রমদয়ে ক্রচাখ ধ্দয় ক্র্খা 

লকোউদনে ধ্নগুদলাে বণিনা কো হদয়দে এই বইটিদত। 
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িুধো মুজেড র মলেো "How the Earth Got Its Beauty" নোমক একর্ট 

বই প্রকোজশে হল  

সুধা মুধতি  েধচত "How the Earth Got Its Beauty" নামক একটি বই প্রকাধিত 

হল । বইটি ক্রপঙু্গইন র্যান্ডম হাউস ইধম্প্রে পাধফন দ্বাো প্রকাধিত হদয়দে । বইটিে 

যাবতীয় েধবগুধল ধপ্রয়াঙ্কা পাচপাদন্ডে হাদত আৌঁকা । সুধা মুধতি  ইংদেধজ এবং কন্নড় 

ভাষ্াে একজন ধবখযাত ক্রলধখকা । ধতধন উপনযাস, ভ্রমণকাধহনী, ক্রোট গদল্পে 

সংকলন এবং ধিশুদ্ে জনয চােটি বই ধলদখদেন। তাে বইগুধল সমস্ত প্রধান 

ভােতীয় ভাষ্ায় অনুবা্ কো হদয়দে। 

সুধা মুধতি  সাধহদতযে জনয আে.দক. নাোয়ণ পুেিাে এবং 2006 সাদল পদ্মশ্রী ও 

2011 সাদল কন্নড় সাধহদতয ক্রশ্রষ্ঠদত্বে জনয কণিাটক সেকাদেে আধিমাদি 

পুেিাে ক্রপদয়দেন । 
 

অ্নুরোধো রোনযর মলেো “The Earthspinner” নোমক একর্ট বই 

প্রকোজশে হল  

পুেিােপ্রাপ্ত উপনযাধসক অনুোধা োদয়ে ক্রলখা “The Earthspinner” নামক 

একটি বই প্রকাধিত হল । বইটিদত অনুোধা োয় এলাদঙ্গা কুমাদেে জীবন এবং 

মদনে কর্থা বদলদেন। এোড়া একটি সুখী পৃধর্থবী বতধেে জনয দুজন মানুষ্ 

ধনদজদ্ে ধিকল ক্রর্থদক মুক্ত কোে জনয সংিাদমে কর্থা বযক্ত কদেদেন । অনুোধা 

োদয়ে আদগে কাজগুধলে মদধয েদয়দে "এAn Atlas of Impossible 

Longing" এবং "The Folded Earth"। 
 

উেরোষ্ট্রেজে 'Accelerating India: 7 Years of Modi 

Government' বইর্ট প্রকোশ করনলন 

ক্র্দিে উপোষ্ট্রপধত এম. ক্রভঙ্কাইয়া নাইেু উপ-োষ্ট্রপধত ধনবাদস ‘Accelerating 

India: 7 Years of Modi Government’ নামক একটি বই প্রকাি কেদলন । 

বইটিে মাধযদম সংস্ীয় প্রধান ধহসাদব প্রধানমন্ত্রী ক্রমা্ীে ধনবিাধচত দুটি ক্রময়াদ্ে 

সাফলয এবং মূলযায়নদক তুদল ধো হদয়দে । 
 

অ্েোনরশন েুকজর" জননয একর্ট বই প্রকোশ করনলন জিজর্এি মিনোনরল 

রোওযোে 

ক্রলখক ক্রমজে ক্রজনাদেল োজপাল পুধনয়া এবং ধমদসস ্াধমনী পুধনয়া ধসধেএস ক্রজনাদেল 

ধবধপন োওয়াতদক "অপাদেিন খুকধে" নাদম একটি বই উপহাে ক্র্ন। ধসদয়ো ধলওদন 

জাধতসংদেে অংি ধহদসদব ভােতীয় ক্রসনাবাধহনীে সফল উদ্ধাে অধভযাদনে কর্থা 

বইটিদত তুদল ধো হদয়দে। 2000 সাদল পধিম আধফ্রকাে ধসদয়ো ধলওন, বহু বেে ধদে 

গৃহযুদদ্ধে কােদণ ধবধ্বস্ত ধেল। জাধতসংদেে হস্তদক্ষদপ জাধতসংে িাধন্তেক্ষা ধমিদনে 

অংি ধহদসদব ভােতীয় ক্রসনাবাধহনীে দুটি ক্রকাম্পাধন কাইলাহুদন ক্রমাতাদয়ন কো হয়। 
 

জরেু মমনননর ‘Address Book: A Publishing Memoir in the time 

of COVID’ নোমক একর্ট বই প্রকোজশে হল 

ধেতু ক্রমনদনে ক্রলখা ‘Address Book: A Publishing Memoir in the time 

of COVID’ নামক একটি বই প্রকাধিত হল । ধেতু ক্রমনন 1983 সাদল ভােদতে 

প্রর্থম নােীবা্ী ক্রপ্রদসে জনয কালী ফে উইদমদনে প্রধতষ্ঠা কদেন । মাচি  2020 

লকোউন শুরু হওয়াে কদয়ক সপ্তাহ পদে ক্রমনন একটি োদয়ধে ধলখদত শুরু 

কদেন । 
 

মক মি আলফনন্সর ‘Accelerating India: 7 Years of Modi 

Government’ নোমক একর্ট বই প্রকোজশে হল  

প্রধানমন্ত্রী নদেন্দ্র ক্রমা্ী প্রাক্তন ক্রকন্দ্রীয় মন্ত্রী ক্রক ক্রজ আলফদন্সে ক্রর্থদক 

‘‘Accelerating India: 7 Years of Modi Government’ নামক একটি বই 

ক্রপদয়দেন। বইটিদত ধম. আলফনস ভােতবদষ্িে সংিাে যাোে সমস্ত ক্রক্ষে 

সম্পদকি  বণিনা কদেদেন । ক্রক ক্রজ আলফনস হদলন প্রাক্তন সংিৃধত ও পযিটন 

প্রধতমন্ত্রী (স্বাধীন ্াধয়ত্ব) । ধতধন 3 ক্রসদটিে 2017 ক্রর্থদক ক্রম 2019 পযিন্ত এই 

পদ্ে ্াধয়দত্ব ধেদলন। 

 

Miscellaneous 
 

অ্নুরোগ ঠোকুর েযোরোজলজম্পক জেম িাং "Kar De Kamaal Tu" লঞ্চ 

করনলন 

ইউধনয়ন ধমধনোে ফে ইযু়র্থ অযাদফয়াসি এন্ড ক্রস্পাটি স অ্নুরোগ জিাং ঠোকুর 

নয়াধ্ধিদত ভােতীয় পযাোধলধম্পক ্দলে জনয ধর্থম সং লঞ্চ কেদলন। গানটিে 

ধিদোনাম “Kar De Kamaal Tu”। গানটিে সুেকাে ও গায়ক হদলন 

লখনউদয়ে একজন ধ্বযাং ধেদকট ক্রখদলায়াড় সেীব ধসং। 24 আগে, 2021 

ক্রর্থদক ক্রটাধকওদত শুরু হওয়া পযাোধলধম্পক ক্রগমদসে 9 টি েীড়ায় 54 জন পযাো-

েীড়াধব্ অংিিহণ কেদেন। 
 

IMF 650 জবজলযন র্লোনরর অ্নুনমোদন জদনযনে 

আিিড োজেক মুদ্রো েহজবনলর (IMF) ক্রবােি  অফ গভনিেস ধবেবযাপী ধলকুইধেটি 

বৃধদ্ধদত সহায়তা কোে জনয IMF এে মস্পশোল রজযাং রোইটি(SDR) -এ 650 

জবজলযন র্লোনরর ক্রেকেি  অদর্থিে অনুদমা্ন ধ্দয়দে । 650 ধবধলয়ন েলাদেে 

SDR বোদেে লক্ষয হল স্সয ক্র্িগুদলা ধবদিষ্ কদে উ্ীয়মান এবং 

উন্নয়নিীল ক্র্িগুধলদক কদোনাভাইোসজধনত মহামােী এবং এে ফদল সৃষ্ট 

অর্থিননধতক মিাে ধবরুদদ্ধ লড়াই কেদত সাহাযয কো । 

আধর্থিক মজু্ সম্পদ্ে পধেদপ্রধক্ষদত এই বোেটি IMF এে ইধতহাদস সবিবৃহৎ 

ধবতেণ । বোেটি কাযিকে হদব 23 আগে, 2021 ক্রর্থদক। নতুন বতধে SDR 

স্সয ক্র্িগুদলাদক তাদ্ে তহধবদল ধব্যমান ক্রকাটা ক্রিয়ােদহাধল্ডংদয়ে 

অনুপাদত জমা ক্র্ওয়া হদব। 
 

মশহনরোি কোজশফ K2 মস্কল করো জবনশ্বর িবডকজনি েবডেোনরোহী হনলন  

19 বেে বয়সী পাধকস্তাধন পবিতাদোহী ক্রিহদোজ কাধিফ ধবদেে ধদ্বতীয় সবদচদয় 

উঁচু িৃঙ্গ K2 এে চূড়ায় ক্রপ ৌঁোদনা ধবদেে সবিকধনষ্ঠ বযধক্ত হদয়দেন। লাদহাদেে 

ক্রিহদোজ কাধিফ ক্রবাতদলে অধক্সদজদনে সাহাদযয 8,611 ধমটাে উঁচু চূড়াটি 

চড়াে কৃধতত্ব অজি ন কদেন। কাধিদফে আদগ, ধকংব্ন্তী পবিতাদোহী মহে্ আলী 

সা্পাড়াে পুে সাধজ্ সা্পাড়া ধেদলন 20 বেে বয়দস K2 আদোহণকােী 

সবিকধনষ্ঠ বযধক্ত। 

কাধিফ 17 বের বয়দস 8,047 ধমটাে ধবসৃ্তত ধবদেে 12 তম সদবিাচ্চ পবিত ধিখেও 

ক্রিল কদেধেদলন। চলধত বেদেে ক্রম মাদস ধতধন মাউে এভাদেে ক্রিল কো 

সবিকধনষ্ঠ পাধকস্তাধন হদয়ধেদলন। পাধকস্তান, ক্রনপাল এবং চীদন ধবদেে 14 টি 

সদবিাচ্চ িৃঙ্গ অবধস্থত । K2 এবং নাঙ্গা পবিত সহ 8,000 ধমটাদেে পাৌঁ চটি িৃঙ্গ 

পাধকস্তাদন েদয়দে। 
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CBIC কমপ্ল্োনযন্স ইনফরনমশন মেোটড োল (CIP) চোলু কনরনে 

ক্রসন্ট্রাল ক্রবােি  ফে ইনোইদেক্ট টযাক্সস অযান্ড কােমস 

www.cip.icegate.gov.in/CIP- এ ভােতীয় শুল্ক সেধত তর্থয ক্রপাটি াল চালু 

কদেদে। এই ক্রপাটি ালটি প্রায় 12,000 র্ট কােমস টযাধেফ আইদটদমে জনয সমস্ত 

শুল্ক পদ্ধধত এবং ধনয়ন্ত্রক সেধত সম্পধকি ত তদর্থযে ধবনামূদলয প্রদবিাধধকাে ক্র্য় 

। ক্রপাটি ালটি সমস্ত আইদটদমে জনয আম্াধন এবং েপ্তাধন সম্পধকি ত 

প্রদয়াজনীয়তাে সমূ্পণি জ্ঞান সেবোহ কেদব। 

CIP CBIC দ্বাো ধবকধিত আদেকটি সুধবধাজনক টুল, যা আমাদ্ে বযবসায় 

ক্ষমতাপ্র্ান কদে এবং ক্রসইসাদর্থ কােমস এন্ড পাটি নাে গভদমিে এদজধন্সগুধলে 

(FSSAI, AQIS, PQIS, রাগ কদন্ট্রালাে ইতযাধ্) আইধন এবং প্রধেয়াগত 

প্রদয়াজনীয়তা সম্পদকি  আপ টু ক্রেট তর্থয সহ ক্রযদকান আিহী বযধক্তদক আম্াধন 

এবং েপ্তাধন কেদত সাহাযয কদে।  
 

নীরি মচোেড়োনক িম্মোন িোনোনে 7 আগে জদনর্টর নোমকরণ করো হনব 

“িযোনেজলন মরো মর্” 

ভােতীয় অযার্থদলটিক্স ক্রফোদেিন ধসদ্ধান্ত ধনদয়দে ক্রয, অধলধম্পদক স্বণিপ্কপ্রাপ্ত 

নীেজ ক্রচাপড়াদক সোন জানাদনাে জনয প্রধতবেে 7আগে জযাদভধলন ক্ররা ধ্বস 

ধহসাদব পাধলত হদব । 23 বেে বয়সী নীেজ ক্রচাপড়া অধভনব ধবন্দ্রাে পদে ভােদতে 

ধদ্বতীয় বযধক্তগত অধলধম্পক স্বণিপ্ক জয়ী । নীেজ ক্রচাপড়া 2020 সাদলে 7 

আগে ক্রটাধকও অধলধম্পদক পুরুষ্দ্ে জযাদভধলন ক্ররাদত স্বণিপ্ক 

ধজদতধেদলন। 

ক্রটাধকও অধলধম্পক ক্রেধেয়াদম নীেজ 87.58 ধমটাে দূেদত্ব জযাভধলন ধনদক্ষপ 

কদে ধনদজে নাম ইধতহাদসে পাতায় ধলদখ ক্রফদলন । অধলধম্পদকে ইধতহাদস এটি 

অযার্থদলটিদক্স ভােদতে প্রর্থম স্বণিপ্ক। AFI 7 আগে ধ্নটিদক জযাভধলন ক্ররা 

ধ্বস ধহদসদব নাম ক্র্ওয়াে কােণ হল মূলত তরুণদ্ে এই ক্রখলাে প্রধত আিহ 

বৃধদ্ধ কোদনা । 
 

এমএি মধোজন HomeLane এর প্রেম ব্রযোন্ড অ্যোিোনির্র হনলন 

ক্রহাম ইদেধেয়ে িযান্ড HomeLane মদহন্দ্র ধসং ক্রধাধনে সাদর্থ ইকুযইটি পাটি নাে 

এবং িযান্ড অযািাদসেে ধহদসদব ধতন বেদেে িযাদটধজক পাটি নােধিপ কদেদে। 

পাটি নােধিদপে অংি ধহসাদব, ক্রধাধন HomeLane এ ইকুইটিে মাধলক হদবন, 

এোড়া ক্রকাম্পাধনে প্রর্থম িযান্ড অযািাদসেে হদবন। 

আসন্ন ধেদকট এবং উৎসব মেসুদমে জনয HomeLane এবং এমএস ক্রধাধন 

ক্রয র্থভাদব একটি নতুন প্রচাোধভযাদনে কাজ কেদেন যা নতুন আইধপএল মেসুদম 

মুধক্ত পাদব। এই পাটি নােধিপ আগামী ধতন বেদেে জনয স্থায়ী হদব। ক্রধাধন শুধু 

ইকুইটি পাটি নােই নয়, ধতধন ক্রকাম্পাধনে িযান্ড অযািাদসেেও হদবন। 
 

ইউজননিফ ইজন্ডযো এবাং মফিবুক জশশুনদর িনয একর্ট জনরোেদ 

অ্নলোইন জবশ্ব তেজরর উনেনশয এনক-অ্েরনক িহনযোজগেো করনব  

ইউধনদসফ ইধন্ডয়া এবং ক্রফসবুক অনলাইদন ধনোপিাে প্রধত ধবদিষ্ মদনাদযাগ 

ধ্দয় ধিশুদ্ে ধবরুদদ্ধ ধহংসাে অবসান েটাদনাে জনয এক বেদেে ক্রয র্থ উদ্যাগ 

চালু কদেদে। এই পাটি নােধিদপে ফদল ধিশুদ্ে জনয অনলাইন এবং অফলাইদন 

একটি ধনোপ্ পধেদবি প্র্ান কো সম্ভব হদব । এে লক্ষয হদে ধিশুদ্ে ধেধজটাল 

জগদত ধনোপদ্ প্রদবদিে জনয তাদ্ে সহনিীলতা এবং ক্ষমতাে বৃধদ্ধ কেদত 

হদব, ধিশুদ্ে ধবরুদদ্ধ ধহংসা এবং ধিশুদ্ে পধেবাে ও সমাদজে উপে এে প্রভাব 

সম্পদকি  সদচতনতা বৃধদ্ধ কেদত হদব । 
 

এই েোটড নোরজশনের মনধয: 

এই পাটি নােধিদপে মদধয েদয়দে ক্র্িবযাপী ক্রসািযাল ধমধেয়া কযাদম্পইন এবং 
অনলাইন ধনোপিা, ধেধজটাল সাক্ষেতা এবং মনস্তাধিক সহায়তাে জনয 

100,000 িুদলে ধিশুদ্ে সামর্থিয বৃধদ্ধ। সুপধেধচত অধভদনতা এবং ইউধনদসফ 
ইধন্ডয়াে ক্রসধলধিটি অযােদভাদকট আযু়ষ্মান খুোনা ধিশুদ্ে ধবরুদদ্ধ ধহংসাে 

অবসাদনে জনয ভাচুি য়াল ইদভদেে সময় তাে ধনদজে বক্তবয োদখন । 
 

কাদকাপ্রর কট্রর্ িড়্ন্ত্রদক এখর্ কাদকাপ্রর কট্রর্ অ্যাকের্ র্ামকরণ করা 

হদযদে 

1925 সাদি অস্ত্র রকনার েনয কাদকারীদে কট্রর্ প্রের্োইদযর দাজয় ফাুঁ লসজত 

র ালাজনা লবিবীজদর শ্রদ্ধা োনাজত উত্তর িদেে সরকার একটি ঐলতহালসক 
স্বাধীনতা আজন্দালন কােডক্রজমর নাম পলরবতড ন কজর কাজকালর রট্রন অযাকশন 

কজরজে। এটিজক সাধারণত 'কাদকাপ্রর কট্রর্ োকাপ্রে' বা 'কাদকাপ্রর কট্রর্ 

িড়্ন্ত্র' লহসাজব বণডনা করা হয়। 
উত্তর িজদজশর মুেযমন্ত্রী রোর্ী আলদতযনাথ এবিং রােযপাল আনন্দীজবন পযাজটল 
লেনউজয়র এই অনুিাজন রোর্ লদজয়লেজলন।এই উপলজক্ষ মুলক্তজোদ্ধাজদর 

পলরবাজরর সদসযজদর সম্মালনত করা হয় এবিং একটি লশল্প িদশডনীও অনুলিত হয়।  
 

জেনর্ট িশস্ত্র বোজহনীর মজহলো দল জহমোচনল মোউে মজণরোনে আনরোহণ 

কনরনে 

একটি 'অল উইদমন ট্রাই-সাধভি দসস মাউদেধনয়াধেং টিম' 15 আগে, 2021-এ 
ধহমাচল প্রদ্দি মাউে মধণোে (21,625 ফুট) -এ সফলভাদব আদোহণ কদেদে 

এবং 75 তম স্বাধীনতাে বেে উ্যাপদনে জনয 'আজা্ী কা অমৃত মদহাৎসব'-এে 

স্মােক কাযিেদমে অংি ধহদসদব জাতীয় পতাকা উদিালন কদেদে। 

্দলে ক্রনতৃদত্ব ধেদলন ভােতীয় ধবমান বাধহনীে উইং কমান্ডাে ভাবনা ক্রমহো। 
 

মফিবুক েোরনে "কু্ষদ্র বযবিো ঋণ উনদযোগ" চোলু কনরনে 

ক্রফসবুক ইধন্ডয়া অনলাইন ঋণ ক্র্ওয়াে িযাটফমি Indifi এে সাদর্থ অংিী্াধেদত্বে 
মাধযদম ভােদত "কু্ষি বযবসা ঋণ উদ্যাগ" চালু কদেদে। ভােতই প্রর্থম ক্র্ি 

ক্রযখাদন ক্রফসবুক এই ক্রপ্রািাম চালু কেদে। স্বতন্ত্র ঋণ্াতা অংিী্ােদ্ে মাধযদম 
যাো ক্রেধেট/ঋদণে দ্রুত অযাদক্সস ক্রপদত ক্রফসবুদক ধবজ্ঞাপন ক্র্য় ক্রসইসমস্ত 

কু্ষি ও মাঝাধে বযবসাগুধলদক (SMB)সাহাযয করা হল এই উদ্যাদগে প্রধান কাজ 
।এটি ক্রোট বযবসাে জনয বযবসাধয়ক ঋণদক আেও সহজলভয কদে তুলদব এবং 

ভােদতে MSME খাদতে মদধয ক্রেধেট এে বযবধান কমাদব। এটি ভােদতে 200 
টি টাউন এবং িহে জুদড় ধনবধন্ধত বযবসাে জনয উনু্মক্ত। 
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