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National News in Bengali
উত্তরাখণ্ডে 18,000 ক াটি টা ার এ াধি

প্র ণ্ডের উণ্ডবািন

আন্তর্োধি আইধিো সম্পণ্ড ে
•

ইন্টােন্যািনাল ইনধিটিউট ফে মডরমারেধে অোন্ড ইরলরোোল
অোধেেটোে (ইন্টােন্যািনাল আইধডইএ) 1995 োরল প্রধতধিত
িরযধেল। এটি ি রিাম, েু ইরডরন অিধস্থত এ টি েংস্থা। িােত
ইনধিটিউরটে অন্যতম প্রধতিাতা েদে।

•

আন্তেথাধত IDEA-এে মূল লক্ষ্ে িল ধিশ্বব্যাপী মট েই গণতন্ত্রর
েমর্থন ো। এে িতথ মারন 34টি েদে মদি েরযরে, োে মরে েমস্ত
মিারদরিে নতুন, পু োরনা, মোট এিং িড় গণতন্ত্র অন্তিুথক্ত েরযরে।

রণ্ডেন প্রিানমন্ত্রী নণ্ডরন্দ্র কমাদী
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী উত্তোখরেে মদোদুরন 18,000 ম াটি টা াে এ াধধ
প্র রেে উরবাধন রেরেন। 7টি প্র ে ধিধিষ্ট মদোদুরনে ধিমালযান ালচাে
মেন্টাে েি 120 মমগাওযাট Vyasi িাইররাইরল ট্রি মপ্রারেরেে উরবাধন
ো েরযরে।
প্র েটি সম্পণ্ড ে :

নীধি আণ্ডোগ e-Sawaari India e-bus Coalition’

•

মে 11টি প্র রেে ধিধত্ত স্থাপন ো িরযরে তাে মরে েরযরে ধদধিমদোদুন অর্থননধত ধেডে, ো 8,300 ম াটি টা া ব্যরয ধনধমথত িরি।
এটিরত অধনযধন্ত্রত িন্যপ্রাণী চলাচরলে েন্য এধিযাে িৃ িত্তম িন্যপ্রাণী উন্নত
ধেরডাে (12 ধ রলাধমটাে) র্া রি। এক্সরপ্রেওরযটি দুটি িিরেে মেিতী
দূেত্ব িতথ মারন 248 ধ রলাধমটাে মর্র ধমরয 180 ধ রলাধমটাে েরত
চরলরে।

•

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী প্রায 1700 ম াটি টা া ব্যরয ধনধমথত মদোদুন –
পাওন্তা োরিি (ধিমাচল প্ররদি) েড় প্র রেে ধিধত্তপ্রস্তে স্থাপন রেন।

•

ধতধন আেও ম াষণা রেরেন মে োরেে িীঘ্রই ধতনটি নতুন মমধডর ল
রলরেে পধেরষিা পাওযা োরি৷

সু নীে অণ্ডরারাণ্ড

শীর্ে আন্তর্োধি

গণিন্ত্র সংস্থা IDEA-কি

ক াগদাণ্ডনর র্ন্য আমন্ত্রণ র্ানাণ্ডনা হণ্ডেণ্ডে
প্রাক্তন প্রধান ধনিথাচন ধমিনাে (CEC) েু নীল অরোোর ইন্টােন্যািনাল
ইনধিটিউট ফে মডরমারেধে অোন্ড ইরলরোোল অোধেেটোরেে উপরদষ্টা
মিারডথ মোগ মদওযাে েন্য আমন্ত্রণ োনারনা িরযরে, ো আন্তেথাধত IDEA
নারমও পধেধচত। IDEA-এে এ টি 15-েদরেে উপরদষ্টা মিাডথ েরযরে, োরদে
ে রলই ধিধিন্ন ব্যা গ্রাউরন্ডে ধিধিষ্ট ব্যধক্তত্ব।

চােু ণ্ডরণ্ডে
ন্যািনাল ইনধিটিউিন অফ ট্রােফধমথং ইধন্ডযা (NITI) আরযাগ নিােরেে
এনাধেথ োধিথ ে ধলধমরটড (CESL) এিং ওযার্ল্থ ধেরোেথ ইনধিটিউট, ইধন্ডযা
(WRI India) এে োরর্ অংিীদাধেরত্ব এিং ট্রােফেরমটিি আেিান মমাধিধলটি
ইধনধিরযটিরিে েিাযতায ‘e-Sawaari India Electric Bus Coalition’
চালু রেরে। এই উরযারগে উরেশ্য িল ধিধিন্ন এরেধে, ট্রানধেট পধেরষিা
প্রদান ােী, অধেধেনাল ইকুইপরমন্ট ম্যানুফো চাোে (OEMs) এিং িােরত ইিাে পধেরষিাগুধলর ধনধিথরে গ্রিরণে ধদর প্রধেযাগুধলর ত্বোধিত োে েন্য
ম ন্দ্র ও োেে েে ারেে ধিধিন্ন মি রিার্ল্ােরদে জ্ঞান িাগ রে মনওযা ।

International News in Bengali
আদামা ব্যাণ্ডরা গাধিোর কপ্রধসণ্ডিন্ট ধহণ্ডসণ্ডে ধবিীে কমোণ্ডদ র্েী
হণ্ডেন
গাধিযাে োষ্ট্রপধত অোডামা ব্যারো গাধিযাে োষ্ট্রপধত ধনিথাচরনে েময 53টিে মরে
50টি ধনিথাচনী ম ন্দ্র মর্র 53% মিাট মপরয োষ্ট্রপধত ধিোরি ধবতীয মমযারদ
েযী িন। ধতধন তাে প্রধান প্রধতবন্দ্বী ওোইনু ডােরিার পোধেত রেন, ধেধন
27.7% মিাট মপরযধেরলন। ধনিথাচরনে ফলাফল ম াষণা রেন ধনিথাচন
ধমিরনে মচযােম্যান আরলউ মমামাে নোই।

মাধ ে ন ু ক্তরাষ্ট্র কেইধর্ং শীি ােীন অধেধম্প েে ণ্ডটর ক ার্ণা
ণ্ডরণ্ডে
চীন েে াে ম ানও কূটননধত িয রটে ধিরুরে অধনধদথ ষ্ট "পাল্টা ব্যিস্থা" োে
প্রধতশ্রুধত মদওযাে পে িাইরডন প্রিােন ম াষণা রেরে মে মাধ থ ন মথ তথ াো
মিইধেংরয 2022 োরলে িীত ালীন অধলধির অংি মনরিন না । মাধ থ ন
েুক্তোষ্ট্র উরিখ রেরে মে "চীরনে মানিাধধ াে নৃ িংেতা" এই িয রটে প্রধান
ােণ। মাধ থ ন েুক্তোষ্ট্র এই িয রটে নাম ধদরযরে ‘কূটননধত িয ট’। এে অর্থ
িল মে, মাধ থ ন েুক্তোষ্ট্র অধলধির অংিগ্রিরণে েন্য ম ানও েে ােী িা
কূটননধত প্রধতধনধধ পাঠারি না। তরি মাধ থ ন অোর্রলটরদে অধলধির
অংিগ্রিরণে অনুমধত ধদরে মাধ থ ন েুক্তোষ্ট্র েে াে।
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ক ন মাধ ে ন ু ক্তরাষ্ট্র অধেধম্প 2022 েে ট রণ্ডে?
তাইওযান এিং ধতব্বরতে পধেধস্থধত, িং ংরয দমনপীড়ন এিং ধেনধেযাংরয
েংখ্যাল ু মুেধলম উই ু েরদে ধনেথাতন প্রিৃধত ােরণ মাধ থ ন েুক্তোষ্ট্র অধলধি
2022 িয ট েরে |

•

ােু রিধল এ টি েলািূধম, ো তাধমলনাড়ুে পূ িথ উপকূরল 670 িগথ ধ ধম
েু রড় ধিস্তৃত।

•

দ্রষ্টব্য- েলািূধমে দধক্ষ্ণ অংির 2001 োরল েংেধক্ষ্ত েধম ধিোরি
ম াষণা ো িরযধেল।

র্ামে াধনর নিুন চযাণ্ডেের ধহণ্ডসণ্ডে শপথ ধনণ্ডেন ওোফ ককাের্

•

অিযােণ্যটি ধিলু পুেম মেলাে 13 টি গ্রাম েু রড় েরযরে।

োমথান আইন প্ররণতাো আনুিাধন িারি মোশ্যাল মডরমােোট ওলাফ
মকালের নতুন চোরেলে ধিরেরি ধনিথাধচত রেরেন | ধতধন অোরেলা

•

স্থানটি ধিধিন্ন প্রোধতে উধিদ ও প্রাণীে আিােস্থল, মে এধিযা এিং
োইরিধেযা মর্র আো দূে-দূোরন্তে পধেোযী পাধখরদে র্া াে ব্যিস্থা

মার থ রলে অধীরন 16 িেরেে েক্ষ্ণিীল িােরনে অিোন টিরযরেন।

প্রদান রে।

63 িেে িযেী, মকালে এে আরগ মার থ ল প্রিােরনে েময িাইে-চোরেলে
এিং অর্থমন্ত্রী ধিোরি দাধযত্ব পালন রেধেরলন | তােপরে ধতধন োমথাধনে
পেিতী চোরেলে ধিোরি িপর্ গ্রিণ রেধেরলন। ওলাফ মকালে মপরক্ষ্

Economy News in Bengali

369 মিারট েংখ্যাগধেিতা অেথন রেরেন। আটিথর ল 63 অনুোরে োমথান

ধফচ করটিং ভারণ্ডির FY22 ধর্ধিধপ প্রেৃ ধির পূ েোনু মান হ্রাস ণ্ডর

েংধিধারনে অনুরেদ 2 এে ধিধত্তরত ধতধন মফডারেল ধেপািধল অফ োমথাধনে
চোরেলে ধনিথাধচত িরযরেন।

8.4% ণ্ডরণ্ডে
Fitch Ratings 2021-22 (FY22) আধর্থ িেরে িােরতে অর্থননধত

State News in Bengali

প্রিৃ ধেে পূ িথািাে ধমরয 8.4 িতাংি রেরে এিং FY23-এে েন্য প্রিৃ ধেে
পূ িথািাে িাধড়রয 10.3 িতাংি রেরে

RBI: গুর্রাট ভারণ্ডির েৃ হত্তম উৎপাদন ক ন্দ্র হণ্ডে উণ্ডেণ্ডে
িােতীয ধেোিথ ব্যারেে (RBI) তথ্য অনুোরে গুেোট মিাোষ্ট্রর ধপেরন

ধিণ্ডসিণ্ডরর ধরণ্ডপাণ্ডটে :

মফরল মদরিে িীষথস্থানীয উত্পাদন ম রন্দ্র পধেণত িরযরে। গুেোট

•

িােরতে ধেধডধপ FY22-এে এধপ্রল-েু ন ম াযাটথারেে তুলনায FY22-এে

উৎপাদরনে ধদ মর্র Gross Value Addition (GVA) FY12 মর্র

ধবতীয ম াযাটথারে 11.4 িতাংি িৃ ধে মপরযরে। FY23-এে চতুর্থ

FY20 এে মরে িাধষথ 15.9 িতাংি িৃ ধে মপরয 5.11 লক্ষ্ ম াটি টা ায

ম াযাটথারেে তুলনায FY22-এ এধপ্রল-েু ন ম াযাটথারে অর্থনীধত 4 িতাংি

দাাঁধড়রযরে | GVA িল এ টি অর্থননধত মমট্রি , ো এ টি অর্থনীধতরত পণ্য ও

েংকুধচত িরযরে।

পধেরষিাে েেিোরিে পধেমাণ পধেমাপ রে।

ার্ু ণ্ডভধে র্োভূধমণ্ড

•
•

তাধমলনাড়ুে ধিলু পুেম মেলায অিধস্থত ােু রিধল েলািূধমর পধেরিি িন ও
েলিাযু পধেিতথ ন মন্ত্রীে পধেরিি ও িন েধচি েু েধপযা োহু তৃথ 16তম পাধখ
অিযােণ্য ধিরেরি ম াষণা ো িরযরে। িন্যপ্রাণী (েু েক্ষ্া) আইন, 1972 এে
ধাো 18 এে উপধাো (1) এে অধীরন ম াষণাটি ো িরযধেল। পু ধল াট হ্ররদে
পরেই ােু রিধল েলািূধমগুধলর দধক্ষ্ণ িােরতে ধবতীয িৃ িত্তম মনানা েরলে
হ্রদ ধিোরি উরিখ ো িয।
ার্ু ণ্ডভধে পাধখ অভোরণ্য সম্পণ্ড ে :
•
•

এটি িানুে তালু র 5,151.60 মিেে এিং মাোক্কানাম তালু র 3,027.25
মিেে েধম েু রড় েরযরে।
অিযােণ্যটি তাধমলনাড়ুে পূ িথ উপকূল িোিে িরগাপোগরেে েংলগ্ন
অিধস্থত।
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ােরণ FY21-এ িােতীয অর্থনীধত 7.3 িতাংি

েংকুধচত িরযধেল।

িাধমেনাডুর 16িম পাধখ অভোরণ্য

ধহণ্ডসণ্ডে ক ার্ণা রা হণ্ডেণ্ডে

COVID-19-এে

মেটিং এরেধে আিা রেরে মে মিডলাইন মূল্যস্ফীধত 2022 োরল গড়
4.9 িতাংি এিং 2023 োরল 4.2 িতাংি িরি, ো 2021 োরল 5
িতাংি ধেল |

•

িােরত, েনেংখ্যাে এ -তৃতীযাংরিেও

ম েিূ ণথরূরপ টি া মদওযা

িরযরে এিং নতুন Omicron রূপটি পু নরুোরেে মক্ষ্রে এ টি নতুন ঝুাঁ ধ
ততধে রেরে।

OECD FY22 এর জন্য ভারতের প্রবৃ দ্ধির পূ ববাভাস 9.4% অনু মান
কতরতে
প্যারিস-রিরিক অর্গানাইজেশন ফি ইজকানরিক ককা-অপাজিশন অযান্ড
কেজিলপজিন্ট (OECD) িািজেি প্রবৃ রিি পূ বগািাস FY22-এি েন্য 9.4%
রেরে, যা 2021 সাজলি কসজেম্বজি অনুিান কিা হজ়েরিল 9.7% |

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

Weekly Current Affairs One-Liners | 4th December to 10th December of 2021

Rankings & Reports News in Bengali
এধশো পাওোর ইনণ্ডিক্স 2021: ভারি চিুথে স্থাণ্ডন রণ্ডেণ্ডে
Lowy Institute Asia Power Index 2021 অনুোযী 26টি মদরিে মরে
িধক্তে ধদ মর্র িােত এধিযা-প্যাধেধফ অঞ্চরল 4র্থ স্থারন েরযরে |
িােরতে মমাট 100-ে মরে 37.7 মকাে েরযরে। িােরতে োমধগ্র মকাে
2020 এে তুলনায 2 পরযন্ট রমরে | িােত এধিযাে এই তাধল ারত স্থান
পাওযা 18টি মদরিে মরে এ টি মদি |
এধশো-প্যাধসধফ অঞ্চণ্ডে সামধি শধক্তর র্ন্য শীর্ে 10টি কদশ হে:

িাধে ার হাইোইটস:
•

ধিরশ্বে 3য ধনী মধিলা ম্যার ধে কট, েনধিনতষী, মলখ এিং অোমােন
প্রধতিাতা মেফ মিরোরেে প্রাক্তন স্ত্রী 2021 োরলে মফািথরেে ধিরশ্বে
100 েন েিরচরয ক্ষ্মতািালী মধিলাে িীরষথ আরেন, ধেধন োমথান
চোরেলে অোরেলা মার থ লর ধপেরন মফরল ধদরযরে |

•

মাধ থ ন েুক্তোরষ্ট্রে িাইে মপ্রধেরডন্ট মলা িোধেে তাধল ায ধবতীয স্থারন
আরেন |

•

েোরনট ইরযরলন, প্রর্ম মধিলা োে নাম মাধ থ ন মট্রোধে মেরেটাধে
ধিরেরি তাধল ায 39তম স্থারন েরযরে৷

•

মাধ থ ন েুক্তোষ্ট্র

•

চীন

•

োপান

•

িােত

•

োধিযা

তম স্থারন আরেন এিং েিরচরয িযক মধিলা োণী এধলোরির্ II (95

•

অরেধলযা

িেে িযেী) 70 তম স্থারন েরযরেন |

•

দধক্ষ্ণ ম াধেযা

ওযার্ল্ব ককা-অপাতরটিভ মদ্ধনটর দ্ধরতপাটব 2021: IFFCO প্রথম

•

ধেগাপু ে

স্থাতন রতযতে

•

ইরদারনধিযা

ইরন্ড়োন ফািগাসগ ফার্টগলাইোি ককা-অপাজির্টি রলরিজেে (IFFCO) রবজেি

•

র্াইল্যান্ড

শীর্গ 300র্ট সিবাজ়েি িজে 'নম্বি ও়োন সিবা়ে' স্থান কপজ়েজি। িাথারপিু কিাে

•

তাধল ায অপোি উইনরে (23), মেধেন্ডা আডথানথ (34), ধেিানা (68)
এিং অন্যান্যোও আরেন |

•

তাধল ায েিরচরয ম িযেী মধিলা মটলে েু ইফ্ট (31 িেে িযেী) 78

অথে মন্ত্রী ধনমে ো সীিারামন কফােে ণ্ডসর 2021-এ ধেণ্ডের 100 র্ন

কেশে উৎপােজনি (GDP) উপি োনগওিাজিি অনুপাজেি উপি রিরি কজি

সেণ্ডচণ্ডে ক্ষমিাশােী মধহোর িাধে াে 37িম স্থাণ্ডন রণ্ডেণ্ডেন

িারকিংটি কিা হজ়েজি। এর্ট ইরিে কজি কয IFFCO কেজশি GDP এবিং

িােরতে অর্থমন্ত্রী (FM), ধনমথলা েীতাোমন মফািথরেে ধিরশ্বে 100 েন
েিরচরয িধক্তিালী মধিলা 2021 িা 18তম েংকেরণে মফািথরেে ধিরশ্বে 100
েন েিরচরয ক্ষ্মতািালী মধিলাে তাধল ায 37 তম স্থারন েরযরেন। ধতধন টানা
3য িেরেে েন্য তাধল ায স্থান মপরযরেন। ধতধন 2020 োরল তাধল ায 41তম
এিং 2019 োরল 34তম স্থারন ধেরলন। িােরতে েপ্তম মধিলা ধিধলযরনযাে
এিং েিরচরয ধনী স্ব-ধনধমথত ধিধলযরনযাে ফাল্গুনী নাযাে তাধল ায 88 তম
স্থারন আরেন। মফািথে 2021-এে ধিরশ্বে 100 েন ক্ষ্মতািালী মধিলাে
তাধল ায মাে 4 েন িােতীয মধিলা স্থান মপরযরে৷

অথগননরেক প্রবৃ রিজে উজেখজযাগ্যিাজব অবোন িাখজি। 10 েি বারর্গক রবে

িাধে াে অন্যান্য ভারিীে মধহোরা হণ্ডেন:
িােরত এ টি তাধল ািুক্ত আইটি ম ািাধনে মনতৃত্ব মদওযা প্রর্ম মধিলা
HCL মট রনালধেে মচযােপােথন মোিধন নাদাে মালরিাো তাধল ায 52তম
স্থারন েরযরেন৷
ধ েণ মেু মদাে ি, এধক্সধ উটিি মচযােপােথন এিং িারযা রনে প্রধতিাতা
তাধল ায 72 তম স্থারন আরেন | ধতধন 1978 োরল িােরতে িৃ িত্তম
তাধল ািুক্ত িারযাফামথাধেউটি োল ফামথ প্রধতিা রেন।
3

ককা-অপাজির্টি িরনেি (WCM) রিজপাজেগি 2021 সিংস্কিণ, 2020 সিংস্কিণ
কথজক োি অবস্থান স্থরর্ে কজি।
প্রদ্ধেতবদন সম্পতকব দ্ধকেু েথ্য:
•

2021 WCM রিজপােগ আন্তেগারেক সিবা়ে কোে (ICA) এবিং সিবা়ে ও
সািারেক উজযাজর্ি উপি ইউজিাপী়ে র্জবর্ণা ইনরির্টউে (Euricse)
দ্বািা প্রকারশে হজ়েজি। WCM রবেব্যাপী সিবা়ে সম্পজকগ শরিশালী
অথগননরেক, সািংর্ঠরনক এবিং সািারেক েথ্য সিংগ্রহ কিাি েন্য রেোইন
কিা একর্ট প্রকল্প।

•

প্ররেজবেনর্ট 10 েি বারর্গক একর্ট এবিং রবেব্যাপী বৃ হিি সিবা়ে এবিং
পািস্পরিক অথগননরেক ও সািারেক প্রিাব অজের্ণ কজি, শীর্গ 300 এি
একর্ট িারকিং, কসক্টি ি িারকিং এবিং বেগ িান ববরেক চ্যাজলঞ্জগুরলি
প্ররেরি়োগুরলি একর্ট রবজের্ণ প্রোন কজি: ককারিে এবিং েলবা়েু
পরিবেগ ন৷
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Paytm স্টাটেআপ টুেধ ট এর সম্পণ্ড ে :

Business News in Bengali
indiagold এর সাণ্ডথ ধমণ্ডে ধশোধে

SFB ধিধর্টাে কসানার

ধেধনমণ্ডে ঋণ কদওো চােু ণ্ডরণ্ডে

Paytm Startup Toolkit িল এ টি এ

-িপ িোটফমথ, ো মপরমন্ট,

মপআউট, ব্যাধেং এিং Paytm মপরমন্ট মগটওরয েি পধেরষিাগুধলে োরর্
ধিতেরণে মক্ষ্রে েমাধান প্রদান রে | ো ব্যিোগুধলর তারদে ওরযিোইরট,

ধিিাধল স্মল ফাইন্যাে ব্যাে (SSFB) ধডধেটাল মগারর্ল্ে ধিধনমরয িােরতে

অোরপ ধডধেটাল অর্থপ্রদান গ্রিণ েরত েিাযতা রে | Paytm Payouts

প্রর্ম ঋণ চালু

ম ািাধনগুধলর

োে েন্য ধফনরট

ফামথ ইধন্ডযারগারর্ল্ে োরর্ এ টি

পাটথনােধিপ রেরে। এই চুধক্তটি গ্রাি রদের তারদে ধডধেটাল মগার্ল্ ব্যারলে
ব্যিিাে রে 60,000 টা া অিধধ তাৎক্ষ্ধণ এিং ধডধেটাল মলান মপরত েক্ষ্ম

মথচােী, ধিরেতা, পধেরিি এিং চোরনরলে পাটথনােরদে

ারে তারদে অর্থপ্রদান েিেতে েরত োিায্য রে এিং মনাডাল ব্যাধেং েি
Paytm মপরমন্টে ব্যাে ধডধেটাল ব্যাধেং প্রদান রে।

েরি।
টুেধ টটির সু ধেিা:

PayPhi ‘RuPay’

ািেগুধে সমথে নণ্ড াগ্য কটাণ্ড নাইণ্ডর্শন

•

িাটথআপগুধলর ব্র্োরন্ডে উপে দৃধষ্টপাত িাড়ারত এিং তারদে গ্রাি

পধরণ্ডর্ো চােু ণ্ডরণ্ডে

মিে িাড়ারত েিাযতা োে েন্য Paytm Startup Toolkit ‘Paytm

Phi মারেথে API (অোধির িন মপ্রাগ্রাধমং ইন্টােরফে) প্রর্ম ধডধেটাল

Mini Apps’-এ অোরক্সে প্রদান রে, ো মডরিলপােরদে ম খেরচ,

মপরমন্ট িোটফমথ, ো

দ্রুত-টু-ধির্ল্ ধমধন-অোপ মেট আপ েরত েক্ষ্ম েরি |

PayPhi NTS-এে েন্য প্রর্ম মটার নাইরেিন

পধেরষিা িরয উরঠরে | এটি RuPay ারডথে মটার নাইরেিনর েমর্থন
েরি। ারডথে মটার নাইরেিন মারচথন্টরদে োরর্ ারডথে ধিিদ েংেক্ষ্রণে
ধি ে ধিোরি াে েরি |
2021 োরলে মেরেিরে িােতীয ধেোিথ ব্যাে (RBI) বাো োধে ো
ধনরদথ ধি াগুধলে ধিধত্তরত NPCI অনলাইন মলনরদরনে েময
মটার নাইরেিন েংোন্ত মটার নাইরেিন ধেরিম (NTS) চালু

ারডথে

Appointment News in Bengali
সঞ্জীে কমহিাণ্ড FICCI-র সভাপধি ধহণ্ডসণ্ডে ধন ু ক্ত রা হণ্ডেণ্ডে
মফডারেিন অফ ইধন্ডযান মচিােথ অফ মােথ অোন্ড ইন্ডাধে (FICCI) ম াষণা
রেরে মে ধিদু স্তান ইউধনধলিাে ধলধমরটরডে (HUL) মচযােম্যান এিং

োে

ব্যিস্থাপনা পধেচাল েেীি মমিতার FICCI-ে েিাপধত ধিোরি ধনরযাগ ো

ম াষণা রেরে।

িরি। েেীি মমিতা িতথ মারন FICCI-ে ধেধনযে িাইে মপ্রধেরডন্ট, ধমধডযা

Paytm উণ্ডযাক্তাণ্ডদর র্ন্য স্টাটেআপ টুেধ ট অফার রার র্ন্য

ধিরেে অধিজ্ঞ উদয িেরেে উত্তেেূ ধে িরিন৷ মমিতা ইউধনধলিারেে দধক্ষ্ণ

AWS-এর সাণ্ডথ পাটেনারধশপ ণ্ডরণ্ডে

এধিযাে (িােত, পাধ স্তান, িাংলারদি, শ্রীলো ও মনপাল) েিাপধত এিং

Paytm গ্রাি

এিং িধণ রদে েন্য িাটথআপ টুলধ ট অফাে োে েন্য

Amazon Web Services (AWS)-এে োরর্ পাটথনােধিপ রেরে৷ Paytm
উরযাক্তারদে মপরমন্ট, ধডধেধিউিন এিং মগ্রার্ েধলউিন েি ব্যিো িাড়ারত
োিায্য েরি, োো িােরত AWS অোধেরিরট াে েরে।

ইউধনধলিারেে মলািাল এধক্সধ উটিি মিারডথে 'ইউধনধলিাে ধলডােধিপ
এধক্সধ উটিি'-এে েদে।
সঞ্জীে কমহিা সম্পণ্ড ে ধ েু িথ্য:
•

ধমিঃ মমিতা িাধণরেে স্নাত

(িােত), চাটথাডথ অো াউরন্টধে (িােত)

রেরেন এিং ধতধন অোডিােড ম্যারনেরমন্ট রেরেন |

Ujjivan Small Finance Bank ইধত্তরা কিধভসণ্ড

MD এেং

CEO ধহসাণ্ডে মণ্ডনানীি ণ্ডরণ্ডে
উজ্জীিন স্মল ফাইন্যাে ব্যারেে পধেচালনা পষথদ ইধত্তো মডধিের ব্যারেে
এমধড এিং ধেইও ধিোরি ধনেুক্ত রেরে। মডধিের RBI-এে অনুরমাদরনে
তাধেখ মর্র 3 িেরেে েন্য িা RBI বাো অনুরমাধদত অন্য েমরযে েন্য MD
এিং CEO ধিোরি ধনেুক্ত ো িরযরে। মডধিে েু লাই 2018 মর্র উজ্জীিন
ফাইন্যাধেযাল োধিথ রেে ধলধমরটরডে এমধড এিং ধেইও ধেরলন মেখান মর্র
ধতধন 2021 োরল পদতোগ রেধেরলন।
4
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ইধত্তরা কিধভস সম্পণ্ড ে :

যরেও আরেেয রবড়লা অযাজসে রিকনস্ট্রাকশন ককাম্পারনি ব্যবস্থাপনা পরিচ্ালক

•

মডধিে ইধন্ডযান ইনধিটিউট অফ ম্যারনেরমন্ট-আিরমদািাদ (IIM-A)
মর্র ম্যারনেরমরন্ট স্নাতর াত্তে ধডরিামা রেরেন এিং ধতধন 40
িেরেে মিধি ব্যাধেং অধিজ্ঞতা েি এ েন আন্তেথাধত ব্যাোে। ধতধন
িােত, মেপ্রাচে এিং ইউরোরপ ব্যাপ িারি াে রেরেন।

সঞ্জ়ে বেন ইরন্ড়ো কেে কিজোরলউশন ককাম্পারন (IDRCL) এি প্রধান রনবগাহী

ধতধন ইউরোপ, আেি ব্যাংর েু লাই 2008 মর্র অরোিে 2012 পেথন্ত
প্রার্ধম িারি ব্যিস্থাপনা পধেচাল - রপথারেট এিং ইনধিটিউিনাল
ব্যাংধ ং এিং তােপে এ েন ধনিথািী পধেচাল ধিোরি ধেরলন।

Banking News in Bengali

•

•

মডধিে এে আরগ িােরতে ধেটি ব্যাং এিং মেপ্রারচে আেি ব্যাং
গ্রুরপে োরর্ও াে রেরেন এিং 2015 োল মর্র উজ্জীিরনে োরর্
েুক্ত আরেন। ধতধন এ টি ক্ষ্ুদ্র আধর্থ ব্যাংর রূপান্তধেত িওযাে মক্ষ্রে
এ টি গুরুত্বপূ ণথ িূধম া পালন রেরেন।

ইউধনক্স র্াসধপ্রি েু মরাহণ্ড ব্র্যান্ড অযািাণ্ডসির ধহসাণ্ডে ধনণ্ডোগ
ণ্ডরণ্ডে
িােতীয মমািাইল আনুষাধগ উত্পাদন ােী ব্র্োন্ড ‘ইউধনক্স’ িােতীয
ধের ট তাে া োেধপ্রত িু মোির ম ািাধনে পণ্যগুধলে দৃশ্যমানতা িাড়ারনাে
েন্য ব্র্োন্ড অোিারেডে ধিোরি ধনরযাগ রেরে৷ পণ্যগুধলে মরে পধেধানরোগ্য
মমািাইল ইরল ট্রধনক্স মেমন চােথাে, ইযােরফান, মডটা ম িল, পাওযাে ব্যাে,
ওযোেরলে ধি াে, স্মাটথরফান ব্যাটাধে, ব্লুটুর্ মন ব্যান্ড, TWS ইতোধদ েরযরে
|

হজবন ।NARCL দ্বািা অরেগে খািাপ ঋণগুরল সিাধান কিাি েন্য ব্যরির্ে
িারলকানাধীন সম্পে ব্যবস্থাপনা ককাম্পারন (AMC) বােোিূলক৷

RBI নগর আরোন ক া-অপাণ্ডরটিভ ব্যাণ্ডের উপর ধেধিধনণ্ডর্ি
আণ্ডরাপ ণ্ডরণ্ডে
িােতীয ধেোিথ ব্যাে মিাোরষ্ট্রে আিরমদনগে িিরেে নগে আেিান ম াঅপারেটিি ব্যাে ধলধমরটরডে উপে এ াধধ ধিধধধনরষধ আরোপ রেরে, োে
মরে েরযরে গ্রাি রদে েন্য 10,000 টা াে মিধি টা া মতালাে উপে
ধনরষধাজ্ঞা। RBI ব্যাধেং মেগুরলিন অোে, 1949-এে ধাো 35 A-এে উপধাো
(1) এে অধীরন 6 মারেে েন্য ব্যাধেং মেগুরলিন অোে, 1949-এে ধাো 56এে োরর্ পঠিত ক্ষ্মতাে প্ররযারগ ধনরদথ িটি োধে রেরে।
আেিান ম া-অপারেটিি ব্যােটি আেধিআই-এে পূ িথানুরমাদন ব্যতীত ম ানও
ঋণ এিং অধগ্রম মেুে িা পু ননথিী েণ েরি না | এোড়া, ম ানও ধিধনরযাগ
েরি না, ম ানও দায িিন েরি, ম ানও অর্থ প্রদান েরি না, িস্তান্তে
েরি না িা অন্যর্ায ম ানও েিধত্ত িা েিরদে ধনষ্পধত্ত েরি না। ব্যাং
তাে আধর্থ অিস্থাে উন্নধত না িওযা পেথন্ত ধিধধধনরষরধে োরর্ ব্যাংধ ং ব্যিো
চাধলরয োরি।

রেীন্দ্র র্াণ্ডদর্া ধ নারা যাধপটাণ্ডের ব্র্যান্ড অযািাসাির ধহণ্ডসণ্ডে
ধন ু ক্ত হণ্ডেণ্ডেন
মিগালু রু ধিধত্ত ইরনারিটিি, দ্রুত িধথনিীল ধফনরট , ধ নাো োধপটাল
ম ািাধনে 10 তম িাধষথ ী উপলরক্ষ্ িােতীয ধের টাে েিীন্দ্র োরদোর
ম ািাধনে অধফধেযাল ব্র্োন্ড অোিারেডে ধিোরি ধনরযাগ রেরে। ধ নাো
োধপটাল িােরতে MSME ম ঋণ পধেরষিা প্রদান রে। এখন পেথন্ত,
ধ নাো োধপটাল 70,000 োমানতধিিীন ঋণ ধিতেণ রেরে। এই
অংিীদাধেরত্বে মােরম, ধ নাো মদরিে MSME মেেরে অর্থাযরনে ধদ মর্র
ধনরেে আউটধেচ িাধড়রযরে | 1000 ম াটিে টা াে িতথ মান AUM েি ধ নাো
োধপটাল 2025 োরলে মরে 500 িতাংি িৃ ধেে পধে েনা রেরে৷

ন্যাশনাল অযাতসট দ্ধরকনস্ট্রাকশন ককাম্পাদ্ধনর কেযারম্যান দ্ধনযু ক্ত

ধসটি ইউধনেন ব্যাে এেং NPCI ‘On-the-Go’
ণ্ডরণ্ডে

City Union Bank (CUB), National Payments Corporation of
India (NPCI) এিং এে উৎপাদন অংিীদাে Seshaasai-এে েিরোধগতায
মডধিট াডথ গ্রাি রদে েন্য RuPay অন-য-মগা ন্টােরলে পধেধানরোগ্য
keychain চালু োে ম াষণা ো িরযরে । এই ন্টোেরলে পধেধানরোগ্য
ীরচন তারদে তদনধদন েীিনোোে অংি িরি এিং গ্রাি রদে টোপ েরত
এিং ধনোপরদ োিরলে মপরমন্ট েরত েক্ষ্ম েরি।
অন-য-কগা সেু শন সম্পণ্ড ে :
•

হতযতেন প্রদীপ শাহ
IndAsia Fund Advisors-এি প্ররেষ্ঠাো প্রেীপ শাহজক National Asset
Reconstruction Company (NARCL)-এি কচ়্োিম্যান রনযুি কিা
হজ়েজি৷ শাহ, হািগ ােগ রবেরবযাল়ে কথজক MBA এবিং চ্ােগােগ অযাকাউন্টযান্ট
রেরগ্র কজিজিন। িািজেি প্রথি এবিং বৃ হিি হাউরেিং ফাইন্যান্স ককাম্পারন,
HDFC এবিং কির্টিং ফািগ রিরসল প্ররেষ্ঠাি েন্য কৃরেত্বপ্রাপ্ত।
5

ীণ্ডচন চােু

এই অন-য-মগা েধলউিন ব্যারেে গ্রাি রদে তারদে keychain মপরমন্ট
াডথ িিন োে অনুমধত প্রদান রে | এ টি ধপন প্ররিি না রেই েমস্ত
Rupay-েক্ষ্ম পরযন্ট অফ মেল ধডিাইরে (PoS) ₹5,000 পেথন্ত দ্রুত
এিং েু ধিধােন অর্থপ্রদান ো েম্ভি িরি |

•

এটি গ্রাি রদে ধিরিষ রে তরুণ প্রেন্ম এিং োেরদে মরে ধডধেটাল
অর্থপ্রদারনে প্রিণতার িাধড়রয তুলরি, োরত দ্রুত মচ আউট ো োয |
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PNB ধভন্নভাণ্ডে সক্ষম

মীণ্ডদর র্ন্য "PNB Pride-CRMD

মধিউে" অযাপ চােু ণ্ডরণ্ডে

RBI-এর মু দ্রানীধির হাইোইট এেং মূ ে ধসিান্ত:
•

2021-22 োরল প্র ৃ ত ধেধডধপ প্রিৃ ধেে অনুমান 9.5% ধরে োখা িরযরে,
োে মরে Q3-মত 6.6% এিং Q4-মত 6% েরযরে৷ 2022-23 োরলে
Q1 এে েন্য িাস্তি GDP িৃ ধেে িাে 17.2% এিং 2022-23 োরলে Q2
এে েন্য 7.8% িাে অনুমান ো িরযরে।

•

মুদ্রাস্ফীধতে অনুমান FY22-এে েন্য 5.3%, Q3-এে েন্য 5.1%, Q4এে েন্য 5.7% এিং FY23-এে Q1 এে েন্য 5% িোয োখা িরযধেল৷

পাোি ন্যািনাল ব্যাে (PNB) PNB Pride-CRMD মধডউল টুল চালু
রেরে | এটি মিিাল মমনিন এ াউন্ট (SMA) ঋণগ্রিীতারদে ধনেীক্ষ্ণ এিং
ােথ েিারি ফরলাআপ

োে েন্য ধিন্নিারি-েক্ষ্ম

মীরদে েন্য এ টি

অোন্ড্ররযড-ধিধত্ত অোধির িন। প্রাইড-ধেআেএমধড মধডউলটিরত ট ব্যা
েফ্টওযোে েরযরে, ো দৃধষ্ট প্রধতিন্ধীরদে অিারধ ধেরিম অোরক্সে েরত এিং
তারদে মফারন টোপ রে গ্রাি রদে োরর্ মোগারোগ েরত োিায্য েরি।

মু দ্রানীধি ধমটির গেন ধনম্নরূপ:
•

ধেোিথ ব্যাে অফ ইধন্ডযাে গিনথে - মচযােপােথন, পদাধধ ােিরল: শ্রী
িধক্ত ান্ত দাে।

•

িােতীয ধেোিথ ব্যারেে মডপু টি গিনথে, মুদ্রানীধতে দাধযরত্ব- েদে,
পদাধধ ােী: ডিঃ মাইর ল মদিব্র্ত পাে।
িােতীয ধেোিথ ব্যারেে এ েন আধধ াধে ম ন্দ্রীয মিাডথ তৃথ
মরনানীত িরিন - েদে, পদাধধ ােী: ডিঃ মৃ দুল ম . োগে।

অযাপটির উণ্ডেশ্য:
•

অোপটিে লক্ষ্ে প্রধতিন্ধী ব্যধক্তরদে অধধ াে এিং মগলর উন্নীত ো,
এরত িলা িরযরে মে িোটফমথটি 'PNB ওযাধেযেথ'-এে দৃধষ্ট িা অন্য
ম ারনা িােীধে প্রধতিন্ধ তাে েু রোরগে নতুন ধিস্তা খু রল মদয, তারদে
এ টি মূল্যিান এিং িাস্তি েরত োিায্য রে। অিদান.

•

•
•

মুিাই-ধিধত্ত ইধদো গান্ধী ইনধিটিউট অফ মডরিলপরমন্টাল ধেোরচথে
অোপ : অোপ আধিমা মগারযল।

•

আিরমদািারদে ইধন্ডযান ইনধিটিউট অফ ম্যারনেরমরন্টে এ েন
ধফনারেে অোপ : প্ররফেে েযন্ত আে িামথা।

•

এ েন ৃ ধষ অর্থনীধতধিদ এিং নযাধদধিরত ন্যািনাল াউধেল অফ
অোিাইড ইর ানধম ধেোরচথে এ েন ধেধনযে উপরদষ্টা: ডিঃ িিাে
ধিরড।

এই টুলটি খু ি িীঘ্রই iOS-এে োরর্ োমেেপূ ণথ িরি, এটি িরলরে। SMA
অো াউন্টগুধল িল মেেড মলান ো প্রার্ধম িারি স্বী ৃ ত িয, ো
ব্যােগুধলর েমযমত প্রধত ােমূল পদরক্ষ্পগুধল শুরু েরত েক্ষ্ম
রে এিং এই ধেরনে ঋণগ্রিীতারদে অ-পােফধমথং অোরেরট (NPA)
স্খলন মর্র মোধ রে৷

RBI মু দ্রানীধি: টানা 9 োর অপধরেধিে ি রাখা হে করণ্ডপা করট
িােতীয ধেোিথ ব্যারেে (RBI) গিনথে িধক্ত ান্ত দারেে মনতৃরত্ব ধেোিথ ব্যাে
অফ ইধন্ডযাে (RBI) মুদ্রা নীধত ধমটি (MPC) এ টি 'অো রমারডটিি
িোে' িোয মেরখ টানা নিমিারেে েন্য মেরপা মেট 4 িতাংি মেরখরে।
ধেিােথ মেরপা মেট 3.35 িতাংরি অব্যািত র্া রি। ম ন্দ্রীয ব্যাং েিথরিষ 22
মম, 2020 তাধেরখ পধলধে মেট েংরিাধন রেধেল | তিঠ টি ধডরেিরে (6
মর্র 8 তাধেখ) অনুধিত িরযধেল। িাধ টা িরি মফব্রুযাধেরত (2022 োরলে
7 মর্র 9 তাধেরখ)।
মাধর্েনাে স্টযাধন্ডং কফধসধেটি (MSF) হার এেং ব্যাে করট অপধরেধিে ি
রণ্ডেণ্ডে:
•

পধলধে মেরপা মেট: 4.00%

•

ধেিােথ মেরপা মেট: 3.35%

•

মাধেথনাল িোধন্ডং মফধেধলটি িাে: 4.25%

•

ব্যাে মেট: 4.25%

•

CRR: 4%

•

SLR: 18.00%
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SBI ইদ্ধিযা INX এবং LuxSE-কে USD 650-দ্ধমদ্ধলযন গ্রীন বি
োদ্ধলকাভুক্ত কতরতে
কিে ব্যাক অফ ইরন্ড়ো (SBI) ইরন্ড়ো ইন্টািন্যাশনাল এক্সজচ্ঞ্জ (ইরন্ড়ো
INX) এবিং লাজক্সিবার্গ িক এক্সজচ্ঞ্জ (LuxSE) এ একই সাজথ োি USD650-রিরল়েন রগ্রন বন্ড োরলকািুি কজিজি। রন়েন্ত্রক সিংস্থা ইন্টািন্যাশনাল
রফনারন্স়োল সারিগ জসস কসন্টাি অথরির্ট (IFSCA) দ্বািা রনজেগ রশে রহসাজব এই
বদ্বে োরলকার্ট রবে রবরনজ়োর্কািী সপ্তাজহি (WIW) 2021 এি রবর্জ়েি সাজথ
সািঞ্জস্যপূ ণগ, 'কেকসই অথগা়েন'। ইরন্ড়ো INX এখন $33 রবরল়েন এি সাজথ
শীর্গস্থানী়ে বন্ড োরলকাি স্থান রহসাজব আরবিূগে হজ়েজি।

Schemes & Committee
র্ািীে মধহো ধমশন ‘She is a Changemaker’ নাম এ টি
কপ্রািাম চােু ণ্ডরণ্ডে
মধিলারদে েন্য োতীয ধমিন (NCW) এ টি প্যান-ইধন্ডযা েক্ষ্মতা িৃ ধেে
মথেূধচ চালু রেরে, োে নাম ‘She is a Changemaker’ | এটি েমস্ত স্তরেে
মধিলা প্রধতধনধধ, গ্রাম পঞ্চারযত মর্র েংেদ েদে এিং োতীয/োেে
োেননধত দলগুধলে পদাধধ ােী েি োেননধত
মীরদে েন্য চালু ো
িরযরে। োতীয মধিলা ধমিরনে মচযােপােথন ধমরেে মেখা িমথা অনুিানটি চালু
রেধেরলন।
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Summits & Conference News in Bengali

Awards & Honours News in Bengali

ক ন্দ্রীে মন্ত্রী এস র্েশের 5িম ভারি মহাসাগর সণ্ডেেণ্ডন

নীেমধণ ফু ন র্ু ধনের এেং দাণ্ডমাদর কমৌণ্ডর্া জ্ঞানপীে পু রকার

েক্তৃিা ধদণ্ডেণ্ডেন

কপণ্ডেন

ম ন্দ্রীয পেোষ্ট্র মন্ত্রী (EAM) েু ব্র্হ্মণ্যম েযিেে 4-5 ধডরেিে, 2021-এ

অেমীযা ধি নীলমধণ ফু ন েু ধনযে 56তম জ্ঞানপীঠ পু েকাে ধেরতরেন এিং

5তম িােত মিাোগে েরেলরন মোগ ধদরত আিু ধাধি, েংেুক্ত আেি

ম ােধন ঔপন্যাধে দারমাদে মমৌরো 57তম জ্ঞানপীঠ পু েকাে ধেরতরেন ।

আধমেিািী (UAE) েফে রেরেন। েরেলরনে ধর্ম ধেল ‘Indian Ocean:

মদরিে েরিথাচ্চ োধিতে পু েকাে জ্ঞানপীঠ মলখ রদে "োধিরতে তারদে

Ecology, Economy, Epidemic’. েরেলরনে েিাপধতত্ব রেন শ্রীলোে

অোমান্য অিদারনে েন্য" প্রদান ো িয। জ্ঞানপীঠ পু েকাে িল িােতীয

োষ্ট্রপধত মগাটািাযা োোপা রে এিং িাইে মচযাে িরলন এে েযিেে,

জ্ঞানপীঠ েংস্থা তৃথ প্রধত িেে িােতীয মলখ রদে মদওযা এ টি োধিতে

ধিধিযান িালা ৃ ষ্ণান, তেযদ িদে ধিন িামাদ ধিন িামুদ আল িু োইধদ।
ক এই সণ্ডেেণ্ডনর আণ্ডোর্ন ণ্ডরধেে?
েরেলরনে আরযােন েরে ইধন্ডযা ফাউরন্ডিন RSIS ধেগাপু ে, ইনধিটিউট
অফ ন্যািনাল ধেধ উধেটি িাধডে (INSS), শ্রীলো এিং এধমরেটে মেন্টাে
ফে েোরটধে িাধডে অোন্ড ধেোচথ (ECSSR), েংেুক্ত আেি আধমেিািীে

সণ্ডেেণ্ডন আণ্ডোধচি ধ েু গুরুত্বপূ ণে ধের্ে:
এই িেে েরেলনটি মিামােী, অর্থননধত পতন এিং েলিাযু পধেিতথ রনে
প্রিারিে

ােরণ িােত মিাোগরেে মুরখামুধখ চোরলেগুধলে োরর্

মমা াধিলা েরে।
•

মদওযা িয োো িােতীয িাষা এিং ইংরেধেরত মলরখন।

গধণিধেদ ধনধখে শ্রীোস্তে উণ্ডবািনী AMS-এর Ciprian Foias
পু রকাণ্ডরর র্ন্য ধনেে াধচি হণ্ডেণ্ডেন
োধলরফাধনথযা ধিশ্বধিযালরযে অোপ িােতীয-আরমধে ান গধণতধিদ ধনধখল

েিরোধগতায।

•

পু েকাে। এটি 1961 োরল প্রধতধিত িরযধেল এিং শুধু মাে িােতীয মলখ রদে

ইরিরন্ট িক্তৃতা ধদরত ধগরয ডেে এে েযিেে এই অঞ্চরল চীরনে
েমিধথমান িধক্তে িৃ ধেে প্রেগটি তুরল ধরেন।

িােরতে পেোষ্ট্রমন্ত্রী েংেুক্ত আেি আধমেিািী এিং ওমারনে পেোষ্ট্রমন্ত্রীে

শ্রীিাস্তি িা থ রল, অোডাম মা থ াে এিং ডোধনরযল ধিলম্যানর আরমধে ান
ম্যার্রমটি াল মোোইটি (AMS) বাো অপারেটে তরত্ত্ব প্রর্ম ধেধপ্রযান মফাযাে
পু েকারে িূধষত

ো িরযরে । অোডাম মা থ াে েু ইোেল্যারন্ডে Ecole

Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) এ
অোনালাইধেে পরদে অধধধিত আরেন। ডোধনরযল ধিলম্যান

ধিরনটধেযাল
ধিউটাে

োরযরেে এ েন িাধলথং অোপ , পধেেংখ্যান এিং তথ্য ধিজ্ঞারনে অোপ
এিং গধণরতে অোপ ।

োরর্ও মদখা রেন এিং আন্তেথাধত েরেলন শুরুে আরগ তারদে োরর্

Polynomial of matrices ম্যাট্রিরেে তিধিষ্টেগত িহুপদ মিাঝাে উপায

ধবপাধক্ষ্ েিরোধগতা ধনরয আরলাচনা রেন

আধিষ্কাে োে েন্য ধনধখল শ্রীিাস্তির $5,000 পু েকাে মদওযা িরযরে। ধনধখল

ধফনণ্ডট

‘ইনধফধনটি কফারাম’-এ এ টি কফারাণ্ডমর উণ্ডবািন

রণ্ডেন প্রিানমন্ত্রী কমাদী

শ্রীিাস্তি এে আরগ 2014 োরল মেৌর্িারি েেথ পধলযা পু েকাে ধেরতরেন এিং
2021 োরল অনুধিত এই পু েকােটি তাে তৃতীয প্রধান পু েকাে । ধতধন UC
িা থ রলরত গধণরতে এ েন েিরোগী অোপ ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী FinTech-এ এ টি 'ইনধফধনটি মফাোম' নাম
মফাোরমে উরবাধন রেরেন | GIFT ধেটি এিং ব্লুমিারগথে েিরোধগতায
িােত েে ারেে তত্ত্বািধারন আন্তেথাধত আধর্থ পধেরষিা ম ন্দ্র তৃথপক্ষ্
(IFSCA) এই অনুিারনে আরযােন

রেধেল। মফাোরমে 1ম েংকেরণ

অংিীদাে মদি ধেল ইরদারনধিযা, দধক্ষ্ণ আধে া এিং েুক্তোেে।
কফারাণ্ডমর পাটেনারগুধে হে:
NITI (ন্যািনাল ইনধিটিউিন ফে ট্রােফধমথং ইধন্ডযা) Aayog, Invest
India, FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce &
Industry) এিং NASSCOM (ন্যািনাল অোরোধেরযিন অফ েফটওযোে
অোন্ড োধিথ ে ম ািাধন) িল 2021-এে মফাোরমে ধ েু পাটথনাে েংস্থােমূি |
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পু রকারটি সম্পণ্ড ে :
পু েষ্কােটি তারদে অতেন্ত মূল াের স্বী ৃ ধত মদয ো ম্যাট্রিরেে তিধিষ্টেেুক্ত
িহুপদ মিাঝাে েন্য পেধতগুধল প্রিতথ ন রে এিং ধি াি রেধেল, ের্া
পু নোিৃ ধত্তমূল িােধেধফর িন পেধত (ব্যাটেরনে োরর্ েিরোধগতায) এিং
িহুপদর ইন্টােরলে োে পেধত।

আন্তজবাদ্ধেক ব্াংক দ্ধদবস: 4 দ্ধিতসম্বর

আসাতমর সতবব াচ্চ কবসামদ্ধরক পু রস্কার পাতেন রেন টাটা

04th দ্ধিতসম্বর দ্ধদনটির ইদ্ধেহাস:

আসাি রেবস উপলজে আসাজিি িােয সিকাি ধিখ্যাত রশল্পপরে িেন োোজক
িাজেযি কযান্সাজিি যজে অবোজনি েন্য সজবগাচ্চ কবসািরিক িাষ্ট্রী়ে পু িস্কাি
'অসি িাইবাব (Asom Bhaibav)” পু িস্কাজি িূরর্ে কিাি রসিান্ত রনজ়েজি।
এি আজর্ কয পু িষ্কািগুরল িজ়েজি ো হল অসি কসৌিি, োিপজি অসি কর্ৌিব।
স্বাস্থযজসবাজক োি শীর্গ অগ্রারধকািগুরলি িজে একর্ট রহসাজব আসাি সিকাি
এই অঞ্চজল কযান্সাজিি যজে োোি চ্াজপি প্ররে োি কৃেজ্ঞো কেখাজে।
োো ট্রাি আসাি সিকাজিি সহজযারর্ো়ে 2018 সাজল 'অযােিাজন্টে আসাি
- কলাবাল ইনজিিজিন্ট সারিে (Advantage Assam – Global
Investment Summit)'-এি সি়ে 19র্ট কযান্সাি কক়োি ইউরনে স্থাপন কিাি
রসিান্ত রনজ়েরিল এবিং আসাি সিকাি এবিং োো ট্রাজিি িজে একর্ট MOU
স্বােরিে হজ়েরিল। হাসপাোলগুরলজক রি-স্তিী়ে ব্যবস্থা়ে স্থাপন কিা হজব এবিং
L1, L2 এবিং L3 রবিাজর্ি অধীজন রনরিগে হজব যা োজেি দ্বািা সিবিাহ কিা
যজেি িান রনজেগ শ কজি। িেন োো িাজেয কযান্সাি কক়োি ইউরনেগুরলি
রিরিপ্রস্তি স্থাপন কজিরিজলন।

2019 সাজল োরেসিংজঘি সাধািণ পরির্ে 4 রেজসম্বিজক আন্তেগারেক ব্যািংক

Important Dates News in Bengali

কেকসই উন্ন়েজন অথগা়েজন বহুপারেক ও আন্তেগারেক উন্ন়েন ব্যািংজকি
গুরুত্বজক স্বীকৃরে রেজে 4 রেজসম্বি আন্তেগারেক ব্যািংক রেবস পারলে হ়ে।
েীবনযািাি িান উন্ন়েজন অবোন িাখাি কেজি সেস্য িাজষ্ট্র ব্যািংরকিং ব্যবস্থাি
গুরুত্বপূ ণগ িূরিকাি স্বীকৃরেস্বরূপ োরেসিংঘও রেবসর্ট পালন কজি।

রেবস রহসাজব িজনানীে কজিজি। এর্ট 2020 সাজল প্রথিবাজিি িজো উেযারপে
হ়ে। কেকসই উন্ন়েজন অথগা়েন এবিং জ্ঞান প্রোজন বহুপারেক উন্ন়েন ব্যািংক এবিং
অন্যান্য আন্তেগারেক উন্ন়েন ব্যািংজকি উজেখজযাগ্য সম্ভাবনাি স্বীকৃরে এবিং
গুরুত্বপূ ণগ িূরিকাি স্বীকৃরেি েন্য রেবসর্ট পারলে হ়ে। েীবনযািাি িান উন্ন়েজন
অবোন িাখাি েন্য সেস্য িাষ্ট্রগুরলজে ব্যািংরকিং ব্যবস্থা।

7 ধিণ্ডসির র্ািীে সশস্ত্র োধহনীর পিা া ধদেস পাধেি হে
োতীয েিস্ত্র িাধিনী ধদিে িােরতে োতীয পতা া ধদিে নারমও পধেধচত ।
ধদিেটি প্রধত িেে 7ই ধডরেিে পালন ো িয। এই ধদনটির োতীয েিস্ত্র
িাধিনী ধদিে ধিরেরি পালরনে লক্ষ্ে িরলা েিস্ত্র িাধিনীে উন্নধতে েন্য
েনগরণে াে মর্র তিধিল েংগ্রি ো।
ধদনটির ইধিহাস:
1949 োরলে 28 আগি িােরতে তৎ ালীন প্রধতেক্ষ্া মন্ত্রীে অধীরন এ টি
ধমটি গঠন ো িয। ধমটিটি প্রধত িেে 7 ধডরেিে এ টি পতা া ধদিে
ধিোরি পালরনে ধেোন্ত মনয। এই ধদনটির োতীয পতা া ধদিে িা োতীয

04 দ্ধিতসম্বর ভারেীয কনৌবাদ্ধহনী দ্ধদবস দ্ধহতসতব পাদ্ধলে হয

েিস্ত্র িাধিনী ধদিে ধিরেরি পালরনে লক্ষ্ে িল েিস্ত্র িাধিনীে উন্নধতে েন্য

িািজে 4 রেজসম্বি রেনর্ট প্ররে বিি োেী়ে কনৌবারহনী রেবস রহসাজব পালন কিা
হ়ে কেজশি কনৌবারহনীি অেগন এবিং িূরিকা উেযাপন কিাি েন্য। িািেী়ে
কনৌবারহনী রেবস 2021-এি রথি হল 'Swarnim Vijay Varsh' 1971 সাজল
সিংঘর্টে িািে-পারকস্তান যুজি িািজেি রবেজ়েি 50 বিি পূ রেগ জক রনজেগ শ
কজি৷

েনগরণে মরে পতা া ধিতেণ এিং তারদে াে মর্র তিধিল েংগ্রি ো।

ভারেীয কনৌবাদ্ধহনী দ্ধদবতসর ইদ্ধেহাস:
িািেী়ে কনৌবারহনী হল িািজেি িাষ্ট্রপরে (কিান্ডাি-ইন-চ্ীফ) এি কনেৃজত্ব
িািেী়ে সশস্ত্র বারহনীি একর্ট কনৌ শাখা। 1971 সাজল িািে-পারকস্তান যুজিি
সি়ে 4th রেজসম্বি পারকস্তাজনি রবরুজি অপাজিশন ট্রাইজেন্ট চ্ালু কিাি েন্য
কবজি কনও়ো হজ়েরিল। 4 রেজসম্বি িািেী়ে কনৌবারহনী আনুষ্ঠারনকিাজব যুজি
প্রজবশ কজি এবিং কিারচ্জে িিার্ে আিিজণি বৃ রিপাে হরেল। আিিা
সকজলই োরন িািেী়ে কনৌবারহনীি কািজণ সািা কেশ সাফজে আনরিে
হজ়েরিল। পারকস্তাজনি রবরুজি ে়ে আিাজেি কেশজক র্রবগে কজিজি এবিং
িািেী়ে কনৌবারহনীজক আিও কবরশ সম্মান কজিজি।
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সা ে চাটোর ধদেস 2021: 8ই ধিণ্ডসির
োউর্ এধিযান অোরোধেরযিন ফে ধেধেওনাল ম া-অপারেিন (SAARC)
চাটথাে ধদিেটি িেে 8ই ধডরেিে পালন

ো িয। এই িেে এই ধদিেটি

আঞ্চধল গ্রুরপে 37তম িাধষথ ী ধচধিত রে৷ িাংলারদরিে ঢা ায অনুধিত
প্রর্ম ো থ েরেলরন SAARC এে অন্তিুথক্ত মদিগুরলাে োষ্ট্রপ্রধানো, মেমনিাংলারদি, িুটান, িােত, মালবীপ, মনপাল, পাধ স্তান ও শ্রীলোে মনতাো এই
চাটথারে স্বাক্ষ্ে রেন।
সা ে চাটোণ্ডরর ইধিহাস ও িাৎপ ে :
•

8 ধডরেিে 1985 োরল ঢা ায প্রর্ম িীষথ েরেলরন ো থ চাটথাে গৃ িীত
িরযধেল। চাটথােটিরত দধক্ষ্ণ এধিযাে আটটি মদি- িাংলারদি, িুটান,
আফগাধনস্তান, মালবীপ, মনপাল, িােত, পাধ স্তান এিং শ্রীলোে মনতাো
স্বাক্ষ্ে রেধেরলন |
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HSBC BWF ওোর্ল্ে টুযর ফাইনাে 2021 ধের্েীরা:

আন্তর্োধি দুনীধিধেণ্ডরািী ধদেস: ০9 ধিণ্ডসির
দুনীধতধিরোধী েনেরচতনতা িাড়ারত প্রধত িেে 9 ধডরেিে আন্তেথাধত
দুনীধতধিরোধী ধদিে ধিোরি পালন ো িয। 2003 োরলে 31মি অরোিে
তাধেরখ োধতেংর ে দুনীধতে ধিরুরে নরিনিন পাে িওযাে পে মর্র এই
ধদনটি পালন ো িয। 2021 োরলে আন্তেথাধত দুনীধতধিরোধী ধদনটিে মােরম
মদি, েে াধে

মথ তথ া, মিোমধে

দুনীধতধিরোধী ধদিে 2021-এে ধর্ম িল: " Your right, your role: say
no to corruption"।

গণহিযা প্রধিণ্ডরাণ্ডি ধভ টিমণ্ডদর স্মরণ ধদেস : 9 ধিণ্ডসির
গণিতোে অপোরধে ধি াে এিং এই অপোধ প্রধতরোরধে আন্তেথাধত স্মেণ
ধদিেটি প্রধত িেে 9 ধডরেিে পালন ো িয। ধদিেটিে উরেশ্য িল গণিতো
নরিনিন এিং এে ধিরুরে লড়াই ও প্রধতরোরধ এে িূধম া েির থ
েরচতনতা িৃ ধে ো।

Sports News in Bengali
হাধরণ্ডে কিধভস

াপ কটধনস টুনে াণ্ডমন্ট

2021 ধর্ণ্ডিণ্ডে
মডধিে

াপ 2021-এ োধিযান মটধনে মফডারেিন মাধদ্ররদ আরযাধেত

মডধিে

ারপে ফাইনারল মোরযধিযাে ধিরুরে 2-0 ব্যিধারন মেরত।

মমদরিরদি ধবতীয ধেরগল ম্যারচ মাধেন ধেধলচর পোধেত রে োধিযার
মোরযধিযাে ধিরুরে 2-0 মকারে অপ্রধতরোে ধলড এরন মদয এিং 2006
োরলে পে প্রর্ম মডধিে

াপ ধিরোপা ধনরেরদে নারম

রে মনয |

মোরযধিযাও 2005 এিং 2018 োরল েরযে পে তৃতীয ধিরোপা মেতাে
লরক্ষ্ে মনরমধেল । আরন্দ্র রুিরলির েিরচরয মূল্যিান মখরলাযাড় ধিোরি
মরনানীত ো িরযরেল। মিযাে।

ভারিীে শাটোর PV ধসন্ধু BWF ওোর্ল্ে টুযর ফাইনাে 2021-এ
করৌপ্য পদ ধর্ণ্ডিণ্ডেন
িােতীয িাটলাে এিং 2-িারেে অধলধি

পদ

ধিেযী ধিরশ্বে 7 নিে

মখরলাযাড় ধপ.ধি ধেন্ধু 2021 ব্যাডধমন্টন ওযার্ল্থ মফডারেিন (BWF) ওযার্ল্থ
টুেে ফাইনারল মেৌপ্য পদ ধেরতরেন, ো আনুিাধন িারি HSBC BWF
ওযার্ল্থ টুেে ফাইনালে 2021 নারম পধেধচত। িতথ মান ধিশ্ব চোধিযন ধপধি ধেন্ধু
2018 োরল BWF ওযার্ল্থ টুেে ফাইনাল ধেরতধেরলন এিং এই ৃ ধতত্ব
অেথন ােী এ মাে িােতীয িরযরেন।
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ধের্েী
আন মে ইযং (দধক্ষ্ণ
ম াধেযা)
ধিেে অোরক্সলরেন
(রডনমা থ )

পু রুষরদে ডািল
মখতাি

তাকুরো িধ এিং
ইউরগা ম ািাযধি
(োপান)

মধিলারদে ডািল
টাইরটল

ধ ম মো-ইযং এিং ং
ধি-ইযং (দধক্ষ্ণ
ম াধেযা)

মথচােী, আইন প্ররযাগ ােী মথ তথ া,

ধমধডযা েি ে রলে অধধ াে ও দাধযত্ব তুরল ধোে মচষ্টা ো িয। আন্তেথাধত

রাধশো করাণ্ডেধশোণ্ড

ধেভাগ
মধিলারদে ধেরগলে
ধিরোপা
পু রুষরদে এ
ধিরোপা

রানার আপ
ধপধি ধেন্ধু (িােত)
কুনলািুত ধিটিডোেন
(র্াইল্যান্ড)
মা থ াে ফানথাধর্ল্ ধগধডযন
এিং ম ধিন েেযা
েু ামুলরো
(ইরদারনধিযা)
নাধম মাতেু যামা এিং
ধচিারু ধিদা (োপান)

কসৌধদ আরে িযান্ড প্রী স এর উণ্ডবািনী সংকরণ ধর্ণ্ডিণ্ডেন েু ইস
হযাধমল্টন
মাধেথধডে চাল লু ইে িোধমল্টন (ধব্র্রটন) মেৌধদ আেরিে মেোয 30
ধ রলাধমটাে (18.6-মাইল) উপকূলীয ধেরোটথ এলা ায অনুধিত ইরিরন্ট ম্যাক্স
িািথারপন (মনদােল্যান্ডে) ম ধপেরন মফরল মেৌধদ আেধিযান গ্রোন্ড ধপ্রক্স
(GP) এে উরবাধনী েংকেণ ধেরতরেন। েীমা েু ফাধল ফমুথলা 1 (F1) ওযার্ল্থ
চোধিযনধিরপে অধীরন মেৌধদ গ্রোন্ড ধপ্ররক্সে প্রর্ম েংকেরণে েন্য
অোিারেডে ধিরেরি ধনেুক্ত িরযরেন।

আণ্ডর্েধন্টনা েেোণ্ডরর চযাধম্পেন র্ামে াধনণ্ড হাধরণ্ডে র্ু ধনের হধ
ধেে াপ ধর্ণ্ডিণ্ডে
আণ্ডর্েধন্টনা ধলগ মিধডযারম পু রুষরদে িধ েু ধনযে ধিশ্ব ারপ 16 িেে পে
েযিারেে চোধিযন োমথান দলর 4-2 কগাণ্ডে িাধেরয ধিরোপাটি ধনরেরদে
নারম রে ধনরযরে । োমথাধন (েযটি েয) এিং িােরতে (2001, 2016) পরে
আরেথধন্টনা তৃতীয দল োো এ াধধ েু ধনযে িধ ধিশ্ব াপ ধিরোপা ধেরতরে।
ধডরফধন্ডং চোধিযন িােত 2021 োরলে েু ধনযে িধ ধিশ্ব ারপ তৃতীয স্থারনে
ম্যারচ োরেে ারে 1-3 মগারল মিরে চতুর্থ স্থান অেথন রেরে।
অন্যান্য পু রকার:
• টুনথারমরন্টে মেো মখরলাযাড়: টিণ্ডমাধথ কেণ্ডমন্ট (ফ্রাে)
• টুনথারমরন্টে মেো মগালেক্ষ্ : অোন্টন ধব্র্ ম্যান (োমথাধন)
• টুনথারমরন্টে ধিরো টপ মকাোে: মাইলে িু র নে (রনদােল্যান্ডে) (18 টি
মগাল)
• ওধড়িা মফযাে মি অোওযাডথ: টিম ধচধল
• টুনথারমরন্টে মেো মগারলে েন্য ওধড়িা ফোন চরযে অোওযাডথ: ইগনাধেও
নােরদাধলরলা (আরেথধন্টনা)
• িধ ইধন্ডযা েরিথাচ্চ দরলে মগাল: মনদােল্যান্ডে (45 মগাল)
• িধ ইধন্ডযা টুনথারমরন্টে মেো মগাল েংেধক্ষ্ত: মািমুদ মেধলম
(ইধেইধপটি)
• এএম/এনএে ইধন্ডযা টুনথারমরন্টে মেো ম াচ: মোিারনে ধস্মটে
(োমথাধন)
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FIH পু রুর্ণ্ডদর হধ ধেে াপ 2021:
FIH পু রুষ িধ েু ধনযে ধিশ্ব াপ 2021 উধড়ষ্যাে িুিরনশ্বরে 2021 োরলে 24
নরিিে মর্র 5 ধডরেিে এে মরে আরযাধেত িরযধেল। িােত, োমথাধন,
মিলধেযাম, আরেথধন্টনা, ানাডা, দধক্ষ্ণ আধে া, ধমিে, পাধ স্তান েি িীষথ
16 টি দল টুনথারমরন্ট অংিগ্রিণ রেধেল। এোড়া ধেল ম াধেযা, মালরযধিযা,
মপাল্যান্ড, োে, ধচধল, মিন, মাধ থ ন েুক্তোষ্ট্র এিং মনদােল্যান্ডে।

BWF : ধভক্টর অযাণ্ডক্সেণ্ডসন, িাই র্ু ইং 2021 BWF ের্ে ণ্ডসরা
কখণ্ডোোড ধনেে াধচি হণ্ডেণ্ডেন
মডনমার থ ে ধিেে অোরক্সলরেন এিং চীরনে তাইরপইরযে তাই েু ইং
ব্যাডধমন্টন ওযার্ল্থ মফডারেিন (BWF) বাো ের্ােরম 2021 োরলে মেো
পু রুষ ও মধিলা মখরলাযাড় ধনিথাধচত িরযরেন। এটি ধেল এই ধিিারগ ধিেে
অোরক্সলরেন এিং তাই তেু ইং এে প্রর্ম ধেেন-এধন্ডং পু েকাে। ধিেে
অোরক্সলরেন িরলন অধলধি চোধিযন এিং তাই তেু ইং মটাধ ও মগমরে
মেৌপ্য পদ েযী । 2020 োরলে মফব্রুযাধেরত িারেথরলানা মিন মািােথ মর্র
শুরু িওযা অোধােণ োরনে েন্য ধিেে অোরক্সলরেনর পু েকৃত ো
িরযধেল।
অন্যান্য পু রকার:
ধেভাগ

নাম

িেরেে মেো মখরলাযাড়

ধল ইযাং এিং ওযাং ধচ-ধলন

িষথরেো েু টি

মগ্রধেযা পধল এিং অধপ্রযাধন োিাযু

িষথরেো প্যাো ব্যাডধমন্টন েু টি
িষথরেো মধিলা প্যাো ব্যাডধমন্টন
মখরলাযাড়
িষথরেো পু রুষ প্যাো ব্যাডধমন্টন
মখরলাযাড়
এধড চুং েিরচরয প্রধতশ্রুধতিীল
মখরলাযাড়
ধিরিষ উরিখ

লু াে মােু ে ও ফধিন মনারযল

Obituaries News in Bengali
প্রোি হণ্ডেন পদ্মশ্রী পু রকারপ্রাপ্ত নন্দ ধ ণ্ডশার প্রুধস্ট
পদ্মশ্রী পু েকােপ্রাপ্ত ওধড়িাে এ েন েু পধেধচত ধিক্ষ্ নদ ধ রিাে প্রধি (নদ
োে) প্রযাত িরলন | 9 ই নরিিে 2021-এ, ধতধন ধিক্ষ্া মক্ষ্রে তাাঁে অিদারনে
েন্য পদ্মশ্রী পু েকারে িূধষত িন। ধতধন ওধড়িাে োেপু ে মেলাে াধন্তো গ্রারমে
িাধেদা। ক্লাে 7 পাে আউট নদ ধ রিাে প্রধি োেপু রে ধিশুরদে এিং
প্রাপ্তিযকরদে ধিনামূরল্য ধিক্ষ্া প্রদারনে েন্য তাে েীিরনে রয দি উৎেগথ
রেরেন এিং এইিারি ওধড়িায ধনেক্ষ্েতা ধনমূথল োে মক্ষ্রে তাে ধনিঃস্বার্থ
উত্েরগথে েন্য ধতধন েিরচরয মিধি পধেধচত৷

ধচফ অফ ধিণ্ডফে স্টাফ কর্নাণ্ডরে ধেধপন রাওোি প্রোি হণ্ডেন
ধচফ অফ ধডরফে িাফ (CDS) মেনারেল ধিধপন োওযাত তাধমলনাড়ুে
কুনুরেে ারে মিধল োে দু থটনায প্রযাত িরযরেন । মিধল োরে ধতধন
োড়াও তাে স্ত্রী ও িাফ েদেেি েরমত 14 েন ধেরলন। ধেধডএে োওযাত,
মধু ধল া োওযাত এিং আেও 11 েন েি 13 েন দু থটনায প্রযাত িরযরেন ।
উইং মান্ডাে পৃ থ্বী ধেং মচৌিান ধেরলন Mi-17V5-এে পাইলট।
কর্নাণ্ডরে ধেধপন রাওোি সম্পণ্ড ে :
•

মেনারেল োওযাত ধেমলাে মেন্ট এডওযাডথ কু রল তাে ধিক্ষ্া েমাপ্ত
রেন এিং ধতধন ন্যািনাল ধডরফে এ ারডধম, খাদ ওযােলাে প্রাক্তন
োে। ধতধন 1978 োরলে ধডরেিরে িােতীয োমধে এ ারডধম, মদোদুন
মর্র এ াদি মগাখথা োইরফলরেে পঞ্চম ব্যাটাধলযরন ধমিন লাি
রেন, মেখারন ধতধন ‘Sword of Honour’-এ িূধষত িন।

•

ধতধন োতীয ধনোপত্তা এিং মনতৃরত্বে উপে অেংখ্য আটিথর ল ধলরখরেন,
ো ধিধিন্ন োনথারল প্র াধিত িরযরে।

•

ধতধন 1978 োরল মের ন্ড মলফরটন্যান্ট ধিরেরি মেনািাধিনীরত মোগদান
রেন এিং াশ্মীে ও চীন েীমান্তিতী ধনযন্ত্রণ মেখা িোিে িাধিনীর চাে
দি ধরে মান্ড ধদরযরেন |

•

ধতধন িােরতে উত্তে-পূ িথ েীমারন্ত ধিরদ্রাি মারনাে েন্য এিং প্রধতরিিী
মাযানমারে আন্তিঃেীমান্ত ধিরদ্রাি দমন অধিোরনে তত্ত্বািধান রেধেরলন |

•

োওযাত প্রধতেক্ষ্া পধেরষিা প্রধারনে পরদ উন্নীত িওযাে আরগ 2017
মর্র 2019 োল পেথন্ত মেনািাধিনীে প্রধান ধেরলন |

ধলযাধন োধে ও টিলা
কু ধেরমা
কুনলািুত ধিটিদেনথ
Kevin Cordon

ধেণ্ডের সেণ্ডচণ্ডে েেক কটস্ট ধরণ্ড টার আইধেন অযাশ প্রোি
হণ্ডেন
ধিরশ্বে েিরচরয িযক মটি ধের টাে এিং প্রাক্তন ইংধলি ধ ংিদধন্ত আইধলন
অোি 110 িেে িযরে প্রযাত িরলন | ডান-িাধত এই ধেমাে 1937 োরল
অরেধলযাে ধিরুরে োতীয দরল অধিরষ রেধেরলন এিং 1949 োল পেথন্ত
ধিস্তৃত োধেযারে ধতধন োতটি ম্যারচ 10 উইর ট ধনরযধেরলন। ধবতীয
ধিশ্বেুরেে ােরণ তাে মথেীিন িাধাগ্রস্ত িরযধেল | তার ইংল্যারন্ডে
মগারযদা পধেরষিা MI6-মত ধনেুক্ত ো িরযধেল এিং 1949 োরল ধতধন
মখলা মর্র অিেে ধনরযধেরলন।
10
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ভারণ্ডির প্রথম মধহো মণ্ডনাণ্ডরাগ ধেণ্ডশর্জ্ঞ সারদা কমনন প্রোি

উরিাদনী অনুিারন উপধস্থত র্া া িােরতে োেে প্রধতেক্ষ্া মন্ত্রী অেয িাট

হণ্ডেণ্ডেন

িরলরেন মে, োিারেে উৎরক্ষ্পণটি 2030 োরলে মরে মদরিে 'নতুন িােত'-

িােরতে প্রর্ম মধিলা মরনারোগ ধিরিষজ্ঞ এিং মানধে স্বাস্থে ইনধিটিউরটে
দী থতম দাধযত্ব পালন ােী প্রধান এিং পদ্মিূষণ প্রাপ্ত ডািঃ মামিিাই ালাধর্ল

এে স্বরেে েন্য এ টি নতুন মাইলফল । চােটি োরিথ োিাে ধনমথারণে েন্য

োেদা মমনন প্রযাত িরলন | ধতধন ণথাটর ে ম্যাগালু রুরত এ টি মালযাধল
পধেিারে েন্মগ্রিণ রেন। োমাধে ারেে েন্য 1992 োরল ধতধন পদ্মিূষণ

স্বাক্ষ্ে রেধেল।

েোরন িূধষত িন।

Defence News in Bengali

2018 োরলে অরোিরে িােরতে প্রধতেক্ষ্া মন্ত্র এিং GRSE এই চুধক্তরত

Books & Authors News in Bengali
উপ-রাষ্ট্রপধি ‘The Midway Battle: Modi’s Roller-coaster

মােবীণ্ডপ ভারি-মােবীণ্ডপর ক ৌথ সামধর মহডা EKUVERIN

Second Term’ নাম েইটি প্র াশ ণ্ডরণ্ডেন

অনু ধিি হণ্ডেণ্ডে

উপ-োষ্ট্রপধত (ধিধপ) এম. মিোইযা ‘The Midway Battle: Modi’s

মালবীরপে াধধু বীরপ িােত ও মালবীরপে মরে মিড়া EKUVERIN-21-

Roller-coaster Second Term’ ধিরোনারমে এ টি িই প্র াি

এে 11তম েংকেণটি অনুধিত িরযরে। ধদরিধি িাষায একুরিধেন মারন "িন্ধু"।

ো মগৌতম ধচন্তামধণ েধচত এিং ব্লুমেিাধে ইধন্ডযা নতুন ধদধিে উপ-োষ্ট্রপধত

এটি এ টি ইরদা-আেথ িাষা। এে মােরম িােরত লাক্ষ্াবীপ এিং মালবীরপে

ধনিারে প্র াধিত। িইটিরত িােরতে োেননধত পধেধস্থধত উরিখ ো িরযরে।

উরিখ

ো িয। মিড়াটি স্থল ও েমুদ্র উিয মক্ষ্রেই আন্তিঃোধত

েন্ত্রােিাদর মিাঝাে মক্ষ্রে, েন্ত্রাে দমন এিং াউন্টাে-ইনোরেথধে অপারেিন
পধেচালনা এিং েরিথাত্তম োমধে অনুিীলন ও অধিজ্ঞতা িাগ োে মক্ষ্রে
উিয মদরিে েিস্ত্র িাধিনীে মরে েমিয ও আন্তিঃ- ােথক্ষ্মতা িাড়ারি।
রঠাে প্রধিক্ষ্রণে পািাপাধি, মেৌর্ োমধে মিড়ায প্রধতেক্ষ্া েিরোধগতা
এিং ধবপাধক্ষ্ েি থ িাড়ারত োংকৃধত ও েীড়া ােথেমও অন্তিুথক্ত
র্া রি। িােত মিাোগেীয অঞ্চরল উদীযমান ধনোপত্তাে গধতিীলতাে মােরম

রেরেন,

এটি িতথ মান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদীে ধবতীয মমযাদর ধচধিত রে। েেু ও
াশ্মীে পু নগথঠন আইন, ধতন তালা , নাগধে ত্ব

(েংরিাধন) আইরনে

পািাপাধি ৃ ধষ আইরনে মরতা ধিধিন্ন আইরনে উপে এই িইটি আরলা পাত
রেরে।

প্রভাি কুমাণ্ডরর কেখা ‘Public Service Ethics- A Quest for

মালবীরপে োরর্ িােরতে েি থ মোেদাে েরত এই মিড়া অরন টাই

Naitik Bharat’-নাম এ টি েই প্র াধশি হণ্ডেণ্ডে

োিায্য েরি | অনুিীলনটি 2008 োল মর্র িােত এিং মালবীরপে মরে

িােরতে উপ-োষ্ট্রপধত এম মিোইযা নাইডু নতুন ধদধিে উপ-োষ্ট্রপধত ধনিারে

পধেচাধলত িরে। 2019 োরল মিড়াটি পু রন, মিাোরষ্ট্র এিং 2018 োরল

আইধে মেন্টাে ফে গিনথোে বাো প্র াধিত প্রিাত কুমারেে মলখা ‘Public

মালবীরপ অনুধিত িরযধেল।

Service Ethics- A Quest for Naitik Bharat ' নাম এ টি িই এে

মহডাটির সু ধেিা:

প্র াি রেরেন রেরেন। িইটি মানুরষে চধেরেে িহুমাধে উপাদান, েীিরনে

•

মিড়াটি োমধে িাধিনীর এর অপরেে মিড়া এিং পেধত িু ঝরত

এ টি উপায ধিোরি তনধত নীধতে অনুিীলনর তুরল ধরে। এটি েে ােী

োিায্য েরি।

িােন ব্যিস্থাে েিািধদধিতা, েততা, স্বেতা এিং ধিশ্বস্থতাে গুরুত্ব ধচধিত রে।

•

এটি িাষাে িাধা অধতেম েরত োিায্য েরি ।

প্রভাি কুমার সম্পণ্ড ে :

GRSE ভারিীে কনৌোধহনীর র্ন্য প্রথম েৃ হৎ সাণ্ডভে কভণ্ডসে

প্রিাত কুমাে ধেরলন উত্তেপ্ররদি (UP) োডারেে 1963 ব্যারচে এ েন

Sandhayak চােু ণ্ডরণ্ডে

িােতীয প্রিােধন পধেরষিা (IAS) অধফোে। প্রিাত কুমাে এ েন িােতীয

িােতীয োিাে ধনমথাতা গারডথন ধেচ ধিপধির্ল্ােথ অোন্ড ইধেধনযােথ (GRSE)

োেনীধতধিদ এিং অিেেপ্রাপ্ত েে াধে মথচােী। ধতধন 1998 মর্র 2000

িােতীয মনৌিাধিনীে েন্য প্রর্ম িৃ িৎ োরিথ োিাে চালু োে োরর্ এ টি
নতুন মাইলফল অেথন রেরে। Sandhayak নারম পধেধচত োিােটি োরিথ

োরলে মরে মধন্ত্রপধেষদ েধচি ধিোরি দাধযত্ব পালন রেধেরলন। 2000 োরলে

মিরেল লােথ (SVL) প্র রেে অধীরন ধনধমথত চােটি োিারেে ধেধেরেে মরে
প্রর্ম । এটি GRSE এ ধনধমথত িরযরে।
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নরিিরে ঝাড়খন্ড েৃ ধষ্টে পে তার

প্রর্ম োেেপাল ধিোরি ধনরযাগ

ো

িরযধেল।
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“1971: Charge of the Gorkhas and Other Stories” নাম
এ টি নিুন েই প্র াধশি হণ্ডেণ্ডে
“1971: Charge of the Gorkhas and Other Stories” নাম এ টি
নতুন িই োে মােরম 1971 োরলে িােত-পাধ স্তান েুরেে েতে টনাগুধল
তুরল ধো িরযধেল, তাে প্র াি িরযরে৷ িইটিরত ফ্লাইট মলফরটন্যারন্টে টনা
মর্র শুরু রে আধু ধন োমধে ইধতিারেে 'মিষ খু ধে িামলা' পেথন্ত তুরল
ধো িরযরে |
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