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Monthly Important Current Affairs: December 2021
National News in Bengali
উত্তরাখণ্ডে 18,000 ককাটি টাকার একাধিক প্রকণ্ডের উণ্ডবািন করণ্ডেন প্রিানমন্ত্রী
নণ্ডরন্দ্র কমাদী
 প্রিানমন্ত্রী নণ্ডরন্দ্র কমাদী উত্তরাখণ্ডের কদরাদুণ্ডন 18,000 ককাটি টাকার
একাধিক প্রকণ্ডের উণ্ডবািন কণ্ডরণ্ডেন। 7টি প্রকে ধিধিষ্ট কদরাদুণ্ডনর ধিমােযান
কােচার কেন্টার েি 120 কমগাওযাট Vyasi িাইণ্ডরাইণ্ডেকট্রিক কপ্রাণ্ডেণ্ডের
উণ্ডবািন করা রণ্ডযণ্ডে।
প্রকেটি েম্পণ্ডকে :
 কে 11টি প্রকণ্ডের ধিধত্ত স্থাপন করা িণ্ডযণ্ডে তার মণ্ডিে রণ্ডযণ্ডে ধদধি-ণ্ডদরাদুন
অর্েননধতক কধরডর, ো 8,300 ককাটি টাকা িেণ্ডয ধনধমেত িণ্ডি। এটিণ্ডত
অধনযধন্ত্রত িনেপ্রাণী চোচণ্ডের েনে এধিযার িৃ িত্তম িনেপ্রাণী উন্নত
কধরণ্ডডার(12 ধকণ্ডোধমটার) র্াকণ্ডি। এক্সণ্ডপ্রেওণ্ডযটি দুটি িিণ্ডরর মিেিতী
দূরত্ব িতে মাণ্ডন 248 ধকণ্ডোধমটার কর্ণ্ডক কধমণ্ডয 180 ধকণ্ডোধমটার করণ্ডত
চণ্ডেণ্ডে।
 প্রিানমন্ত্রী নণ্ডরন্দ্র কমাদী প্রায 1700 ককাটি টাকা িেণ্ডয ধনধমেত কদরাদুন –
পাওন্তা োণ্ডিি(ধিমাচে প্রণ্ডদি) েড়ক প্রকণ্ডের ধিধত্তপ্রস্তর স্থাপন কণ্ডরন।
 ধতধন আরও ক াষণা কণ্ডরণ্ডেন কে রাণ্ডেে িীঘ্রই ধতনটি নতুন কমধডণ্ডকে
কণ্ডেণ্ডের পধরণ্ডষিা পাওযা োণ্ডি৷
েু নীে অণ্ডরারাণ্ডক িীষে আন্তেোধতক গণতন্ত্র েংস্থা IDEA-কত কোগদাণ্ডনর েনে
আমন্ত্রণ োনাণ্ডনা িণ্ডযণ্ডে
 প্রাক্তন প্রিান ধনিোচন কধমিনার (CEC) েু নীে অণ্ডরারাণ্ডক ইন্টারনোিনাে

চােু কণ্ডরণ্ডে
 নোিনাে ইনধিটিউিন অফ ট্রােফধমেং ইধন্ডযা (NITI) আণ্ডযাগ
কনিারণ্ডেে এনাধেে োধিে ে ধেধমণ্ডটড (CESL) এিং ওযার্ল্ে ধরণ্ডোেে
ইনধিটিউট, ইধন্ডযা (WRI India) এর োণ্ডর্ অংিীদাধরণ্ডত্ব এিং
ট্রােফরণ্ডমটিি আরিান কমাধিধেটি ইধনধিণ্ডযটিণ্ডির েিাযতায ‘e-Sawaari
India Electric Bus Coalition’ চােু কণ্ডরণ্ডে। এই উণ্ডদোণ্ডগর উণ্ডেিে িে
ধিধিন্ন এণ্ডেধে, ট্রানধেট পধরণ্ডষিা প্রদানকারী, অধরধেনাে ইকুইপণ্ডমন্ট
মোনু ফোকচারার(OEMs) এিং িারণ্ডত ই-িাে পধরণ্ডষিাগুধেণ্ডক ধনধিেণ্ডে
গ্রিণ্ডণর ধদণ্ডক প্রধেযাগুধেণ্ডক ত্বরাধিত করার েনে ককন্দ্র ও রােে েরকাণ্ডরর
ধিধিন্ন কিকণ্ডিার্ল্ারণ্ডদর জ্ঞান িাগ কণ্ডর কনওযা ।
অটে ইণ্ডনাণ্ডিিন ধমিন ‘িানোকুোর ইণ্ডনাণ্ডিিন কপ্রাগ্রাম’ চােু কণ্ডরণ্ডে
 নীধত আণ্ডযাণ্ডগর অটে উদ্ভািন ধমিন িানোকুোর ইণ্ডনাণ্ডিিন কপ্রাগ্রাণ্ডমর
উণ্ডমাচন কণ্ডরণ্ডে, ো িারণ্ডত উদ্ভািক এিং উণ্ডদোক্তাণ্ডদর ককন্দ্র বারা
ধনিোধরত 22টি িাষায উদ্ভািন ইণ্ডকাধেণ্ডিণ্ডমর অোণ্ডক্সে কপণ্ডত েিাযতা
করণ্ডি। এটি িাষার িািা অধতেম করণ্ডত এিং উদ্ভািকণ্ডদর ক্ষ্মতাযন করণ্ডত
োিােে করণ্ডি।
ধেণ্ডতন্দ্র ধেং ধিণ্ডশ্বর প্রর্ম মাধিণ্ডমাডাে কেন ইণ্ডমধেং কডটা এিং
অোনাধেটিক্স চােু কণ্ডরণ্ডেন
 ধিজ্ঞান ও প্রেু ধক্ত মন্ত্রণ্ডকর ককন্দ্রীয প্রধতমন্ত্রী (স্বািীন দাধযত্ব), ডঃ ধেণ্ডতন্দ্র ধেং
SWADESH প্রকণ্ডের উণ্ডবািন কণ্ডরণ্ডেন। স্বণ্ডদি প্রকেটি িারতীয
েনগণ্ডণর েনে ধিণ্ডিষিাণ্ডি ধডোইন করা িণ্ডযণ্ডে | এই অননে মধস্তষ্ক
উণ্ডদোগটি ততধর কণ্ডরণ্ডে ধডধিটি-নোিনাে কেইন ধরোচে কেন্টার (ধডধিটিএনধিআরধে), গুরগাাঁও, িধরযানা।

ইনধিটিউট ফর কডণ্ডমাণ্ডেধে অোন্ড ইণ্ডেণ্ডোরাে অোধেেটোণ্ডের উপণ্ডদষ্টা
কিাণ্ডডে কোগ কদওযার েনে আমন্ত্রণ োনাণ্ডনা িণ্ডযণ্ডে, ো আন্তেোধতক IDEA
নাণ্ডমও পধরধচত। IDEA-এর একটি 15-েদণ্ডেের উপণ্ডদষ্টা কিাডে রণ্ডযণ্ডে,
োণ্ডদর েকণ্ডেই ধিধিন্ন িোকগ্রাউণ্ডন্ডর ধিধিষ্ট িেধক্তত্ব।
আন্তেোধতক আইধডযা েম্পণ্ডকে
 ইন্টারনোিনাে ইনধিটিউট ফর কডণ্ডমাণ্ডেধে অোন্ড ইণ্ডেণ্ডোরাে
অোধেেটোে (ইন্টারনোিনাে আইধডইএ) 1995 োণ্ডে প্রধতধিত িণ্ডযধেে।
এটি িকণ্ডিাম, েু ইণ্ডডণ্ডন অিধস্থত একটি েংস্থা। িারত ইনধিটিউণ্ডটর
অনেতম প্রধতিাতা েদেে।
 আন্তেোধতক IDEA-এর মূ ে েক্ষ্ে িে ধিশ্বিোপী কটকেই গণতন্ত্রণ্ডক েমর্েন
করা। এর িতে মাণ্ডন 34টি েদেে কদি রণ্ডযণ্ডে, োর মণ্ডিে েমস্ত মিাণ্ডদণ্ডির
নতুন, পু রাণ্ডনা, কোট এিং িড় গণতন্ত্র অন্তিুেক্ত রণ্ডযণ্ডে।
নীধত আণ্ডযাগ e-Sawaari India e-bus Coalition’
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অে ইধন্ডযা করধডও েু ি অনু িান ‘AIRNxt’ চােু কণ্ডরণ্ডে

প্রিানমন্ত্রী নণ্ডরন্দ্র কমাদী কািীণ্ডত ‘কািী-ধিশ্বনার্ িাম’ প্রকণ্ডের উণ্ডবািন করণ্ডেন

 অে ইধন্ডযা করধডও চেমান ‘আোধদ কা অমৃ ত মণ্ডিাৎেি’ উদোপণ্ডনর অংি

 প্রিানমন্ত্রী নণ্ডরন্দ্র কমাদী 339 ককাটি টাকার কািী ধিশ্বনার্ কধরণ্ডডার প্রকণ্ডের
প্রর্ম িাণ্ডপর উণ্ডবািন কণ্ডরণ্ডেন, ো িিণ্ডরর দুটি আইকধনক েোন্ডমাকে - কািী
ধিশ্বনার্ মধির এিং গঙ্গা াটণ্ডক েংেু ক্ত কণ্ডর৷ কমাদী কািী ধিশ্বনার্ মধিণ্ডর
প্রার্েনা কণ্ডরন এিং মধিণ্ডরর চত্বণ্ডর একটি রুদ্রাক্ষ্ গাে করাপণ কণ্ডরন। ধতধন
িগিান ধিিণ্ডক গঙ্গােে, চিন, িস্ম এিং দুি ধনণ্ডিদন কণ্ডরন। উত্তরপ্রণ্ডদণ্ডির
মু খেমন্ত্রী কোগী আধদতেনার্, ধিণ্ডেধপ েিাপধত কে ধপ নাড্ডা এিং কদি েু ণ্ডড়
ধিপু ে েংখেক োিু েন্নােী অনু িাণ্ডন উপধস্থত ধেণ্ডেন।
এখাণ্ডন কািী ধিশ্বনার্ িাম প্রকে েম্পণ্ডকে ধকেু গুরুত্বপূ ণে ধিষয রণ্ডযণ্ডে:

ধিণ্ডেণ্ডি তরুণণ্ডদর কণ্ঠস্বর েম্প্রচার করার েনে AIRNxt নাণ্ডম একটি নতুন
অনু িান শুরু করার ধেদ্ধান্ত ধনণ্ডযণ্ডে। AIR কিিনগুধে স্থানীয কণ্ডেে,
ধিশ্বধিদোেণ্ডযর তরুণণ্ডদর কপ্রাগ্রাধমংণ্ডয অংি কনওযার অনু মধত প্রদান করণ্ডি,
তাণ্ডদর েু ি-ণ্ডকধন্দ্রক অনু িানগুধে ধনণ্ডয আণ্ডোচনা এিং ধকউণ্ডরট করার
অনু মধত প্রদান করণ্ডি।
কিাটি েম্পণ্ডকে :
 1,000 টি ধিক্ষ্া প্রধতিাণ্ডনর প্রায 20,000 েন েু িক আগামী িেণ্ডর িারণ্ডতর
প্রধতটি প্রান্ত কর্ণ্ডক 167টি AIR কিিণ্ডনর মািেণ্ডম অংিগ্রিণ করণ্ডি।
1ম ইধন্ডযান ইযাং ওযাটার প্রণ্ডফিনাে কপ্রাগ্রাম চােু করা িণ্ডযণ্ডে
 ইধন্ডযান ইযাং ওযাটার প্রণ্ডফিনােে কপ্রাগ্রাণ্ডমর প্রর্ম েংস্করণ চােু করা িে।
অণ্ডেধেযায িারতীয িাইকধমিনার মনপ্রীত কিািরা, িারণ্ডত অণ্ডেধেযার
িাইকধমিনার িোধর ও'ফাণ্ডরে এিং েেিধক্ত মন্ত্রণ্ডকর অধতধরক্ত েধচি কদিশ্রী
মু খাধেের উপধস্থধতণ্ডত এই অনু িানটি চােু িয; নোিনাে িাইণ্ডরােধে
প্রণ্ডেণ্ডের অিীণ্ডন এই কমেেূধচ কনওযা িণ্ডযধেে।

 প্রকণ্ডের ধপেণ্ডন মূ ে িারণা িে েমস্ত ঐধতিেগত কাঠাণ্ডমা োণ্ডত েংরধক্ষ্ত
িয তা ধনধিত করা।
 প্রকণ্ডের প্রর্ম পণ্ডিে কমাট 23টি িিণ্ডনর উণ্ডবািন করা িণ্ডি।
 শ্রী কািী ধিশ্বনার্ মধিণ্ডর আো তীর্েোত্রীণ্ডদর ধিধিন্ন েু ধিিা প্রদান করা িণ্ডি |
োর মণ্ডিে রণ্ডযণ্ডে োত্রী েু ধিিা ককন্দ্র, পেেটন েু ধিিা ককন্দ্র, তিধদক ককন্দ্র,
মু মুক্ষ্ু িিন, কিাগিাো, ধেটি ধমউধেযাম, ধিউধযং গোোধর এিং ফুড ককাটে।
 প্রকেটি এখন প্রায 5 েক্ষ্ িগেফুণ্ডটর ধিিাে এোকা েু ণ্ডড় ধিস্তৃত রণ্ডযণ্ডে,
কেখাণ্ডন আণ্ডগ প্রাঙ্গণটি প্রায 3000 িগেফুণ্ডটর মণ্ডিে েীমািদ্ধ ধেে।
প্রিানমন্ত্রী কমাদী উত্তরপ্রণ্ডদণ্ডি োেু ে নািার োতীয প্রকণ্ডের উণ্ডবািন করণ্ডেন

ধেটিকোে কনটওযাকে ইনফ্রাোকচার িে কেই ধেণ্ডিম, েম্পদ এিং

 উত্তরপ্রণ্ডদণ্ডির িেরামপু ণ্ডর োেু ে নািার োতীয প্রকণ্ডের উণ্ডবািন কণ্ডরণ্ডেন
প্রিানমন্ত্রী নণ্ডরন্দ্র কমাদী । প্রকেটির মািেণ্ডম 14 েক্ষ্ কিের েধমণ্ডত কেণ্ডচর
েনে েে েরিরাি করা িণ্ডি | এরফণ্ডে মূ েত পূ িে উত্তর প্রণ্ডদণ্ডির প্রায 29
েক্ষ্ কৃষক উপকৃত িণ্ডি । উত্তরপ্রণ্ডদণ্ডির গিনের আনিীণ্ডিন পোণ্ডটে,
মু খেমন্ত্রী কোগী আধদতেনার্, ককন্দ্রীয েেিধক্ত মন্ত্রী গণ্ডেন্দ্র ধেং কিখাওযাত,
উপ-মু খেমন্ত্রী ককিি প্রোদ কমৌেে প্রকেটির উণ্ডবািনী অনু িাণ্ডন উপধস্থত
ধেণ্ডেন।

কনটওযাকে , ো একটি কদণ্ডির ধনরাপত্তা ধনধিত করার েনে অপধরিােে।

 প্রকেটি েম্পণ্ডকে :

িারতীয েংস্থাগুধের েনে িারত-ITU কেৌর্ োইিার ধরে 2021 চােু িণ্ডযণ্ডে
 ইন্টারনোিনাে কটধেকধমউধনণ্ডকিন ইউধনযন (ITU) এিং কোগাণ্ডোগ
মন্ত্রণ্ডকর অিীণ্ডন পধরচাধেত কটধেকধমউধনণ্ডকিন ধিিাগ একটি কেৌর্ োইিার
ধরে 2021 পধরচােনা কণ্ডরণ্ডে। োইিার ধরেটি িারণ্ডতর ধেটিকোে
কনটওযাকে ইনফ্রাোকচার অপাণ্ডরটরণ্ডদর েনে পধরচাধেত িণ্ডযধেে।

োইিার ধরে এর উণ্ডেিে ধক?
 এটির েক্ষ্ে িারণ্ডতর োইিার ধনরাপত্তা উন্নত করা। এোড়াও, এটি কদণ্ডির
েু রক্ষ্া এিং টনার প্রধতধেযা করার ক্ষ্মতা উন্নত করার েক্ষ্ে রাণ্ডখ ।
 োইিার ধরণ্ডের েময, োইিার আেমণ এিং তর্ে েু রক্ষ্া টনাগুধে অনু করণ
করা িণ্ডযধেে এিং অংিগ্রিণকারীণ্ডদর প্রধতরক্ষ্া এিং এই িরণ্ডনর টনার
ধিরুণ্ডদ্ধ প্রধতধেযা োনাণ্ডত প্রধিক্ষ্ণ কদওযা িণ্ডযধেে। এইিাণ্ডি, ধরেটি
একটি েংস্থার োইিার ক্ষ্মতা পরীক্ষ্া করণ্ডত োিােে কণ্ডরণ্ডে।
েু ধিিা:
 ধরেটি কধম্পউটার ধেধকউধরটি ইনধেণ্ডডন্ট করেপে টিম এিং কধম্পউটার
ইনধেণ্ডডন্ট অোন্ড করেপে টিম (CIRT) এর িূধমকার উপর কোর কদয ।
CIRT ধনরাপত্তা েঙ্ঘন পধরচােনার েনে দাযী |
 এটি কদণ্ডির গুরুত্বপূ ণে তণ্ডর্ের পধরকাঠাণ্ডমা রক্ষ্া করণ্ডত োিােে করণ্ডি|
4

 প্রকেটি 9,800 ককাটি টাকারও কিধি িেণ্ডয েম্পন্ন িণ্ডযণ্ডে, োর মণ্ডিে গত চার
িেণ্ডর 4,600 ককাটি টাকারও কিধি িরাে করা িণ্ডযণ্ডে৷
 প্রকেটি প্রিানত পূ িোঞ্চেীয UP/পূ িোঞ্চণ্ডে কেণ্ডচর েনে ধনধিত েে ধদণ্ডয
েণ্ডের াটধতর েমেো কমটাণ্ডি৷
 েরযু খাে প্রকণ্ডে এই অঞ্চণ্ডের েে েম্পণ্ডদর েণ্ডিোত্তম িেিিার ধনধিত করার
েনে পাাঁচটি নদী - া রা, োেু ে, রাধি, িানগঙ্গা এিং করাধিণী -ণ্ডক েংেু ক্ত করা
িণ্ডযণ্ডে |
NITI Aayog েম্মু ও কাশ্মীণ্ডর 1,000 টি অটে টিঙ্কাধরং েোি স্থাপন করণ্ডত
চণ্ডেণ্ডে
 NITI আণ্ডযাগ েম্মু ও কাশ্মীণ্ডর 1000টি অটে টিঙ্কাধরং েোিণ্ডরটধর স্থাপণ্ডনর
পধরকেনা কণ্ডরণ্ডে । 1000টি অটে টিঙ্কাধরং েোিণ্ডরটধরর মণ্ডিে 187টি 202122 অর্েিেণ্ডরর কিণ্ডষ প্রধতধিত িণ্ডি । 187টি অটে টিঙ্কাধরং েোিণ্ডরটধর -এর
মণ্ডিে 31টি েম্মু ও কাশ্মীণ্ডরর েরকাধর স্কুে েু ণ্ডড় প্রধতধিত িণ্ডে এিং 50টি
ককধি, কেএনধি এিং কিেরকারী স্কুণ্ডের মণ্ডতা কিি কণ্ডযকটি ধিক্ষ্া
প্রধতিাণ্ডন প্রধতধিত িণ্ডি।
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িারত RATS SCO কাউধেণ্ডের েিাপধতত্ব গ্রিণ কণ্ডরণ্ডে

মধিোণ্ডদর েনে ধিণ্ডযর তিি িযে িাড়াণ্ডত চণ্ডেণ্ডে িারত েরকার

 িারত 28 অণ্ডোির, 2021 কর্ণ্ডক 1 িেণ্ডরর েনে োংিাই েিণ্ডোধগতা েংস্থার

 ককন্দ্রীয মধন্ত্রেিা মধিোণ্ডদর ধিণ্ডযর নূ েনতম িযে 18 িের কর্ণ্ডক িাধড়ণ্ডয 21

(RATS SCO) আঞ্চধেক েন্ত্রােধিণ্ডরািী কাঠাণ্ডমার কাউধেণ্ডের েিাপধতত্ব

িের করার প্রস্তাণ্ডি অনু ণ্ডমাদন ধদণ্ডযণ্ডে | িতে মাণ্ডন, পু রুষণ্ডদর েনে ধিণ্ডযর

গ্রিণ কণ্ডরণ্ডে। িারণ্ডতর কডটা ধনরাপত্তা পধরষণ্ডদর োণ্ডর্ েিণ্ডোধগতায

নূ েনতম িযে 21 িের, ধকন্তু মধিোণ্ডদর েনে এটি 18 িের। েরকার এখন

িারণ্ডতর োতীয ধনরাপত্তা পধরষদ েধচিােয (NSCS), িারত েরকার

িােেধিিাি ধনণ্ডষিাজ্ঞা আইন, ধিণ্ডিষ ধিিাি আইন, এিং ধিিু ধিিাি আইণ্ডন

(DSCI) একটি নণ্ডেে পাটেনার ধিণ্ডেণ্ডি, SCO েদেে রাষ্ট্রগুণ্ডোর

েংণ্ডিািনী আনণ্ডত চণ্ডেণ্ডে | এরফণ্ডে কমণ্ডযরা আরও পড়াণ্ডিানার েু ণ্ডোগ

প্রধতধনধিণ্ডদর েনে ‘Securing Cyberspace in the Contemporary

পাণ্ডি । তারা তাণ্ডদর স্বািীনতা কিাগ করণ্ডত পারণ্ডি। তারা আরও িাণ্ডো

Threat Environment’ ধিষযক 2-ধদণ্ডনর কেধমনাণ্ডরর আণ্ডযােন কণ্ডরণ্ডে।

কমেেংস্থাণ্ডনর েু ণ্ডোগ পাণ্ডি।

 কেধমনারটি RATS SCO এর কাউধেণ্ডের েিাপধতণ্ডত্ব িারত েরকার কতৃেক

প্রিানমন্ত্রী কমাদী IIT কানপু ণ্ডর ব্লকণ্ডচইন-ধিধত্তক ধডধেটাে ধডধগ্র চােু করণ্ডেন

আণ্ডযাধেত প্রর্ম অনু িান । এই কেধমনাণ্ডর নীধত ও ককৌিে, োইিার েন্ত্রাে,

 োতীয ব্লকণ্ডচইন প্রকণ্ডের অিীণ্ডন, প্রিানমন্ত্রী নণ্ডরন্দ্র কমাদী আইআইটি

র্যানেমওযোর এিং ধডধেটাে ফণ্ডরনধেণ্ডক্সর মণ্ডতা গুরুত্বপূ ণে কক্ষ্ত্রগুধেণ্ডক

কানপু ণ্ডরর 54তম েমাণ্ডিি অনু িাণ্ডন ব্লকণ্ডচইন-ধিধত্তক ধডধেটাে ধডধগ্র চােু

েণ্ডবািন করা িণ্ডযণ্ডে। এই কেধমনাণ্ডর RATS SCO এর ধনিোিী কধমটির

কণ্ডরণ্ডেন । এরপণ্ডর প্রিানমন্ত্রী কানপু র কমণ্ডট্রা করে প্রকণ্ডের েম্পূ ণে অংি এিং

(EC) প্রধতধনধি এিং েকে SCO েদেে কদণ্ডির প্রধতধনধিরা উপধস্থত ধেণ্ডেন।

ধিনা-পাধঙ্ক মাধিণ্ডপ্রাডাে পাইপোইন প্রকণ্ডেরও উণ্ডবািন কণ্ডরন ।

UNGA আন্তেোধতক কেৌর কোটণ্ডক পেেণ্ডিক্ষ্ণ্ডকর মেোদা ধদণ্ডযণ্ডে
 োধতেংণ্ড র োিারণ পধরষদ (UNGA) করেু ণ্ডেিন 76/123 গ্রিণ কণ্ডর

 ধডধেটাে ধডধগ্র প্রদাণ্ডনর েনে IIT কানপু র কে ব্লকণ্ডচইন প্রেু ধক্ত িেিিার
করণ্ডে তা অিেন্তরীণিাণ্ডি ততধর করা িণ্ডযণ্ডে । এটি ধিক্ষ্া খাণ্ডতর েনে একটি

আন্তেোধতক কেৌর কোট (ISA) কক পেেণ্ডিক্ষ্ণ্ডকর মেোদা ধদণ্ডযণ্ডে।

তিপ্লধিক প্রেু ধক্ত ধিণ্ডেণ্ডি ধিণ্ডিধচত িণ্ডে । প্রেু ধক্তটি ইধতমণ্ডিে আধর্েক খাণ্ডত

োধতেংণ্ড র ষি কধমটির প্রধতণ্ডিদণ্ডনর ধিধত্তণ্ডত এই ধেদ্ধান্তটি কনওযা

িেিিার করা িণ্ডে । প্রেু ধক্তটি নোিনাে ব্লকণ্ডচইন প্রকণ্ডের অিীণ্ডন ততধর করা

িণ্ডযণ্ডে । 2015 োণ্ডের নণ্ডিবণ্ডর ISA েদেে কদিগুধের মণ্ডিে কেৌর িধক্তর

িণ্ডযণ্ডে |

প্রচাণ্ডরর েনে ফ্রাণ্ডের পোধরণ্ডে COP-21-এর 21তম অধিণ্ডিিন চোকােীন

প্রিানমন্ত্রী কমাদী ধিমাচে প্রণ্ডদণ্ডি ৪টি েেধিদুেৎ প্রকণ্ডের ধিধত্তপ্রস্তর স্থাপন

িারত এিং ফ্রাে কেৌর্িাণ্ডি এই উণ্ডদোগটি চােু কণ্ডরধেে।

করণ্ডেন

পানাধেণ্ডত শুরু িণ্ডে িারণ্ডতর আন্তেোধতক ধিজ্ঞান উৎেণ্ডির 7ম েংস্করণ
 ককন্দ্রীয প্রধতমন্ত্রী (স্বািীন দাধযত্ব) ধিজ্ঞান ও প্রেু ধক্ত ডঃ ধেণ্ডতন্দ্র ধেং কগাযার
পানাধেণ্ডত ইধন্ডযা ইন্টারনোিনাে োণ্ডযে কফধিিোণ্ডের েিম েংস্করণ্ডণর
উণ্ডবািন কণ্ডরণ্ডেন। 4 ধদণ্ডনর ধিজ্ঞান উত্েণ্ডির ধর্ম িে 'আোধদ কা অমৃ ত
মণ্ডিাৎেি' - " Celebrating Creativity, Science, Technology and
Innovation for a prosperous India "।
েরকার গুেরাণ্ডট ‘মা উধমযা িাম উন্নযন’ প্রকণ্ডের ধিধত্তপ্রস্তর স্থাপন কণ্ডরণ্ডে
 ককন্দ্রীয স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধমত িাি গুেরাণ্ডটর আিণ্ডমদািাণ্ডদর কোোয উধমযা

 প্রিানমন্ত্রী নণ্ডরন্দ্র কমাদী ধিমাচে প্রণ্ডদণ্ডির মাধন্ডণ্ডত 11000 ককাটি টাকার
েেধিদুেৎ প্রকণ্ডের উণ্ডবািন ও ধিধত্ত স্থাপন কণ্ডরণ্ডেন । ধতধন োওরা-কুড্ডু
েেধিদুেৎ প্রকণ্ডের উণ্ডবািন কণ্ডরন | এটি একটি 111 কমগাওযাণ্ডটর প্রকে ো
প্রায 2,080 ককাটি টাকা িেণ্ডয ধনধমেত িণ্ডযণ্ডে । প্রিানমন্ত্রী প্রায 3 দিক িণ্ডর
স্থধগত র্াকা করণু কাধে িাাঁি প্রকণ্ডের ধিধত্তপ্রস্তরও স্থাপন কণ্ডরন । 40
কমগাওযাট প্রকেটি প্রায 7,000 ককাটি টাকা িেণ্ডয ধনধমেত িণ্ডি । অনোনে
প্রকেগুধে িে: েু িধর কিে 1 েেধিদুেৎ প্রকে , কিৌেধেি েেধিদুেৎ প্রকে
এিং িাধমরপু র কেোর প্রর্ম েেধিদুেৎ প্রকে ।

কোম্পাণ্ডে ‘মা উধমযা িাম উন্নযন’ প্রকণ্ডের অিীণ্ডন উধমযা মাতা িাম মধির
এিং মধির প্রাঙ্গণ্ডণর ধিধত্তপ্রস্তর স্থাপন কণ্ডরণ্ডেন । 74,000 িগে গে েধমণ্ডত
1,500 ককাটি টাকা িেণ্ডয এগুধে ততধর করা িণ্ডি। প্রিানমন্ত্রী নণ্ডরন্দ্র কমাদী এই
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অনু িাণ্ডন উপধস্থত ধেণ্ডেন এিং প্রকণ্ডের ধিধত্তপ্রস্তর স্থাপন অনু িাণ্ডন িক্তৃতা

আদামা িোণ্ডরা গাধবযার কপ্রধেণ্ডডন্ট ধিণ্ডেণ্ডি ধবতীয কমযাণ্ডদ েযী িণ্ডেন

ধদণ্ডযধেণ্ডেন ।

 গাধবযার রাষ্ট্রপধত অোডামা িোণ্ডরা গাধবযার রাষ্ট্রপধত ধনিোচণ্ডনর েময 53টির

উধমযা মাতার মধির েম্পণ্ডকে :

মণ্ডিে 50টি ধনিোচনী ককন্দ্র কর্ণ্ডক 53% কিাট কপণ্ডয রাষ্ট্রপধত ধিোণ্ডি ধবতীয

 উধমযা মাতা মধির িে কদিী উধমযার মধির, োণ্ডক কাদিা পাটিদারণ্ডদর

কমযাণ্ডদ েযী িন। ধতধন তার প্রিান প্রধতবন্দ্বী ওোইনু ডারণ্ডিাণ্ডক পরাধেত

িংি-ণ্ডদিতা িা কুেণ্ডদিী ধিোণ্ডি পূ ো করা িয। মধিরটি গুেরাণ্ডটর কমিোনা

কণ্ডরন, ধেধন 27.7% কিাট কপণ্ডযধেণ্ডেন। ধনিোচণ্ডনর ফোফে ক াষণা কণ্ডরন

কেোর উন্ঝা িিণ্ডরর ককন্দ্রস্থণ্ডে অিধস্থত।

ধনিোচন কধমিণ্ডনর কচযারমোন আণ্ডেউ কমামার নোই।
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মাধকে ন েু ক্তরাষ্ট্র কিইধেং িীতকােীন অধেধম্পক িযকণ্ডটর ক াষণা কণ্ডরণ্ডে

মািা িেধক্তগত িেিিাণ্ডরর েনে মাধরেু যানা অনু ণ্ডমাদনকারী প্রর্ম ইউণ্ডরাপীয

 চীন েরকার ককানও কূটননধতক িযকণ্ডটর ধিরুণ্ডদ্ধ অধনধদে ষ্ট "পািা িেিস্থা"
করার প্রধতশ্রুধত কদওযার পর িাইণ্ডডন প্রিােন ক াষণা কণ্ডরণ্ডে কে মাধকে ন
কমেকতে ারা কিইধেংণ্ডয 2022 োণ্ডের িীতকােীন অধেধম্পণ্ডক অংি কনণ্ডিন
না । মাধকে ন েু ক্তরাষ্ট্র উণ্ডিখ কণ্ডরণ্ডে কে "চীণ্ডনর মানিাধিকার নৃ িংেতা" এই
িযকণ্ডটর প্রিান কারণ। মাধকে ন েু ক্তরাষ্ট্র এই িযকণ্ডটর নাম ধদণ্ডযণ্ডে
‘কূটননধতক িযকট’। এর অর্ে িে কে, মাধকে ন েু ক্তরাষ্ট্র অধেধম্পণ্ডক
অংিগ্রিণ্ডণর েনে ককানও েরকারী িা কূটননধতক প্রধতধনধি পাঠাণ্ডি না। তণ্ডি
মাধকে ন অোর্ণ্ডেটণ্ডদর অধেধম্পণ্ডক অংিগ্রিণ্ডণর অনু মধত ধদণ্ডে মাধকে ন
েু ক্তরাষ্ট্র েরকার ।
োমোধনর নতুন চোণ্ডেের ধিণ্ডেণ্ডি িপর্ ধনণ্ডেন ওোফ কস্কােে

কদি িণ্ডয উণ্ডঠণ্ডে

 োমোন আইন প্রণ্ডণতারা আনু িাধনকিাণ্ডি কোিোে কডণ্ডমােোট ওোফ
কস্কােেণ্ডক নতুন চোণ্ডেের ধিণ্ডেণ্ডি ধনিোধচত কণ্ডরণ্ডেন | ধতধন অোণ্ডেো
মাণ্ডকে ণ্ডের অিীণ্ডন 16 িেণ্ডরর রক্ষ্ণিীে িােণ্ডনর অিোন টিণ্ডযণ্ডেন।
 63 িের িযেী, কস্কােে এর আণ্ডগ মাণ্ডকে ে প্রিােণ্ডনর েময িাইে-চোণ্ডেের
এিং অর্েমন্ত্রী ধিোণ্ডি দাধযত্ব পােন কণ্ডরধেণ্ডেন | তারপণ্ডর ধতধন োমোধনর
পরিতী চোণ্ডেের ধিোণ্ডি িপর্ গ্রিণ কণ্ডরধেণ্ডেন। ওোফ কস্কােে কমপণ্ডক্ষ্
369 কিাণ্ডট েংখোগধরিতা অেেন কণ্ডরণ্ডেন। আটিেণ্ডকে 63 অনু োণ্ডর োমোন
েংধিিাণ্ডনর অনুণ্ডেদ 2 এর ধিধত্তণ্ডত ধতধন কফডাণ্ডরে ধরপািধেক অফ
োমোধনর চোণ্ডেের ধনিোধচত িণ্ডযণ্ডেন।
কােে কনিামার অধেযার চোণ্ডেের ধিণ্ডেণ্ডি িপর্ ধনণ্ডেন
 অধেযার ধিণ্ডযনার িফিাগে পোণ্ডেণ্ডে এক অনু িাণ্ডন অধেযার কপ্রধেণ্ডডন্ট
আণ্ডেকোন্ডার িোন ডার কিণ্ডেন উপধস্থধতণ্ডত কােে কনিামার অধেযার নতুন
চোণ্ডেের ধিণ্ডেণ্ডি িপর্ কনন । ধতধন আণ্ডেকোন্ডার িোণ্ডেনিাণ্ডগের স্থাণ্ডন এই
পণ্ডদর দাধযত্ব কনন | আণ্ডেকোন্ডার িোণ্ডেনিাগে 2021 োণ্ডের অণ্ডোিণ্ডর
চোণ্ডেের ধিণ্ডেণ্ডি দাধযত্ব কনন । গত দুই মাণ্ডে ধতধন অধেযার চোণ্ডেেণ্ডরর
দাধযত্ব পােনকারী তৃতীয িেধক্ত।
 কনিামার কক?
 ধিণ্ডযনায েম কনওযা কনিামার কিি কণ্ডযক িের কেনািাধিনীণ্ডত কাে
কণ্ডরণ্ডেন। তারপণ্ডর ধতধন 2017 োণ্ডে একেন রােনীধতধিদ িওযার আণ্ডগ
একেন কোগাণ্ডোগ উপণ্ডদষ্টা ধিণ্ডেণ্ডি কাে শুরু কণ্ডরন। তাণ্ডক 2020 োণ্ডের
োনু যাধরণ্ডত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত করা িয। ধতধন অধফণ্ডে র্াকাকােীন,
অধেযার প্রর্ম ইেোধম েন্ত্রােী িামোর েম্মু খীন িন |
গোধেণ্ডযে কিাধরক ধচধের েিেকধনি কপ্রধেণ্ডডন্ট ধনিোধচত িণ্ডযণ্ডেন
 35 িের িযেী গোধেণ্ডযে কিাধরক ধচধের কপ্রধেণ্ডডন্ট ধিোণ্ডি ধনিোধচত
িণ্ডযণ্ডেন | এই ধনেু ধক্তর ফণ্ডে ধতধন ধচধের ইধতিাণ্ডের েিেকধনি কপ্রধেণ্ডডন্ট
িণ্ডযণ্ডেন । ধনিোচণ্ডন ধতধন তার ধিণ্ডরািী কিাণ্ডে আণ্ডন্তাধনও কািণ্ডক পরাধেত
কণ্ডরন। গোধেণ্ডযে কিাধরক 2022 োণ্ডের মাচে মাে কর্ণ্ডক এই পণ্ডদর দাধযত্ব
োমোণ্ডিন|
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 পােোণ্ডমন্ট কিাণ্ডটর পর মািা প্রর্ম ইউণ্ডরাপীয কদি িণ্ডয উঠণ্ডত চণ্ডেণ্ডে
কেখাণ্ডন িেধক্তগত িেিিাণ্ডরর েনে েীধমত পধরমাণ মাধরেু যানা চাষ করা োণ্ডি
| মািার পােোণ্ডমন্ট গত েিাণ্ডি এর পণ্ডক্ষ্ কিাট ধদণ্ডযণ্ডে | 36টি কিাট পণ্ডক্ষ্
এিং 27টি কিাট ধিপণ্ডক্ষ্ পণ্ডড়ণ্ডে ৷ প্রািিযস্করা িাধড়ণ্ডত চারটি গাে রাখণ্ডত
পারণ্ডি এিং তাণ্ডদর োত গ্রাম মাধরেু যানা িিন করার অনু মধত কদওযা িণ্ডি |
প্রকাণ্ডিে িা ধিশুণ্ডদর োমণ্ডন িূ মপান অনিি র্াকণ্ডি ।
কুণ্ডযণ্ডতর নতুন প্রিানমন্ত্রী িণ্ডেন কিখ োিাি আে খাণ্ডেদ আে োিাি
 কিখ োিাি আে খাণ্ডেদ আে িামাদ আে োিাি কুণ্ডযণ্ডতর নতুন প্রিানমন্ত্রী
ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত িণ্ডযণ্ডেন। কিখ োিাি 1995 কর্ণ্ডক 1998 োে পেেন্ত কেৌধদ
আরণ্ডি কুণ্ডযণ্ডতর রাষ্ট্রদূত এিং অগোনাইণ্ডেিন অফ ইেোধমক ককাঅপাণ্ডরিন (OIC)-এর দূত ধিণ্ডেণ্ডিও দাধযত্ব পােন কণ্ডরণ্ডেন। এোড়াও ধতধন
কেৌধদ আরি কতৃেক 1998 োণ্ডে প্রর্ম কেণীর রাো আিদুে আধেণ্ডের
আণ্ডদণ্ডি িূধষত িণ্ডযণ্ডেন।
 কুণ্ডযণ্ডতর োউন ধপ্রে কিখ ধমিাে আে-আিমাদ আে-োণ্ডির আে-োিাি
আধমণ্ডরর পণ্ডক্ষ্ একটি আণ্ডদি োধর কণ্ডরণ্ডেন, কিখ োিাি খাণ্ডেদ আেিামাদ আে-োিািণ্ডক একটি নতুন েরকার গঠণ্ডনর েনে ধনণ্ডযাগ এিং
অনু ণ্ডমাদণ্ডনর েনে নাণ্ডমর তাধেকা েরিরাি কণ্ডরণ্ডেন।
কপত্র ধফযাো কচক প্রোতণ্ডন্ত্রর নতুন প্রিানমন্ত্রী ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত িণ্ডযণ্ডেন
 কপত্র ধফযাো কচক প্রোতণ্ডন্ত্রর নতুন প্রিানমন্ত্রী ধিণ্ডেণ্ডি িপর্ ধনণ্ডযণ্ডেন | 57
িের িযেী ধফযাোধতন-দেীয কোট টুণ্ডগদাণ্ডরর (ধেধিক কডণ্ডমােোটিক পাটিে,
ধেধিযান কডণ্ডমােোটে) প্রিান, ো অণ্ডোিণ্ডরর শুরুণ্ডত 27.8% কিাট
কপণ্ডযধেে। ধফযাো আণ্ডন্দ্রে িাধিণ্ডের স্থাণ্ডন এই পণ্ডদ ধনেু ক্ত িন। এই কোটটি
ধিধেযণ্ডনযার িাধিণ্ডের কনতৃণ্ডত্ব ANO আণ্ডিােনণ্ডক অণ্ডের েনে পরাধেত
কণ্ডর।
WHO নতুন COVID-19 কিধরণ্ডযন্ট B.1.1.529 কক Omicron ধিোণ্ডি
কেণীিদ্ধ কণ্ডরণ্ডে
 ধিশ্ব স্বাস্থে েংস্থা (WHO) নতুন COVID-19 কিধরণ্ডযন্ট B.1.1.529 কক
Omicron ধিোণ্ডি কেণীিদ্ধ কণ্ডরণ্ডে। নতুন COVID-19 কিধরণ্ডযন্ট
B.1.1.529 প্রর্ম 24 নণ্ডিবর 2021-এ দধক্ষ্ণ আধফ্রকা কর্ণ্ডক WHO-কত
ধরণ্ডপাটে করা িণ্ডযধেে। WHO-এর মণ্ডত, অনোনে ফণ্ডমের তুেনায এই কেনটি
আরও দ্রুত েধড়ণ্ডয পড়ণ্ডত পাণ্ডর। এটিণ্ডত প্রচুর পধরমাণ্ডণ ধমউণ্ডটিন রণ্ডযণ্ডে।
 দধক্ষ্ণ আধফ্রকা োড়াও, ইস্রাণ্ডযে, িতণ্ডোযানা, কিেধেযাম, িংকং এিং
মাোউই কর্ণ্ডক আগত একেন িেধক্তর মণ্ডিে Omicron েনাক্ত করা িণ্ডযণ্ডে;
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েংেু ক্ত আরি আধমরিািীর আিণ্ডমদ নাণ্ডের আে-রাইধে ইন্টারণ্ডপাণ্ডের
কপ্রধেণ্ডডন্ট ধিোণ্ডি ধনিোধচত িণ্ডযণ্ডেন
 আন্তেোধতক অপরাি পু ধেি েংস্থা (INTERPOL) তুরণ্ডস্কর ইস্তাবু ণ্ডে
অনু ধিত 89তম ইন্টারণ্ডপাে োিারণ পধরষণ্ডদর েিায ইেণ্ডপের কেনাণ্ডরে
আিণ্ডমদ নাণ্ডের আে-রাইধেণ্ডক (েংেু ক্ত আরি আধমরিািী) 4 িেণ্ডরর
কমযাণ্ডদর েনে কপ্রধেণ্ডডন্ট ধিোণ্ডি ধনিোধচত কণ্ডরণ্ডে। ধতধন দধক্ষ্ণ ককাধরযার
ধকম েং ইযাণ্ডনর স্থাণ্ডন ধনেু ক্ত িণ্ডযণ্ডেন।

 কডম োন্দ্রা প্রুণ্ডনো মোেন িািোণ্ডডাণ্ডের কপ্রধেণ্ডডন্ট ধিণ্ডেণ্ডি দাধযত্ব
ধনণ্ডযণ্ডেন। ধতধন 2021 োণ্ডের অণ্ডোিণ্ডর িািোণ্ডডাণ্ডের প্রর্ম কপ্রধেণ্ডডন্ট
িওযার েনে ধনিোধচত িন। িািোণ্ডডাণ্ডের েংেণ্ডদর উিয কণ্ডক্ষ্র একটি কেৌর্
েিায ধতধন িািোণ্ডডাণ্ডের কপ্রধেণ্ডডন্ট ধিোণ্ডি ধনিোধচত িন। িাউে অফ
অোণ্ডেবধের ধিকার আর্োর কিার্ল্ার তার নাম ক াষণা কণ্ডরধেণ্ডেন।
ওকাণ্ডমাণ্ডটার স্থাণ্ডন গীতা কগাপীনার্ IMF-এর 2 নবর কমেকতে া ধিণ্ডেণ্ডি দাধযত্ব
পােন করণ্ডত চণ্ডেণ্ডেন

 চূড়ান্ত রাউণ্ডন্ড, েংেু ক্ত আরি আধমরিািীর প্রার্ী েদেে কদিগুধের বারা
প্রদত্ত কিাণ্ডটর 68.9 িতাংি কিাট কপণ্ডযণ্ডেন। কপ্রধেণ্ডডন্ট ধিোণ্ডি আে
রাইধের িূধমকা িে চার িেণ্ডরর কমযাণ্ডদর েনে কােেধনিোিী কধমটির তিঠণ্ডকর
েিাপধতত্ব করা |
2025 োণ্ডের মণ্ডিে দধক্ষ্ণ ককাধরযায ধিণ্ডশ্বর প্রর্ম িােমান িির গণ্ডড় উঠণ্ডত
চণ্ডেণ্ডে

 আন্তেোধতক মু দ্রা তিধিণ্ডের প্রিান অর্েনীধতধিদ গীতা কগাপীনার্ প্রধতিাণ্ডনর
2 নং কমেকতে া ধিণ্ডেণ্ডি ধেওণ্ডফ্র ওকাণ্ডমাণ্ডটার কাে কর্ণ্ডক দাধযত্ব ধনণ্ডত
চণ্ডেণ্ডেন৷ এটি একটি ঐধতিাধেক টনা িণ্ডত চণ্ডেণ্ডে, েখন আন্তেোধতক মু দ্রা
তিধিণ্ডের প্রর্ম দুটি িীষেস্থানীয স্থাণ্ডন মধিো দাধযত্ব োমোণ্ডিন |

 েমু দ্রপৃ ণ্ডির উচ্চতা িৃ ধদ্ধর কারণ্ডণ িনোর েমেো কমাকাণ্ডিো করণ্ডত খুি
তাড়াতাধড় ধিণ্ডশ্বর প্রর্ম িােমান িির গণ্ডড় উঠণ্ডত চণ্ডেণ্ডে দধক্ষ্ণ ককাধরযায
। এই িােমান িির প্রকেটি ইউএন ধিউমোন কেণ্ডটেণ্ডমন্ট কপ্রাগ্রাম (UNHabit) এিং OCEANIX-এর কেৌর্ প্রণ্ডচষ্টা। িিরটি দধক্ষ্ণ ককাধরযার
িু োণ্ডনর উপকূণ্ডে ধনধমেত িণ্ডি এিং েম্ভিত 2025 োণ্ডের মণ্ডিে এটি েম্পূ ণে
িণ্ডি।
িিরটি েম্পণ্ডকে :
 িােমান িিণ্ডর িনোর ঝুাঁ ধক দূর করার েনে 'িনো প্রধতণ্ডরািী পধরকাঠাণ্ডমা'
র্াকণ্ডি এিং কিি কণ্ডযকটি মানিেৃ ষ্ট বীপ র্াকণ্ডি। স্বযংেম্পূ ণে এই িিরটি
েু নাধম, িনো এিং কোটাগধর 5 িাধরণ্ডকণ্ডনর মণ্ডতা প্রাকৃধতক দুণ্ডেোগ
কমাকাণ্ডিোর েনে ধিণ্ডিষিাণ্ডি ধডোইন করা িণ্ডি।
িািোণ্ডডাে ধিণ্ডশ্বর নতুন প্রোতন্ত্র িণ্ডয ওণ্ডঠণ্ডে
 ধেটিি উপধনণ্ডিণ্ডি পধরণত িওযার প্রায 400 িের পর িািোণ্ডডাে ধিণ্ডশ্বর নতুন
প্রোতণ্ডন্ত্র পধরণত িণ্ডযণ্ডে। িািোণ্ডডােণ্ডক ধেটিিরা একটি দাে েমাণ্ডে পধরণত
কণ্ডরধেে । িািোণ্ডডাে 1625 োণ্ডে একটি ইংণ্ডরে উপধনণ্ডিণ্ডি পধরণত
িণ্ডযধেে । এই কদিটি 1966 োণ্ডে তাণ্ডদর স্বািীনতা োি কণ্ডরধেে ।
িািোণ্ডডাে রাণী ধবতীয এধেোণ্ডির্ণ্ডক কদণ্ডির প্রিাণ্ডনর পদ কর্ণ্ডক অপোরণ
কণ্ডরণ্ডে।

 এই পদণ্ডক্ষ্পটি আিেেেনক কারণ কগাপীনার্, আইএমএণ্ডফর প্রিান
অর্েনীধতধিদ ধিোণ্ডি কাে করা প্রর্ম মধিো ধেধন ধতন িেণ্ডরর েরকাধর
চাকধরর পণ্ডর তার কমযাদী েু ধিিা কপাি িোয রাখণ্ডত োনু যাধরণ্ডত িািে াডে
ধিশ্বধিদোেণ্ডয পু নরায কোগ কদওযার পধরকেনা কণ্ডরধেণ্ডেন।
িাংোণ্ডদি ও মাধকে ন েু ক্তরাণ্ডষ্ট্রর মণ্ডিে CARAT নামক একটি ধবপাধক্ষ্ক মিড়া
চােু িণ্ডযণ্ডে
 মাধকে ন োমধরক কমীরা এিং িাংোণ্ডদি কনৌিাধিনী (ধিএন) এর মণ্ডিে
িণ্ডঙ্গাপোগণ্ডর 1 ধডণ্ডেবর কর্ণ্ডক 27তম িাধষেক ককা-অপাণ্ডরিন অোণ্ডলাট
করধডণ্ডনে অোন্ড কট্রধনং (CARAT) নামক একটি োমু ধদ্রক মিড়া শুরু
িণ্ডযণ্ডে । নয ধদনিোপী এই মিড়াটি কনৌিাধিনীর ধিস্তৃত ক্ষ্মতার উপর দৃধষ্ট
ধনিদ্ধ করণ্ডি এিং এণ্ডত েিণ্ডোধগতামূ েক পদণ্ডক্ষ্প অন্তিুেক্ত রণ্ডযণ্ডে ো
একটি মু ক্ত ইণ্ডিা-পোধেধফক ধনধিত করণ্ডত মাধকে ন েু ক্তরাষ্ট্র এিং
িাংোণ্ডদণ্ডির একেণ্ডঙ্গ কাে করার ক্ষ্মতা প্রদিেন কণ্ডর।
কোণ্ডরটটি েম্পণ্ডকে :
 িাংোণ্ডদি কনৌিাধিনীর ধলট কমান্ডার ধরযার এডধমরাে এে এম আব্দু ে কাোম
আোদ এর মণ্ডত, কোণ্ডরট আঞ্চধেক েিণ্ডোধগতার প্রচার এিং েম্পকে গণ্ডড়
কতাোর েনে 2011 োে কর্ণ্ডক িাংোণ্ডদি কনৌিাধিনী CARAT মিড়ায
অংিগ্রিণ করণ্ডে, ো এই িের তার 27তম িাধষেকী উদোপন করণ্ডে।
ককাঅপাণ্ডরিন কলাট করধডণ্ডনে অোন্ড কট্রধনং (CARAT মিড়া):
 CARAT িে একটি িাধষেক ধবপাধক্ষ্ক মিড়া |
 িতে মাণ্ডন, িাংোণ্ডদি, ব্রুনাই, কণ্ডবাধডযা, ইণ্ডিাণ্ডনধিযা, মােণ্ডযধিযা,
ধফধেপাইন, ধেঙ্গাপু র, শ্রীেঙ্কা এিং র্াইেোণ্ডন্ডর কনৌিাধিনীর োণ্ডর্ CARAT
মিড়াটি িয।
100% কাগেধিিীন িওযার ধনধরণ্ডখ দুিাই ধিণ্ডশ্ব প্রর্ম স্থান অেেন কণ্ডরণ্ডে
 দুিাই ধিণ্ডশ্বর প্রর্ম েরকার ো 100% কাগেধিিীন িণ্ডযণ্ডে | এই ক াষণাটি
েংেু ক্ত আরি আধমরাণ্ডতর (UAE) োউন ধপ্রে কিখ িামদান ধিন কমািাম্মদ
ধিন রধিদ আে মাকতুম বারা করা িণ্ডযধেে। এটি প্রায 3 ধিধেযন ধদরিাম
(USD 350 ধমধেযন) এিং 14-ধমধেযন- ন্টা োেয করণ্ডি। েমস্ত ধডধেটাে
পধরণ্ডষিা নাগধরকরা “Dubai Now application’’এর মািেণ্ডম অোণ্ডক্সে
করণ্ডত পারণ্ডিন |
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চীন মিাকাি অনু েন্ধাণ্ডনর েনে "Shijian-6 05" েোণ্ডটোইট উৎণ্ডক্ষ্পণ কণ্ডরণ্ডে

চীন 5m করণ্ডোধেউিণ্ডনর নতুন কোণ্ডমরা েোণ্ডটোইট উৎণ্ডক্ষ্পণ কণ্ডরণ্ডে

 চীন মিাকাি অনু েন্ধান এিং নতুন প্রেু ধক্ত পরীক্ষ্ার েনে উত্তর-পধিম চীণ্ডনর

 চীণ্ডনর নোিনাে কিে অোডধমধনণ্ডেিন(CNSA) অনুোণ্ডর, পাাঁচ ধমটার
করণ্ডোধেউিণ্ডনর োণ্ডর্ িূধমর েধি তুেণ্ডত েক্ষ্ম একটি কোণ্ডমরা েি একটি
নতুন েোণ্ডটোইট উৎণ্ডক্ষ্পণ কণ্ডরণ্ডে চীন । েোণ্ডটোইটটির নাম “Ziyuan-1
02E” িা “ফাইি ধমটার 02 অপটিকোে েোণ্ডটোইট”। কিইধেং প্রণ্ডদণ্ডির
তাইযুযান েোণ্ডটোইট েঞ্চ কেন্টার কর্ণ্ডক েং মাচে-4ধে রণ্ডকণ্ডটর মািেণ্ডম
েোণ্ডটোইটটি েঞ্চ করা িণ্ডযণ্ডে । এটি Longue Marche-4C রণ্ডকণ্ডটর
39তম উৎণ্ডক্ষ্পণ এিং েমগ্র েং মাচে ধেধরণ্ডের 403তম উৎণ্ডক্ষ্পণ।
েোণ্ডটোইট েম্পণ্ডকে :

ধেউকুযান েোণ্ডটোইট েঞ্চ কেন্টার কর্ণ্ডক Shijian-6 05 েোণ্ডটোইট এর
একটি নতুন গ্রুপ েফেিাণ্ডি মিাকাণ্ডি উৎণ্ডক্ষ্পণ কণ্ডরণ্ডে। েোণ্ডটোইটগুধে
েং মাচে-4ধি রণ্ডকট বারা উৎণ্ডক্ষ্পণ করা িণ্ডযধেে, ো েং মাচে ধেধরণ্ডের
কোধরযার রণ্ডকণ্ডটর 400তম ধমিনণ্ডক ধচধিত কণ্ডর
UAE 4.5-ধদণ্ডনর কমে েিাণ্ডি রূপান্তধরত িওযা প্রর্ম কদি িণ্ডয উণ্ডঠণ্ডে
 েংেু ক্ত আরি আধমরিািী 1ো োনু যারী কর্ণ্ডক ধিদেমান পাাঁচ ধদণ্ডনর কমে
েিািণ্ডক োণ্ডড় চার ধদণ্ডন পধরিতে ন করার ক াষণা কণ্ডরণ্ডে | এরফণ্ডে,
কমেচারীরা কমে এিং েীিণ্ডনর িারোমে িোয রাখণ্ডত েক্ষ্ম িণ্ডি । নতুন
েমযেূ চী অনু োণ্ডর, কোমিার কর্ণ্ডক িৃ িিধতিার কাণ্ডের েমযকাে েকাে
7.30 টা কর্ণ্ডক ধিকাে 3.30 টা পেেন্ত িণ্ডি, তারপণ্ডর শুেিার অিে-ধদন েকাে
7.30 কর্ণ্ডক কর্ণ্ডক দুপু র 12.00 টা পেেন্ত িণ্ডি। নতুন ধনযণ্ডম িধন ও রধিিার
পু ণ্ডরা ধদণ্ডনর েু টি।
ধমির ধনউ কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট িোংণ্ডকর চতুর্ে নতুন েদেে ধিোণ্ডি ধনিোধচত িণ্ডযণ্ডে
 ধমির ধেকে ধনউ কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট িোংণ্ডকর চতুর্ে নতুন েদেে কদি ধিণ্ডেণ্ডি
েু ক্ত িণ্ডযণ্ডে । িাংোণ্ডদি, েংেু ক্ত আরি আধমরিািী এিং উরুগুণ্ডয 2021
োণ্ডের কেণ্ডেবণ্ডর BRICS ধনউ কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট িোংণ্ডক কোগদান কণ্ডরণ্ডে
। েদেেপণ্ডদর েম্প্রোরণ ধনউ কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট িোংকণ্ডক উদীযমান অর্েনীধতর
েনে একটি প্রিান উন্নযন প্রধতিান ধিণ্ডেণ্ডি ধনণ্ডেণ্ডক প্রধতধিত করণ্ডত েক্ষ্ম
করণ্ডি । ধেকে ধনউ কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট িোঙ্ক িে একটি িহুপাধক্ষ্ক িোঙ্ক ো
োধেে, রাধিযা, চীন, িারত এিং দধক্ষ্ণ আধফ্রকা বারা কটকেই উন্নযন এিং
পধরকাঠাণ্ডমা প্রকণ্ডে অর্োযণ্ডনর েনে প্রধতধিত িণ্ডযধেে।
ধনউ কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট িোংণ্ডকর েদেে কদিগুণ্ডোর নতুন তাধেকা:
S.No

েদেে কদিেমূ ি

1

োধেে

2

রাধিযা

3

িারত

4

চীন

5

দধক্ষ্ণ আধফ্রকা

6

িাংোণ্ডদি

7

েংেু ক্ত আরি আধমরিািী

8

ধমির

9

উরুগুণ্ডয
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 Ziyuan-1 02E এর ওেন প্রায 2.5 ধকণ্ডোগ্রাম এিং এটি ইনফ্রাণ্ডরড,
কাোকাধে-ইনফ্রাণ্ডরড এিং িাইপারণ্ডিকট্রাে কোণ্ডমরা ধদণ্ডয েধিত।
কোণ্ডমরাটি পৃ ধর্িীর পঞ্চণ্ডোমোটিক রধিন েধি তুেণ্ডত পাণ্ডর।
 েোণ্ডটোইটটি পাাঁচ ধমটার অপটিকোে েোণ্ডটোইট 01-এর োণ্ডর্ কাে করণ্ডি
এিং চীনা িূখণ্ডের পু ন-পধরদিেণ্ডনর েময ধতন ধদন কর্ণ্ডক কধমণ্ডয দুই ধদন
করণ্ডি।
 েোণ্ডটোইট েু গে বারা কতাো েধিগুধে ইধেধনযারণ্ডদর চীণ্ডনর িূতাধিক
পধরণ্ডিি অিেযন করণ্ডত এিং খধনে অনু েন্ধান করণ্ডত োিােে করণ্ডি৷
পধরিিন, কৃধষ এিং দুণ্ডেোগ প্রিমণ্ডনর মণ্ডতা অনোনে কক্ষ্ণ্ডত্র কমেরত িেধক্তরাও
েধির মািেণ্ডম োিােে পাণ্ডিন।
কোমাধেযার কপ্রধেণ্ডডন্ট প্রিানমন্ত্রী মিম্মদ হুণ্ডেইন করাণ্ডিেণ্ডক িরখাস্ত কণ্ডরণ্ডেন
 কোমাধেযার প্রিানমন্ত্রী মিম্মদ হুণ্ডেইন করাণ্ডিেণ্ডক িরখাস্ত করা িণ্ডযণ্ডে ।
েধম চুধরর েণ্ডঙ্গ েধড়ত র্াকার েনে প্রিানমন্ত্রীণ্ডক োমধযকিাণ্ডি িরখাস্ত
কণ্ডরণ্ডেন কপ্রধেণ্ডডন্ট মিম্মদ আিদুিাধি ফারমাণ্ডো । তণ্ডি, মিম্মদ করাণ্ডিে
রাষ্ট্রপধতর ধিরুণ্ডদ্ধ অিুেত্থাণ্ডনর কচষ্টার অধিণ্ডোগ আণ্ডনন । ধতধন ধমঃ
ফামোণ্ডোর পধরিণ্ডতে ধনরাপত্তা িাধিনীণ্ডক তার কাে কর্ণ্ডক আণ্ডদি কনওযার
আহ্বান োনান । ফামোণ্ডোর কমযাদ আনু িাধনকিাণ্ডি কফব্রুযাধরণ্ডত কিষ
িণ্ডযধেে ধকন্তু কীিাণ্ডি নতুন দাধযত্বিীে ধনিোচন করণ্ডিন তা ধনণ্ডয
মতধিণ্ডরাণ্ডির কারণ্ডণ কমযাণ্ডদর েময িাড়াণ্ডনা িণ্ডযধেে ।
 1991 োণ্ডে দী েধদণ্ডনর িােক ধেযাদ িাণ্ডরর উৎখাণ্ডতর পর কর্ণ্ডক
কোমাধেযাণ্ডত একটি কােেকর ককন্দ্রীয েরকার কনই । প্রধতবন্দ্বী রােনীধতধিদ
এিং ধিধিন্ন কগািীর মণ্ডিে ধিণ্ডরাণ্ডির কারণ্ডণ কদিটি ক্ষ্ধতগ্রস্ত িণ্ডযণ্ডে । কদিটি
আে-কাণ্ডযদার েিণ্ডোগী আে-িািাণ্ডির ধিণ্ডদ্রাণ্ডির ধিরুণ্ডদ্ধও েড়াই করণ্ডে ।
োপান Inmarsat-6 F1 কধমউধনণ্ডকিন েোণ্ডটোইট উৎণ্ডক্ষ্পণ কণ্ডরণ্ডে
 োপাণ্ডনর তাণ্ডনগাধিমা কিে কেন্টার কর্ণ্ডক ধমত্েু ধিধি কিধি ইন্ডাধেে
(MHI) H-IIA204 রণ্ডকণ্ডটর মািেণ্ডম Inmarsat-6 F1 নামক একটি
কোগাণ্ডোগ েোণ্ডটোইট উৎণ্ডক্ষ্পণ করা িণ্ডযণ্ডে, ো পৃ ধর্িীর উপণ্ডর প্রায
22,240 মাইে (35,790 ধকণ্ডোধমটার) িূ-ধস্থর কক্ষ্পণ্ডর্ আিতে ন করণ্ডি ।
এটি েন্ডন-ধিধত্তক ককাম্পাধন Inmarsat বারা তার পরিতী প্রেণ্ডমর
েোণ্ডটোইট েডিোন্ড পধরণ্ডষিার অংি ধিোণ্ডি ততধর করা িণ্ডযণ্ডে ।
েোণ্ডটোইটটি 12,060-পাউন্ড ওেণ্ডনর (5,470 ধকণ্ডোগ্রাম) |
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োপান ধিণ্ডশ্বর প্রর্ম ডু যাে-ণ্ডমাড োনিািন চােু কণ্ডরণ্ডে
 োপান েরকার কাইণ্ডযা িিণ্ডর একটি ধমধনিােণ্ডর মণ্ডতা কদখণ্ডত ধিণ্ডশ্বর প্রর্ম
ডু যাে-ণ্ডমাড কিধিণ্ডকে (DMV) চােু কণ্ডরণ্ডে । DMV 21 েন োত্রী িিন
করণ্ডত পাণ্ডর এিং করে ট্রোণ্ডক 60km/h কিণ্ডগ চেণ্ডত পাণ্ডর এিং পািধেক
রাস্তায প্রায 100km/h কিণ্ডগ চেণ্ডত পাণ্ডর ।
 এর োমণ্ডনর টাযারগুধে ট্রোক কর্ণ্ডক ওঠাণ্ডনা িয এিং ধপেণ্ডনর চাকাগুধে
করেপণ্ডর্ চোর েনে নীণ্ডচ র্াণ্ডক ৷ DMV একটি করে ট্রোণ্ডক েিণ্ডেই কট্রণ্ডনর
মণ্ডতা মধডউণ্ডে কােেকরিাণ্ডি পধরিতে ন করণ্ডত পাণ্ডর । ধডণ্ডেে বারা চাধেত
এই গাধড়টি ধিধিন্ন রণ্ডি আণ্ডে । এটি দধক্ষ্ণ োপাণ্ডনর ধিণ্ডকাকু বীণ্ডপর উপকূে
অঞ্চে িরাির চোচে কণ্ডর, ো কিি কণ্ডযকটি কোট িিরণ্ডক েংেু ক্ত কণ্ডর
এিং োত্রীণ্ডদর আকষেণীয েমু দ্র উপকূণ্ডের দৃিে প্রদান কণ্ডর ।
State News in Bengali
ধিমাচে েরকার কেনাণ্ডরে কোটাগধর কধমিন গঠন কণ্ডরণ্ডে
 ধিমাচে প্রণ্ডদি েরকার মিেপ্রণ্ডদণ্ডির উচ্চিণ্ডণের েনে একটি কধমিন গঠণ্ডনর
ক াষণা কণ্ডরণ্ডে। কধমিনটি Samanya Varg Aayog’ নাণ্ডম নামকরণ করা
িণ্ডি | রােে ধিিানেিার 2021 োণ্ডের কফব্রুযাধর-মাচে মাণ্ডের িাণ্ডেট
অধিণ্ডিিণ্ডনর েময একটি আইন প্রণযণ্ডনর মািেণ্ডম এটি আনু িাধনকিাণ্ডি
ক াষণা করা িণ্ডি । একটি তফধেধে োধত কধমিন ইধতমণ্ডিেই ধিমাচে
প্রণ্ডদণ্ডি কাে করণ্ডে এিং এর েিাপধতত্ব করণ্ডেন ধেমোর প্রাক্তন োংেদ
িীণ্ডরন্দ্র কািেপ৷
 2011 োণ্ডের েনগণনা অনু োণ্ডর, ধিমাচে প্রণ্ডদণ্ডির েনেংখো 68.56 েক্ষ্|
োর মণ্ডিে 19.29 েক্ষ্ ( ো িে 25.22 িতাংি) SC, 4 েক্ষ্ িে ST ( ো
িে 5.71% ) এিং অনোনে 9.03 েক্ষ্ OBC( ো িে 13.52% )।
উত্তরাখণ্ডের মু খেমন্ত্রী পু ষ্কর ধেং িাধম ‘Milk Price Incentive Scheme ' চােু
কণ্ডরণ্ডেন
 উত্তরাখণ্ডের মু খেমন্ত্রী পু ষ্কর ধেং িাধম কদরাদুণ্ডন ‘Milk Price Incentive
Scheme’ চােু কণ্ডরণ্ডেন। এই ধস্কমটি উত্তরাখণ্ডের প্রায 53,000 েন
মানু ষণ্ডক উপকৃত করণ্ডি | রােে েরকার উত্তরাখণ্ডে 500টি দুি ধিেয ককন্দ্র
কখাোর েনে 444.62 ককাটি টাকা িেয করার েক্ষ্েমাত্রা ধনণ্ডে । এটি একটি
ডাইণ্ডরে িোঙ্ক ট্রােফার (DBT) ধস্কম, এই ধস্কণ্ডমর অিীণ্ডন র্াকা অর্ে েরােধর
তাণ্ডদর ধেঙ্ক করা িোঙ্ক অোকাউণ্ডন্টর মািেণ্ডম েু ধিিাণ্ডিাগীণ্ডদর অোকাউণ্ডন্ট
োণ্ডি।.
উত্তরপ্রণ্ডদণ্ডির িাযদারপু র েোিূধম রামোর োইট ধিোণ্ডি স্বীকৃত োি কণ্ডরণ্ডে
 পধিম উত্তর প্রণ্ডদণ্ডির ধিেণ্ডনার কর্ণ্ডক প্রায 10 ধকণ্ডোধমটার দূণ্ডর মিে গঙ্গা
িোরাণ্ডের পাণ্ডি অিধস্থত িাযদারপু র েোিূধম 1971 োণ্ডের রামোর
কনণ্ডিনিন অন ওণ্ডযটেোণ্ডন্ডর অিীণ্ডন স্বীকৃত োি কণ্ডরণ্ডে । উত্তরপ্রণ্ডদণ্ডি
এখন 9টি রামোর েোিূধমর আিােস্থে। োইটটি এখন 25,000 টিরও কিধি
েেপাধখর িােস্থান |
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উত্তরাখণ্ডের আেণ্ডকাট িনেপ্রাণী অিযারণেণ্ডক পধরণ্ডিি-েংণ্ডিদনিীে অঞ্চে
ধিোণ্ডি ক াষণা করা িণ্ডযণ্ডে
 পধরণ্ডিি, িন ও েেিাযু পধরিতে ন মন্ত্রক (MoEF&CC) উত্তরাখণ্ডের
ধপণ্ডর্ারাগড় কেোর আেণ্ডকাট িনেপ্রাণী অিযারণ্ডণের েীমানার চারপাণ্ডি
454.65 িগে ধকণ্ডোধমটার এোকাণ্ডক আেণ্ডকাট িনেপ্রাণী অিযারণে Ecosensitive Zone (ESZ) ধিোণ্ডি ক াষণা কণ্ডরণ্ডে । এোকাটি আেণ্ডকাট
িনেপ্রাণী অিযারণ্ডণের চারপাণ্ডি 0 কর্ণ্ডক 22 ধকধম পেেন্ত ধিস্তৃত। আেণ্ডকাট
িনেপ্রাণী অিযারণে ধিপন্ন লোগধিপ প্রোধতর কস্তুরী িধরণ এিং এর
িােস্থানণ্ডক রক্ষ্া করার েনে প্রধতধিত িণ্ডযধেে। আেণ্ডকাট িনেপ্রাণী
অিযারণে কস্তুরী িধরণ পাকে নাণ্ডমও পধরধচত।
আোম ধস্কে ইউধনিাধেেটি প্রধতিার েনে এধিযান কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট িোঙ্ক 112
ধমধেযন ডোর ঋণ এর অনু ণ্ডমাদন কণ্ডরণ্ডে
 এধিযান কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট িোংক (ADB) আোম ধস্কে ইউধনিাধেেটি (ASU)
প্রধতিার মািেণ্ডম মানু ণ্ডষর দক্ষ্তা ও প্রধিক্ষ্ণণ্ডক মেিু ত করার েনে $112
ধমধেযন ঋণ্ডণর অনুণ্ডমাদন কণ্ডরণ্ডে । ঋণটি আোণ্ডমর অর্েনীধত ও ধিণ্ডের
উৎপাদনিীেতা এিং প্রধতণ্ডোগীতা িাড়াণ্ডত োিােে করণ্ডি | দাধরদ্রেতা হ্রাণ্ডের
েনে োপান তিধিে কর্ণ্ডক একটি অধতধরক্ত 1 ধমধেযন ডোণ্ডরর অনু দান স্মাটে
কোম্পাে িেিস্থাপনা, েমধিত ধিক্ষ্া এিং কোধরযার উন্নযন িেিস্থাপনার েনে
প্রেু ধক্তর প্রিতে ণ্ডন েিাযতা করণ্ডি।
ঋষি পন্তণ্ডক উত্তরাখণ্ডের েোন্ড অোবাোডর ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত করা িণ্ডযণ্ডে
 উত্তরাখণ্ডের মু খেমন্ত্রী পু ষ্কর ধেং িাধম ক াষণা কণ্ডরণ্ডেন কে িারতীয উইণ্ডকটরক্ষ্ক িোটেমোন ঋষি পন্তণ্ডক রাণ্ডেের েোন্ড অোবাোডর ধিণ্ডেণ্ডি ধনেু ক্ত
করা িণ্ডযণ্ডে। 24 িের িযেী পান্ত, ধেধন ধনউধেেোন্ড কটণ্ডির েনে ধিোম
কপণ্ডযধেণ্ডেন | ধতধন িতে মাণ্ডন দধক্ষ্ণ আধফ্রকায রণ্ডযণ্ডেন কারণ িারতীয দে
26 ধডণ্ডেবর কর্ণ্ডক শুরু িওযা ধতন মোণ্ডচর কটি ধেধরণ্ডে কপ্রাটিযাণ্ডদর
মু ণ্ডখামু ধখ িণ্ডত প্রস্তুত।
মিারাষ্ট্র েরকার িাে ভ্রমণ্ডণর েনে Chalo কমািাইে অোপ এিং স্মাটে কাডে চােু
কণ্ডরণ্ডে
 মিারাণ্ডষ্ট্রর পেেটন ও পধরণ্ডিি মন্ত্রী আধদতে ঠাকণ্ডর িৃ িমু বাই ইণ্ডেকট্রিক
োপ্লাই অোন্ড ট্রােণ্ডপাটে (BEST) িাে টিধকণ্ডটর ধডধেটাে এিং অধগ্রম েণ্ডযর
েু ধিিাণ্ডর্ে Chalo কমািাইে অোধপ্লণ্ডকিন (অোপ) এিং Chalo স্মাটে কাডে চােু
কণ্ডরণ্ডেন। ধতধন BEST-এর NCMC কমপ্লাণ্ডযন্ট স্মাটে কাণ্ডডের পািাপাধি
োত্রীণ্ডদর েনে নতুন িাড়ার ধস্কমও চােু কণ্ডরণ্ডেন | এর মণ্ডিে একটি িে 70
টাকায 10টি ট্রিপ এিং অনেটি ‘কলধক্সণ্ডফযার’ নাণ্ডম পধরধচত।
অোপটি েম্পণ্ডকে :
 Chalo কমািাইে অোপ োত্রীণ্ডদর অনোইন িাণ্ডের টিধকট ধকনণ্ডত এিং একটি
ই-ওযাণ্ডেণ্ডটর মািেণ্ডম িাে পাণ্ডে অোণ্ডক্সণ্ডের অনুমধত কদণ্ডি। Chalo
কমািাইে অোধপ্লণ্ডকিনটি েয িেণ্ডরর রক্ষ্ণাণ্ডিক্ষ্ণ্ডণর েনে 85 ককাটি টাকার
ধিধনমণ্ডয একটি চুধক্তণ্ডত োক্ষ্ধরত িণ্ডযধেে |
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নাগােোন্ড েরকার ধনউেোন্ড, কেধমধনউ, চুমু ণ্ডকধদমা নামক 3টি নতুন কেো ততধর
কণ্ডরণ্ডে

িধরযানা েরকার কখোিু োর প্রচাণ্ডরর েনে 'কখে নােোধর ধস্কম 2022-23' চােু
কণ্ডরণ্ডে

 নাগােোন্ড েরকার ধনউেোন্ড, কেধমধনউ, চুমু ণ্ডকধদমা নাণ্ডম ধতনটি নতুন কেো
ততধরর ক াষণা কণ্ডরণ্ডে | রাণ্ডেের 12 তম কেো - নকোক - উণ্ডবািণ্ডনর এক
িেণ্ডররও কম েময পণ্ডর এই রােেটি ততরী িণ্ডযণ্ডে । ধতনটি নতুন কেো েু ক্ত

 িধরযানার েীড়া ও েু ি ধিষযক প্রধতমন্ত্রী েিীপ ধেং রাণ্ডেে কখোিু োর
প্রচাণ্ডরর েনে 'কখে নােোধর ধস্কম 2022-23' চােু কণ্ডরণ্ডেন । িধরযানার
কখণ্ডোযাড়রা তাণ্ডদর েীড়া প্রধতিা ধদণ্ডয রােেণ্ডক আন্তেোধতক স্তণ্ডর নতুন
পধরচয ধদণ্ডযণ্ডে । রােে েরকার রাণ্ডেে নতুন েীড়া প্রধতিা ধিকাণ্ডির েনে
েিেদা েণ্ডচষ্ট ।

িওযার ফণ্ডে এখন নাগােোণ্ডন্ডর কমাট কেোর েংখোটি 15টি ।
িধরযানা েরকার কনোণ্ডে নতুন ইধন্টণ্ডগ্রণ্ডটড কমান্ড অোন্ড কণ্ডরাে কেন্টার চােু
কণ্ডরণ্ডে
 িধরযানার মু খেমন্ত্রী, মণ্ডনাির োে খাট্টার কনোে স্মাটে ধেটি প্রকণ্ডের অিীণ্ডন
নতুন ইধন্টণ্ডগ্রণ্ডটড কমান্ড অোন্ড কণ্ডরাে কেন্টার (ICCC) চােু কণ্ডরণ্ডেন ।
নতুন কমান্ড অোন্ড কণ্ডরাে কেন্টার অোডাধেি ট্রাধফক কণ্ডরাে, স্বযংধেয
নবর কপ্লট িনাক্তকরণ, করড-োইট েঙ্ঘন েনাক্তকরণ এিং গধত েঙ্ঘণ্ডনর
মণ্ডতা উন্নত ধেণ্ডিমগুধের কােেকাধরতা েক্ষ্ম করণ্ডি।
 ICCC এর উণ্ডবািণ্ডনর োণ্ডর্ োণ্ডর্, িিণ্ডরর কিি কণ্ডযকটি স্মাটে ট্রাধফক
মোণ্ডনেণ্ডমন্ট ধেণ্ডিম েীিন্ত িণ্ডয উণ্ডঠণ্ডে । ধিধিন্ন স্থাণ্ডন 500 টিরও কিধি
ধেধেটিধি কোণ্ডমরা এখন অোডাধেি ট্রাধফক কণ্ডরাে, স্বযংধেয নবর কপ্লট
িনাক্তকরণ, করড-োইট েঙ্ঘন েনাক্তকরণ এিং গধত েঙ্ঘণ্ডনর মণ্ডতা উন্নত
ধেণ্ডিমগুধের কােেকাধরতা েক্ষ্ম কণ্ডর ৷
 উণ্ডবািনটি পািধেক অোণ্ডরে ধেণ্ডিম, নগর প্রিােণ্ডনর োণ্ডর্ েম্পধকে ত
ধিধিন্ন ওণ্ডযি এিং কমািাইে অোপ, ধিধর্ল্ং মোণ্ডনেণ্ডমন্ট ধেণ্ডিম,
এনিাযরনণ্ডমন্টাে মোণ্ডনেণ্ডমন্ট ধেণ্ডিম, মানু ণ্ডষর মণ্ডিে করাে আউটণ্ডক
ধচধিত করণ্ডি । ধিধিন্ন েরকারী ধিিাণ্ডগর আইটি ধেণ্ডিণ্ডমর োণ্ডর্ একধত্রত
ICCC িিণ্ডরর েরুরী ও দুণ্ডেোগ িেিস্থাপনা ককন্দ্র ধিোণ্ডি কাে করণ্ডি ো
ধনরাপত্তা িৃ ধদ্ধ এিং িিণ্ডর উন্নততর েনণ্ডেিা প্রদান করণ্ডি। এটি আইনিৃ ঙ্খো
রক্ষ্ায পু ধেিণ্ডক েিাযতাও করণ্ডি।
কগাযার মু ধক্ত ধদিে 2021
 িারণ্ডত প্রধত িের 19 ধডণ্ডেবর কগাযা মু ধক্ত ধদিে ধিোণ্ডি পােন করা িয
এিং এটি পতুেধগে িােণ্ডনর 450 িেণ্ডরর পর িারতীয েিস্ত্র িাধিনী বারা
1961 োণ্ডে কগাযাণ্ডক মু ক্ত করার ধদন ধিোণ্ডি ধচধন্িত করা িয । 2021 োে
কগাযার স্বািীনতার 60 িের পূ ধতে ধিোণ্ডি পােন করা িয ।
কগাযা মু ধক্ত ধদিণ্ডের ইধতিাে:
 পতুেধগেরা 1510 োণ্ডে িারণ্ডতর ধিধিন্ন অংণ্ডি উপধনণ্ডিি স্থাপন কণ্ডরধেে
ধকন্তু 19 িতণ্ডকর কিণ্ডষর ধদণ্ডক িারণ্ডত পতুেধগে উপধনণ্ডিিগুধে কগাযা,
দমন, ধদউ, দাদরা, নগর িাণ্ডিধে এিং অণ্ডেধদিা বীণ্ডপর মণ্ডিে েীমািদ্ধ ধেে।
 কগাযা মু ধক্ত আণ্ডিােন, ো কগাযাণ্ডত পতুেধগে ঔপধনণ্ডিধিক িােণ্ডনর অিোন
টাণ্ডত কচণ্ডযধেে এিং এটি কোট আকাণ্ডরর ধিণ্ডদ্রাণ্ডির মািেণ্ডম শুরু িণ্ডযধেে।
 15 আগি, 1947-এ, েখন িারত স্বািীনতা োি কণ্ডর, তখনও কগাযা
পতুেধগে িােণ্ডনর অিীণ্ডন ধেে।
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 এই ধস্কমটি েীড়া নােোধরগুধেণ্ডক প্রচার করণ্ডি ো েরকারী, কিেরকারী ধিক্ষ্া
প্রধতিান এিং কিেরকারী েীড়া প্রধতিানগুধেণ্ডত শুরু করা িণ্ডি । অধেধম্পক,
এধিযান ও কমনওণ্ডযের্ কগমণ্ডে অন্তিুেক্ত কখোর েনে কিাটেে নােোধর
কখাো িণ্ডে।
ঝাড়খণ্ডের মু খেমন্ত্রী মাওিাদী প্রিাধিত এোকার েনে SAHAY প্রকে চােু
কণ্ডরণ্ডেন
 ঝাড়খণ্ডের মু খেমন্ত্রী, কিমন্ত কোণ্ডরন রাণ্ডেের মাওিাদী-আোন্ত
কেোগুধেণ্ডত Sports Action toward Harnessing Aspiration of
Youth (SAHAY) প্রকে চােু কণ্ডরণ্ডেন ৷ এই ধস্কমটি িামপন্থীর চরমপন্থা
(LWE) দমন করার েনে চােু করা িণ্ডযণ্ডে, ো রাণ্ডেের 24টি কেোর মণ্ডিে
19টি কেোণ্ডক প্রিাধিত কণ্ডরণ্ডে। গ্রাম কর্ণ্ডক ওযাডে পেোয পেেন্ত 14-19
িযেী কেণ্ডে-ণ্ডমণ্ডযণ্ডদর এই প্রকণ্ডের অিীণ্ডন ধনিধন্ধত করা িণ্ডি এিং
িাণ্ডস্কটিে, িধেিে, িধক এিং অোর্ণ্ডেটিণ্ডক্স তাণ্ডদর দক্ষ্তা প্রদিেণ্ডনর
েু ণ্ডোগ কদওযা িণ্ডি।
UP েরকার 25 ধডণ্ডেবর 'ধফ্র স্মাটেণ্ডফান কোেনা' চােু করণ্ডত চণ্ডেণ্ডে
 উত্তর প্রণ্ডদণ্ডির কোগী আধদতেনার্ েরকার 25 ধডণ্ডেবর 'ধফ্র স্মাটেণ্ডফান
কোেনা' চােু করণ্ডত চণ্ডেণ্ডে, ো প্রিীণ ধিণ্ডেধপ কনতা এিং প্রাক্তণ প্রিানমন্ত্রী
অটে ধিিারী িােণ্ডপযীর েমিাধষেকী । এই ধস্কণ্ডমর অিীণ্ডন, রােে েরকার
গ্রােু ণ্ডযট এিং কিষ িণ্ডষের ধিক্ষ্ার্ীণ্ডদর স্মাটেণ্ডফান এিং টোিণ্ডেট ধিতরণ
করণ্ডি।
 25 ধডণ্ডেবর, মু খেমন্ত্রী েু িকণ্ডদর মণ্ডিে 60,000টি স্মাটেণ্ডফান এিং 40,000টি
টোিণ্ডেট ধিতরণ করণ্ডিন। ধডধে িধক্ত কপাটোণ্ডে 38 েণ্ডক্ষ্রও কিধি েু িক
ধনণ্ডেণ্ডদর নাম করধেিার কণ্ডরণ্ডেন।
পাোণ্ডির মু খেমন্ত্রী চরণধেৎ ধেং েগন্নার্ রর্োত্রাণ্ডক ‘রােে উৎেি’ টোগ
ধদণ্ডযণ্ডেন
 পাোণ্ডির মু খেমন্ত্রী চরণধেৎ ধেং চাধন্ন িগিান কৃষ্ণ িেরাম েগন্নার্
রর্োত্রাণ্ডক িাধষেক রােে উৎেি ধিণ্ডেণ্ডি ক াষণা কণ্ডরণ্ডেন । 25 তম শ্রী
িগিান কৃষ্ণ িেরাম েগন্নার্ রর্োত্রার পতাকা প্রদিেণ্ডনর েময এই ক াষণাটি
করা িণ্ডযধেে। ধতধন পাোণ্ডির েু ধিযানার ইেকন মধিণ্ডরর েনে 2.51 ককাটি
টাকা অনু দান ক াষণা কণ্ডরণ্ডেন । উণ্ডিখণ্ডোগেিাণ্ডি, পাোি েরকার
পাধতযাোয 20 একর েধমণ্ডত িগিদ গীতা এিং রামাযণ গণ্ডিষণা ককন্দ্রও
ততধর করণ্ডে।
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কগাযায উন্নযন প্রকণ্ডের েূ চনা করণ্ডেন প্রিানমন্ত্রী নণ্ডরন্দ্র কমাদী
 কগাযা মু ধক্ত ধদিে উপেণ্ডক্ষ্, প্রিানমন্ত্রী নণ্ডরন্দ্র কমাদী কগাযায 650 ককাটি
টাকারও কিধি মূণ্ডেের কিি কণ্ডযকটি উন্নযন প্রকণ্ডের উণ্ডবািন ও ধিধত্তপ্রস্তর
স্থাপন কণ্ডরণ্ডেন । অনু িাণ্ডন ধতধন মু ধক্তণ্ডোদ্ধা ও ‘অপাণ্ডরিন ধিেয’-এর প্রিীণ
তেধনকণ্ডদর েংিিেনা কদন । রাণ্ডেে উন্নযণ্ডনর গধত িণ্ডর রাখার েনে ধতধন
মু খেমন্ত্রী প্রণ্ডমাদ োওযাণ্ডন্তর প্রিংো কণ্ডরণ্ডেন।
 কমাদী উণ্ডবািন করণ্ডিন কণ্ডযকটি িড় প্রকে
 28 ককাটি টাকারও কিধি িেণ্ডয আগুযাদা কফাটে কেে ধমউধেযাণ্ডমর
পু নঃধিকাি।
 কগাযা কমধডণ্ডকে কণ্ডেে ও িােপাতাণ্ডে একটি েু পার কিিাধেটি ব্লক, ো
380 ককাটি টাকারও কিধি িেণ্ডয ধনধমেত িণ্ডযণ্ডে।
 প্রায 220 ককাটি টাকা িেণ্ডয ধনধমেত ধনউ োউর্ কগাযা কেো িােপাতাে।
 প্রায 8.5 ককাটি টাকা িেণ্ডয ধনধমেত আেন্ন কমাপা ধিমানিিণ্ডর এধিণ্ডযিন ধস্কে
কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট কেন্টার।
 মারগাওর দাণ্ডিারধেম-নাণ্ডিধেম-এ একটি গোে-অন্তরক োিণ্ডিিন প্রায 16
ককাটি টাকা িেণ্ডয ধনধমেত িণ্ডযধেে।
ঝাড়খে ধিিানেিা েনতার েধিংেতা, ধেধঞ্চং প্রধতণ্ডরাণ্ডি ধিে পাে কণ্ডরণ্ডে
 ঝাড়খে ধিিানেিা েনতা েধিংেতা প্রধতণ্ডরাি এিং মি ধেধঞ্চং ধিে 2021
পাে কণ্ডরণ্ডে, োর েক্ষ্ে োংধিিাধনক অধিকারগুধের "কােেকর েু রক্ষ্া" প্রদান
করা এিং রাণ্ডেে মানু ণ্ডষর েধিংেতা প্রধতণ্ডরাি করা । একটি েংণ্ডিািনী
অন্তিুেক্ত করার পণ্ডর ধিেটি পাে করা িণ্ডযধেে এিং তার েম্মধতর েনে
রােেপাণ্ডের কাণ্ডে পাঠাণ্ডনা িণ্ডযধেে । একিার ধিজ্ঞাধপত িণ্ডে, পধিমিঙ্গ,
রােস্থান এিং মধণপু ণ্ডরর পণ্ডর ঝাড়খে চতুর্ে রােে িণ্ডয উঠণ্ডি োরা এই
িরণ্ডনর আইন আনার কক্ষ্ণ্ডত্র ।
ধিেটি েম্পণ্ডকে :
 ধিেটি "েখম িা মৃ তুে" এর ধদণ্ডক পধরচাধেত মি ধেধঞ্চংণ্ডয েধড়তণ্ডদর ধিরুণ্ডদ্ধ
ধতন িেণ্ডরর কেে এিং োিিীিন কারাদে ও ₹25 োখ পেেন্ত েধরমানা
প্রদান করণ্ডি ।
 ধেধঞ্চং-এর টনা টণ্ডে োর ফণ্ডে িুক্তণ্ডিাগী আিত িয, কদাষীণ্ডদর 3 িের
পেেন্ত কারাদে এিং ₹1 োখ কর্ণ্ডক ₹3 োখ পেেন্ত েধরমানা করা িণ্ডি ।
ওধড়িার মু খেমন্ত্রী কটণ্ডক ওধড়িার দী েতম কেতু 'টি-ণ্ডেতু'-র উণ্ডবািন কণ্ডরণ্ডেন
 ওধড়িার মু খেমন্ত্রী নিীন পট্টনাণ্ডযক ওধড়িার কটক কেোয মিানদীর উপর
ধনধমেত রাণ্ডেের দী েতম কেতু 'টি-ণ্ডেতু'-র উণ্ডবািন কণ্ডরণ্ডেন । ইংণ্ডরধে
িণেমাো 'T'- আকৃধতর কেতুটি 111 ককাটি টাকা িেণ্ডয ধনধমেত িণ্ডযধেে ।
িাদাবার কগাপীনার্পু র , িাাঁধকর িাইণ্ডদশ্বর কর্ণ্ডক কটণ্ডকর ধেংিনার্ ধপঠাণ্ডক
েংণ্ডোগকারী 4-ধকধম দী ে এই কেতুটি িাদামিা এিং িাাঁধক তিণ্ডদশ্বণ্ডরর মণ্ডিে
প্রায 45 ধকণ্ডোধমটার দূরত্ব `কমাণ্ডত োিােে করণ্ডি ।
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 মু খেমন্ত্রী 28 কফব্রুযাধর, 2014-এ 'টি-ণ্ডেতু'-র ধিধত্তপ্রস্তর স্থাপন কণ্ডরধেণ্ডেন
। ধকন্তু, ধকেু প্রেু ধক্তগত েমেোর কারণ্ডণ, ধনমোণ কাে ধিেধবত িণ্ডযধেে এিং
2018 োণ্ডে এর কাে শুরু িণ্ডযধেে । কেতুটি আণ্ডিপাণ্ডির এোকার প্রায
পাাঁচ-েক্ষ্ মানুণ্ডষর কোগাণ্ডোণ্ডগর েু ধিিা প্রদান করণ্ডি । এটি এোকার কৃধষ,
িেিো ও পেেটন কােেেণ্ডমর উন্নধত টাণ্ডি ।
RBI: গুেরাট িারণ্ডতর িৃ িত্তম উৎপাদন ককন্দ্র িণ্ডয উণ্ডঠণ্ডে
 িারতীয ধরোিে িোণ্ডঙ্কর(RBI) তর্ে অনু োণ্ডর গুেরাট মিারাষ্ট্রণ্ডক ধপেণ্ডন
কফণ্ডে কদণ্ডির িীষেস্থানীয উত্পাদন ককণ্ডন্দ্র পধরণত িণ্ডযণ্ডে। গুেরাট
উৎপাদণ্ডনর ধদক কর্ণ্ডক Gross Value Addition(GVA) FY12 কর্ণ্ডক
FY20 এর মণ্ডিে িাধষেক 15.9 িতাংি িৃ ধদ্ধ কপণ্ডয 5.11 েক্ষ্ ককাটি টাকায
দাাঁধড়ণ্ডযণ্ডে | GVA িে একটি অর্েননধতক কমট্রিক, ো একটি অর্েনীধতণ্ডত পণে
ও পধরণ্ডষিার েরিরাণ্ডির পধরমাণ পধরমাপ কণ্ডর।
কােু ণ্ডিধে েোিূধমণ্ডক তাধমেনাড়ুর 16তম পাধখ অিযারণে ধিণ্ডেণ্ডি ক াষণা
করা িণ্ডযণ্ডে
 তাধমেনাড়ুর ধিেু পুরম কেোয অিধস্থত কােু ণ্ডিধে েোিূধমণ্ডক পধরণ্ডিি িন
ও েেিাযু পধরিতে ন মন্ত্রীর পধরণ্ডিি ও িন েধচি েু রধপযা োহু কতৃেক 16তম
পাধখ অিযারণে ধিণ্ডেণ্ডি ক াষণা করা িণ্ডযণ্ডে । িনেপ্রাণী (েু রক্ষ্া) আইন,
1972 এর িারা 18 এর উপিারা (1) এর অিীণ্ডন ক াষণাটি করা িণ্ডযধেে ।
পু ধেকাট হ্রণ্ডদর পণ্ডরই কােু ণ্ডিধে েোিূধমগুধেণ্ডক দধক্ষ্ণ িারণ্ডতর ধবতীয
িৃ িত্তম কনানা েণ্ডের হ্রদ ধিোণ্ডি উণ্ডিখ করা িয।
িারণ্ডতর প্রর্ম োইিার তিধেে ততধর করণ্ডি মিেপ্রণ্ডদি েরকার
 মিেপ্রণ্ডদি েরকার মিেপ্রণ্ডদি রাণ্ডেে োইিার তিধেে ততধরর প্রস্তাি
অনু ণ্ডমাদন কণ্ডরণ্ডে। এরফণ্ডে, মিেপ্রণ্ডদি কদণ্ডির প্রর্ম রােে িণ্ডি কেখাণ্ডন
োইিার তিধেে িণ্ডত চণ্ডেণ্ডে । োইিার তিধেে ধমউণ্ডটিন প্রধেযাটিণ্ডক
েিে কণ্ডর তুেণ্ডি এিং রাণ্ডেের কে ককানও োযগা কর্ণ্ডক কোণ্ডকরা এর
েু ধিিা কপণ্ডত পাণ্ডর। এর মািেণ্ডম অধিতধকে ত েধমর কক্ষ্ণ্ডত্র রূপান্তণ্ডরর
প্রধেযাটি েু ধিিােনক িণ্ডি।
কম ােণ্ডয কচধর ব্লেম কফধিিোে 2021 পাধেত িে
 কম ােণ্ডযর মু খেমন্ত্রী কনরাড কক োংমা এিং িারণ্ডত োপাণ্ডনর রাষ্ট্রদূত
োণ্ডতাধি েু েুধক ধতন ধদণ্ডনর ধিেং কচধর ব্লেম কফধিিোে 2021 এর
উণ্ডবািন কণ্ডরধেণ্ডেন। এটি 25 কর্ণ্ডক 27 নণ্ডিবর পাধেত িণ্ডযধেে। উৎেিটি
কম ােণ্ডযর ওযাডেে কেক এিং কপাণ্ডো গ্রাউন্ড নামক দুটি কিনু েণ্ডত অনু ধিত
িণ্ডযধেে।
কম ােণ্ডযর ধকেু েনধপ্রয উৎেি:
 নংণ্ডেম নৃ তে উৎেি
 ওযানগাো উৎেি
 আিাইযা
 কিিণ্ডদইনখোম উৎেি
 িাদ শুে
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নাগােোন্ড পু ধেি ‘Call your Cop’ কমািাইে অোপ চােু কণ্ডরণ্ডে

ধিমাচে প্রণ্ডদি পু ধেিণ্ডক 'কপ্রধেণ্ডডন্টে কাোর' পু রস্কাণ্ডর েম্মাধনত করা িে

 নাগােোণ্ডন্ডর DGP টি. েন েংকুমার আনু িাধনকিাণ্ডি ককাধিমায পু ধেি েদর

 ধিমাচে প্রণ্ডদি পু ধেি ধেমোর ঐধতিাধেক ধরে গ্রাউণ্ডন্ড ‘কপ্রধেণ্ডডন্টে

দফতণ্ডর ‘Call your Cop’ কমািাইে অোপ চােু কণ্ডরণ্ডেন। অোপটি

কাোর অোওযাডে’ অনু িান পধরচােনা কণ্ডরণ্ডে। রােেপাে এই উপেণ্ডক্ষ্ রােে

Excellogics Tech Solutions Pvt Ltd বারা ততধর করা িণ্ডযণ্ডে ৷ অোপটি

পু ধেিণ্ডক ‘কপ্রধেণ্ডডন্টে কাোর অোওযাডে’ প্রদান কণ্ডরন। পু ধেণ্ডির

রাণ্ডেের েমস্ত নাগধরকণ্ডদর ধিণ্ডিষ কণ্ডর োরা দুদে িাগ্রস্ত তাণ্ডদর েরােধর

মিাপধরচােক েেয কুন্ডু রােে পু ধেণ্ডির পক্ষ্ কর্ণ্ডক পু রস্কারটি গ্রিণ কণ্ডরন।
এই অনু িাণ্ডনর প্রিান অধতধর্ ধেণ্ডেন রােেপাে রাণ্ডেন্দ্র ধিশ্বনার্ আরণ্ডেকার

পু ধেণ্ডির োণ্ডর্ কোগাণ্ডোগ করণ্ডত েক্ষ্ম করণ্ডি |
 অোণ্ডপর তিধিষ্টেগুধের মণ্ডিে রণ্ডযণ্ডে একটি ধডণ্ডরেধর, েতকে তা, টুেধরি
টিপে, এেওএে, ধনকটতম পু ধেি কিিন এিং অনু েন্ধান। নাগধরকরা
কেণ্ডকাণ্ডনা অোন্ড্রণ্ডযড কফাণ্ডন গুগে কিার কর্ণ্ডক অোপটি ডাউনণ্ডোড করণ্ডত
পারণ্ডিন। গুগে কিার কর্ণ্ডক অোপটি ডাউনণ্ডোড করা োণ্ডি। এই অোণ্ডপর
মািেণ্ডম, আপধন খির, আপণ্ডডট, পরামিে ইতোধদর মণ্ডতা ধিজ্ঞধিও কপণ্ডত
পাণ্ডরন।

এিং ধিণ্ডিষ অধতধর্ ধেণ্ডেন মু খেমন্ত্রী েয রাম ঠাকুর। ধিমাচে প্রণ্ডদি পু ধেি
িারণ্ডতর অষ্টম রােে পু ধেি িাধিনী োরা এই েম্মানটি কপণ্ডযণ্ডে।
‘কপ্রধেণ্ডডন্টে কাোর অোওযাডে’ েম্পণ্ডকে :
 ‘কপ্রধেণ্ডডন্টে কাোর অোওযাডে’ িে একটি ধিণ্ডিষ কৃধতত্ব পু রস্কার | ো রােে
পু ধেণ্ডির মানিতার কেিার পািাপাধি কমেক্ষ্মতা, কপিাদাধরত্ব, েততা,
মানিাধিকার েু রক্ষ্া এিং অনোনে ধিষযগুধে প্রদিেন কণ্ডর |
নাগা কিধরণ্ডটে গ্রাম ‘ধকোমায’ িনেধিে উৎেি পাধেত িে

ককরাো পেেটন অধিজ্ঞতামূ েক পেেটণ্ডনর েনে ‘STREET’ প্রকে চােু কণ্ডরণ্ডে

 নাগােোণ্ডন্ডর েিণ্ডচণ্ডয িড় োংস্কৃধতক উৎেি িনেধিে ‘নাগা কিধরণ্ডটে’ গ্রাম

 ককরাো পেেটন ককরাোর অিেন্তরীণ ও গ্রামীণ পিাৎিূধমণ্ডত পেেটণ্ডনর প্রচার

ধকোমাণ্ডত ঐধতিেিািী েঙ্গীত, নৃ ণ্ডতের োণ্ডর্ শুরু িণ্ডযণ্ডে। এটি িনেধিে

ও পেেটনণ্ডক ধনণ্ডয োওযার েনে ‘STREET’ প্রকে চােু কণ্ডরণ্ডে। প্রকেটি

উত্েণ্ডির 22 তম েংস্করণ এিং এটি নাগােোণ্ডন্ডর 6টি কেোয উদোধপত

দিেকণ্ডদর এইেি অঞ্চণ্ডের তিধচত্রে অনু িি করণ্ডত োিােে করণ্ডি৷

িণ্ডত চণ্ডেণ্ডে ৷ 2019 োণ্ডের 20 তম েংস্করণ্ডণ 282,800 েণ্ডনরও কিধি

‘STREET’

মানু ষ উৎেিটি পধরদিেন কণ্ডরধেণ্ডেন, োর মণ্ডিে 3,000 টিরও কিধি ধিণ্ডদিী

িে

Sustainable,

Tangible,

Responsible,

Experiential, Ethnic, Tourism hubs এর েংধক্ষ্ি রূপ।

পেেটক এিং কমপণ্ডক্ষ্ 55,500 েণ্ডনরও কদিীয পেেটক ধেণ্ডেন।

প্রকণ্ডের উণ্ডেিে:

িধরযানার মু খেমন্ত্রী ‘িধরযানা ককৌিে করােগার ধনগম’ ওণ্ডযি-ণ্ডপাটোে চােু

 ‘STREET’ প্রকণ্ডের েক্ষ্ে িে ভ্রমণকারীণ্ডদর োমণ্ডন ককরাো রাণ্ডেের

কণ্ডরণ্ডেন

অননে পধরচয তুণ্ডে িরা। এটি পেেটন খাণ্ডত প্রিৃ ধদ্ধর একটি ধিিাে েম্ভািনাও
প্রদান করণ্ডি এিং উণ্ডিখণ্ডোগে পধরিতে ন আনণ্ডি।
 প্রকেটি পেেটন উন্নযন এিং ককরাো রাণ্ডেের মানু ণ্ডষর োিারণ েীিণ্ডনর মণ্ডিে
পারিধরকিাণ্ডি েম্পকে গণ্ডড় তুেণ্ডি।
 প্রকেটি দাধযত্বিীে পেেটন ধমিন বারা পধরকধেত, োধতেংণ্ড র ধিশ্ব পেেটন
েংস্থার 'অন্তিুেধক্তমূেক িৃ ধদ্ধর েনে পেেটন' কলাগান বারা অনু প্রাধণত।

 িধরযানার মু খেমন্ত্রী মণ্ডনাির োে খট্টর ‘িধরযানা ককৌিে করােগার ধনগম
কপাটোে’ চােু কণ্ডরণ্ডেন এিং িধরযানার গুরুগ্রাণ্ডম অটে পাকে ও স্মৃধত ককন্দ্র
স্থাপণ্ডনর ক াষণা কণ্ডরণ্ডেন । এোড়া ধতধন ধিধিন্ন কক্ষ্ণ্ডত্র কেরা কেিা প্রদাণ্ডনর
েনে 78 েন কমেকতে া ও কমেচারীণ্ডকও েম্মাধনত কণ্ডরন । ধতধন একটি
‘Vyavastha Parivartan Se Susashan’ এিং 2022 অধফধেযাে
কোণ্ডেন্ডারও চােু কণ্ডরন ।
কণোটক েরকার 'ই-রুধপ' িাস্তিাযণ্ডনর েনে NPCI এিং SBI এর োণ্ডর্

করাপওণ্ডয পধরণ্ডষিা চােু করার েনে িারাণেী প্রর্ম িারতীয িির িণ্ডয উণ্ডঠণ্ডে

পাটেনারিীপ কণ্ডরণ্ডে

 উত্তর প্রণ্ডদণ্ডির একটি িির িারাণেী োনেট কমাণ্ডনার েনে পািধেক

 কণোটক েরকার নোিনাে কপণ্ডমন্টে কণ্ডপোণ্ডরিন অফ ইধন্ডযা (NPCI) এিং

ট্রােণ্ডপাণ্ডটের একটি কমাড ধিোণ্ডি করাপওণ্ডয পধরণ্ডষিা শুরু করার কক্ষ্ণ্ডত্র

কিট িোঙ্ক অফ ইধন্ডযা (SBI) এর োণ্ডর্ পাটেনারিীপ কণ্ডরণ্ডে োণ্ডত

প্রর্ম িারতীয িির িণ্ডত চণ্ডেণ্ডে। প্রস্তাধিত করাপওণ্ডযটি কোন্ট করেওণ্ডয

স্কোরধিপ কপ্রাগ্রাণ্ডমর অিীণ্ডন োত্রণ্ডদর েনে 'e-RUPI' কপণ্ডমন্ট েধেউিন

কিিন (িারাণেী েংিন) কর্ণ্ডক চাচে কস্কাযার (ণ্ডগাণ্ডদৌধেযা) এর মণ্ডিে 3.45

েক্ষ্ম এিং িাস্তিাযন করা োয । 'e-RUPI' ধরধডম করার েনে, ধচধিত

ধকধম দূরত্ব কিার করণ্ডি | এর িেয িণ্ডি 400 ককাটি টাকারও কিধি, ো ককন্দ্রী
েরকার এিং রােে েরকাণ্ডরর মণ্ডিে 80:20 অনু পাণ্ডত ধিিক্ত । িধেধিযা এিং
কমধক্সণ্ডকার পর িারত িণ্ডি ধিণ্ডশ্বর তৃতীয কদি কেখাণ্ডন পািধেক ট্রােণ্ডপাণ্ডটের
েনে করাপওণ্ডয িেিিার করা িণ্ডি।
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প্রধতিানগুধে একটি অোধপ্লণ্ডকিন িেিিার কণ্ডর ধিক্ষ্ার্ীণ্ডদর বারা প্রদধিেত
QR ককাড িা SMS ধেং স্কোন করণ্ডি । 'e-RUPI' িে NPCI বারা প্রদত্ত
একটি নগদিীন এিং কোগাণ্ডোগিীন অর্েপ্রদান করার উপায এিং এটি ধেকপ্রুফ কডধেিাধর কেনণ্ডদন ধনধিত করণ্ডত িেিিার করা িণ্ডি ।
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ই-রুধপর েু ধিিা:

প্রধতরক্ষ্ামন্ত্রী রােনার্ ধেং েখনউণ্ডত েণ্ডমাে কক্ষ্পণাস্ত্র উৎপাদন ইউধনণ্ডটর

 ধডধেটাে কপণ্ডমন্ট প্লোটফমে e-RUPI কণোটক েরকাণ্ডরর স্কোরধিপ

উণ্ডবািন করণ্ডেন

কপ্রাগ্রাণ্ডমর অিীণ্ডন কোগে ধিক্ষ্ার্ীণ্ডদর েনে ধিক্ষ্া ধফ প্রদাণ্ডনর "ধেক-প্রুফ"

 িারণ্ডতর প্রধতরক্ষ্ামন্ত্রী রােনার্ ধেং েখনউণ্ডত েণ্ডমাে অোণ্ডরাণ্ডিে েুে

প্রদান ধনধিত করণ্ডত িেিিার করা িণ্ডি । এই প্রধেযার একটি অংি ধিোণ্ডি,

ধমোইে ততধর ইউধনণ্ডটর ধিধত্তপ্রস্তর স্থাপন কণ্ডরণ্ডেন । ধতধন েখনউণ্ডতও

কণোটক েরকার ধিক্ষ্ার্ীণ্ডদর কমািাইণ্ডে ই-িাউচার েরিরাি করণ্ডি ।
িাউচার ককাডটি ধফচার কফাণ্ডনও পাওযা োণ্ডি । ধিক্ষ্ার্ীরা ধফ প্রদাণ্ডনর

DRDO প্রধতরক্ষ্া প্রেু ধক্ত এিং পরীক্ষ্া ককণ্ডন্দ্রর ধিধত্ত স্থাপন কণ্ডরধেণ্ডেন ।
BrahMos প্রকে 5,500 টি নতুন কাণ্ডের েু ণ্ডোগ ততধর করণ্ডত োিােে

উণ্ডেণ্ডিে ধচধিত কণ্ডেে িা ইনধিটিউণ্ডট ই-RUPI ধরধডম করণ্ডত েক্ষ্ম

করণ্ডি।

িণ্ডি।

BrahMos ধমোইে েম্পণ্ডকে :

তাধমেনাড়ু েরকার “CM Dashboard Tamil Nadu 360” পেেণ্ডিক্ষ্ণ িেিস্থা

 BrahMos িারণ্ডতর প্রধতরক্ষ্া গণ্ডিষণা ও উন্নযন েংস্থা (DRDO) এিং

চােু কণ্ডরণ্ডে

রাধিযার NPOM-এর মণ্ডিে একটি কেৌর্ উণ্ডদোগ । েণ্ডমাে কক্ষ্পণাণ্ডস্ত্রর নাম

 তাধমেনাড়ু েরকার কচন্নাইণ্ডত মু খেমন্ত্রী (ধেএম) ডোিণ্ডিাডে মধনটধরং ধেণ্ডিম,

এণ্ডেণ্ডে িারণ্ডতর েমপু ত্র নদী এিং রাধিযার মস্কিা নদী কর্ণ্ডক।

“CM Dashboard Tamil Nadu 360” চােু কণ্ডরণ্ডে। এটি মু খেমন্ত্রীণ্ডক
েমস্ত কেোণমূ েক প্রকেগুধেণ্ডক ট্রোক করণ্ডত েক্ষ্ম করণ্ডি |
ডোিণ্ডিাডেটি েম্পণ্ডকে :
 এই ডোিণ্ডিাডেটি রােে েরকাণ্ডরর েমস্ত ধিিাগ, মূ ে েোিাণ্ডরর কিাণ্ডরে
কেণ্ডিে, িৃ ধষ্টপাণ্ডতর িরণ প্রিৃধত েম্পণ্ডকে ধরণ্ডযে-টাইম তর্ে েরিরাি করণ্ডি,

 েম্প্রধত, িারত চধন্ডপুণ্ডরর েমধিত পরীক্ষ্া পধরের কর্ণ্ডক েণ্ডমাে
েু পারেধনক েুে কক্ষ্পণাণ্ডস্ত্রর িাযু েংস্করণ্ডণর েফেিাণ্ডি পরীক্ষ্া করা
িণ্ডযণ্ডে ।
তাধমেনাড়ুর মু খেমন্ত্রী ‘Meendum Manjappai’ প্রকে চােু কণ্ডরণ্ডেন
 তাধমেনাড়ুর মু খেমন্ত্রী এম.ণ্ডক. িোধেন েনোিারণ্ডণর বারা কাপণ্ডড়র িোণ্ডগর

ো 25টি খাদেিেে/েিধে/ফণ্ডের দাণ্ডমর ধস্থধতিীেতা ধনরীক্ষ্ণ কণ্ডর এিং এটি

িেিিারণ্ডক উৎোধিত করণ্ডত এিং প্লাধিণ্ডকর িোণ্ডগর িেিিারণ্ডক ধনরুৎোধিত

েম্ভািে মূ েে িৃ ধদ্ধর অনু মান প্রান করণ্ডি |

করার েনে ‘Meendum Manjappai’নামক একটি প্রকে চােু কণ্ডরণ্ডেন ।

মিেপ্রণ্ডদণ্ডি ধিশ্ব েঙ্গীত তানণ্ডেন উৎেি আণ্ডযাধেত িণ্ডযণ্ডে

'িেু দ' কাপণ্ডড়র িোগ িা 'মােপাই' িেিিার করার মূ ে উণ্ডেিে িে এই

 মিেপ্রণ্ডদণ্ডির কগাযাধেযণ্ডর ধিশ্ব েঙ্গীত তানণ্ডেন উৎেণ্ডির 97তম েংস্করণ

পধরণ্ডিি-িান্ধি িোগ িেিিাণ্ডর এিং প্লাধিণ্ডকর িোগ িেেন করণ্ডত েনগণণ্ডক

শুরু িণ্ডযণ্ডে। িিণ্ডর 25 ধডণ্ডেবর কর্ণ্ডক 30 ধডণ্ডেবর পেেন্ত পাাঁচ ধদনিোপী

উৎোধিত করা । রােে েরকার 1 োনু যারী, 2019 কর্ণ্ডক 14 িরণ্ডণর

ধিশ্ব েঙ্গীত তানণ্ডেন উৎেি শুরু িণ্ডযণ্ডে । অনু িাণ্ডনর মঞ্চ ততধর করা িণ্ডযণ্ডে

প্লাধিণ্ডকর উত্পাদন, িেিিার, কিাণ্ডরে, ধিতরণ, পধরিিন িা ধিেণ্ডযর উপর

ওমকাণ্ডরশ্বণ্ডর অিধস্থত ধেদ্ধনার্ মধিণ্ডরর ধর্ণ্ডম । েঙ্গীত উৎেণ্ডি শুিু িারত

ধনণ্ডষিাজ্ঞা োধর কণ্ডরধেে ।

কর্ণ্ডক নয, ধিণ্ডদি কর্ণ্ডকও অণ্ডনক ধিেী অংি কনণ্ডিন।
 প্রর্ম োতটি কনোটে তানণ্ডেণ্ডনর েমাধি ও মিম্মদ ঝাউণ্ডের েমাধি প্রস্তুত

Economy News in Bengali

মণ্ডঞ্চ অনু ধিত িয। অষ্টম কনোটেটি িণ্ডি 30 ধডণ্ডেবণ্ডর ধঝেধমে নদীর তীণ্ডর

ADB িারণ্ডতর নগর পধরণ্ডষিার উন্নধতর েনে 350 ধমধেযন USD ঋণ্ডণর

| কিষ েংধক্ষ্ি কনোটেটি একই ধদণ্ডন কগাযাধেযর কফাণ্ডটে অনু ধিত িণ্ডি।

অনু ণ্ডমাদন কণ্ডরণ্ডে
 এধিযান কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট িোঙ্ক (ADB) িারণ্ডতর নগর পধরণ্ডষিার উন্নধতর
েনে 2653.05 ককাটি টাকা (USD 350 ধমধেযন ঋণ অনু ণ্ডমাদন কণ্ডরণ্ডে।
এই ঋণটি িহুণ্ডর দধরদ্র, অর্েননধতকিাণ্ডি দুিেে ধিিাগ এিং ধনম্ন-আণ্ডযর
কগািীগুধেণ্ডক উপকৃত করার েনে আিােন ও নগর ধিষযক মন্ত্রক
(MoHUA) বারা প্রণীত নীধতগুধেণ্ডক িাস্তিাযন করণ্ডত োিােে করণ্ডি ।
 পাইপেু ক্ত েে েরিরাি এিং উন্নত েোধনণ্ডটিণ্ডনর োিেেনীন কিাণ্ডরেণ্ডক
ত্বরাধিত করার েনে আিােন ও নগর ধিষযক মন্ত্রক বারা প্রধতধিত
নীধতগুধেণ্ডক এই ঋণ িাস্তিাযন করণ্ডত োিােে করণ্ডি ৷ এটি েম্প্রধত চােু
িওযা োতীয কপ্রাগ্রাম অটে ধমিন ফর ধরেু ণ্ডিণ্ডনিন অোন্ড আরিান
ট্রােফরণ্ডমিন (AMRUT) 2.0 এর অংি |
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নণ্ডিবণ্ডর পাইকাধর মূ েেস্ফীধত 14.23% কিণ্ডড়ণ্ডে
 পাইকাধর মূ েে েূ চক (WPI) এর উপর ধিধত্ত কণ্ডর উত্পাদকণ্ডদর মু দ্রাস্ফীধত
নণ্ডিবণ্ডর 14.23 িতাংি (িতে মান ধেধরণ্ডে েিেকাণ্ডের েণ্ডিোণ্ডচ্চ) কিণ্ডড়ণ্ডে ।
এটি WPI এর (প্রিানত খধনে কতে, িাতু, অপধরণ্ডিাধিত কপণ্ডট্রাধেযাম এিং
প্রাকৃধতক গোণ্ডের দাম িৃ ধদ্ধর কারণ্ডণ) ডিে ধডধেণ্ডটর অষ্টম মাে। পাইকাধর
মূ েে-ধিধত্তক েূ চক (WPI) মূ েেস্ফীধতর ধিধত্ত িের িে 2011-12 োে।
ADB 2021-2022 অর্েিেণ্ডরর েনে 9.7% িারণ্ডতর অর্েনীধত িৃ ধদ্ধর পূ িোিাে
ধদণ্ডযণ্ডে
 এধিযান কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট িোঙ্ক িারণ্ডতর েনে 2021 োণ্ডের অর্েনীধতর িৃ ধদ্ধর
পূ িোিাে 10 িতাংি কর্ণ্ডক কধমণ্ডয 9.7 িতাংি কণ্ডরণ্ডে | ধকন্তু 2022 োণ্ডের
অর্েনীধতর িৃ ধদ্ধর পূ িোিাে 7.5 িতাংণ্ডি অপধরিধতে ত করণ্ডখ ধদণ্ডযণ্ডে।
অধগ্রম কর েংগ্রি 54% কিণ্ডড় 4.60 েক্ষ্ ককাটি টাকা িণ্ডযণ্ডে
 অর্ে মন্ত্রণ্ডকর মণ্ডত, এই অর্েিেণ্ডর এ পেেন্ত অধগ্রম কর েংগ্রি 53.50 িতাংি
কিণ্ডড় 4.60 েক্ষ্ ককাটি টাকা িণ্ডযণ্ডে, ো অর্েনীধত পু নরুদ্ধাণ্ডরর ইধঙ্গত ধদণ্ডে
। 16 ধডণ্ডেবর পেেন্ত 2021-22 োণ্ডের প্রতেক্ষ্ কর েংগ্রি ধেে 9.45 েক্ষ্
ককাটি টাকা, ো এক িের আণ্ডগ ধেে 5.88 েক্ষ্ ককাটি টাকা | এরফণ্ডে,
2021-22 োণ্ডে প্রতেক্ষ্ কর েংগ্রি িৃ ধদ্ধ কপণ্ডযণ্ডে 60.8 িতাংি |
িারত েিেকাণ্ডের েণ্ডিোচ্চ িাধষেক FDI করধেিার কণ্ডরণ্ডে
 িারত 2020-21 োণ্ডে েিেকাণ্ডের েণ্ডিোচ্চ িাধষেক প্রতেক্ষ্ ধিণ্ডদিী
ধিধনণ্ডযাণ্ডগর প্রিাি $81.97 ধিধেযন নধর্িুক্ত কণ্ডরণ্ডে । গত োতটি আধর্েক
িেণ্ডর FDI প্রিাি $440 ধিধেযণ্ডনর কিধি, ো গত 21 আধর্েক িেণ্ডর কমাট
FDI প্রিাণ্ডির প্রায 58% । িীষে পাাঁচটি কদি কেখান কর্ণ্ডক 2014-2021 এর
মণ্ডিে FDI ইকুেইটি ইনণ্ডলা গৃ িীত িণ্ডযধেে কেগুধে িে ধেঙ্গাপু র, মধরিাে,
মাধকে ন েু ক্তরাষ্ট্র, কনদারেোন্ড এিং োপান ৷
Ind-Ra FY22 এ িারণ্ডতর GDP 9.4% অনু মান কণ্ডরণ্ডে


করটিং এণ্ডেধে, ইধন্ডযা করটিং অোন্ড ধরোচে (Ind-Ra) আধর্েক িের-2022এর ধবতীয তত্রমাধেণ্ডক (Q2 FY22) িারণ্ডতর কমাট কদিে উৎপাদন

(GDP) 3 িতাংি এিং FY22-এ 9.4 িতাংণ্ডি আিা করণ্ডে ৷ Q1 FY22এ কমেণ্ডক্ষ্ণ্ডত্র গধতিীেতা কিেোইণ্ডনর কচণ্ডয 26 িতাংি কম এিং
কিেোইণ্ডনর তুেনায িেণ্ডর 16 িতাংি কম ধেে েরকাণ্ডরর মূ েিন িেয
(capex) Q2 FY22-এ 51.9 িতাংি িৃ ধদ্ধ কপণ্ডযণ্ডে ো FY21 Q2-এ
26.3 িতাংি ধেে৷
EIU-এর WoLiving Indexrldwide Cost of 2021 ক াষণা করা িণ্ডযণ্ডে

 কতে আধিি 2021 োণ্ডে মাধকে ন ডোণ্ডরর ধিপরীণ্ডত ইেরাণ্ডযধে মু দ্রা
কিণ্ডকণ্ডের মূ েে িৃ ধদ্ধর পািাপাধি মু ধদ এিং পধরিিণ্ডনর মূ েে িৃ ধদ্ধর কারণ্ডণ 5ম
স্থান কর্ণ্ডক িীণ্ডষে উণ্ডঠধেে। ধেধরযার দাণ্ডমস্ক ধিণ্ডশ্বর েিণ্ডচণ্ডয েস্তা িির
ধিোণ্ডি স্থান কপণ্ডযণ্ডে।
েূ চণ্ডকর মূ ে পণ্ডযন্ট:
 ধিশ্বিোপী োপ্লাই কচইন েমেো, ধিধনময িাণ্ডরর পধরিতে ন এিং কিাক্তাণ্ডদর
চাধিদা পধরিতে ণ্ডনর কারণ্ডণ পণে ও অনোনে পণ্ডণের দাম কিণ্ডড়ণ্ডে। পধরিিন
মূ েে েূ চণ্ডক দ্রুততম োি অেেন কণ্ডরণ্ডে এিং তারপণ্ডর িধক্তর দাম িৃ ধদ্ধ
কপণ্ডযণ্ডে।
 2021 োণ্ডে পণে ও পধরণ্ডষিার দাম 3.5% কিণ্ডড়ণ্ডে ো 2020 োণ্ডে ধবগুণ
িণ্ডয 1.9% িণ্ডযণ্ডে।
 করাম, ইতাধে রাংধকংণ্ডযর েিণ্ডচণ্ডয িড় পতন কদণ্ডখণ্ডে 32 তম কর্ণ্ডক 48
তম স্থাণ্ডন এিং কতিরান, ইরান 79 তম কর্ণ্ডক 29 তম স্থাণ্ডন উণ্ডঠণ্ডে।
 িংকংণ্ডয কপণ্ডট্রাণ্ডের দাম েিণ্ডচণ্ডয কিধি ধেে প্রধত ধেটাণ্ডর 2.50 ডোর।
েোণ্ডন্ডড ধেগাণ্ডরণ্ডটর দাম গণ্ডড় 6.7% কিণ্ডড়ণ্ডে।
ধফচ করটিং িারণ্ডতর FY22 ধেধডধপ প্রিৃ ধদ্ধর পূ িোনু মান হ্রাে কণ্ডর 8.4% কণ্ডরণ্ডে
 Fitch Ratings 2021-22 (FY22) আধর্েক িেণ্ডর িারণ্ডতর অর্েননধতক
প্রিৃ ধদ্ধর পূ িোিাে কধমণ্ডয 8.4 িতাংি কণ্ডরণ্ডে এিং FY23-এর েনে প্রিৃ ধদ্ধর
পূ িোিাে িাধড়ণ্ডয 10.3 িতাংি কণ্ডরণ্ডে
ধডণ্ডেবণ্ডরর ধরণ্ডপাণ্ডটে :
 িারণ্ডতর ধেধডধপ FY22-এর এধপ্রে-েু ন ককাযাটোণ্ডরর তুেনায FY22-এর
ধবতীয ককাযাটোণ্ডর 11.4 িতাংি িৃ ধদ্ধ কপণ্ডযণ্ডে। FY23-এর চতুর্ে
ককাযাটোণ্ডরর তুেনায FY22-এ এধপ্রে-েু ন ককাযাটোণ্ডর অর্েনীধত 4 িতাংি
েংকুধচত িণ্ডযণ্ডে।
 COVID-19-এর কারণ্ডণ FY21-এ িারতীয অর্েনীধত 7.3 িতাংি েংকুধচত
িণ্ডযধেে।
 করটিং এণ্ডেধে আিা কণ্ডরণ্ডে কে কিডোইন মূ েেস্ফীধত 2022 োণ্ডে গড় 4.9
িতাংি এিং 2023 োণ্ডে 4.2 িতাংি িণ্ডি, ো 2021 োণ্ডে 5 িতাংি ধেে|
 িারণ্ডত, েনেংখোর এক-তৃতীযাংণ্ডিরও কম েম্পূ ণরূে ণ্ডপ টিকা কদওযা
িণ্ডযণ্ডে এিং নতুন Omicron রূপটি পু নরুদ্ধাণ্ডরর কক্ষ্ণ্ডত্র একটি নতুন ঝুাঁ ধক
ততধর কণ্ডরণ্ডে।

 ইণ্ডকানধমি ইণ্ডন্টধেণ্ডেে ইউধনট (EIU) ধিশ্বিোপী েীিনোত্রার িেয েূ চক
2021 ক াষণা কণ্ডরণ্ডে । েূ চক অনু োযী কতে আধিি 2021 োণ্ডে ইেরাণ্ডযণ্ডে
িেিাণ্ডের েনে ধিণ্ডশ্বর েিণ্ডচণ্ডয িেযিহুে িির িণ্ডয উণ্ডঠণ্ডে ও পোধরে, ফ্রাে

ICRA করটিং এণ্ডেধে অনু মান করণ্ডে কে FY22-23 এ িারণ্ডতর অর্েনীধত 9%

এিং ধেঙ্গাপু রণ্ডক কেৌর্িাণ্ডি দখে করণ্ডত কঠণ্ডে ধদণ্ডযণ্ডে। ধবতীয স্থাণ্ডন েু ধরখ
এিং িংকং ের্ােণ্ডম চতুর্ে এিং পঞ্চম স্থাণ্ডন।

2023 অর্েিেণ্ডর 9% িাণ্ডর িৃ ধদ্ধ পাণ্ডি । চেধত অর্েিেণ্ডরর ধবতীয ককাযাটোণ্ডর
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িাণ্ডর িৃ ধদ্ধ পাণ্ডি
 ICRA কেধডট করটিং এণ্ডেধে আিা কণ্ডরণ্ডে কে িারণ্ডতর GDP 2022 এিং
িারতীয অর্েনীধত 8.4 িতাংি িাণ্ডর িৃ ধদ্ধ কপণ্ডযণ্ডে ।

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

Monthly Current Affairs PDF in Bengali | December 2021

Rankings & Reports News in Bengali

তাধেকার িাইোইটে:

িধক্তর ধদক কর্ণ্ডক িারত এধিযা-পোধেধফক অঞ্চণ্ডে 4র্ে স্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডে|

 ধিণ্ডশ্বর 3য িনী মধিো মোণ্ডকধে স্কট, েনধিনতষী, কেখক এিং অোমােন
প্রধতিাতা কেফ কিণ্ডোণ্ডের প্রাক্তন স্ত্রী 2021 োণ্ডের কফািেণ্ডের ধিণ্ডশ্বর 100
েন েিণ্ডচণ্ডয ক্ষ্মতািােী মধিোর িীণ্ডষে আণ্ডেন, ধেধন োমোন চোণ্ডেের
অোণ্ডেো মাণ্ডকে েণ্ডক ধপেণ্ডন কফণ্ডে ধদণ্ডযণ্ডে |

িারণ্ডতর কমাট 100-র মণ্ডিে 37.7 কস্কার রণ্ডযণ্ডে। িারণ্ডতর োমধগ্রক কস্কার
2020 এর তুেনায 2 পণ্ডযন্ট কণ্ডমণ্ডে | িারত এধিযার এই তাধেকাণ্ডত স্থান

 মাধকে ন েু ক্তরাণ্ডষ্ট্রর িাইে কপ্রধেণ্ডডন্ট কমো িোধরে তাধেকায ধবতীয স্থাণ্ডন
আণ্ডেন |

পাওযা 18টি কদণ্ডির মণ্ডিে একটি কদি |

 েোণ্ডনট ইণ্ডযণ্ডেন, প্রর্ম মধিো োর নাম মাধকে ন কট্রোধর কেণ্ডেটাধর ধিণ্ডেণ্ডি
তাধেকায 39তম স্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডে৷

এধিযা পাওযার ইনণ্ডডক্স 2021: িারত চতুর্ে স্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডে
 Lowy Institute Asia Power Index 2021 অনু োযী 26টি কদণ্ডির মণ্ডিে

এধিযা-পোধেধফক অঞ্চণ্ডে োমধগ্রক িধক্তর েনে িীষে 10টি কদি িে:
 মাধকে ন েু ক্তরাষ্ট্র

 তাধেকায অপরাি উইনণ্ডফ্র (23), কেধেন্ডা আডোনে(34), ধরিানা (68) এিং
অনোনেরাও আণ্ডেন |

 চীন

 তাধেকায েিণ্ডচণ্ডয কম িযেী মধিো কটের েু ইফ্ট (31 িের িযেী) 78 তম
স্থাণ্ডন আণ্ডেন এিং েিণ্ডচণ্ডয িযস্ক মধিো রাণী এধেোণ্ডির্ II (95 িের িযেী)
70 তম স্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডেন|
IIT Madras ‘ARIIA র্যাধঙ্কং 2021’-এ প্রর্ম স্থান অেেন কণ্ডরণ্ডে

 োপান
 িারত
 রাধিযা
 অণ্ডেধেযা
 দধক্ষ্ণ ককাধরযা
 ধেঙ্গাপু র
 ইণ্ডিাণ্ডনধিযা
 র্াইেোন্ড
অর্েমন্ত্রী ধনমেো েীতারামন কফািেণ্ডের 2021-এ ধিণ্ডশ্বর 100 েন েিণ্ডচণ্ডয
ক্ষ্মতািােী মধিোর তাধেকায 37তম স্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডেন
 িারণ্ডতর অর্েমন্ত্রী (FM), ধনমেো েীতারামন কফািেণ্ডের ধিণ্ডশ্বর 100 েন
েিণ্ডচণ্ডয িধক্তিােী মধিো 2021 িা 18তম েংস্করণ্ডণর কফািেণ্ডের ধিণ্ডশ্বর
100 েন েিণ্ডচণ্ডয ক্ষ্মতািােী মধিোর তাধেকায 37 তম স্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডেন।
ধতধন টানা 3য িেণ্ডরর েনে তাধেকায স্থান কপণ্ডযণ্ডেন। ধতধন 2020 োণ্ডে
তাধেকায 41তম এিং 2019 োণ্ডে 34তম স্থাণ্ডন ধেণ্ডেন। িারণ্ডতর েিম
মধিো ধিধেযণ্ডনযার এিং েিণ্ডচণ্ডয িনী স্ব-ধনধমেত ধিধেযণ্ডনযার ফাল্গুনী নাযার
তাধেকায 88 তম স্থাণ্ডন আণ্ডেন। কফািেে 2021-এর ধিণ্ডশ্বর 100 েন
ক্ষ্মতািােী মধিোর তাধেকায মাত্র 4 েন িারতীয মধিো স্থান কপণ্ডযণ্ডে৷
তাধেকায অনোনে িারতীয মধিোরা িণ্ডেন:
 িারণ্ডত একটি তাধেকািুক্ত আইটি ককাম্পাধনর কনতৃত্ব কদওযা প্রর্ম মধিো
HCL কটকণ্ডনােধের কচযারপােেন করািধন নাদার মােণ্ডিাত্রা তাধেকায 52তম
স্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডেন৷
 ধকরণ মেু মদার ি, এধক্সধকউটিি কচযারপােেন এিং িাণ্ডযাকণ্ডনর প্রধতিাতা
তাধেকায 72 তম স্থাণ্ডন আণ্ডেন | ধতধন 1978 োণ্ডে িারণ্ডতর িৃ িত্তম
তাধেকািুক্ত িাণ্ডযাফামোধেউটিকোে ফামে প্রধতিা কণ্ডরন।
15

 IIT Madras CFTIs/ কেরাে ইউধনিাধেেটি/ ইনধিটিউট অফ নোিনাে
ইমণ্ডপাণ্ডটেে (কটকধনকোে) ধিিাণ্ডগর অিীণ্ডন টানা তৃতীয িেণ্ডরর েনে
ইনধিটিউিনে অন ইণ্ডনাণ্ডিিন অোধচিণ্ডমন্টে (ARIIA) 2021-এর
রোধঙ্কং-এ প্রর্ম স্থান অেেন কণ্ডরণ্ডে । ARIIA র্যাধঙ্কংণ্ডযর তৃতীয েংস্করণটি
ককন্দ্রীযিাণ্ডি অর্োধযত প্রধতিান ধিিাণ্ডগ আইআইটি বারা প্রািানে কপণ্ডযণ্ডে।
োতটি আইআইটি িীষে-10 এর তাধেকায রণ্ডযণ্ডে । আইআইটি-মাদ্রাণ্ডের
পণ্ডর রণ্ডযণ্ডে আইআইটি কিাণ্ডব, আইআইটি ধদধি, আইটি কানপু র এিং
আইআইটি রুরধক। কিঙ্গােু রুর ইধন্ডযান ইনধিটিউট অফ োণ্ডযে (IISc) ষি
স্থান কপণ্ডযণ্ডে।
অনোনে ধিিাণ্ডগর ধিেযীরা:
 রাণ্ডেে এিং ধিশ্বধিদোেয ধিিাগ ধিোণ্ডি ধিণ্ডিধচত, পাোি ইউধনিাধেেটি
(চেীগড়) রোধঙ্কংণ্ডয িীণ্ডষে, তারপণ্ডর ধদধি কটকণ্ডনােধেকোে ইউধনিাধেেটি
এিং কনতাধে েু িাষ ইউধনিাধেেটি অফ কটকণ্ডনােধে (ধদধি)।
 েরকাধর ইধেধনযাধরং কণ্ডেে ধিিাণ্ডগ পু ণ্ডনর কণ্ডেে অফ ইধেধনযাধরং প্রর্ম
| এরপণ্ডর রণ্ডযণ্ডে ের্ােণ্ডম তাধমেনাড়ুর ধপএেধে কণ্ডেে অফ কটকণ্ডনােধে
এিং গুেরাণ্ডটর এেধড কণ্ডেে অফ ইধেধনযাধরং |
 কধেঙ্গ ইনধিটিউট অফ ইন্ডাধেযাে কটকণ্ডনােধে কখািো (ওধড়িা)
কিেরকারী ধিশ্বধিদোেয ধিিাণ্ডগ িীণ্ডষে রণ্ডযণ্ডে। মিারাণ্ডষ্ট্রর ধে এইচ রাইণ্ডোধন
কণ্ডেে অফ ইধেধনযাধরং েিণ্ডচণ্ডয উদ্ভািনী কিেরকারী কণ্ডেে ধিোণ্ডি
স্বীকৃত কপণ্ডযণ্ডে।
 ইধিরা গান্ধী নোিনাে ওণ্ডপন ইউধনিাধেেটি (ধদধি) ককন্দ্রীযিাণ্ডি অর্োধযত
প্রধতিানগুধের মণ্ডিে কোটাগধরণ্ডত িীণ্ডষে | এরপণ্ডর রণ্ডযণ্ডে িারতীয
ইনধিটিউট অফ মোণ্ডনেণ্ডমন্ট (আইআইএম) ককাধঝণ্ডকাড় |
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িোমা প্রোদ মু খাধেে Rurban ধমিণ্ডন িীণ্ডষে কতণ্ডেঙ্গানা
 Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM)
িাস্তিাযনকারী 34টি রােে এিং ককন্দ্রিাধেত অঞ্চেগুধের মণ্ডিে কতণ্ডেঙ্গানা
1ম স্থান অেেন কণ্ডরণ্ডে । তাধেকায তাধমেনাড়ু ও গুেরাট ের্ােণ্ডম 2য ও
3য স্থান অধিকার কণ্ডরণ্ডে । 295 টি ক্লািাণ্ডরর মণ্ডিে োঙ্গাণ্ডরধডর ধরযাকাে
ক্লািার এিং কতণ্ডেঙ্গানার কামাণ্ডরধডর েু ক্কে ক্লািার ের্ােণ্ডম 1ম এিং 2য
স্থান অেেন কণ্ডরণ্ডে । ধমণ্ডোরাণ্ডমর আইেে আইিক ক্লািার তৃতীয স্থান
অেেন কণ্ডরণ্ডে ।
নীধত আণ্ডযাগ চতুর্ে রােে স্বাস্থে েূ চক প্রকাি কণ্ডরণ্ডে
 NITI Aayog 2019-20 োণ্ডের েনে রােে স্বাস্থে েূ চণ্ডকর চতুর্ে েংস্করণ
প্রকাি কণ্ডরণ্ডে, ো স্বাণ্ডস্থের ফোফে এিং অিস্থার েমিিেমান কমেক্ষ্মতা
প্রদান কণ্ডর । েূ চকটি ততধর কণ্ডরণ্ডে: NITI Aayog, World Bank এিং
Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW)৷ "স্বাস্থেকর
রােে, প্রগধতিীে িারত" ধিণ্ডরানাণ্ডমর এই ধরণ্ডপাটে-এ, স্বাণ্ডস্থের ফোফণ্ডের
উপর ধনিে র কণ্ডর রােে এিং ককন্দ্রিাধেত অঞ্চেগুধেণ্ডক তাধেকািুক্ত করা
িণ্ডযণ্ডে। েূ চকটি 2017 োে কর্ণ্ডক েংকধেত এিং প্রকাি করা িণ্ডে ।
 অনু রূপ েত্তাগুধের মণ্ডিে তুেনা ধনধিত করার েনে, রোধঙ্কংটি 'িৃ িত্তর রােে',
'কোট রােে' এিং 'ককন্দ্রিাধেত অঞ্চে' ধিোণ্ডি কেণীিদ্ধ করা িণ্ডযণ্ডে:
 'িৃ িত্তর রােেগুধের' মণ্ডিে, িাধষেক েমিিেমান কমেক্ষ্মতার পধরণ্ডপ্রধক্ষ্ণ্ডত,
উত্তরপ্রণ্ডদি, আোম এিং কতণ্ডেঙ্গানা িীষে ধতনটি রোধঙ্কং রােে ।
 'কোট রােেগুধের' মণ্ডিে, ধমণ্ডোরাম এিং কম ােয েিোধিক িাধষেক িৃ ধদ্ধর
অগ্রগধত নধর্িুক্ত কণ্ডরণ্ডে ৷
 ককন্দ্রিাধেত অঞ্চেগুধের মণ্ডিে, ধদধির পণ্ডরই রণ্ডযণ্ডে েম্মু ও কাশ্মীর |

ওযার্ল্ে ইণ্ডকানধমক ধেগ কটধিে 2022 কর্ণ্ডক 2036 োে পেেন্ত 191টি কদণ্ডির
অর্েননধতক পূ িোিা:
191টি কদণ্ডির
মণ্ডিে র্যাধঙ্কং
িারত
েু ক্তরাষ্ট্র
চীন
োপান
োমোধন
েু ক্তরােে
ফ্রাে

2021
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2026

2031

2036

7
1
2
3
4
5
6

6
1
2
3
4
5
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5
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3
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6
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গুড গিণ্ডনেে ইনণ্ডডক্স 2021: গুেরাট রোধঙ্কংণ্ডযর িীণ্ডষে রণ্ডযণ্ডে
 ককন্দ্রীয মন্ত্রী অধমত িাি 25 ধডণ্ডেবর 2021 তাধরণ্ডখ গুড গিণ্ডনেে ধদিে
উপেণ্ডক্ষ্ে ‘গুড গিণ্ডনেে ইনণ্ডডক্স 2021’ চােু কণ্ডরণ্ডেন । গুড গিণ্ডনেে
ইনণ্ডডক্স 2021 প্রিােন েংস্কার ও েনঅধিণ্ডোগ ধিিাগ (DARPG) বারা
প্রস্তুত করা িণ্ডযধেে । গুড গিণ্ডনেে ইনণ্ডডক্স 2021 কফ্রমওযাকে 10টি কেের
এিং 58টি েূ চকণ্ডক কিার কণ্ডরণ্ডে ।
10টি গিণ্ডনেে কেের িে:
 কৃধষ ও েিণ্ডোগী খাত
 িাধণেে ও ধিে
 মানি েম্পদ ও উন্নযন
 েনস্বাস্থে
 পািধেক অিকাঠাণ্ডমা এিং উপণ্ডোধগতা
 অর্েননধতক িােন
 েমােকেোণ ও উন্নযন
 ধিচার ধিিাগীয ও েনধনরাপত্তা

CEBR: 2031 োণ্ডে িারত তৃতীয িৃ িত্তম অর্েনীধতণ্ডত পধরণত িণ্ডি

 পধরণ্ডিি

 ইউনাইণ্ডটড ধকংডণ্ডমর কেন্টার ফর ইণ্ডকানধমকে অোন্ড ধিেণ্ডনে ধরোচে

 নাগধরক-ণ্ডকধন্দ্রক িােন

(CEBR) িধিষেবাণী কণ্ডরণ্ডে কে িারতীয অর্েনীধত 2031 োণ্ডের মণ্ডিে
ধিণ্ডশ্বর তৃতীয িৃ িত্তম িণ্ডয উঠণ্ডি৷
 2020 োণ্ডে, COVID-19 মিামারী এিং পরিতী েকডাউণ্ডনর কারণ্ডণ
িারণ্ডতর ধেধডধপ 7.3% েংণ্ডকাচন িণ্ডযধেে, োর ফেস্বরূপ অর্েননধতক
কােেকোণ্ডপ িািা েৃ ধষ্ট কণ্ডরধেে । COVID-19 মিামারীর দরুণ মাধকে ন
েু ক্তরাষ্ট্র ও োধেণ্ডের পণ্ডর িারণ্ডত ধিশ্বিোপী তৃতীয েণ্ডিোচ্চ মৃ তুের েংখো
রণ্ডযণ্ডে। োইণ্ডিাক, েরুরী েিাযতা এিং িারত েরকাণ্ডরর গৃ িীত তাৎক্ষ্ধণক
িেিস্থার োিাণ্ডেে িারত COVID-19 এর ধবতীয ওণ্ডযি কর্ণ্ডক পু নরুদ্ধার
করণ্ডত েমর্ে িণ্ডযণ্ডে ।
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Top ranking states in sectors as well as composite ranks:

প্রধতণ্ডিদন েম্পণ্ডকে ধকেু তর্ে:

Sectors

Group A

Group B

NE &
Hill
States

Agriculture
and Allied
Sectors

অন্ধ্রপ্রণ্ডদি

মিে প্রণ্ডদি

ধমণ্ডোরাম

Commerce &
Industries

কতণ্ডেঙ্গানা

উত্তর
প্রণ্ডদি

J&K

দমন ও ধদউ

Human
Resource and
Development

পাোি

ওধড়িা

ধিমাচে
প্রণ্ডদি

চেীগড়

Public Health

ককরাো

পধিমিঙ্গ

ধমণ্ডোরাম

একটি বীপ

Public
Infrastructure
and Utilities

কগাযা

ধিিার

ধিমাচে
প্রণ্ডদি

একটি বীপ

Economic
Governance

গুেরাট

ওধড়িা

ধত্রপু রা

ধদিী

Social
Welfare &
Development

কতণ্ডেঙ্গানা

েধত্তিগড়

ধেধকম

ধড অোন্ড
এন িোণ্ডিধে

Judicial &
Public

তাধমেনাড়ু

রােস্থান

নাগােোন্ড

UTs

ধড অোন্ড
এন িাণ্ডিধে

Environment

ককরাো

রােস্থান

মধণপু র

দমন ও ধদউ

CitizenCentric

িধরযানা

রােস্থান

উত্তরাখে

ধদিী

গুেরাট

মিে প্রণ্ডদি

ধিমাচে
প্রণ্ডদি

ধদিী

Governance

ওযার্ল্ে ককা-অপাণ্ডরটিি মধনটর ধরণ্ডপাটে 2021: IFFCO প্রর্ম স্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডে
 ইধন্ডযান ফামোেে ফাটিেোইোর ককা-অপাণ্ডরটিি ধেধমণ্ডটড (IFFCO) ধিণ্ডশ্বর
িীষে 300টি েমিাণ্ডযর মণ্ডিে 'নবর ওযান েমিায' স্থান কপণ্ডযণ্ডে। মার্াধপেু
কমাট কদিে উৎপাদণ্ডনর (GDP) উপর টানেওিাণ্ডরর অনু পাণ্ডতর উপর ধিধত্ত
কণ্ডর রাধঙ্কংটি করা িণ্ডযণ্ডে। এটি ইধঙ্গত কণ্ডর কে IFFCO কদণ্ডির GDP এিং
অর্েননধতক প্রিৃ ধদ্ধণ্ডত উণ্ডিখণ্ডোগেিাণ্ডি অিদান রাখণ্ডে। 10 তম িাধষেক ধিশ্ব
ককা-অপাণ্ডরটিি মধনটর (WCM) ধরণ্ডপাণ্ডটের 2021 েংস্করণ, 2020 েংস্করণ
কর্ণ্ডক তার অিস্থান স্থধগত কণ্ডর।
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 প্রধতণ্ডিদনটি 10 তম িাধষেক একটি এিং ধিশ্বিোপী িৃ িত্তম েমিায এিং
পারিধরক অর্েননধতক ও োমাধেক প্রিাি অণ্ডিষণ কণ্ডর, িীষে 300 এর
একটি রাধঙ্কং, কেের র রাধঙ্কং এিং িতে মান তিধশ্বক চোণ্ডেেগুধের
প্রধতধেযাগুধের একটি ধিণ্ডেষণ প্রদান কণ্ডর: ককাধিড এিং েেিাযু পধরিতে ন৷
Kantar’s BrandZ ইধন্ডযা ধরণ্ডপাটে 2021 এর ক াষণা করা িণ্ডযণ্ডে
 Kantar’s BrandZ ইধন্ডযা 2021 ধরণ্ডপাটে অনু োণ্ডর, আমােন, টাটা টি এিং
এধিযান কপইন্টে ের্ােণ্ডম প্রেু ধক্ত, FMCG এিং নন-FMCG ধিিাগ েু ণ্ডড়
িারণ্ডতর েিণ্ডচণ্ডয উণ্ডেিেমূ েক েোন্ড ধিোণ্ডি আধিিূেত িণ্ডযণ্ডে। প্রেু ধক্ত
রোধঙ্কংণ্ডয অোমােন এই েূ চণ্ডক এধগণ্ডয রণ্ডযণ্ডে| তারপণ্ডর কোমাণ্ডটা,
ইউটিউি, গুগে এিং েু ইধগ কেৌর্িাণ্ডি চতুর্ে স্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডে।
িারণ্ডতর িীষে 5টি েিোধিক উণ্ডেিেমূ েক েোন্ড:
েিোধিক
েিোধিক উণ্ডেিেমূ েক েিোধিক উণ্ডেিেমূ েক উণ্ডেিেমূ েক
Rank
প্রেু ধক্ত েোন্ডেমূ ি
FMCG েোন্ডেমূ ি
অ- FMCG
েোন্ডেমূ ি
1

আমােন

টাটা টি

এধিযান
কপন্টে

2

Zomato

োফে এণ্ডক্সে
(ধডটারণ্ডেন্ট েোন্ড)

Samsung
& Jio

3

YouTube

তােমিে (চা েোন্ড)

MRF

4

গুগে এিং েু ইধগ

পোরােু ট এিং মোধগ

টাটা িাউধেং

5

Flipkart

Britannia

Airtel

চেীগড়

Security

Composite

 2021 WCM ধরণ্ডপাটে আন্তেোধতক েমিায কোট (ICA) এিং েমিায ও
োমাধেক উণ্ডদোণ্ডগর উপর ইউণ্ডরাপীয গণ্ডিষণা ইনধিটিউট (Euricse) বারা
প্রকাধিত িণ্ডযণ্ডে। WCM ধিশ্বিোপী েমিায েম্পণ্ডকে িধক্তিােী অর্েননধতক,
োংগঠধনক এিং োমাধেক তর্ে েংগ্রি করার েনে ধডোইন করা একটি
প্রকে।

নীধত আণ্ডযাণ্ডগর দাধরদ্রে েূ চক: িহুমাধত্রক দাধরণ্ডদ্রর মণ্ডিে ধিিার েিণ্ডচণ্ডয দধরদ্র
 েরকাধর ধর্ঙ্ক টোঙ্ক নীধত আণ্ডযাগ োতীয, রােে/ইউটি এিং কেো স্তণ্ডর
দাধরদ্রেতা পধরমাণ্ডপর েনে প্রর্ম িহুমাধত্রক দাধরদ্রে েূ চক (MPI) প্রকাি
কণ্ডরণ্ডে। উণ্ডবািনী েূ চক অনুোণ্ডর, ধিিারণ্ডক েিণ্ডচণ্ডয দধরদ্র রােে ধিোণ্ডি
ধিণ্ডিচনা করা িণ্ডযণ্ডে। ধিিাণ্ডরর কমাট েনেংখোর 51.91 িতাংি মানু ষ দধরদ্র
েীমার ধনণ্ডচ অিস্থান কণ্ডরণ্ডে ।
েূ চকটি অনু োযী:
 ঝাড়খণ্ডন্ডর েনেংখোর 42.16 িতাংি িহুমাধত্রকিাণ্ডি দধরদ্র ধিোণ্ডি ধবতীয
স্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডে। এর পণ্ডরই রণ্ডযণ্ডে উত্তরপ্রণ্ডদি (37.79 িতাংি), মিেপ্রণ্ডদি
(36.65 িতাংি) এিং কম ােয (32.67 িতাংি) |
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 ইধতমণ্ডিে, ককরাো (0.71%), কগাযা (3.76%), ধেধকম (3.82%),
তাধমেনাড়ু (4.89%) এিং পাোি (5.59%) োরা িারণ্ডত িীষে 5টি েিণ্ডচণ্ডয
দাধরদ্রেতােু ক্ত রােে।
 ককরাোর ককাট্টাযাম িে একমাত্র কেো কেটি েূ চক অনু োযী োরা কদণ্ডি িূ ন ে

 42.8 এর োমধগ্রক েূ চক কস্কাণ্ডরর োণ্ডর্ িারত 195টি কদণ্ডির মণ্ডিে 66 তম
স্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডে । মাধকে ন েু ক্তরাষ্ট্র (USA) 75.9 কস্কার েি েূ চণ্ডকর প্রর্ম স্থাণ্ডন
রণ্ডযণ্ডে | তারপণ্ডর রণ্ডযণ্ডে অণ্ডেধেযা এিং ধফনেোন্ড |
GHS েূ চক 2021 এর োমধগ্রক রোধঙ্কং:
রোধঙ্কং

কদি

কস্কার

আত্মধনিে র িারত করােগার কোেনা: তাধেকার িীণ্ডষে রণ্ডযণ্ডে মিারাষ্ট্র

1

আণ্ডমধরকা

75.9

 আত্মধনিে র িারত করােগার কোেনা (ABRY) এর অিীণ্ডন েিোধিক েংখেক

2

অণ্ডেধেযা

71.1

3

ধফনেোন্ড

70.9

4

কানাডা

69.8

5

র্াইেোন্ড

68.2

66

িারত

42.8

195

কোমাধেযা

16.0

দাধরদ্রেতা নধর্িুক্ত কণ্ডরণ্ডে।

েু ধিিাণ্ডিাগী রােেগুধের তাধেকায মিারাষ্ট্র িীণ্ডষে রণ্ডযণ্ডে, তারপণ্ডর
তাধমেনাড়ু এিং গুেরাট রণ্ডযণ্ডে। মিারাণ্ডষ্ট্র 6,49,560 েন েু ধিিাণ্ডিাগী
করকডে করা িণ্ডযণ্ডে, তারপণ্ডর তাধমেনাড়ু (5,35,615), গুেরাট
(4,44,741) এিং কণোটক (3,07,164)।
আত্মধনিে র িারত করােগার কোেনা ধক?
 েরকার 1 অণ্ডোির, 2020 কর্ণ্ডক 31 মাচে, 2022 পেেন্ত েমযকাণ্ডের েনে
Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) কত করধেিার
করা প্রধতিানগুধেণ্ডত কমেেংস্থান েৃ ধষ্টণ্ডক উৎোধিত করার েনে ABRY চােু
কণ্ডরধেে। (EPFO), ধিধিন্ন কেের/ধিণ্ডের ধনণ্ডযাগকতে াণ্ডদর আধর্েক কিাঝা
কমায এিং তাণ্ডদর আরও কিধি কমী ধনণ্ডযাণ্ডগ উৎোধিত কণ্ডর।
কমাট করধেিার করা EV-র ধনধরণ্ডখ উত্তরপ্রণ্ডদি িীষে অিস্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডে
 ককন্দ্রীয েড়ক পধরিিন ও মিােড়ক মন্ত্রী ধনধতন গড়কধর েংেণ্ডদর
িীতকােীন অধিণ্ডিিণ্ডন িারণ্ডতর তিদুেধতক োনিািণ্ডনর অিস্থা(EV)
েম্পণ্ডকে রােেেিাণ্ডক োধনণ্ডযণ্ডেন৷ তর্ে অনু োণ্ডর, িারণ্ডত কমাট
870,141টি করধেিার করা ইধি রণ্ডযণ্ডে | এরমণ্ডিে 255,700টি করধেিার
করা ইধি েি উত্তরপ্রণ্ডদি(ইউধপ) িীষেস্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডে। UP-এর পণ্ডর ধদধি
(125,347), কণোটক (72,544), ধিিার (58,014) এিং মিারাষ্ট্র (52,506)
পরপর অিস্থান কণ্ডরণ্ডে |
EVকত ধেএেটি:
 িারণ্ডতর ককন্দ্রীয েরকার তিদুেধতক োনিািন এিং েংধেষ্ট পণ্ডণের GST
কধমণ্ডযণ্ডে।
 ইধিণ্ডত GST: 5% (আণ্ডগ 12%)
 ইধি চােোর এিং চাধেেং কিিনগুধেণ্ডত ধেএেটি: 5% (আণ্ডগ 18%)
কলািাে কিের্ ধেধকউধরটি ইনণ্ডডক্স 2021: িারত 66 তম স্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডে
 কলািাে কিের্ ধেধকউধরটি (GHS) ইনণ্ডডক্স 2021 অনু োযী ধিণ্ডশ্বর গড়
োমধগ্রক GHS েূ চক কস্কার 2019-এ 40.2 কস্কার কর্ণ্ডক 2021 োণ্ডে 38.9
(100-এর মণ্ডিে) কস্কাণ্ডর কধমণ্ডয আনা িণ্ডযণ্ডে | GHS েূ চকটি ততধর করা
িণ্ডযণ্ডে ধনউধক্লযার কেট ইধনধিণ্ডযটিি (NTI) এিং ব্লুমিাগে স্কুে অফ
পািধেক কিেণ্ডর্র েনে িপধকে কেন্টার ফর কিের্ ধেধকউধরটি বারা।
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ধিশ্ব প্রধতিা রোধঙ্কং ধরণ্ডপাটে 2021: িারত 56 তম স্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডে
 ইন্টারনোিনাে ইনধিটিউট ফর মোণ্ডনেণ্ডমন্ট কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট (আইএমধড)
ওযার্ল্ে কধম্পটিটিি কেন্টার "ওযার্ল্ে টোণ্ডেন্ট রোধঙ্কং ধরণ্ডপাটে" প্রকাি কণ্ডরণ্ডে।
2021 োণ্ডের আটিেণ্ডকে অনু োযী কে তাধেকা প্রকাধিত িণ্ডযণ্ডে তাণ্ডত
ইউণ্ডরাণ্ডপর প্রািানে রণ্ডযণ্ডে। ধিণ্ডশ্বর িীষে 10টি কদি এই অঞ্চণ্ডের। িীষেস্থান
িণ্ডর করণ্ডখণ্ডে েু ইোরেোন্ড। িারত 56 তম স্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডে। মিেপ্রাচে এিং
উত্তর আধফ্রকায েংেু ক্ত আরি আধমরিািী ধবতীয স্থান িোয করণ্ডখণ্ডে |
22তম স্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডে ইেরাণ্ডযে।
ওযার্ল্ে টোণ্ডেন্ট র্যাধঙ্কং ধরণ্ডপাটে 2021-এ িীষে 10টি কদি:
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Country
েু ইোরেোন্ড
েু ইণ্ডডন
েু ণ্ডক্সমিাগে
নরওণ্ডয
কডনমাকে
অধেযা
আইেেোন্ড
ধফনেোন্ড
কনদারেোন্ডে
োমোধন

ইধন্ডযা ধস্কে ধরণ্ডপাটে 2022: মিারাষ্ট্র িীষে স্থান িণ্ডর করণ্ডখণ্ডে
 Wheebox বারা প্রকাধিত ইধন্ডযা ধস্কেে ধরণ্ডপাটে (ISR) 2022-এর 9 তম
েংস্করণ্ডণ মিারাষ্ট্র ধনণ্ডযাগণ্ডোগে প্রধতিার েণ্ডিোচ্চ কপাে েি রােেগুধের
তাধেকায িীষেস্থান িণ্ডর করণ্ডখণ্ডে | এরপণ্ডর রণ্ডযণ্ডে উত্তরপ্রণ্ডদি এিং ককরাো।
ISR 2022-এর ধর্ম িে – ‘Rebuilding and Reengineering the
Future of Work’ |
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েণ্ডিোচ্চ ধনণ্ডযাণ্ডগর কােেকোপ েি রােে:

কমাট ইউধনকণ্ডনের ধদক কর্ণ্ডক েু ক্তরাণ্ডেেণ্ডক ধপেণ্ডন কফণ্ডে তৃতীয স্থাণ্ডন িারত

 মিারাষ্ট্র, কণোটক এিং তাধমেনাড়ু িে 3টি রােে কেখাণ্ডন চাকধরর চাধিদা

 িারত এক িেণ্ডর 33টি "ইউধনকনে" কোগ কণ্ডর ইউনাইণ্ডটড ধকংডমণ্ডক
স্থানচুেত কণ্ডর 1 ধিধেযন ডোণ্ডরর উণ্ডদোণ্ডগর েংখোর ধদক কর্ণ্ডক তৃতীয
স্থাণ্ডন উণ্ডঠ এণ্ডেণ্ডে | হুরুন ধরোচে ইনধিটিউট বারা েংকধেত তর্ে অনু োণ্ডর
মাধকে ন েু ক্তরাষ্ট্র এিং চীন, োরা প্রর্ম দুটি স্থান দখে কণ্ডরণ্ডে |

কিধি।
 78% পরীক্ষ্ার্ী 60 িতাংণ্ডির উপণ্ডর কস্কার কণ্ডর পু ণ্ডন িে েিণ্ডচণ্ডয উচ্চ
ধনণ্ডযাগণ্ডোগে েংস্থান েি িির।
Top 5 States with Highest Employability:
Rank

State

Employability %

1

মিারাষ্ট্র

66.1

2

উত্তর প্রণ্ডদি

65.2

3

ককরাো

64.2

4

পধিমিঙ্গ

63.8

5

কণোটক

59.3

ফরচুন ইধন্ডযার ‘কমাি পাওযারফুে উইণ্ডমন 2021’ তাধেকার ক াষণা কণ্ডরণ্ডে
 ফরচুন ইধন্ডযা 2021 োণ্ডে িারণ্ডতর েিণ্ডচণ্ডয ক্ষ্মতািােী মধিোণ্ডদর
তাধেকা প্রকাি কণ্ডরণ্ডে, োণ্ডত ককন্দ্রীয মন্ত্রী, অর্ে মন্ত্রক এিং কণ্ডপোণ্ডরট
ধিষযক মন্ত্রক ধনমেো েীতারামন 1ম স্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডেন। ধবতীয স্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডেন
ধরোণ্ডযে ফাউণ্ডন্ডিণ্ডনর কচযারপােেন নীতা আবাধন এিং তৃতীয স্থাণ্ডন ধিশ্ব
স্বাস্থে েংস্থার (WHO) প্রিান ধিজ্ঞানী কেৌমে স্বামীনার্ন রণ্ডযণ্ডেন৷
ফরচুন ইধন্ডযার িারণ্ডতর িীষে 5 েিণ্ডচণ্ডয ক্ষ্মতািােী মধিোণ্ডদর তাধেকা:
Rank

নাম

স্থান

1

ধনমেো েীতারামন

ককন্দ্রীয মন্ত্রক, অর্ে মন্ত্রক

2

নীতা আবাধন

ধরোণ্ডযে ফাউণ্ডন্ডিণ্ডনর কচযারপারেন

3

কেৌমে স্বামীনার্ন

প্রিান ধিজ্ঞানী, ধিশ্ব স্বাস্থে েংস্থা (WHO)

4

ধকরণ মেু মদার-ি

এধক্সধকউটিি কচযারপারেন, িাণ্ডযাকন

5

েু ধচত্রা এো

েি-প্রধতিাতা এিং েু গ্ম এমধড, িারত িা

 ইউধনকনে মিাধিণ্ডশ্বর 74 িতাংণ্ডির আিােস্থে িে মাধকে ন েু ক্তরাষ্ট্র এিং চীন।
মাধকে ন েু ক্তরাষ্ট্র 254টি ইউধনকনে েু ক্ত কণ্ডরণ্ডে এিং তাণ্ডদর কমাট 487টি
ইউধনকনে িণ্ডযণ্ডে, কেখাণ্ডন চীন 74টি ইউধনকনে কোগ কণ্ডর কমাট ইউধনকনেএর েংখো িণ্ডযণ্ডে 301টি |
কিষ িের:
 গত িের ইউধনকণ্ডনের েংখোর কক্ষ্ণ্ডত্র িারত চতুর্ে স্থাণ্ডন ধেে । োইণ্ডিাক,
হুরুন ধরোচে ইনধিটিউট বারা েংকধেত তর্ে অনু োণ্ডর, মাধকে ন েু ক্তরাষ্ট্র এিং
উত্তর প্রধতণ্ডিিী চীন, োরা প্রর্ম দুটি স্থান দখে কণ্ডরণ্ডে, তারা অণ্ডনক এধগণ্ডয
রণ্ডযণ্ডে।
YouGov: PM কমাদী 2021 োণ্ডে ধিণ্ডশ্বর 8তম েিোধিক প্রিংধেত িেধক্ত
 কডটা অোনাধেটিক্স েংস্থা YouGov-এর বারা পধরচাধেত একটি েমীক্ষ্ায
প্রিানমন্ত্রী নণ্ডরন্দ্র কমাদী ধিণ্ডশ্বর িীষে 20েন েিোধিক প্রিংধেত িেধক্তণ্ডদর
তাধেকায 8তম স্থাণ্ডন রণ্ডযণ্ডেন । এই তাধেকায িািরুখ খান, অধমতাি িচ্চন
ও ধিরাট ককািধের কচণ্ডয এধগণ্ডয রণ্ডযণ্ডেন প্রিানমন্ত্রী নণ্ডরন্দ্র কমাদী । 38 টি
কদণ্ডির 42000 মানু ণ্ডষর মতামত ধনণ্ডয তাধেকাটি ততধর করা িণ্ডযণ্ডে।
 প্রিানমন্ত্রী কমাদী োড়াও, অনোনে িারতীয পু রুষ োরা োণ্ডিে অনু োণ্ডর, 2021
োণ্ডে েিোধিক প্রিংধেত ধেণ্ডেন তাণ্ডদর মণ্ডিে রণ্ডযণ্ডেন িচীন কটন্ডুেকার,
িািরুখ খান, অধমতাি িচ্চন এিং ধিরাট ককািধে । এই তাধেকায 2021
োণ্ডের েিণ্ডচণ্ডয প্রিংধেত িারতীয মধিোণ্ডদর মণ্ডিে রণ্ডযণ্ডেন ধপ্রযাঙ্কা
কচাপড়া, ঐশ্বধরযা রাই িচ্চন এিং েু িা মূ ধতে ।

কযাণ্ডটক ইন্টারনোিনাে ধেধমণ্ডটড
Truecaller: িারত 2021 োণ্ডে িোম কে বারা চতুর্ে েিোধিক ক্ষ্ধতগ্রস্ত কদি
 callerID, িোম েনাক্তকরণ এিং ব্লধকং ককাম্পাধন Truecaller অনু োণ্ডর,
িারণ্ডত িোম কণ্ডের িার আিার কিণ্ডড়ণ্ডে | 2021 োণ্ডে ধিেয এিং
কটধেমাণ্ডকে টিং কেগুধেণ্ডত উণ্ডিখণ্ডোগে কারণ্ডণ কদিটি ধিশ্বিোপী রোধঙ্কংণ্ডয 9
তম অিস্থান কর্ণ্ডক 4র্ে স্থাণ্ডন উণ্ডঠ এণ্ডেণ্ডে ।
 িীষে 3 কদি:
 েিোধিক িোম ধিধত্তক কে েি ধিণ্ডশ্বর িীষে ধতনটি কদি িে োধেে, কপরু
এিং ইউণ্ডেন । কণ্ডঠার েরকারী ধিধিধনণ্ডষণ্ডির কারণ্ডণ মাধকে ন েু ক্তরাষ্ট্র 2020
োণ্ডে 2য স্থান কর্ণ্ডক 2021 োণ্ডে 20 তম স্থাণ্ডন কনণ্ডম এণ্ডেণ্ডে ।
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ধিণ্ডশ্বর েিণ্ডচণ্ডয প্রিংধেত 20 েন পু রুণ্ডষর তাধেকা:

Rank

িেধক্তত্ব

Rank

িেধক্তত্ব

14

েু িা মূ ধতে

1

িারাক ওিামা

15

কগ্রটা র্ানিাগে

2

ধিে কগটে

16

কমোধনযা ট্রাম্প

3

ধি ধেনধপং

17

ধেো

4

ধেধিযাণ্ডনা করানাণ্ডর্ল্া

18

ধেউ ইণ্ডফই

5

েোধক চোন

19

ইযাং ধম

6

ইেন মাস্ক

20

কেধেন্ডা আরডানে

7

ধেওণ্ডনে কমধে

8

নণ্ডরন্দ্র কমাদী

9

ভ্লাধদধমর পু ধতন

10

েোক মা

11

ওযাণ্ডরন িাণ্ডফট

12

িচীন কটন্ডুেকার

13

কডানার্ল্ ট্রাম্প

14

িািরুখ খান

15

অধমতাি িচ্চন

16

কপাপ ফ্রাধেে

17

ইমরান খান

18

ধিরাট ককািধে

19

অোধন্ড োউ

20

কো িাইণ্ডডন

ধিণ্ডশ্বর েিণ্ডচণ্ডয প্রিংধেত 20 েন মধিোণ্ডদর তাধেকা:
Rank

িেধক্তত্ব

1

ধমণ্ডিে ওিামা

2

অোণ্ডেধেনা কোধে

3

রানী ধবতীয এধেোণ্ডির্

4

অপরাি উইনণ্ডফ্র

5

স্কারণ্ডেট কোিানেন

6

এমা ওযাটেন

7

কটইের েু ইফ্ট

8

আণ্ডন্গো মাণ্ডকে ে

9

মাোো ইউেু ফোই

10

ধপ্রযঙ্কা কচাপড়া

11

কমো িোধরে

12

ধিোধর ধক্লনটন

13

ঐশ্বধরযা রাই িচ্চন

20

Business News in Bengali
IOCL ইধন্ডযান গোে এক্সণ্ডচণ্ডের 4.93% অংিীদাধরত্ব অধিগ্রিণ কণ্ডরণ্ডে
 ইধন্ডযান অণ্ডযে কণ্ডপোণ্ডরিন ধেধমণ্ডটড (IOCL) ক াষণা কণ্ডরণ্ডে কে এটি
ইধন্ডযান গোে এক্সণ্ডচে ধেধমণ্ডটণ্ডডর 4.93 িতাংি ইকুেইটি কিযার অধিগ্রিণ
কণ্ডরণ্ডে | ইধন্ডযান অণ্ডযণ্ডের কিাডে 20 ধডণ্ডেবর 2021-এ অনু ধিত েিায 10
টাকা কফে িোেু র 36,93,750 টি ইকুেইটি কিযার অধিগ্রিণ্ডণর েনে
অনু ণ্ডমাদন ধদণ্ডযণ্ডে |
কাডে-ধিধত্তক অর্েপ্রদাণ্ডনর েনে কটাণ্ডকনাইণ্ডেিণ্ডনর উণ্ডেণ্ডিে মািারকাডে এিং
Google Pay টাই-আপ কণ্ডরণ্ডে
 Mastercard এিং Google pay একটি কটাণ্ডকনাইণ্ডেিন পদ্ধধত ক াষণা
কণ্ডরণ্ডে, ো Google Pay িেিিারকারীণ্ডদর তাণ্ডদর Mastercard কেধডট
কাডে এিং কডধিট কাডে িেিিার কণ্ডর ধনরাপণ্ডদ কেনণ্ডদন করণ্ডত েক্ষ্ম করণ্ডি।
এই েিণ্ডোধগতার মািেণ্ডম, Google Pay অোন্ড্রণ্ডযড িেিিারকারীরা েমস্ত
িারত QR-েক্ষ্ম িেিোযীণ্ডদর স্কোন করণ্ডত এিং অর্েপ্রদান করণ্ডত, টোপএন্ড-ণ্ডপ করণ্ডত এিং তাণ্ডদর মািারকাডে কডধিট এিং কেধডট কাণ্ডডের
মািেণ্ডম কেনণ্ডদন করণ্ডত পারণ্ডি । েু ধিিােনক করধেণ্ডেিণ্ডনর েনে,
িেিিারকারীণ্ডদর Google Pay অোণ্ডপ তাণ্ডদর কাডে েু ক্ত করার েনে তাণ্ডদর
কাণ্ডডের ধিিদ ধিিরণ এিং তাণ্ডদর OTP প্রণ্ডিি কণ্ডর এককােীন কেটআপ
করণ্ডত িণ্ডি।
 Mastercard এর তরফ ে্ে িো িণ্ডযণ্ডে কে এই উণ্ডদোগটি Google-এর
োণ্ডর্ Mastercard-এর দী েস্থাযী েিণ্ডোধগতার একটি েম্প্রোরণ এিং এটি
িারণ্ডতর ধডধেটাে অর্েনীধতণ্ডক েক্ষ্ম করার ধদণ্ডক অণ্ডনক দূর এধগণ্ডয ধনণ্ডয
োণ্ডি ।
উইণ্ডপ্রা 230-ধমধেযন ডোণ্ডরর চুধক্তণ্ডত Edgile কক অধিগ্রিণ করণ্ডত চণ্ডেণ্ডে
 উইণ্ডপ্রা 230 ধমধেযন ডোণ্ডরর ধিধনমণ্ডয োইিার ধনরাপত্তা পরামিে প্রদানকারী
Edgile কক অধিগ্রিণ করার েনে একটি চুধক্ত স্বাক্ষ্র কণ্ডরণ্ডে । 2001 োণ্ডে
প্রধতধিত, Edgile িেিো-েংেগ্ন োইিার ধনরাপত্তা ক্ষ্মতা, পধরিধতে ত
ধনযন্ত্রক পধরণ্ডিণ্ডির গিীর উপেধি এিং আিু ধনক এন্টারপ্রাইেণ্ডক েু রধক্ষ্ত
করণ্ডত োিােে কণ্ডর এমন ক্লাউণ্ডড রূপান্তরণ্ডক েক্ষ্ম করার েনে ধনরাপত্তা
এিং ঝুাঁ ধকর ধেডারণ্ডদর বারা স্বীকৃত প্রাি । এটিণ্ডত 182 েন কমেচারীর একটি
অনোইট কমী রণ্ডযণ্ডে।

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

Monthly Current Affairs PDF in Bengali | December 2021

 Wipro এিং Edgile একণ্ডত্র ‘Wipro CyberTransform’ নামক একটি
েমধিত েু েট ততধর করণ্ডি ো ধিধিন্ন এন্টারপ্রাইেগুধেণ্ডক োইিার ধনরাপত্তা
ঝুাঁ ধকর কিাডেরুম পধরচােনা করণ্ডত, িধক্তিােী োইিার ককৌিেগুধেণ্ডত
ধিধনণ্ডযাগ করণ্ডত োিােে করণ্ডি ।
SEBI িাোণ্ডরর অেঙ্গধতগুধেণ্ডক দ্রুত েনাক্তকরণ্ডণর েনে 'ALERTs' কধমটি
গঠন কণ্ডরণ্ডে
 ধেধকউধরটিে অোন্ড এক্সণ্ডচে কিাডে অফ ইধন্ডযা (SEBI) প্রেু ধক্তগত
েক্ষ্মতা িাড়াণ্ডনার েনে এিং িাোণ্ডরর অেঙ্গধতগুধের প্রার্ধমক
েনাক্তকরণ্ডণর েনে উপেু ক্ত প্রেু ধক্ত েমািানগুধে খুাঁ ণ্ডে কির করণ্ডত
ধেিাণ্ডরধেং করগুণ্ডেটধর অোন্ড কটকণ্ডনােধে েধেউিনে (ALeRTS) এর
েনে একটি উপণ্ডদষ্টা কধমটি গঠন কণ্ডরণ্ডে৷ ALeRTS িে একটি 7-েদণ্ডেের
কধমটি োর কনতৃণ্ডত্ব আণ্ডেন SEBI-এর প্রাক্তন েদেে মািিী পু রী িু চ | এোড়া
েদেে ধিোণ্ডি ধিধিন্ন প্রেু ধক্ত কডাণ্ডমণ্ডনর ধিণ্ডিষজ্ঞরা রণ্ডযণ্ডেন।
েিু ে িধক্তর েনে SECI-এর েণ্ডঙ্গ আদাধন চুধক্তিদ্ধ িণ্ডযণ্ডে
 আদাধন গ্রীন এনাধেে ধেধমণ্ডটড (AGEL) 4,667 কমগাওযাট ধগ্রন পাওযার
েরিরাি করার েনে কোোর এনাধেে কণ্ডপোণ্ডরিন অফ ইধন্ডযা (SECI) এর
োণ্ডর্ একটি চুধক্ত স্বাক্ষ্র কণ্ডরণ্ডে । এটি ধিণ্ডশ্বর েিেিৃিৎ েিু ে িধক্ত েয চুধক্ত
(PPA)। চুধক্তটি 2020 োণ্ডের েু ন মাণ্ডে SECI বারা AGEL-কক কদওযা
8,000 কমগাওযাণ্ডটর একটি উত্পাদন-েংেু ক্ত কেৌর কটন্ডাণ্ডরর অংি ৷
এখনও পেেন্ত, 2020 োণ্ডে প্রদত্ত 8,000 কমগাওযাণ্ডটর মণ্ডিে 6,000
কমগাওযাণ্ডটর কমাট উৎপাদন ক্ষ্মতার েনে AGEL SECI-এর োণ্ডর্ PPAs
স্বাক্ষ্র কণ্ডরণ্ডে৷ ককাম্পাধনটি আগামী 2 কর্ণ্ডক 3 মাণ্ডের মণ্ডিে 2000
কমগাওযাট িারোমে েম্পন্ন করণ্ডি িণ্ডে আিা করা িণ্ডে |
কিাযাটেঅোপ িারণ্ডতর 500টি গ্রাণ্ডমর েনে ধডধেটাে কপণ্ডমন্ট উৎেণ্ডির ক াষণা
কণ্ডরণ্ডে
 কিাযাটেঅোপ িারণ্ডতর 500টি গ্রাণ্ডমর েনে ধডধেটাে কপণ্ডমন্ট উৎেণ্ডির
ক াষণা কণ্ডরণ্ডে। WhatsApp-এর ধডধেটাে কপণ্ডমন্ট উৎেি িে একটি
পাইেট কপ্রাগ্রাম, ো িেধক্ত ও িেিোর ক্ষ্মতাযণ্ডনর েনে ধডধেটাে
অর্েপ্রদাণ্ডনর প্রচার কণ্ডর । এর উণ্ডেিে িে 'কিাযাটেঅোণ্ডপ কপণ্ডমন্ট'-এর
মািেণ্ডম গ্রামিােীণ্ডদর ধডধেটাে কপণ্ডমণ্ডন্টর অোণ্ডক্সণ্ডের ক্ষ্মতা প্রদান করা |
ফুণ্ডযে ফর ইধন্ডযা 2021 ইণ্ডিণ্ডন্ট:
 কিাযাটেঅোপ ধডধেটাে কপণ্ডমন্ট উৎেি ক াষণা কণ্ডরণ্ডে | এটি একটি পাইেট
কপ্রাগ্রাম ো "আধর্েক অন্তিুেধক্ত ত্বরাধিত করার" প্রযাণ্ডে কণোটক এিং
মিারাণ্ডষ্ট্রর 500টি গ্রাম দত্তক ধনণ্ডত চণ্ডেণ্ডে৷
 এই িেণ্ডরর 15 অণ্ডোির কণোটণ্ডকর মান্ডা কেোর ধকযার্ানািাধি গ্রাণ্ডম
ধডধেটাে কপণ্ডমন্ট উত্েি শুরু িণ্ডযধেে।
21

LIC ‘িন করখা’ েঞ্চয েীিন িীমা প্লোন চােু কণ্ডরণ্ডে
 োইফ ইেু েণ্ডরে কণ্ডপোণ্ডরিন অফ ইধন্ডযা ‘িন করখা’ নাণ্ডম একটি নতুন ননধেঙ্কড, অ-অংিগ্রিণকারী, িেধক্তগত েঞ্চয েীিন িীমা প্লোন চােু কণ্ডরণ্ডে |
এটি মধিোণ্ডদর েীিণ্ডনর েনে ধিণ্ডিষ ধপ্রধমযাম করট অফার কণ্ডর । এই প্লোনটি
তৃতীয ধেণ্ডঙ্গর মানু ষণ্ডদর েনেও অনু ণ্ডমাধদত এিং এই প্লোণ্ডনর অিীণ্ডন
েমস্তরকম েু ধিিা েম্পূ ণরূে ণ্ডপ ধনধিত করা িণ্ডযণ্ডে। মধিোণ্ডদর েীিণ্ডনর েনে
ধিণ্ডিষ ধপ্রধমযাম করট ধনধিত করা িণ্ডযণ্ডে |
পণেটির ধিধিন্ন েু ধিিা এিং অননে তিধিষ্টে রণ্ডযণ্ডে:
 এই প্লোণ্ডনর অিীণ্ডন নূ েনতম ধিমাকৃত রাধি িে 2 েক্ষ্ টাকা এিং েণ্ডিোচ্চ
ধিমাকৃত রাধির উপর ককান উচ্চ েীমািদ্ধতা কনই৷
 পধেধের কমযাণ্ডদর উপর ধনিে র কণ্ডর েিেধনম্ন িযে 90 ধদন কর্ণ্ডক 8 িের পেেন্ত
করা িণ্ডযণ্ডে ।
 পধেধের কমযাণ্ডদর উপর ধনিে র কণ্ডর েণ্ডিোচ্চ িযে 35 কর্ণ্ডক 55 িেণ্ডরর মণ্ডিে
িণ্ডত পাণ্ডর।
 প্লোনটি অফোইন এিং অনোইন উিয কক্ষ্ণ্ডত্রই এণ্ডেন্ট/মিেস্থকারী কেমন
POSPLI/Common Public Service Centers (CPSC-SPV) এিং
ওণ্ডযিোইট www.licindia.in-এর মািেণ্ডম ককনা োণ্ডি।
িাোে আধেযাে কেনাণ্ডরে ইেু েণ্ডরে ‘#Care4Hockey’ কোণ্ডম্পইন শুরু
কণ্ডরণ্ডে
 িারণ্ডতর একটি িীষেস্থানীয প্রাইণ্ডিট কেনাণ্ডরে ইেু েণ্ডরে ‘িাোে আধেযাে
কেনাণ্ডরে ইেু েণ্ডরে’ িারণ্ডত িধকর স্বীকৃধত িাড়াণ্ডত '#ককযার 4 িধক'
কোণ্ডম্পইন শুরু কণ্ডরণ্ডে । েংস্থাটি িারতীয মধিো িধক দণ্ডের অধিনাযক,
পদ্মশ্রী (2020)পু রস্কার প্রাি রানী রামপাণ্ডের োণ্ডর্ অংিীদাধরত্ব কণ্ডরণ্ডে |
ধতধন এই প্রচাণ্ডরর প্রদান মু খ িণ্ডিন। '#ককযার 4 িধক' িে এক িরণ্ডনর
প্রচারাধিোন োর েক্ষ্ে িে ধনণ্ডচর স্তর কর্ণ্ডক িারণ্ডত িধকর ধিকািণ্ডক েমর্েন
করা।
indiagold এর োণ্ডর্ ধমণ্ডে ধিিাধেক SFB ধডধেটাে কোনার ধিধনমণ্ডয ঋণ
কদওযা চােু কণ্ডরণ্ডে
 ধিিাধেক স্মে ফাইনোে িোঙ্ক (SSFB) ধডধেটাে কগাণ্ডর্ল্র ধিধনমণ্ডয
িারণ্ডতর প্রর্ম ঋণ চােু করার েনে ধফনণ্ডটক ফামে ইধন্ডযাণ্ডগাণ্ডর্ল্র োণ্ডর্
একটি পাটেনারধিপ কণ্ডরণ্ডে। এই চুধক্তটি গ্রািকণ্ডদরণ্ডক তাণ্ডদর ধডধেটাে
কগার্ল্ িোণ্ডেে িেিিার কণ্ডর 60,000 টাকা অিধি তাৎক্ষ্ধণক এিং ধডধেটাে
কোন কপণ্ডত েক্ষ্ম করণ্ডি।
PayPhi ‘RuPay’ কাডেগুধে েমর্েনণ্ডোগে কটাণ্ডকনাইণ্ডেিন পধরণ্ডষিা চােু
কণ্ডরণ্ডে
 Phi কমাণ্ডেের API (অোধপ্লণ্ডকিন কপ্রাগ্রাধমং ইন্টারণ্ডফে) প্রর্ম ধডধেটাে
কপণ্ডমন্ট প্লোটফমে, ো PayPhi NTS-এর েনে প্রর্ম কটাণ্ডকনাইণ্ডেিন
পধরণ্ডষিা িণ্ডয উণ্ডঠণ্ডে | এটি RuPay কাণ্ডডের কটাণ্ডকনাইণ্ডেিনণ্ডক েমর্েন
করণ্ডি। কাণ্ডডের কটাণ্ডকনাইণ্ডেিন মাণ্ডচেন্টণ্ডদর োণ্ডর্ কাণ্ডডের ধিিদ েংরক্ষ্ণ্ডণর
ধিকে ধিোণ্ডি কাে করণ্ডি |
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 2021 োণ্ডের কেণ্ডেবণ্ডর িারতীয ধরোিে িোঙ্ক (RBI) বারা োধর করা
ধনণ্ডদে ধিকাগুধের ধিধত্তণ্ডত NPCI অনোইন কেনণ্ডদণ্ডনর েময কাণ্ডডের
কটাণ্ডকনাইণ্ডেিন েংোন্ত কটাণ্ডকনাইণ্ডেিন ধেণ্ডিম(NTS) চােু করার
ক াষণা কণ্ডরণ্ডে।
Paytm উণ্ডদোক্তাণ্ডদর েনে িাটেআপ টুেধকট অফার করার েনে AWS-এর
োণ্ডর্ পাটেনারধিপ কণ্ডরণ্ডে
 Paytm গ্রািক এিং িধণকণ্ডদর েনে িাটেআপ টুেধকট অফার করার েনে
Amazon Web Services (AWS)-এর োণ্ডর্ পাটেনারধিপ কণ্ডরণ্ডে৷
Paytm উণ্ডদোক্তাণ্ডদর কপণ্ডমন্ট, ধডধেধিউিন এিং কগ্রার্ েধেউিন েি
িেিো িাড়াণ্ডত োিােে করণ্ডি, োরা িারণ্ডত AWS অোধেণ্ডিণ্ডট কাে করণ্ডে।
Paytm িাটেআপ টুেধকট এর েম্পণ্ডকে :
 Paytm Startup Toolkit িে একটি একক-িপ প্লোটফমে, ো কপণ্ডমন্ট,
কপআউট, িোধঙ্কং এিং Paytm কপণ্ডমন্ট কগটওণ্ডয েি পধরণ্ডষিাগুধের োণ্ডর্
ধিতরণ্ডণর কক্ষ্ণ্ডত্র েমািান প্রদান কণ্ডর | ো িেিোগুধেণ্ডক তাণ্ডদর
ওণ্ডযিোইণ্ডট, অোণ্ডপ ধডধেটাে অর্েপ্রদান গ্রিণ করণ্ডত েিাযতা কণ্ডর |
Paytm Payouts ককাম্পাধনগুধেণ্ডক কমেচারী, ধিণ্ডেতা, পধরণ্ডিিক এিং
চোণ্ডনণ্ডের পাটেনারণ্ডদর কাণ্ডে তাণ্ডদর অর্েপ্রদান েিেতর করণ্ডত োিােে কণ্ডর
এিং কনাডাে িোধঙ্কং েি Paytm কপণ্ডমন্টে িোঙ্ক ধডধেটাে িোধঙ্কং প্রদান
কণ্ডর।
RBI ধরোণ্ডযে কোধপটাে কিাডেণ্ডক েধরণ্ডয প্রিােক ধিোণ্ডি নাণ্ডগশ্বর রাওণ্ডক
ধনেু ক্ত কণ্ডরণ্ডে
 ধরোিে িোঙ্ক অফ ইধন্ডযা ‘RBI আইন, 1934 এর িারা 45-IE (1)’ এর
অিীণ্ডন প্রদত্ত ক্ষ্মতা প্রণ্ডযাগ কণ্ডর একটি নন-িোধঙ্কং ধফনাধেযাে ককাম্পাধন
(NBFC) ধরোণ্ডযে কোধপটাে ধেধমণ্ডটড (RCL) এর পধরচােনা পষেদণ্ডক
িাধতে কণ্ডরণ্ডে । অধনে িীরুিাই আবাধনর ধরোণ্ডযে গ্রুপ বারা RCL প্রচাধরত
িয। এই ধিষণ্ডয, িীষে িোঙ্ক RBI আইণ্ডনর িারা 45-IE (2) এর অিীণ্ডন
নাণ্ডগশ্বর রাও ওযাই (প্রাক্তন-ধনিোিী পধরচােক, িোঙ্ক অফ মিারাষ্ট্র) কক
ককাম্পাধনর প্রিােক ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত কণ্ডরণ্ডে ৷
Agreement News in Bengali
নতুন ধফনণ্ডটক প্লোটফমে চােু করণ্ডত NSDL কপণ্ডমন্টে িোণ্ডঙ্কর োণ্ডর্ Indipaisa
চুধক্ত কণ্ডরণ্ডে
 Indipaisa িারণ্ডতর 63 ধমধেযন ক্ষ্ুদ্র ও মাঝাধর আকাণ্ডরর এন্টারপ্রাইে
(SME) কেেরণ্ডক েক্ষ্ে কণ্ডর আধর্েক প্রেু ধক্ত (Fintech) েমািান চােু
করণ্ডত NSDL কপণ্ডমন্টে িোণ্ডঙ্কর োণ্ডর্ একটি অংিীদাধরত্ব চুধক্ত স্বাক্ষ্র
কণ্ডরণ্ডে । এই চুধক্তর প্রিান উণ্ডেিে িে SME মাধেক ও অপাণ্ডরটরণ্ডদর এমন
েু ধিিা এিং পধরণ্ডষিা প্রদাণ্ডনর েনে ক্ষ্মতাযন করা ো তাণ্ডদর িেিোর িৃ ধদ্ধণ্ডত
োিােে কণ্ডর, েরকারী কর আইন কমণ্ডন চণ্ডে এিং একটি কটকেই িধিষেত
গণ্ডড় কতাণ্ডে ।
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গ্রামীণ এোকায িোধঙ্কং পধরণ্ডষিা প্রদান করার েনে HDFC িোঙ্ক IPPB-এর
োণ্ডর্ চুধক্ত কণ্ডরণ্ডে
 HDFC িোঙ্ক ইধন্ডযা কপাি কপণ্ডমন্টে িোঙ্ক (IPPB) এর োণ্ডর্ একটি MoU
স্বাক্ষ্র কণ্ডরণ্ডে োণ্ডত আিা-িহুণ্ডর এিং গ্রামীণ এোকায IPPB-এর 4.7
ককাটি গ্রািকণ্ডদর েনে িোধঙ্কং পধরণ্ডষিা প্রদান করা োয ৷ MoU -এর অিীণ্ডন,
4.7 ককাটির মণ্ডিে, প্রায 90 িতাংি গ্রািক গ্রামীণ এোকায িেিাে কণ্ডরন ।
HDFC িোণ্ডঙ্কর েক্ষ্ে িে IPPB-এর 650টি িাখার কনটওযাকে এিং
136,000 টিরও কিধি িোধঙ্কং অোণ্ডক্সে পণ্ডযণ্ডন্টর েু ধিিার মািেণ্ডম তাণ্ডদর
আধর্েক অন্তিুেধক্ত রাইি িাড়াণ্ডনা ।
ওযােমাটে এিং ধলপকাটে MSME কক েমর্েন করার েনে MP েরকাণ্ডরর োণ্ডর্
একটি MoU স্বাক্ষ্র কণ্ডরণ্ডে
 ওযােমাটে এিং এর েিণ্ডোগী েংস্থা ধলপকাটে মিেপ্রণ্ডদণ্ডি MSME-কক
েমর্েন করার েনে একটি ইণ্ডকাধেণ্ডিম ততধর করার েনে মিেপ্রণ্ডদি
েরকাণ্ডরর মাইণ্ডো, স্মে এিং ধমধডযাম এন্টারপ্রাইে ধিিাণ্ডগর োণ্ডর্ একটি
MoU স্বাক্ষ্র কণ্ডরণ্ডে। এই MoU এর অিীণ্ডন ওযােমাটে, ধলপকাটে এিং
MSME ধিিাগ MSME-কক তাণ্ডদর িেিো ধডধেটাইে করণ্ডত এিং
অনোইন খু চরা ধিণ্ডেতার মািেণ্ডম তাণ্ডদর পণে ধিধে করণ্ডত েক্ষ্ম করার
উণ্ডেণ্ডিে েিাযতা প্রদান করণ্ডি।
 এই উণ্ডদোগটি ওযােমাটে িৃ ধদ্ধ োপ্লাযার কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট কপ্রাগ্রাণ্ডমর(ওযােমাটে
িৃ ধদ্ধ) অিীণ্ডন আণ্ডে, ো নণ্ডেে পাটেনার স্বধস্ত বারা ধিতরণ করা িণ্ডযণ্ডে | এর
েক্ষ্ে িে ধলপকাণ্ডটের মণ্ডতা কলািাে মাণ্ডকে টণ্ডপ্লে প্রায 50000 েন িারতীয
MSME-কক প্রধিক্ষ্ণ কদণ্ডি। এই কপ্রাগ্রাণ্ডমর অিীণ্ডন ওযােমাটে এিং
ধলপকাটে িধরযানা ও তাধমেনাড়ু েি ধিধিন্ন রাণ্ডেের োণ্ডর্ অংিীদাধরত্ব
কণ্ডরণ্ডে।
GoI এিং োমোন িোঙ্ক েু রাট কমণ্ডট্রা করে প্রকণ্ডের েনে 442.26 ধমধেযন
ইউণ্ডরার ঋণ স্বাক্ষ্র কণ্ডরণ্ডে
 িারত েরকার এিং োমোধন কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট িোঙ্ক- KfW (Kreditanstalt
fur Wiederaufbau) গুেরাণ্ডট 40.35 ধকণ্ডোধমটার েু রাট কমণ্ডট্রা করে
প্রকণ্ডের েনে 26 ধমধেযন ইউণ্ডরার ঋণ স্বাক্ষ্র কণ্ডরণ্ডে। প্রকণ্ডের কমাট িেয
িে 1.50 ধিধেযন ইউণ্ডরা, োর মণ্ডিে KfW অর্োযন করণ্ডে 442.26 ধমধেযন
ইউণ্ডরা। প্রকেটি কফ্রঞ্চ কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট এণ্ডেধে, AFD (Agence
Française de Développemet) বারা 250 ধমধেযন ইউণ্ডরা েি-অর্োযন
কণ্ডরণ্ডে।
উনেু ধকম হুন্ডাই কমাটর ইধন্ডযা ধেধমণ্ডটণ্ডডর MD ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত িণ্ডযণ্ডেন
 Hyundai Motor Company 1ো োনু যারী 2022 কর্ণ্ডক Hyundai
Motor India Limited (HMIL) এর মোণ্ডনধেং ধডণ্ডরের (MD) ধিোণ্ডি
উনেু ধকমণ্ডক ধনেু ক্ত কণ্ডরণ্ডে । ধতধন Seon Seob Kim (SS Kim) এর
স্থাণ্ডন এই পণ্ডদ ধনেু ক্ত িণ্ডিন | উনেু ধকম Hyundai েদর দির দধক্ষ্ণ
ককাধরযার ধেউণ্ডে কলািাে অপাণ্ডরিন ধডধিিণ্ডনর কনতৃত্ব কদণ্ডিন।
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কমাধিত তেন িারতীয েংিাদপত্র কোোইটির নতুন েিাপধত ধিোণ্ডি ধনিোধচত
িণ্ডযণ্ডেন
 দে ইণ্ডকানধমক টাইমে-এর কমাধিত তেন 2021-22 োণ্ডের েনে দে ইধন্ডযান
ধনউেণ্ডপপার কোোইটির েিাপধত ধিোণ্ডি ধনিোধচত িণ্ডযণ্ডেন। ধতধন কিের্
অোন্ড দে অোধন্টণ্ডেপটিণ্ডকর এে. আধদমু োণ্ডমর স্থাণ্ডন ধতধন এই পণ্ডদ ধনেু ক্ত
িণ্ডযণ্ডেন | ইধন্ডযান ধনউেণ্ডপপার কোোইটির 82তম িাধষেক োিারণ েিার
একটি অনু িাণ্ডন তার নাম ক াষণা করা িয |
MakeMyTrip কিোমধরক ধিমান পধরিিন মন্ত্রণ্ডকর োণ্ডর্ আঞ্চধেক এযার
কাণ্ডনধেধিটি প্রচাণ্ডরর েনে চুধক্তিদ্ধ িণ্ডযণ্ডে
 MakeMyTrip UDAN ধস্কণ্ডমর মািেণ্ডম আঞ্চধেক ধিমান েংণ্ডোণ্ডগর প্রচার
করণ্ডত কিোমধরক ধিমান পধরিিন মন্ত্রণ্ডকর োণ্ডর্ অংিীদাধরত্ব কণ্ডরণ্ডে ।
MakeMyTrip এখন 'AirSewa কপাটোে'-এ UDAN লাইটগুধেণ্ডক
চাধেত করণ্ডি | েরকার 21কি অণ্ডোিরণ্ডক UDAN ধদিে ধিণ্ডেণ্ডি ধচধিত
কণ্ডরণ্ডে, কেধদন ধস্কণ্ডমর নধর্টি প্রর্ম প্রকাধিত িণ্ডযধেে। আঞ্চধেক েংণ্ডোগ
প্রকে UDAN 4.1-এর অিীণ্ডন কিোমধরক ধিমান পধরিিন মন্ত্রক 78টি নতুন
রুট অনু ণ্ডমাদন কণ্ডরণ্ডে। UDAN প্রকণ্ডের অিীণ্ডন এখনও পেেন্ত 766টি রুট
অনু ণ্ডমাধদত িণ্ডযণ্ডে।
েিু ে িাইণ্ডরাণ্ডেন উৎপাদণ্ডনর েনে BARC-এর োণ্ডর্ BPCL চুধক্ত কণ্ডরণ্ডে
 িারত কপণ্ডট্রাধেযাম কণ্ডপোণ্ডরিন ধেধমণ্ডটড (BPCL) েিু ে িাইণ্ডরাণ্ডেন
উৎপাদণ্ডনর েনে আেকাোইন ইণ্ডেণ্ডরাোইে প্রেু ধক্তর পধরের িাড়াণ্ডত
িািা অোটধমক ধরোচে কেন্টাণ্ডরর (BARC) োণ্ডর্ চুধক্ত কণ্ডরণ্ডে।
নিাযনণ্ডোগে িধক্তর েক্ষ্েমাত্রা অেেন এিং ধগ্রনিাউে গোে ধনগেমন কমাণ্ডত
িারণ্ডতর প্রধতশ্রুধতণ্ডক েমর্েন করার েনে এটি প্রর্ম িরণ্ডনর উণ্ডদোগ।
 িারত 2070 োণ্ডের মণ্ডিে ধনট িূ নে ধনগেমণ্ডন কপৌাঁোণ্ডনার েক্ষ্ে ধস্থর কণ্ডরণ্ডে
এিং কেই েণ্ডক্ষ্ের েনে এটি িতে মাণ্ডন 38 িতাংি কর্ণ্ডক 2030 োণ্ডের মণ্ডিে
নিাযনণ্ডোগে িধক্তরণ্ডক 50 িতাংণ্ডি ধমণ্ডয োওযার েক্ষ্েমাত্রা ধস্থর কণ্ডরণ্ডে ৷
কডারণ্ডিপ ধিে কপণ্ডমন্ট পধরণ্ডষিা চােু করার েনে NPCI এর োণ্ডর্ টাই আপ
কণ্ডরণ্ডে IPPB
 ইধন্ডযা কপাি কপণ্ডমন্টে িোঙ্ক(IPPB) গ্রািণ্ডকর কদারণ্ডগাড়ায নগদ-ধিধত্তক
ধিে কপণ্ডমন্ট পধরণ্ডষিা প্রদান করার উণ্ডেণ্ডিে নোিনাে কপণ্ডমন্টে কণ্ডপোণ্ডরিন
অফ ইধন্ডযার (NPCI) ধিে কপণ্ডমন্ট ধেণ্ডিম Bharat BillPay -এর োণ্ডর্
চুধক্ত কণ্ডরণ্ডে। ধিধিন্ন ইউটিধেটি ধিণ্ডের কপণ্ডমন্ট Bharat BillPay প্লোটফণ্ডমে
করা কেণ্ডত পাণ্ডর এিং েু ধিিাটি IPPB িেতীত গ্রািকণ্ডদর েনেও উপেি করা
িণ্ডি।
IIT-ধদধি IAF-এর োণ্ডর্ স্বণ্ডদিীকরণ্ডণর প্রণ্ডচষ্টাণ্ডক উন্নত করণ্ডত চুধক্ত কণ্ডরণ্ডে
 IIT-ধদধি িারতীয িাযুণ্ডেনার (IAF) োণ্ডর্ একটি MoU স্বাক্ষ্র কণ্ডরণ্ডে
কদণ্ডির প্রণ্ডযােণ্ডন অণ্ডস্ত্রর কোগান করা েম্ভি িয । MoU এর অিীণ্ডন, IAF
প্রেু ধক্তর ধিকাি এিং ধিধিন্ন অস্ত্র িেিস্থা টিধকণ্ডয রাখার েনে মূ ে কফাকাে
কক্ষ্ত্রগুধে ধচধিত কণ্ডরণ্ডে । IIT ধদধি এিং IAF -এর মণ্ডিে পাটেনারধিপ IAF
রক্ষ্ণাণ্ডিক্ষ্ণ কমাণ্ডন্ডর Base Repair Depots (BRDs) এর প্রণ্ডচষ্টাণ্ডকও
িাধড়ণ্ডয তুেণ্ডি ।
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ওধড়িা "ধমিন িধক্ত ধেধিং েোি" চােু করণ্ডত UNCDF-এর োণ্ডর্ চুধক্ত কণ্ডরণ্ডে
 ওধড়িা েরকার রাণ্ডেের মধিোণ্ডদর আধর্েক ক্ষ্মতাযণ্ডনর েনে "ধমিন িধক্ত
ধেধিং েোি" চােু করার েনে োধতেংণ্ড র মূ েিন উন্নযন তিধিণ্ডের
(UNCDF) োণ্ডর্ একটি চুধক্ত স্বাক্ষ্র কণ্ডরণ্ডে । কলািাে কেন্টার ফর
ধফনাধেযাে কিের্ ‘ধমিন িধক্ত ধেধিং’ েোি চােু করণ্ডি োণ্ডত নারীণ্ডদর
অর্েননধতকিাণ্ডি ক্ষ্মতাযন করা োয এিং ধেঙ্গ েমতা অেেন করা োয ।
ধডধেটাে প্রেু ধক্ত এিং ই-কমােে িেিিাণ্ডরর োণ্ডর্ োণ্ডর্ এটি পধরকেনা, েঞ্চয,
ঋণ িা িেয করার কক্ষ্ণ্ডত্র োিােে করার মািেণ্ডম মধিোণ্ডদর স্ব-েিাযক কগািী
(SHGs) এিং পধরিাণ্ডরর আয ও আধর্েক অিস্থা িৃ ধদ্ধ করণ্ডত োিােে করণ্ডি।
ধমিন িধক্ত েম্পণ্ডকে :
 ধমিন িধক্ত 2001 োণ্ডে মধিোণ্ডদর োমধগ্রক উন্নযন িাড়াণ্ডনার েনে চােু করা
িণ্ডযধেে | এই উণ্ডদোণ্ডগর অিীণ্ডন ওধড়িার গ্রামীণ ও িিরাঞ্চে েু ণ্ডড় 70 েক্ষ্
েদেে ধনণ্ডয 6.02 েক্ষ্ স্ব-েিাযক কগািী (SHGs) রণ্ডযণ্ডে । এই উণ্ডদোণ্ডগর
ফণ্ডে ওধড়িায SHG েদেেণ্ডদর আয প্রধত মাণ্ডে 3,000 টাকা কর্ণ্ডক
15,000 টাকা িণ্ডযণ্ডে
Appointment News in Bengali
েেীি কমিতাণ্ডক FICCI-র েিাপধত ধিণ্ডেণ্ডি ধনেু ক্ত করা িণ্ডযণ্ডে
 কফডাণ্ডরিন অফ ইধন্ডযান কচবােে অফ কমােে অোন্ড ইন্ডাধে(FICCI)
ক াষণা কণ্ডরণ্ডে কে ধিিু স্তান ইউধনধেিার ধেধমণ্ডটণ্ডডর(HUL) কচযারমোন
এিং িেিস্থাপনা পধরচােক েেীি কমিতাণ্ডক FICCI-র েিাপধত ধিোণ্ডি
ধনণ্ডযাগ করা িণ্ডি। েেীি কমিতা িতে মাণ্ডন FICCI-র ধেধনযর িাইে
কপ্রধেণ্ডডন্ট, ধমধডযা ধিণ্ডের অধিজ্ঞ উদয িঙ্কণ্ডরর উত্তরেূ ধর িণ্ডিন৷ কমিতা
ইউধনধেিাণ্ডরর দধক্ষ্ণ এধিযার (িারত, পাধকস্তান, িাংোণ্ডদি, শ্রীেঙ্কা ও
কনপাে) েিাপধত এিং ইউধনধেিাণ্ডরর কলািাে এধক্সধকউটিি কিাণ্ডডের
'ইউধনধেিার ধেডারধিপ এধক্সধকউটিি'-এর েদেে।
অনু পম রায োধতেংণ্ড র ধনরস্ত্রীকরণ েণ্ডম্মেণ্ডন িারণ্ডতর নতুন রাষ্ট্রদূত ধিোণ্ডি
ধনেু ক্ত িণ্ডযণ্ডেন
 ধেধনযর ধডণ্ডপ্লামোট অনু পম রাযণ্ডক কেণ্ডনিায োধতেংণ্ড র ধনরস্ত্রীকরণ
েণ্ডম্মেণ্ডন িারণ্ডতর পরিতী স্থাযী প্রধতধনধি ধিণ্ডেণ্ডি ধনেু ক্ত করা িণ্ডযণ্ডে ।
অনু পম রায 1994-িোণ্ডচর িারতীয পররাষ্ট্র পধরণ্ডষিা অধফোর | ধতধন
িতে মাণ্ডন ধদধিণ্ডত MEA-এর েদর দফতণ্ডর েু গ্ম েধচি ধিোণ্ডি দাধযত্ব পােন
করণ্ডেন । পঙ্কে িমোর স্থাণ্ডন অনু পম রায এই পণ্ডদর দাধযত্ব োমোণ্ডিন ।
ITBP-র ধডধে েেয অণ্ডরারা SSB এর দাধযণ্ডত্ব র্াকণ্ডিন
 ITBP-র মিাপধরচােক েেয অণ্ডরারা েীমান্ত রক্ষ্ী িাধিনী েিস্ত্র েীমা িণ্ডের
(এেএেধি) অধতধরক্ত দাধযত্ব পােন করণ্ডিন | এর কারণ িে েিস্ত্র েীমা িণ্ডের
(এেএেধি) প্রিান কুমার রাণ্ডেি চন্দ্র 31 ধডণ্ডেবর অিের ধনণ্ডত চণ্ডেণ্ডেন।
েেয অণ্ডরারা তাধমেনাড়ু কোডাণ্ডরর 1988-িোণ্ডচর কমেকতে া ।
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ইকুইটাে স্মে ফাইনোে িোণ্ডঙ্কর MD এিং CEO ধিোণ্ডি PN িােু ণ্ডদিনণ্ডক
পু নরায ধনেু ক্ত করা িণ্ডযণ্ডে
 Equitas Small Finance Bank Limited (ESFBL) এর মোণ্ডনধেং
ধডণ্ডরের (MD) এিং ধচফ এধক্সধকউটিি অধফোর (CEO) ধিোণ্ডি িােু ণ্ডদিন
পাঠাধঙ্গ নরধেমিনণ্ডক ধতন িেণ্ডরর েনে (23 েু োই, 2022 কর্ণ্ডক 22 েু োই,
2025 পেেন্ত) কিাডে অফ কিাডে ধডণ্ডরের বারা পু নরায ধনেু ক্ত করা িণ্ডযণ্ডে।।
িতে মাণ্ডন ধতধন িোংকটির এমধড ও ধেইও ধিণ্ডেণ্ডি দাধযত্ব পােন করণ্ডেন।
 এর আণ্ডগ ধতধন ইকুইটাে কিাধর্ল্ংে ধেধমণ্ডটণ্ডডর MD ধিণ্ডেণ্ডি কমেরত
ধেণ্ডেন। ধতধন মাদ্রাে ধিশ্বধিদোেয কর্ণ্ডক ধিজ্ঞাণ্ডন (পদার্েধিদো) স্নাতক ধডধগ্র
অেেন কণ্ডরণ্ডেন।
ধিেয রাে এিং িরুণ িমো EaseMyTrip-এর েোন্ড অোবাণ্ডেডর ধিণ্ডেণ্ডি
মণ্ডনানীত িণ্ডযণ্ডেন
 িধেউড অধিণ্ডনতা ধিেয রাে এিং িরুণ িমোণ্ডক িারণ্ডত অিধস্থত একটি
অনোইন ভ্রমণ েংস্থা EaseMyTrip.com (ইধে ট্রিপ প্লোনারে ধেধমণ্ডটড)
এর েোন্ড অোবাণ্ডেডর ধিণ্ডেণ্ডি মণ্ডনানীত করা িণ্ডযণ্ডে ৷ 2008 োণ্ডে ধনিান্ত
ধপট্টি এিং ধরকান্ত ধপধত্ত বারা প্রধতধিত EaseMyTrip B2B কপাটোে ধিোণ্ডি
োত্রা শুরু িণ্ডযধেে এিং 2011 োণ্ডে B2C ধিিাণ্ডগ প্রণ্ডিি কণ্ডরধেে।
 রাে এিং িমো প্রর্মিাণ্ডরর মণ্ডতা ককাণ্ডনা েোন্ড কোণ্ডম্পইণ্ডনর েনে েু টি
ধিণ্ডেণ্ডি একেণ্ডঙ্গ কাে করণ্ডিন । অধিণ্ডনতাণ্ডদর তাণ্ডদর িোপক আণ্ডিদন এিং
দিেকণ্ডদর োণ্ডর্ দৃঢ় েংণ্ডোগ েোণ্ডন্ডর ধচত্রণ্ডক পধরপূ রক করণ্ডি।
ধডণ্ডপ্লামোট ধিেম ধমধেণ্ডক কডপু টি োতীয ধনরাপত্তা উপণ্ডদষ্টা ধিণ্ডেণ্ডি ধনেু ক্ত করা
িণ্ডযণ্ডে
 ধডণ্ডপ্লামোট ধিেম ধমেধরণ্ডক োতীয ধনরাপত্তা পধরষদ েধচিােণ্ডয উপ-োতীয
ধনরাপত্তা উপণ্ডদষ্টা ধিণ্ডেণ্ডি ধনণ্ডযাগ করা িণ্ডযণ্ডে । প্রায ধতন িের চীণ্ডন
িারতীয রাষ্ট্রদূত ধিোণ্ডি দাধযত্ব পােন করার পণ্ডর 1989-িোণ্ডচর ইধন্ডযান
ফণ্ডরন োধিে ে (IFS) অধফোর ধমেধরণ্ডক ধনণ্ডযাগ করা িণ্ডযণ্ডে । ধতধন পররাষ্ট্র
মন্ত্রণােণ্ডযর (MEA) েদর দফতণ্ডরর পািাপাধি প্রিানমন্ত্রীর কােোেণ্ডয ধিধিন্ন
পণ্ডদ দাধযত্ব পােন কণ্ডরণ্ডেন । ধিেম ধমেধর োতীয ধনরাপত্তা উপণ্ডদষ্টা
অধেত কডািাণ্ডের কাণ্ডে ধরণ্ডপাটে করণ্ডিন । িতে মাণ্ডন, রাধেির খান্না, পঙ্কে
িরণ এিং দত্তাত্রয পদোেধগকার কডপু টি NSA ধিোণ্ডি দাধযত্ব পােন
করণ্ডেন।
ধেধপ কগাণ্ডযে িনণ্ডক মিাপধরচােক এিং ধিণ্ডিষ েধচি ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত করা িণ্ডযণ্ডে
 িারতীয িন পধরণ্ডষিা অধফোর চন্দ্র প্রকাি কগাযােণ্ডক িন মিাপধরচােক
এিং পধরণ্ডিি, িন ও েেিাযু পধরিতে ন মন্ত্রণ্ডকর ধিণ্ডিষ েধচি (DGF&SS)
ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত করা িণ্ডযণ্ডে । চন্দ্র প্রকাি কগাযাে একেন 1986 িোণ্ডচর IFS
অধফোর, ধতধন পূ ণ্ডিে উত্তরপ্রণ্ডদি িন ধিিাণ্ডগর অিীণ্ডন প্রিান িন েংরক্ষ্ক
ধিোণ্ডি কাে কণ্ডরধেণ্ডেন |
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রাধিকা ঝাণ্ডক এনাধেে এধফধেণ্ডযধে োধিে ণ্ডেণ্ডের CEO ধিণ্ডেণ্ডি ধনেু ক্ত করা
িণ্ডযণ্ডে
 রাধিকা ঝা এনাধেে এধফধেণ্ডযধে োধিে ণ্ডেে (EESL)-এর প্রিান ধনিোিী
কমেকতে া ধিণ্ডেণ্ডি ধনেু ক্ত িণ্ডযণ্ডেন। EESL িে NTPC, পাওযার ধগ্রড,
পাওযার ফাইনোে কণ্ডপোণ্ডরিন এিং REC-এর মণ্ডিে একটি কেৌর্ উণ্ডদোগ,
ো কদণ্ডি িধক্তর দক্ষ্তা িৃ ধদ্ধর েনে কাে কণ্ডর।
 নতুন কপাধিংণ্ডযর আণ্ডগ, IAS অধফোর রাধিকা ঝা উত্তরাখে েরকাণ্ডরর
ধিক্ষ্া দফতণ্ডরর েধচি ধিোণ্ডি দাধযত্ব পােন করধেণ্ডেন । ধতধন এই িেণ্ডরর
েু োই মাণ্ডে এই পণ্ডদর দাধযত্ব কনন এিং ককাধিড-এর পণ্ডর ক্লাে পু নরায
শুরু করার েনে অপাণ্ডরিনাে ধনণ্ডদে ধিকা কনধিণ্ডগট কণ্ডরন ।
GoI অতুে কুমার কগাণ্ডযেণ্ডক PNB-এর নতুন MD এিং CEO ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত
কণ্ডরণ্ডে
 মধন্ত্রপধরষণ্ডদর ধনণ্ডযাগ কধমটি (ACC) UCO িোণ্ডঙ্কর MD এিং CEO অতুে
কুমার কগাণ্ডযেণ্ডক পাোি নোিনাে িোণ্ডঙ্কর (PNB) MD এিং CEO ধিোণ্ডি
আগামী িেণ্ডরর 1 কফব্রুযাধর কর্ণ্ডক ধনণ্ডযাণ্ডগর অনু ণ্ডমাদন ধদণ্ডযণ্ডে ৷ কগাণ্ডযে
31কি ধডণ্ডেবর, 2024 পেেন্ত PNB প্রিান ধিোণ্ডি কাে করণ্ডিন । কগাণ্ডযে
PNB-এর িতে মান MD ও CEO মধিকােুে ন রাও-এর স্থাণ্ডন এই পণ্ডদর দাধযত্ব
োমোণ্ডিন | রাওণ্ডক ধতন মাণ্ডের এক্সণ্ডটনিন কদওযা িণ্ডযধেে ো 31
োনু যারী, 2022-এ কিষ িণ্ডি।
 অনেধদণ্ডক, ACC কিট িোঙ্ক অফ ইধন্ডযার কডপু টি মোণ্ডনধেং ধডণ্ডরের কোমা
িঙ্করা প্রোদণ্ডক ইউণ্ডকা িোণ্ডঙ্কর মোণ্ডনধেং ধডণ্ডরের এিং ধচফ এধক্সধকউটিি
অধফোর ধিোণ্ডি ধনণ্ডযাগ কণ্ডরণ্ডে । ধতধন 2023 োণ্ডের 31কম তাধরণ্ডখ চাকধরর
কমযাদ পূ ণে িওযা পেেন্ত UCO িোংণ্ডকর MD এিং CEO ধিণ্ডেণ্ডি দাধযত্ব
পােন করণ্ডিন।
ইধন্ডযান ইনধিটিউট অফ কণ্ডপোণ্ডরট অোণ্ডফযাণ্ডেের DG এিং CEO ধিোণ্ডি IAS
প্রিীণ কুমারণ্ডক ধনেু ক্ত করা িণ্ডযণ্ডে
 িারত েরকার ইধন্ডযান ইনধিটিউট অফ কণ্ডপোণ্ডরট অোণ্ডফযােে (IICA) এর
ধডণ্ডরের কেনাণ্ডরে এিং ধচফ এধক্সধকউটিি অধফোর পণ্ডদ দক্ষ্তা উন্নযন ও
উণ্ডদোক্তা মন্ত্রণ্ডকর প্রাক্তন েধচি প্রিীণ কুমারণ্ডক ধনণ্ডযাণ্ডগর অনুণ্ডমাদন
কদওযা িণ্ডযণ্ডে । IICA স্থাপণ্ডনর প্রস্তািটি 2007 োণ্ডে পধরকেনা কধমিন
বারা অনু ণ্ডমাধদত িণ্ডযধেে । এটি 2008 োণ্ডে িধরযানার মাণ্ডনোণ্ডর প্রধতধিত
িণ্ডযধেে।
মিম্মদ কিন েু োণ্ডযম FIA এর েিাপধত ধনিোধচত িণ্ডেন
 েংেু ক্ত আরি আধমরিািীর মিম্মদ কিন েু োণ্ডযম কমাটরণ্ডিাণ্ডটের ধিশ্ব
পধরচােনা েংস্থা ইন্টারনোিনাে অণ্ডটাণ্ডমািাইে কফডাণ্ডরিন (এফআইএ) এর
প্রর্ম নন-ইউণ্ডরাপীয েিাপধত ধিোণ্ডি ধেন টণ্ডডর উত্তরেূ ধর ধনিোধচত
িণ্ডযণ্ডেন। FIA িে ফমু েো ওযান, ওযার্ল্ে র্যাধে চোধম্পযনধিপ, ওযার্ল্ে
এন্ডুণ্ডরে এিং ফমু েো ই অনোনে ধেধরণ্ডের গিধনেং িধড। 60 িের িযেী মিম্মদ
কিন েু োণ্ডযম দুিাইণ্ডত েমগ্রিণকারী প্রাক্তন রোধে রাইিার ধেটিি
আইনেীিী গ্রািাম কিাকাণ্ডরর ধিরুণ্ডদ্ধ দাাঁধড়ণ্ডযধেণ্ডেন, ধেধন 2009 োে
কর্ণ্ডক টডণ্ডটর কডপু টি কপ্রধেণ্ডডন্ট ধেণ্ডেন।

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

Monthly Current Affairs PDF in Bengali | December 2021

RBL িোঙ্ক: রােীি আহুো নতুন এমধড ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত িণ্ডযণ্ডেন

ইউধনক্স োেধপ্রত িু মরািণ্ডক েোন্ড অোবাণ্ডেডর ধিোণ্ডি ধনণ্ডযাগ কণ্ডরণ্ডে

 RBL িোণ্ডঙ্কর কিাডে িতে মাণ্ডন িোণ্ডঙ্কর ধনিোিী পধরচােক ধিোণ্ডি কমেরত
রােীি আহুোণ্ডক িোণ্ডঙ্কর ধনযন্ত্রক ও অনোনে অনু ণ্ডমাদন োণ্ডপণ্ডক্ষ্ অধিেণ্ডব
িোণ্ডঙ্কর অন্তিেতীকােীন িেিস্থাপনা পধরচােক এিং প্রিান ধনিোিী কমেকতে া
ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত কণ্ডরণ্ডেন।
SEBI আরধত কৃষ্ণানণ্ডক MF উপণ্ডদষ্টা পোণ্ডনণ্ডের েদেে ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত কণ্ডরণ্ডে

 িারতীয কমািাইে আনু ষাধঙ্গক উত্পাদনকারী েোন্ড ‘ইউধনক্স’ িারতীয

 ধিেণ্ডনেোইণ্ডনর েম্পাদকীয পরামিেদাতা আরধত কৃষ্ণানণ্ডক ধমউচুযাে ফান্ড
েম্পধকে ত িারণ্ডতর ধেধকউধরটিে অোন্ড এক্সণ্ডচে কিাণ্ডডের উপণ্ডদষ্টা কধমটির
েদেে ধিোণ্ডি অন্তিুেক্ত করা িণ্ডযণ্ডে । িারতীয ধরোিে িোণ্ডঙ্কর প্রাক্তন
কডপু টি গিনের ঊষা কর্ারাণ্ডতর েিাপধতণ্ডত্ব কধমটিটি ধিধনণ্ডযাগকারীণ্ডদর
েু রক্ষ্া, ধিণ্ডের ধিকাণ্ডির প্রণ্ডযােনীযতা প্রিৃধত ধনধিত করার েনে ধমউচুযাে
ফান্ড ধনযন্ত্রণ েম্পধকে ত ধিষণ্ডয SEBI-কক পরামিে কদয ।
 কধমটিণ্ডত 24 েন েদেে রণ্ডযণ্ডে োর মণ্ডিে প্রিান িে ধমউচুযাে ফান্ড
িাউণ্ডের ধেইও | এোড়া রণ্ডযণ্ডে একাণ্ডডধমযা, এক্সণ্ডচে, কিাক্তা স্বার্ে গ্রুপ,
ফান্ড ট্রাধি, করটিং এণ্ডেধে, ধিতরণ েংস্থা এিং ধমধডযার প্রধতধনধিরা ।
ইধিন ধচিানা ইযামািা কমাটর ইধন্ডযা গ্রুণ্ডপর নতুন কচযারমোন ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত
িণ্ডযণ্ডেন
 ইধন্ডযা ইযামািা কমাটর (আইওযাইএম) প্রাইণ্ডিট ধেধমণ্ডটড ক াষণা কণ্ডরণ্ডে
কে ইধিন ধচিানা ককাম্পাধনর নতুন কচযারমোন ধিোণ্ডি ইধন্ডযা কমাটর গ্রুণ্ডপর
অপাণ্ডরিণ্ডনর দাধযত্ব ধনণ্ডত চণ্ডেণ্ডেন | ধতধন কমাণ্ডটাফুধম ধিতারার স্থাণ্ডন এই
পণ্ডদ ধনেু ক্ত িণ্ডযণ্ডেন । ধচিানা 1991 োে কর্ণ্ডক ধিশ্বিোপী ইযামািা কমাটর
ককাম্পাধন এিং এর গ্রুপ ককাম্পাধনর োণ্ডর্ েু ক্ত।
দধক্ষ্ণ আধফ্রকার েণ্ডিোচ্চ ধিচারক কিণ্ডঞ্চ িারতীয িংণ্ডিাদ্ভূত ধিচারপধত ধনেু ক্ত
িণ্ডযণ্ডেন
 িারতীয িংণ্ডিাদ্ভূত নারন্দ্রান 'কোধড' ককািাণ্ডপনণ্ডক দধক্ষ্ণ আধফ্রকার েণ্ডিোচ্চ
ধিচারক কিঞ্চ োংধিিাধনক আদােণ্ডত ধনেু ক্ত করা িণ্ডযণ্ডে। েনোিারণ্ডণর
োক্ষ্াত্কাণ্ডরর দী ে প্রধেযার পণ্ডর োংধিিাধনক আদােণ্ডত েিেণ্ডিষ েংণ্ডোেন
ধিোণ্ডি 64 িের িযেী ককািাণ্ডপন এিং রামমাকা ধিণ্ডিন মোণ্ডর্াণ্ডপার
ধনণ্ডযাগ িণ্ডযণ্ডে । উিযই 1 োনু যারী, 2022 কর্ণ্ডক কােেিার গ্রিণ করণ্ডিন ।
রাষ্ট্রপধত ধেধরে রামাণ্ডফাো দী ে েনোিারণ্ডণর োক্ষ্াত্কাণ্ডরর পণ্ডর
োংধিিাধনক আদােণ্ডত রামমাকা ধিণ্ডিন মাণ্ডর্াণ্ডপা এিং ককাোণ্ডপনণ্ডক
ধনণ্ডযাণ্ডগর ক াষণা কণ্ডরণ্ডেন ।
Ujjivan Small Finance Bank ইধত্তরা কডধিেণ্ডক MD এিং CEO ধিোণ্ডি
মণ্ডনানীত কণ্ডরণ্ডে
 উিীিন স্মে ফাইনোে িোণ্ডঙ্কর পধরচােনা পষেদ ইধত্তরা কডধিেণ্ডক িোণ্ডঙ্কর
এমধড এিং ধেইও ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত কণ্ডরণ্ডে। কডধিেণ্ডক RBI-এর
অনু ণ্ডমাদণ্ডনর তাধরখ কর্ণ্ডক 3 িেণ্ডরর েনে িা RBI বারা অনু ণ্ডমাধদত অনে
েমণ্ডযর েনে MD এিং CEO ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত করা িণ্ডযণ্ডে। কডধিে েু োই
2018 কর্ণ্ডক উিীিন ফাইনোধেযাে োধিে ণ্ডেে ধেধমণ্ডটণ্ডডর এমধড এিং
ধেইও ধেণ্ডেন কেখান কর্ণ্ডক ধতধন 2021 োণ্ডে পদতোগ কণ্ডরধেণ্ডেন।
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ধেণ্ডকট তারকা োেধপ্রত িু মরািণ্ডক ককাম্পাধনর পণেগুধের দৃিেমানতা
িাড়াণ্ডনার েনে েোন্ড অোবাণ্ডেডর ধিোণ্ডি ধনণ্ডযাগ কণ্ডরণ্ডে৷ পণেগুধের মণ্ডিে
পধরিানণ্ডোগে কমািাইে ইণ্ডেকট্রধনক্স কেমন চােোর, ইযারণ্ডফান, কডটা
ককিে, পাওযার িোঙ্ক, ওযোরণ্ডেে ধিকার, স্মাটেণ্ডফান িোটাধর, ব্লুটুর্
কনকিোন্ড, TWS ইতোধদ রণ্ডযণ্ডে |
রিীন্দ্র োণ্ডদো ধকনারা কোধপটাণ্ডের েোন্ড অোবাোডর ধিণ্ডেণ্ডি ধনেু ক্ত িণ্ডযণ্ডেন
 কিঙ্গােু রু ধিধত্তক ইণ্ডনাণ্ডিটিি, দ্রুত িিেনিীে ধফনণ্ডটক, ধকনারা কোধপটাে
ককাম্পাধনর 10 তম িাধষেকী উপেণ্ডক্ষ্ িারতীয ধেণ্ডকটার রিীন্দ্র োণ্ডদোণ্ডক
ককাম্পাধনর অধফধেযাে েোন্ড অোবাণ্ডেডর ধিোণ্ডি ধনণ্ডযাগ কণ্ডরণ্ডে। ধকনারা
কোধপটাে িারণ্ডতর MSME কক ঋণ পধরণ্ডষিা প্রদান কণ্ডর। এখন পেেন্ত ,
ধকনারা কোধপটাে 70,000 োমানতধিিীন ঋণ ধিতরণ কণ্ডরণ্ডে। এই
অংিীদাধরণ্ডত্বর মািেণ্ডম, ধকনারা কদণ্ডির MSME কেেণ্ডর অর্োযণ্ডনর ধদক
কর্ণ্ডক ধনণ্ডের আউটধরচ িাধড়ণ্ডযণ্ডে | 1000 ককাটির টাকার িতে মান AUM
েি ধকনারা কোধপটাে 2025 োণ্ডের মণ্ডিে 500 িতাংি িৃ ধদ্ধর পধরকেনা
কণ্ডরণ্ডে৷
ইন্টারণ্ডপাণ্ডের ধনিোিী কধমটিণ্ডত িারণ্ডতর প্রার্ী ধনিোধচত িণ্ডযণ্ডেন
 কেরাে িু েণ্ডরা অফ ইনণ্ডিধিণ্ডগিণ্ডনর (CBI) ধিণ্ডিষ পধরচােক প্রিীণ ধেনিা
একটি কঠিন প্রধতবধন্দ্বতার পণ্ডর আন্তেোধতক অপরাি পু ধেি েংস্থার
(ইন্টারণ্ডপাে) কােেধনিোিী কধমটিণ্ডত এধিযার প্রধতধনধি ধিোণ্ডি ধনিোধচত
িণ্ডযণ্ডেন। ধনিোচণ্ডন চারটি প্রধতবন্দ্বী ধেে চীন, ধেঙ্গাপু র, দধক্ষ্ণ ককাধরযা ও
েডোন। িারণ্ডতর নোিনাে কেরাে িু েণ্ডরা (এনধেধি-ইধন্ডযা) এই ধনিোচণ্ডনর
প্রচারণার েনে ধিশ্বেু ণ্ডড় তার প্রধতপণ্ডক্ষ্র োণ্ডর্ কোগাণ্ডোগ কণ্ডরণ্ডে। তুরণ্ডস্কর
ইস্তাবু ণ্ডে চেমান 89 ইন্টারণ্ডপাণ্ডের োিারণ পধরষণ্ডদর েময ধনিোচনটি
অনু ধিত িয।
রেনীি কুমার Hero MotoCorp-এর নন-এধক্সধকউটিি ধডণ্ডরের ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত
িণ্ডযণ্ডেন
 টু-হুইোর ককাম্পানী Hero MotoCorp কিট িোঙ্ক অফ ইধন্ডযা (SBI) এর
প্রাক্তন কচযারমোন রেনীি কুমারণ্ডক ককাম্পাধনর পষেণ্ডদ একেন স্বািীন ননএধক্সধকউটিি ধডণ্ডরের ধিণ্ডেণ্ডি ধনণ্ডযাণ্ডগর ক াষণা কণ্ডরণ্ডে । রেনীি কুমার
2020 োণ্ডের অণ্ডোিণ্ডর SBI-এর কচযারমোন ধিোণ্ডি তার ধতন িেণ্ডরর
কমযাদ পূ ণে কণ্ডরন। ধতধন িতে মাণ্ডন HSBC, Asia Pacific, L&T Infotech
েি অনোনে অণ্ডনক ককাম্পাধনর কিাণ্ডডে একেন স্বািীন পধরচােক ধিণ্ডেণ্ডি
দাধযত্ব পােন করণ্ডেন |
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িষেিন্তী ধিষ্ট ইধন্ডযান মাউণ্ডন্টধনযাধরং ফাউণ্ডন্ডিণ্ডনর প্রর্ম মধিো কপ্রধেণ্ডডন্ট

িারতীয িংণ্ডিাদ্ভূত এধক্সধকউটিি পরাগ আগরওযাে টুইটাণ্ডরর নতুন ধেইও

ধিোণ্ডি ধনিোধচত িণ্ডযণ্ডেন

ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত িণ্ডযণ্ডেন

 উত্তরাখণ্ডের ধিখোত পিেতাণ্ডরািী, িষেিন্তী ধিষ্ট ইধন্ডযান মাউণ্ডন্টধনযাধরং

 কোিোে ধমধডযা োযাণ্ডন্টর েি-প্রধতিাতা েোক ডরধে পদতোগ করার পণ্ডর
িারতীয িংণ্ডিাদ্ভূত প্রেু ধক্ত ধনিোিী পরাগ আগরওযােণ্ডক টুইটাণ্ডরর নতুন

ফাউণ্ডন্ডিন (IMF)-এর প্রর্ম মধিো কপ্রধেণ্ডডন্ট ধিোণ্ডি ধনিোধচত িওযার
কগৌরি অেেন কণ্ডরণ্ডেন। 62 িের িযেী িষেিন্তী ধিষ্ট 107টি কিাণ্ডটর মণ্ডিে
কমাট 60টি কিাট কপণ্ডয কাধিত পণ্ডদ ধনিোধচত িন। 1958 োণ্ডে প্রধতধিত
িওযা IMF এর কপ্রধেণ্ডডন্ট ধিণ্ডেণ্ডি প্রর্মিাণ্ডরর মণ্ডতা একেন নারী ধনিোধচত
িণ্ডযণ্ডেন।

CEO ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত করা িণ্ডযণ্ডে। ধতধন িতে মাণ্ডন S&P 500 এেণ্ডিাধযং
কমটা প্লোটফমে ইনকণ্ডপোণ্ডরণ্ডটণ্ডডর েিেকধনি CEO। আগরওযাণ্ডের িতে মান
িযে 37 িের এিং তার িযে মাকে েু কারিাণ্ডগের িযণ্ডের েমান। পরাগ
আগরওযাে 10 িের আণ্ডগ টুইটাণ্ডর কোগ ধদণ্ডযধেণ্ডেন েখন কেখাণ্ডন 1,000
েণ্ডনরও কম কমী ধেণ্ডেন।

কেরাে কিাডে অফ ইনডাইণ্ডরে টোণ্ডক্সে অোন্ড কািমণ্ডের নতুন কচযারমোন

অরধিি কুমার িারণ্ডতর েফটওযোর কটকণ্ডনােধে পাণ্ডকে ধডণ্ডরের কেনাণ্ডরে

ধিোণ্ডি ধনিোধচত িণ্ডেন ধিণ্ডিক কোিধর

ধিোণ্ডি কোগদান কণ্ডরণ্ডেন

 ধেধনযর আমো ধিণ্ডিক কোিধর কেরাে কিাডে অফ ইনডাইণ্ডরে টোণ্ডক্সে

 অরধিি কুমার িারণ্ডতর েফটওযোর কটকণ্ডনােধে পাণ্ডকে র ধডণ্ডরের

অোন্ড কািমে (CBIC) এর নতুন কচযারমোন ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত িণ্ডযণ্ডেন।

কেনাণ্ডরে ধিণ্ডেণ্ডি কোগদান কণ্ডরণ্ডেন । েফটওযোর কটকণ্ডনােধে পাকে ে

ধতধন এম অধেত কুমাণ্ডরর স্থাণ্ডন এই পণ্ডদ ধনেু ক্ত িণ্ডিন । ধতধন একেন

অফ ইধন্ডযা িে িারত েরকাণ্ডরর ইণ্ডেকট্রধনক্স ও তর্ে প্রেু ধক্ত মন্ত্রণ্ডকর

1985-িোণ্ডচর িারতীয রােস্ব পধরণ্ডষিা (শুল্ক ও পণ্ডরাক্ষ্ কর) এর কমেকতে া।

অিীণ্ডন একটি স্বাযত্তিাধেত েংস্থা । িারণ্ডতর েফটওযোর কটকণ্ডনােধে
পাণ্ডকে র উদীযমান প্রেু ধক্ত কডাণ্ডমণ্ডন উণ্ডদোক্তাণ্ডদর 25+ ককন্দ্র চােু করার
মািেণ্ডম কদণ্ডি প্রেু ধক্ত উণ্ডদোক্তা এিং উদ্ভািণ্ডনর েংস্কৃধতণ্ডক ত্বরাধিত করণ্ডে।
ইউধনণ্ডেণ্ডফর নতুন প্রিান ধিণ্ডেণ্ডি কোর্ধরন রাণ্ডেেণ্ডক ধনণ্ডযাগ করা িণ্ডযণ্ডে

িতে মাণ্ডন ধতধন CBIC-র েদেে ধিণ্ডেণ্ডি কমেরত আণ্ডেন। তার ধনণ্ডযাগ
মধন্ত্রেিার ধনণ্ডযাগ কধমটি অনু ণ্ডমাদন কণ্ডরণ্ডে।
েধবত পাত্রণ্ডক ইধন্ডযা টুেধরেম কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট কণ্ডপোণ্ডরিণ্ডনর কচযারমোন
ধিণ্ডেণ্ডি নাম ধনেু ক্ত করা িণ্ডযণ্ডে
 মধন্ত্রেিার ধনণ্ডযাগ কধমটি বারা েধবত পাত্রণ্ডক ইধন্ডযা টুেধরেম কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট

 োধতেংণ্ড র মিােধচি আণ্ডন্তাধনও গুণ্ডতণ্ডরে কোর্ধরন রাণ্ডেেণ্ডক United
Nations Children’s এণ্ডেেী এর প্রিান ধিণ্ডেণ্ডি ধনণ্ডযাগ কণ্ডরণ্ডে | ো
United Nations Children’s Fund নাণ্ডমও পধরধচত। কোর্ধরন রাণ্ডেে

কণ্ডপোণ্ডরিণ্ডনর (ITDC) কচযারমোন ধনেু ক্ত করা িণ্ডযণ্ডে। আইএএে অধফোর

মাধকে ন কপ্রধেণ্ডডন্ট কো িাইণ্ডডণ্ডনর েিকারী । ধতধন কিাযাইট িাউে অধফে

ধে কমো িিেন রাও আইটিধডধের িেিস্থাপনা পধরচােণ্ডকর পণ্ডদ র্াকণ্ডিন।
ইধন্ডযা টুেধরেম কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট কণ্ডপোণ্ডরিন িে পেেটন মন্ত্রণ্ডকর অিীণ্ডন

অফ কপ্রধেণ্ডডধেযাে পাণ্ডেোণ্ডনণ্ডেরও প্রিান । রাণ্ডেে কিনধরণ্ডযটা কফার-এর
স্থাণ্ডন ধতধন এই পণ্ডদ ধনণ্ডযাগ িণ্ডযণ্ডেন | রাণ্ডেে কিনধরণ্ডযটা কফার 2021

িারত েরকাণ্ডরর মাধেকানািীন একটি আধতণ্ডর্যতা, খু চরা এিং ধিক্ষ্া েংস্থা

োণ্ডের েু োই

। এর আণ্ডগ, েধবত পাত্র ওএনধেধের স্বািীন পধরচােক ধিণ্ডেণ্ডি দাধযত্ব পােন

ধেটিি-িারতীয েীনা নাযার Chanel এর নতুন কলািাে CEO িণ্ডেন

কণ্ডরধেণ্ডেন।

 কফ্রঞ্চ ফোিন িাউে চোণ্ডনে ইউধনধেিাণ্ডরর একেন এধক্সধকউটিি েীনা
নাযারণ্ডক নতুন কলািাে CEO ধিণ্ডেণ্ডি ধনণ্ডযাগ কণ্ডরণ্ডে | ইউধনধেিাণ্ডর
মানিেম্পদ প্রিান এিং ধনিোিী কধমটির েদেে ধিোণ্ডি নাযাণ্ডরর কমেেীিন 30
িের দী ে |
রধিির িাকর NFDC, চেধচ্চত্র ধিিাগ এিং CFSI -এর দাধযত্ব গ্রিণ কণ্ডরণ্ডেন
 কেরাে কিাডে অফ ধফল্ম োটিেধফণ্ডকিন (CBFC) এর CEO রধিির িাকর
নোিনাে ধফল্ম কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট কণ্ডপোণ্ডরিণ্ডনর (NFDC) ধফল্ম ধডধিিন এিং
ধচেণ্ডরন ধফল্ম কোোইটি অফ ইধন্ডযা (CFSI) এর দাধযত্ব গ্রিণ কণ্ডরণ্ডেন।
ধতধন ইধন্ডযান করেওণ্ডয কিারে োধিে ে (IRSS) এর 1999-িোণ্ডচর অধফোর
। ধফল্ম োটিেধফণ্ডকিন িধডর CEO ধিোণ্ডি তার িতে মান দাধযত্ব োড়াও তাণ্ডক
এই চােেগুধে অপেণ করা িণ্ডযণ্ডে ।
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উনেু ধকম হুন্ডাই কমাটর ইধন্ডযা ধেধমণ্ডটণ্ডডর MD ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত িণ্ডযণ্ডেন

েণ্ডমাে অোণ্ডরাণ্ডিণ্ডের CEO এিং MD ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত িণ্ডেন অতুে ধদনকার

 Hyundai Motor Company 1ো োনু যারী 2022 কর্ণ্ডক Hyundai

রাণ্ডন

Motor India Limited (HMIL) এর মোণ্ডনধেং ধডণ্ডরের (MD) ধিোণ্ডি

 েণ্ডমাে েু পারেধনক েুে কক্ষ্পণাস্ত্র ততধরকারী েণ্ডমাে অোণ্ডরাণ্ডিে

উনেু ধকমণ্ডক ধনেু ক্ত কণ্ডরণ্ডে। ধতধন Seon Seob Kim (SS Kim) এর স্থাণ্ডন

ধেধমণ্ডটণ্ডডর নতুন প্রিান ধনিোিী কমেকতে া এিং িেিস্থাপনা পধরচােক ধিণ্ডেণ্ডি

এই পণ্ডদ ধনেু ক্ত িণ্ডিন | উনেু ধকম Hyundai েদর দির দধক্ষ্ণ ককাধরযার

ধনেু ক্ত িণ্ডযণ্ডেন অতুে ধদনকর রাণ্ডন। েিস্ত্র িাধিনীণ্ডত েণ্ডমাে েু পারেধনক

ধেউণ্ডে কলািাে অপাণ্ডরিন ধডধিিণ্ডনর কনতৃত্ব কদণ্ডিন।
কমাধিত তেন িারতীয েংিাদপত্র কোোইটির নতুন েিাপধত ধিোণ্ডি ধনিোধচত
িণ্ডযণ্ডেন
 দে ইণ্ডকানধমক টাইমে-এর কমাধিত তেন 2021-22 োণ্ডের েনে দে ইধন্ডযান
ধনউেণ্ডপপার কোোইটির েিাপধত ধিোণ্ডি ধনিোধচত িণ্ডযণ্ডেন। ধতধন কিের্

েুে কক্ষ্পণাণ্ডস্ত্রর েফে ধিকাি এিং অন্তিুেধক্তর েনে তার অগ্রণী অিদান
এিং প্রেু ধক্ত-িেিস্থাপক কনতৃত্ব রূপান্তরকারী িণ্ডযণ্ডে।
 ধমিন-ধেটিকাে অনণ্ডিাডে কধম্পউটার (OBC), েু প ধেমুণ্ডেিন িাধডণ্ডত
িাডেওযোর, ধেণ্ডিম ধিণ্ডেষণ, ধমিন েফ্টওযোর উন্নযন এিং প্রধতরক্ষ্া

অোন্ড দে অোধন্টণ্ডেপটিণ্ডকর এে. আধদমু োণ্ডমর স্থাণ্ডন ধতধন এই পণ্ডদ ধনেু ক্ত

অোধপ্লণ্ডকিণ্ডনর েনে অোধিওধনক্স প্রেু ধক্তর আধদিােী নকিা এিং উন্নযণ্ডন

িণ্ডযণ্ডেন | ইধন্ডযান ধনউেণ্ডপপার কোোইটির 82তম িাধষেক োিারণ েিার

রাণ্ডন তার দিণ্ডকর কটকেই R&D অিদাণ্ডনর েনে ধিখোত। েিস্ত্র িাধিনীণ্ডত

একটি অনু িাণ্ডন তার নাম ক াষণা করা িয |

েণ্ডমাে েু পারেধনক েুে কক্ষ্পণাণ্ডস্ত্রর েফে ধিকাি এিং অন্তিুেধক্তর েনে

IFFCO-TOKIO কেনাণ্ডরে ইেু েণ্ডরে HO েু ধরণ্ডক MD এিং CEO ধিোণ্ডি

তার অগ্রণী অিদান এিং প্রেু ধক্ত-িেিস্থাপক কনতৃত্ব রূপান্তরকারী িণ্ডযণ্ডে।

ধনেু ক্ত কণ্ডরণ্ডে
Banking News in Bengali

 IFFCO-TOKIO কেনাণ্ডরে ইেু েণ্ডরে নতুন মোণ্ডনধেং ধডণ্ডরের এিং ধচফ
এধক্সধকউটিি অধফোর ধিোণ্ডি HO েু ধরণ্ডক ধনণ্ডযাণ্ডগর ক াষণা কণ্ডরণ্ডে । ধতধন

PoS কমধিণ্ডন Axis Bank ধবতীয িৃ িত্তম মাণ্ডচেন্ট-অধিগ্রিণকারী িোঙ্ক িণ্ডয

ককাম্পাধনর আধর্েক উপণ্ডদষ্টা, প্রিান, অিেন্তরীণ ধনরীক্ষ্া ও আইনী ধিণ্ডিষজ্ঞ

উণ্ডঠণ্ডে

ধেণ্ডেন এিংএই নতুন পদটি 1 অণ্ডোির কর্ণ্ডক কােেকর িয । IFFCO-Tokio
কেনাণ্ডরে ইেু েণ্ডরে ককাম্পাধন ধেধমণ্ডটড িে IFFCO এিং োপাণ্ডনর
কটাধকও কমধরন গ্রুণ্ডপর মণ্ডিে একটি 51:49 কেৌর্ উণ্ডদোগ । ফামেটি কমাটর,
স্বাস্থে, ভ্রমণ, িাধড় এিং িেধক্তগত দু েটনা িীমা এিং কণ্ডপোণ্ডরট িীমা পণ্ডণের
মণ্ডতা খু চরা পণে েরিরাি কণ্ডর ।
প্রদীপ কুমার রাওযাত চীণ্ডন িারণ্ডতর নতুন রাষ্ট্রদূত ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত িণ্ডেন

 অোধক্সে িোঙ্ক কদণ্ডির ধবতীয িৃ িত্তম মাণ্ডচেন্ট-অধিগ্রিণকারী িোঙ্ক িণ্ডয
উণ্ডঠণ্ডে | িেণ্ডর দুই েণ্ডক্ষ্রও কিধি কাডে-কোযাইপ কমধিন ইনিে কণ্ডর
2021-এ Axis Bank ধদতীয স্থাণ্ডন উণ্ডঠ এণ্ডেণ্ডে | এটি িোণ্ডঙ্কর 'অোধক্সে
ওযান' ককৌিণ্ডের একটি অংি কেখাণ্ডন এটি একটি স্বতন্ত্র পধরণ্ডষিার পধরিণ্ডতে
তার েম্পূ ণে স্বতন্ত্র পণেগুধে অফার কণ্ডর গ্রািকণ্ডদর কাণ্ডে কপৌাঁোয ।

 ধেধনযর িারতীয কূটনীধতক প্রদীপ কুমার রাওযাত চীণ্ডন িারণ্ডতর পরিতী

 িেিোযীণ্ডদর েংখো িাড়াণ্ডনার েনে Axis Bank-এর ককৌিে িে প্রেু ধক্তর

রাষ্ট্রদূত ধিণ্ডেণ্ডি ধনেু ক্ত িণ্ডযণ্ডেন। রাওযাণ্ডতর ধনণ্ডযাগ পূ িে োদাণ্ডখ দী েস্থাযী

অতোিু ধনক পধরণ্ডষিা প্রদান করা এিং ধিধিন্ন েমেোর েমািান করা ।

েীমান্ত েটিেতার মণ্ডিে এণ্ডেণ্ডে । রাওযাত িতে মাণ্ডন কনদারেোন্ডণ্ডের রাষ্ট্রদূত

উদািরণস্বরূপ, িোঙ্কটি Android PoS কমধিন ইনিে কণ্ডরণ্ডে এিং একটি

ধিোণ্ডি কমেরত আণ্ডেন |

ধপ্রন্টার-কেে কমপোে কমধিন ধনণ্ডয এণ্ডেণ্ডে ।

2025 োে পেেন্ত BWF অোর্ণ্ডেট কধমিণ্ডনর 6 ধনেু ক্ত েদেেণ্ডদর মণ্ডিে ধপধি
ধেন্ধু
 প্রাক্তন ধিশ্ব চোধম্পযন ধপধি ধেন্ধু িোডধমন্টন ওযার্ল্ে কফডাণ্ডরিণ্ডনর (BWF)
অোর্ণ্ডেটে কধমিণ্ডনর েদেে ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত িণ্ডযণ্ডেন, োণ্ডর্ আরও পাাঁচেন।
েয েদণ্ডেের মণ্ডিে কচযারমোন ও কডপু টি কচযারমোন ধনিোরণ করা িণ্ডি।
BWF অোর্ণ্ডেটে কধমিণ্ডনর কচযারমোন, েমস্ত কাউধেে েদেেণ্ডদর েনে
প্রণ্ডযােনীয োচাইকরণ প্রধেযা অনু েরণ কণ্ডর, 2025 োণ্ডের পরিতী ধনিোচন
পেেন্ত কাউধেণ্ডের েদেে িণ্ডিন।
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IndusInd িোঙ্ক ‘green fixed deposits’ চােু কণ্ডরণ্ডে
 IndusInd িোঙ্ক ‘green fixed deposits’ চােু করার ক াষণা কণ্ডরণ্ডে,
কেখাণ্ডন আমানণ্ডতর অর্ে োধতেংণ্ড র কটকেই উন্নযন েক্ষ্ে (SDGs)
েমর্েনকারী প্রকে এিং েংস্থাগুধের অর্োযণ্ডন িেিিার করা িণ্ডি । একটি েিু ে
আমানত িে একটি স্থাযী-ণ্ডমযাদী আমানত, ো ধিধনণ্ডযাগকারীরা তাণ্ডদর উবৃত্ত
নগদ েংরক্ষ্ণ পধরণ্ডিি িান্ধি প্রকেগুধেণ্ডত ধিধনণ্ডযাগ করণ্ডত চায ৷ এই
আমানত খু চরা এিং কণ্ডপোণ্ডরট উিয গ্রািকণ্ডদর েনে অফার করা িণ্ডি |
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কটাণ্ডকনাইণ্ডেিন RBI: কাডে কটাণ্ডকনাইণ্ডেিণ্ডনর েমযেীমা েু ন 2022 পেেন্ত
িাড়াণ্ডনা িণ্ডযণ্ডে
 ধরোিে

িোঙ্ক

অফ

ইধন্ডযা

(RBI)

কাডে-অন-ফাইে(CoF)

কটাণ্ডকনাইণ্ডেিণ্ডনর েমযেীমা 6 মাে িাধড়ণ্ডযণ্ডে অর্োৎ 30 েু ন, 2022 পেেন্ত
িধিেত কণ্ডরণ্ডে। আণ্ডগ েমযেীমা 31 ধডণ্ডেবর, 2021 পেেন্ত ধস্থর করা িণ্ডযধেে।
2020 োণ্ডের মাচে মাণ্ডে, RBI ধনণ্ডদে ধিকা োধর কণ্ডরধেে কপণ্ডমন্ট এধগ্রণ্ডগটর
এিং কপণ্ডমন্ট কগটওণ্ডযর ধনযন্ত্রণ্ডণর েনে, কপণ্ডমন্ট এধগ্রণ্ডগটর এিং
মাণ্ডচেন্টণ্ডদর 30 েু ন 2021 কর্ণ্ডক গ্রািক কাণ্ডডের িংোপত্র তাণ্ডদর ডাটাণ্ডিে
িা োিে াণ্ডরর মণ্ডিে েংরক্ষ্ণ করণ্ডত ধনণ্ডষি কণ্ডরধেে ।
 2021 োণ্ডের কেণ্ডেবণ্ডর, RBI ধডিাইে-ধিধত্তক কটাণ্ডকনাইণ্ডেিন কর্ণ্ডক
CoF কটাণ্ডকনাইণ্ডেিন পধরণ্ডষিাগুধেণ্ডত কটাণ্ডকনাইণ্ডেিণ্ডনর েু ণ্ডোগ
িাধড়ণ্ডযণ্ডে এিং অনোইন কেনণ্ডদণ্ডনর েময প্রকৃত কাডে কডটা েংরক্ষ্ণ
করণ্ডত িেিোযীণ্ডদর িািা ধদণ্ডযধেে। RBI 1 োনু যারী, 2022 পেেন্ত কাডে
কটাণ্ডকনাইণ্ডেিণ্ডনর েমযেীমা ধনিোরণ কণ্ডরণ্ডে।
BOB ধফনাধেযাে এিং ইধন্ডযান কনধি ককা-েোণ্ডন্ডড কেধডট কাণ্ডডের উণ্ডমাচন
কণ্ডরণ্ডে
 BOB Financial Solutions Ltd. (BFSL), িোঙ্ক অফ িণ্ডরাদা (BoB)
এিং িারতীয কনৌিাধিনীর েম্পূ ণে মাধেকানািীন েিণ্ডোগী েংস্থা িারতীয
কনৌিাধিনীর কমীণ্ডদর েনে একটি েি-েোণ্ডন্ডড কেধডট কাডে চােু কণ্ডরণ্ডে৷
কাডেটি contactless features েি েধিত এিং RuPay প্লোটফণ্ডমে অফার
করা িণ্ডি।
কোগেতা:
 64 িের িযে পেেন্ত িারতীয কনৌিাধিনীর কমীরা কাণ্ডডের ধতনটি রূপ কর্ণ্ডক
কিণ্ডে কনওযার েনে কোগে িণ্ডিন।
 েধদও কিে কিধরণ্ডযন্টটি আেীিন ধফ্র কেধডট কাডে ধিোণ্ডি অফার করা িণ্ডি
| এোড়া অনে দুটি কিধরণ্ডযন্ট কোগদান এিং িাধষেক ধফ, স্বাগত উপিার এিং
েিণ্ডে অেেনণ্ডোগে খরচ-ধিধত্তক ধফ ধরিােোে/মওকুফ েি অফার করা িণ্ডি।
আন্তেোধতক তিধিে স্থানান্তর েক্ষ্ম করণ্ডত MoneyGram-এর োণ্ডর্ Paytm
কপণ্ডমন্ট িোঙ্ক টাই-আপ কণ্ডরণ্ডে
 Paytm কপণ্ডমন্টে িোঙ্ক MoneyGram এর োণ্ডর্ পাটেনারধিপ কণ্ডরণ্ডে । এই
পাটেনারধিণ্ডপর অিীণ্ডন, ধিণ্ডদণ্ডি MoneyGram িেিিারকারীরা কেণ্ডকান
Know Your Customer (ণ্ডকওযাইধে)-অনু িীধেত Paytm ওযাণ্ডেণ্ডট অর্ে

RBI SFB-কক এণ্ডেধে িোঙ্ক ধিোণ্ডি েরকাধর িেিো পধরচােনা করার অনু মধত
ধদণ্ডযণ্ডে
 িারতীয ধরোিে িোঙ্ক অর্ে মন্ত্রণ্ডকর আধর্েক পধরণ্ডষিা ধিিাণ্ডগর োণ্ডর্ পরামিে
কণ্ডর Scheduled payments banks and scheduled small finance
banks (SFBs)কক েরকাধর েংস্থার িেিো পধরচােনার েনে কোগে ধিোণ্ডি
ধিণ্ডিধচত করা িণ্ডযণ্ডে ৷
 এইিাণ্ডি, কে ককানও কপণ্ডমন্ট িোঙ্ক িা কোট ধফনাে িোঙ্ক কেগুধে েরকারী
েংস্থার িেিো পধরচােনা করণ্ডত চায, শুিু মাত্র RBI-এর োণ্ডর্ একটি চুধক্ত
েম্পাদন করার পণ্ডর এিং কেই িোঙ্কগুধের েনে ধনিোধরত ধনযন্ত্রক কাঠাণ্ডমার
োণ্ডর্ েম্মধতণ্ডত RBI-এর এণ্ডেন্ট ধিোণ্ডি ধনণ্ডযাগ করা কেণ্ডত পাণ্ডর।
িারতীয ধরোিে িোঙ্ক অফ ইধন্ডযা PNB এিং ICICI িোণ্ডঙ্কর উপর েধরমানা
আণ্ডরাপ কণ্ডরণ্ডে
 িারতীয ধরোিে িোঙ্ক (RBI) পাোি নোিনাে িোঙ্ক (PNB) এর উপর 1.8
ককাটি টাকা এিং ICICI িোঙ্ক এর উপর 30 েক্ষ্ টাকার েধরমানা আণ্ডরাপ
করা িণ্ডযণ্ডে । ককন্দ্রীয িোণ্ডঙ্কর োধর করা একটি ধিিৃ ধত অনু োণ্ডর, কিযাণ্ডরর
প্রধতশ্রুধত েংোন্ত িোধঙ্কং করগুণ্ডেিন অোে 1949 -এর ধিিান েঙ্ঘণ্ডনর েনে
PNB কক কদাষী োিেস্ত করা িণ্ডযণ্ডে।
 অনেধদণ্ডক ICICI িোণ্ডঙ্কর কক্ষ্ণ্ডত্র, RBI িণ্ডেণ্ডে কে িোণ্ডঙ্কর তিািিাযক
মূ েোযণ্ডনর েনে একটি ধিধিিদ্ধ পধরদিেন করার পণ্ডর, এটি কেধিংে
অোকাউণ্ডন্ট নূ েনতম িোণ্ডেে না রাখার েনে চােে িােে েংোন্ত ধনণ্ডদে িািেীর
োণ্ডর্ অ-েম্মধত কপণ্ডযণ্ডে ।
RBI বারা CSB িোঙ্কণ্ডক এণ্ডেধে িোঙ্ক ধিোণ্ডি অন্তিুেধক্তর ক াষণা কণ্ডরণ্ডে
 িারতীয ধরোিে িোঙ্ক (আরধিআই) 'এণ্ডেধে িোঙ্ক' ধিোণ্ডি একটি কিেরকাধর
খাণ্ডতর ঋণদাতা CSB িোণ্ডঙ্কর তাধেকািুধক্তর ক াষণা কণ্ডরণ্ডে। এই
ধনণ্ডযাণ্ডগর মািেণ্ডম, CSB িোঙ্ক RBI বারা ধনিোধরত ধনণ্ডদে ধিকাগুধের অিীণ্ডন
ককন্দ্রীয এিং রােে েরকাণ্ডরর োিারণ িোধঙ্কং িেিো পধরচােনা করণ্ডি । একটি
এণ্ডেধে িোঙ্ক ধিোণ্ডি, CSB িোঙ্ক ধিধিন্ন রােে েরকার এিং ককন্দ্রীয
েরকাণ্ডরর দিণ্ডরর োণ্ডর্ িেিো কেমন কর েংগ্রি, কপনিন প্রদান, িোম্প
শুল্ক েংগ্রি ইতোধদর েনে কাে করণ্ডি।
CSB িোংক েম্পণ্ডকে :
 CSB িোংক ধেধমণ্ডটড, পূ ণ্ডিে কোর্ধেক ধেধরযান িোংক ধেধমণ্ডটড একটি
িারতীয কিেরকাধর খাণ্ডতর িোংক | োর েদর িারণ্ডতর দির ধত্রশুর, ককরাো
। িোঙ্কটির িারত েু ণ্ডড় 450 টিরও কিধি িাখা এিং 319 টিরও কিধি atm
কনটওযাকে রণ্ডযণ্ডে ৷
েম্প্রধত RBI-এর এণ্ডেধে িোঙ্ক ধিোণ্ডি তাধেকািুক্ত িোঙ্কগুধের তাধেকা:
 আরধিএে িোঙ্ক
 িনেক্ষ্মী িোঙ্ক

স্থানান্তর করণ্ডত পারণ্ডিন ৷ িারণ্ডত MoneyGram এর কেনণ্ডদনগুধে

 IndusInd িোঙ্ক
 িন্ধন িোঙ্ক

ধডধেটােিাণ্ডি প্রাি েমস্ত কেনণ্ডদণ্ডনর প্রায 50 িতাংণ্ডি দাাঁধড়ণ্ডযণ্ডে। এটি

 দধক্ষ্ণ িারতীয িোঙ্ক

িারণ্ডত MoneyGram-এর প্রর্ম কমািাইে ওযাণ্ডেট পাটেনারধিপ|

 কণোটক িোঙ্ক
 ধডধেধি িোংক
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ওধরণ্ডযন্টাে ইেু েণ্ডরে অোধক্সে িোণ্ডঙ্ক পািধেক কিযারণ্ডিার্ল্ার ধিোণ্ডি কেণীিদ্ধ

RBI িৃ িৎ NBFC-এর েনে PCA কফ্রমওযাকে ধনণ্ডয এণ্ডেণ্ডে

করা িণ্ডযণ্ডে

 ধরোিে িোঙ্ক অফ ইধন্ডযা (RBI) 2022 োণ্ডের অণ্ডোির কর্ণ্ডক কােেকরী
িৃ িৎ নন-িোধঙ্কং আধর্েক েংস্থাগুধের (NBFCs) েনে একটি প্রম্পট
কাণ্ডরকটিি অোকিন (PCA) পধরকাঠাণ্ডমা চােু কণ্ডরণ্ডে | এটি তাণ্ডদর
তিািিান এিং ধনযন্ত্রক নাগাণ্ডের কক্ষ্ণ্ডত্র প্রায িোণ্ডঙ্কর েমকণ্ডক্ষ্ ধনণ্ডয আণ্ডে।
NBFC-এর েনে PCA কফ্রমওযাকে 31 মাচে িা তার পণ্ডর তাণ্ডদর আধর্েক
অিস্থার ধিধত্তণ্ডত আগামী িেণ্ডরর 1 অণ্ডোির কর্ণ্ডক কােেকর িণ্ডি।
PCA কফ্রমওযাকে েম্পণ্ডকে :

 অোধক্সে িোঙ্ক ওধরণ্ডযন্টাে ইেু েণ্ডরে ককাম্পাধন ধেধমণ্ডটড (ওআইধেএে) কক
কপ্রাণ্ডমাটার কোটাগধর কর্ণ্ডক িোণ্ডঙ্কর পািধেক কোটাগধরর কিযারণ্ডিার্ল্াণ্ডর
পু নঃণ্ডেণীিুক্ত করার অনু ণ্ডমাদন ক াষণা কণ্ডরণ্ডে । অণ্ডোিণ্ডর, BSE এিং
এনএেই-ণ্ডত দে ধনউ ওধরণ্ডযন্টাে ইেু েণ্ডরে ককা-ণ্ডক প্রিতে ক ধিিাগ কর্ণ্ডক
পািধেক ধিিাণ্ডগ পু নঃণ্ডেণীকরণ্ডণর েনে আণ্ডিদন করা িণ্ডযধেে ।
 িতে মাণ্ডন, Axis িোণ্ডঙ্ক OICL-এর 0.16 িতাংি কিযার রণ্ডযণ্ডে ৷ িতে মাণ্ডন,
BSE এিং NSE কপ্রাণ্ডমাটার ধিিাগ কর্ণ্ডক পািধেক ধিিাণ্ডগ ধনউ
ওধরণ্ডযন্টাে ইেু েণ্ডরে ককাম্পাধনর পু নঃণ্ডেণীধিিাণ্ডগর েনে অনু ণ্ডমাদন
ধদণ্ডযণ্ডে |
Equitas Small Finance Bank মিারাষ্ট্র রােে েরকাণ্ডরর পাটেনার িণ্ডযণ্ডে
 Equitas Small Finance Bank মিারাষ্ট্র রােে েরকাণ্ডরর িোধঙ্কং পাটেনার
ধিোণ্ডি তাধেকািুক্ত িণ্ডযণ্ডে | োর মূ ে উণ্ডেিে িে রােে েরকাণ্ডরর
কমেচারীণ্ডদরণ্ডক পধরণ্ডষিা প্রদান করা | িন্ধন িোঙ্ক, করুর িোঙ্ক এিং োউর্
ইধন্ডযান িোঙ্কণ্ডক েরকাধর কমেচারীণ্ডদর কিতন ও িাতা ধিতরণ্ডণর দাধযত্ব
কদওযা িণ্ডযণ্ডে।
ধডধেটাে কপণ্ডমণ্ডন্ট িীষেস্থান দখে কণ্ডরণ্ডে িোঙ্ক অফ িণ্ডরাদা
 িোঙ্ক অফ িণ্ডরাদা ক াষণা কণ্ডরণ্ডে কে, FY20-21 এর েনে িড় িোঙ্কগুধের
মণ্ডিে োমধগ্রক ধডধেটাে কেনণ্ডদণ্ডনর ধদক কর্ণ্ডক এই িোঙ্কটি এক নবর স্থান
অেেন করণ্ডত েমর্ে িণ্ডযণ্ডে ৷ িোঙ্কটি ধডধেটাে কপণ্ডমন্ট কেনণ্ডদণ্ডনর ধদক
কর্ণ্ডক অোিারণ কৃধতণ্ডত্বর প্রদিেন কণ্ডরণ্ডে এিং এরফণ্ডে িোঙ্কটি
ইণ্ডেকট্রধনক্স ও তর্ে প্রেু ধক্ত মন্ত্রক (MeitY) বারা েম্মাধনত িণ্ডযণ্ডে৷
 িারণ্ডতর স্বািীনতার 75তম িাধষেকী উপেণ্ডক্ষ্ে, MeitY "ধডধেটাে কপণ্ডমন্ট
উৎেি" উদোপন করণ্ডে । এই উদোপণ্ডনর অংি ধিোণ্ডি, িোঙ্ক অফ িণ্ডরাদা
ধিধিন্ন ধিিাণ্ডগ 2019-20 এিং 2020-21 অর্েিেণ্ডরর েনে 5টি ধডধেিন
পু রস্কাণ্ডর িূধষত িণ্ডযণ্ডে । BoB ধিধিন্ন ধিিাণ্ডগ 2019-20 এিং 2020-21
অর্েিেণ্ডরর েনে পাাঁচটি DigiDhan পু রস্কাণ্ডর িূধষত িণ্ডযণ্ডে ।
কিট িোঙ্ক অফ ইধন্ডযা 100 ককাটি টাকায JSW ধেণ্ডমণ্ডন্টর অংিীদাধরত্ব
অধিগ্রিণ কণ্ডরণ্ডে
 কিট িোঙ্ক অফ ইধন্ডযা (এেধিআই) Compulsory Convertible
Preference Shares (CCPS) এর মািেণ্ডম 100 ককাটি টাকার ধিধনমণ্ডয
JSW ধেণ্ডমন্ট ধেধমণ্ডটণ্ডডর অংিীদাধরত্ব (50 িতাংণ্ডির কম) অধিগ্রিণ
কণ্ডরণ্ডে ৷ কিট িোঙ্ক অফ ইধন্ডযা (এেধিআই) JSW Cement-এ
ককৌিেগত ধিধনণ্ডযাগকারী ধিণ্ডেণ্ডি কাে করণ্ডে এিং CCPS-এর মািেণ্ডম
ককাম্পাধনণ্ডত ধিধনণ্ডযাগ কণ্ডরণ্ডে ।
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 ধপধেএ কফ্রমওযাকে মিেম, উপণ্ডরর এিং িীষে স্তণ্ডরর েমস্ত আমানত গ্রিণকারী
NBFCs (NBFCs-D) এিং েমস্ত নন-ধডণ্ডপাধেট কনওযা NBFCs
(NBFCs-ND) এর কক্ষ্ণ্ডত্র প্রণ্ডোেে িণ্ডি৷ েখনই গুরুত্বপূ ণে আধর্েক কমট্রিক্স
ধনিোধরত কেিণ্ডিাণ্ডর্ল্র নীণ্ডচ কনণ্ডম োণ্ডি তখনই এটি পোরা-িোণ্ডঙ্কর উপর
ধিধিধনণ্ডষি আণ্ডরাপ করণ্ডি।
 এই পদণ্ডক্ষ্পটি তিািিান এিং ধনযন্ত্রক নাগাণ্ডের ধদক কর্ণ্ডক NBFC
গুধেণ্ডক প্রায িোণ্ডঙ্কর েমতুণ্ডেে ধনণ্ডয আেণ্ডি ৷
িোঙ্ক অফ িণ্ডরাদা ‘িি ওযার্ল্ে ওণ্ডযি’ চােু কণ্ডরণ্ডে
 িোঙ্ক অফ িণ্ডরাদা ‘িি ওযার্ল্ে ওণ্ডযি’ নাণ্ডম ধডধেটাে িোধঙ্কং কপণ্ডমণ্ডন্টর
েনে একটি েেু েিন চােু কণ্ডরণ্ডে | িোণ্ডঙ্কর পধরিানণ্ডোগে কপণ্ডমন্ট েধেউিন
‘িি ওযার্ল্ে ওণ্ডযি’ আমাণ্ডদর গ্রািকণ্ডদর েু ধিিােনক এিং ধনধিেে ধডধেটাে
কপণ্ডমন্ট ধনধিত করার েনে ধডোইন করা িণ্ডযণ্ডে। এটা প্রতোধিত কে
আগামী দুই িেণ্ডরর মণ্ডিে 10% কোট টিধকণ্ডটর কপণ্ডমন্ট পধরিানণ্ডোগে
ধডিাইণ্ডের মািেণ্ডম করা িণ্ডি।”
িি ওযার্ল্ে ওণ্ডযি: মূ ে তিধিষ্টে
 িি ওযার্ল্ে ওণ্ডযি পধরিানণ্ডোগে ধডিাইে গ্রািকণ্ডদর তাণ্ডদর Sp02, িরীণ্ডরর
তাপমাত্রা, হৃদিিন এিং রক্তচাপ ধনরীক্ষ্ণ করার অনু মধত কদণ্ডি।
 িি ওযার্ল্ে ওণ্ডযণ্ডির োণ্ডর্ িোঙ্ক একটি িেধক্তগত স্বাস্থে প্রধিক্ষ্ক, ডাক্তার
কটধেকনোণ্ডিিন এিং ইন্টাণ্ডরধেি ধিধডও ককাধচং েি একটি 3 মাণ্ডের
ধিনামূ ণ্ডেে েু স্থতা পোণ্ডকে প্রদান করণ্ডে৷
 ধডিাইেটি েমস্ত NFC েক্ষ্ম PoS ধডিাইেগুধেণ্ডত 5000 টাকা পেেন্ত
কোগাণ্ডোগিীন অর্ে প্রদান করণ্ডি ৷ গ্রািকরা একটি ধপন িেিিার কণ্ডর 5000
টাকার উপণ্ডর কন্টোেণ্ডেে কপণ্ডমন্ট করণ্ডত পাণ্ডরন।
 গ্রািকণ্ডদর স্বােণ্ডিে ই-কমােে কেনণ্ডদন করণ্ডত েক্ষ্ম করার েনে িোঙ্কটি
একটি ডাধম প্লাধিক কাডে প্রদান করণ্ডি।
কণোটক িোঙ্ক MeitY বারা 2টি DigiDhan পু রস্কার ধেণ্ডতণ্ডে
 কণোটক িোঙ্ক ককন্দ্রীয ইণ্ডেকট্রধনক্স এিং তর্ে প্রেু ধক্ত মন্ত্রক (MeitY) বারা
প্রধতধিত দুটি DigiDhan পু রস্কাণ্ডর িূধষত িণ্ডযণ্ডে। নযাধদধিণ্ডত ধডধেটাে
কপণ্ডমন্ট উৎেণ্ডির েময পু রস্কারটি কদওযা িয । 2019-20 এিং 2020-21
পরপর দুই িেণ্ডরর েনে কিেরকাধর খাণ্ডতর িোঙ্ক ধিিাণ্ডগর অিীণ্ডন BHIMUPIকেনণ্ডদণ্ডন েণ্ডিোচ্চ িতাংণ্ডির োণ্ডর্ েক্ষ্ে অেেণ্ডনর েনে িোঙ্কটিণ্ডক
পু রস্কৃত করা িণ্ডযধেে |
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ধডধেটাে িোধঙ্কং েধেউিণ্ডনর েনে Axis Bank েু ইফণ্ডটর োণ্ডর্ চুধক্ত কণ্ডরণ্ডে

PNB ধিন্নিাণ্ডি েক্ষ্ম কমীণ্ডদর েনে "PNB Pride-CRMD মধডউে" অোপ

 Axis Bank গ্রািকণ্ডদর একটি িোপক ধডধেটাে েেু েিন প্রদান করার েনে

চােু কণ্ডরণ্ডে

Swift এর োণ্ডর্ চুধক্তিদ্ধ িণ্ডযণ্ডে | িোঙ্কটি িেিোধযক ক্লাণ্ডযন্টণ্ডদর কাণ্ডে

 পাোি নোিনাে িোঙ্ক (PNB) PNB Pride-CRMD মধডউে টুে চােু

এন্ড-টু-এন্ড পধরণ্ডষিা প্রদান করার েনে েরকারী েংস্থা এিং পধরণ্ডষিা

কণ্ডরণ্ডে | এটি কিিাে কমনিন একাউন্ট(SMA) ঋণগ্রিীতাণ্ডদর ধনরীক্ষ্ণ

প্রদানকারীণ্ডদর বারা ধিধিন্ন ধডধেটাইণ্ডেিন উণ্ডদোণ্ডগর োণ্ডর্ একীিূত িণ্ডে।

এিং কােেকরিাণ্ডি ফণ্ডোআপ করার েনে ধিন্নিাণ্ডি-েক্ষ্ম কমীণ্ডদর েনে

অোধক্সে িোণ্ডঙ্কর B2B ধডধেটাইণ্ডেিন প্রণ্ডচষ্টাগুধে েু ইফ্ট বারা েমধর্েত

একটি অোন্ড্রণ্ডযড-ধিধত্তক অোধপ্লণ্ডকিন। প্রাইড-ধেআরএমধড মধডউেটিণ্ডত

িণ্ডে|

টকিোক েফ্টওযোর রণ্ডযণ্ডে, ো দৃধষ্ট প্রধতিন্ধীণ্ডদর অিাণ্ডি ধেণ্ডিম অোণ্ডক্সে

RBI নগর আরিান ককা-অপাণ্ডরটিি িোণ্ডঙ্কর উপর ধিধিধনণ্ডষি আণ্ডরাপ কণ্ডরণ্ডে
 িারতীয ধরোিে িোঙ্ক মিারাণ্ডষ্ট্রর আিণ্ডমদনগর িিণ্ডরর নগর আরিান ককাঅপাণ্ডরটিি িোঙ্ক ধেধমণ্ডটণ্ডডর উপর একাধিক ধিধিধনণ্ডষি আণ্ডরাপ কণ্ডরণ্ডে,
োর মণ্ডিে রণ্ডযণ্ডে গ্রািকণ্ডদর েনে 10,000 টাকার কিধি টাকা কতাোর উপর
ধনণ্ডষিাজ্ঞা। RBI িোধঙ্কং করগুণ্ডেিন অোে, 1949-এর িারা 35 A-এর
উপিারা (1) এর অিীণ্ডন 6 মাণ্ডের েনে িোধঙ্কং করগুণ্ডেিন অোে, 1949-এর
িারা 56-এর োণ্ডর্ পঠিত ক্ষ্মতার প্রণ্ডযাণ্ডগ ধনণ্ডদে িটি োধর কণ্ডরণ্ডে।
 আরিান ককা-অপাণ্ডরটিি িোঙ্কটি আরধিআই-এর পূ িোনু ণ্ডমাদন িেতীত ককানও
ঋণ এিং অধগ্রম মেুর িা পু ননেিীকরণ করণ্ডি না | এোড়া, ককানও ধিধনণ্ডযাগ
করণ্ডি না, ককানও দায িিন করণ্ডি, ককানও অর্ে প্রদান করণ্ডি না, িস্তান্তর
করণ্ডি না িা অনের্ায ককানও েম্পধত্ত িা েম্পণ্ডদর ধনষ্পধত্ত করণ্ডি না। িোংক

করণ্ডত এিং তাণ্ডদর কফাণ্ডন টোপ কণ্ডর গ্রািকণ্ডদর োণ্ডর্ কোগাণ্ডোগ করণ্ডত
োিােে করণ্ডি।
অোপটির উণ্ডেিে:
 অোপটির েক্ষ্ে প্রধতিন্ধী িেধক্তণ্ডদর অধিকার এিং মঙ্গেণ্ডক উন্নীত করা, এণ্ডত
িো িণ্ডযণ্ডে কে প্লোটফমেটি 'PNB ওযাধরযেে'-এর দৃধষ্ট িা অনে ককাণ্ডনা
িারীধরক প্রধতিন্ধকতার েু ণ্ডোণ্ডগর নতুন ধিস্তা খু ণ্ডে কদয, তাণ্ডদর একটি
মূ েেিান এিং িাস্তি করণ্ডত োিােে কণ্ডর। অিদান.
 এই টুেটি খু ি িীঘ্রই iOS-এর োণ্ডর্ োমেেেপূ ণে িণ্ডি, এটি িণ্ডেণ্ডে। SMA
অোকাউন্টগুধে িে কেেড কোন ো প্রার্ধমকিাণ্ডি স্বীকৃত িয, ো
িোঙ্কগুধেণ্ডক েমযমত প্রধতকারমূ েক পদণ্ডক্ষ্পগুধে শুরু করণ্ডত েক্ষ্ম কণ্ডর
এিং এই িরণ্ডনর ঋণগ্রিীতাণ্ডদর অ-পারফধমেং অোণ্ডেণ্ডট (NPA) স্খেন কর্ণ্ডক
করাি কণ্ডর৷

তার আধর্েক অিস্থার উন্নধত না িওযা পেেন্ত ধিধিধনণ্ডষণ্ডির োণ্ডর্ িোংধকং

RBI মু দ্রানীধত: টানা 9 িার অপধরিধতে ত রাখা িে করণ্ডপা করট

িেিো চাধেণ্ডয োণ্ডি।

 িারতীয ধরোিে িোণ্ডঙ্কর (RBI) গিনের িধক্তকান্ত দাণ্ডের কনতৃণ্ডত্ব ধরোিে

ধেটি ইউধনযন িোঙ্ক এিং NPCI ‘On-the-Go’ কীণ্ডচন চােু কণ্ডরণ্ডে

িোঙ্ক অফ ইধন্ডযার (RBI) মু দ্রা নীধত কধমটি (MPC) একটি 'অোকণ্ডমাণ্ডডটিি

 City Union Bank (CUB), National Payments Corporation of

িোে' িোয করণ্ডখ টানা নিমিাণ্ডরর েনে করণ্ডপা করট 4 িতাংি করণ্ডখণ্ডে।

India (NPCI) এিং এর উৎপাদন অংিীদার Seshaasai-এর েিণ্ডোধগতায

ধরিােে করণ্ডপা করট 3.35 িতাংণ্ডি অিোিত র্াকণ্ডি। ককন্দ্রীয িোংক েিেণ্ডিষ

কডধিট কাডে গ্রািকণ্ডদর েনে RuPay অন-দে-ণ্ডগা কন্টােণ্ডেে পধরিানণ্ডোগে

22 কম, 2020 তাধরণ্ডখ পধেধে করট েংণ্ডিািন কণ্ডরধেে | তিঠকটি ধডণ্ডেবণ্ডর

keychain চােু করার ক াষণা করা িণ্ডযণ্ডে । এই কন্টোেণ্ডেে পধরিানণ্ডোগে

(6 কর্ণ্ডক 8 তাধরখ) অনু ধিত িণ্ডযধেে। িাধকটা িণ্ডি কফব্রুযাধরণ্ডত (2022

কীণ্ডচন তাণ্ডদর তদনধিন েীিনোত্রার অংি িণ্ডি এিং গ্রািকণ্ডদর টোপ করণ্ডত

োণ্ডের 7 কর্ণ্ডক 9 তাধরণ্ডখ)।

এিং ধনরাপণ্ডদ কোিণ্ডেে কপণ্ডমন্ট করণ্ডত েক্ষ্ম করণ্ডি।

মাধেেনাে িোধন্ডং কফধেধেটি (MSF) িার এিং িোঙ্ক করট অপধরিধতে ত

অন-দে-ণ্ডগা েেু িন েম্পণ্ডকে :

রণ্ডযণ্ডে:

 এই অন-দে-ণ্ডগা েধেউিন িোণ্ডঙ্কর গ্রািকণ্ডদর তাণ্ডদর keychain কপণ্ডমন্ট

 পধেধে করণ্ডপা করট: 4.00%

কাডে িিন করার অনু মধত প্রদান কণ্ডর | একটি ধপন প্রণ্ডিি না কণ্ডরই েমস্ত

 ধরিােে করণ্ডপা করট: 3.35%

Rupay-েক্ষ্ম পণ্ডযন্ট অফ কেে ধডিাইণ্ডে(PoS) ₹5,000 পেেন্ত দ্রুত এিং

 মাধেেনাে িোধন্ডং কফধেধেটি িার: 4.25%

েু ধিিােনক অর্েপ্রদান করা েম্ভি িণ্ডি |

 িোঙ্ক করট: 4.25%

 এটি গ্রািকণ্ডদর ধিণ্ডিষ কণ্ডর তরুণ প্রেম এিং োত্রণ্ডদর মণ্ডিে ধডধেটাে
অর্েপ্রদাণ্ডনর প্রিণতাণ্ডক িাধড়ণ্ডয তুেণ্ডি, োণ্ডত দ্রুত কচক আউট করা োয |
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Bajaj Allianz General Insurance ‘করান ইেু েণ্ডরণ্ডের’ েনে TropoGoএর োণ্ডর্ চুধক্তিদ্ধ িণ্ডযণ্ডে

কধমটির েদেেরা িণ্ডেন-

 Bajaj Allianz General Insurance একটি করান িীমা পণে ধিতরণ্ডণর েনে
ধডপ-ণ্ডটক িাটেআপ TropoGo-এর োণ্ডর্ অংিীদাধরত্ব ক াষণা কণ্ডরণ্ডে। এর

 অিোপক ধি কক মােণ্ডিাত্রা - িারতীয োমাধেক ধিজ্ঞান গণ্ডিষণা পধরষণ্ডদর
েদেে েধচি (ICSSR)

োণ্ডর্ Bajaj Allianz General Insurance করান কিার অফার করার েনে
চতুর্ে িীমাকারী িণ্ডয উণ্ডঠণ্ডে। 2020 োণ্ডের েু ণ্ডন করান িীমা কিার চােু

 শ্রী েেয োনোে – ধেওআই-এর প্রিান অর্েননধতক উপণ্ডদষ্টা (েদেে
আহ্বাযক)
Troika: িারত ইণ্ডিাণ্ডনধিযা এিং ইতাধের োণ্ডর্ G20 'Troika'-এ কোগদান
কণ্ডরণ্ডে

করার কক্ষ্ণ্ডত্র HDFC এরণ্ডগা প্রর্ম িীমাকারী িণ্ডয উণ্ডঠধেে |
HSBC বারা চােু করা পু নিেেিিারণ্ডোগে PVC প্লাধিক কর্ণ্ডক ততধর িণ্ডযণ্ডে
িারণ্ডতর প্রর্ম কেধডট কাডে
 HSBC India িারণ্ডতর প্রর্ম কেধডট কাডে চােু কণ্ডরণ্ডে ো পু নিেেিহৃত
ধপধিধে (পধেধিনাইে কক্লারাইড) প্লাধিক কর্ণ্ডক ততধর। একিার-িেিিাণ্ডরর
ধপধিধে প্লাধিক িীণ্ডর িীণ্ডর ধনমূ েে করণ্ডত কলািাে কাডে প্রস্তুতকারক
IDEMIA-এর োণ্ডর্ অংিীদাধরণ্ডত্ব কাডেগুধে চােু করা িণ্ডযণ্ডে৷ কাডেগুধে
85 িতাংি পু নিেেিহৃত প্লাধিক কর্ণ্ডক ততধর করা িণ্ডযণ্ডে এিং প্রধতটি কাডে
োমধগ্রক কািেন ধনঃেরণ কমাণ্ডত োিােে করার পািাপাধি 3.18 গ্রাম প্লাধিক
িেেে েংরক্ষ্ণ করণ্ডি।
ইধন্ডযা1 কপণ্ডমন্ট 10,000 টি কিাযাইট-ণ্ডেণ্ডিে ATM ইনিে কণ্ডরণ্ডে
 ইধন্ডযা1 কপণ্ডমন্টে 10,000টি কিাযাইট-ণ্ডেণ্ডিে এটিএম স্থাপণ্ডনর একটি
মাইেফেক অধতেম কণ্ডরণ্ডে, কেটিণ্ডক "ইধন্ডযা1এটিএম" িো িয। ইধন্ডযা1
কপণ্ডমন্টে IPO-আিদ্ধ এিং অণ্ডেধেযার িোংকণ্ডটক গ্রুপ বারা প্রচাধরত। এটি
আণ্ডগ BTI Payments নাণ্ডম পধরধচত ধেে। ইধন্ডযা1 এটিএম আিা-িহুণ্ডর
এিং গ্রামীণ এোকায ধবতীয িৃ িত্তম কিাযাইট কেণ্ডিে এটিএম েোন্ড িণ্ডয
উণ্ডঠণ্ডে। 10000টি ATM স্থাপণ্ডনর োণ্ডর্ India1 Payments এই
কেগণ্ডমণ্ডন্টর িৃ িত্তম কপ্লযার িণ্ডয উণ্ডঠণ্ডে।
Schemes & Committee News in Bengali
ককন্দ্র েরকার EWS ধনিোরণ্ডণর েনে মানদে পু নধিেণ্ডিচনার েনে একটি কধমটি
গঠন কণ্ডরণ্ডে
 োমাধেক নোযধিচার ও ক্ষ্মতাযন মন্ত্রক েংধিিাণ্ডনর 15 অনু ণ্ডেণ্ডদর িোখোর
ধিিাণ্ডনর পধরণ্ডপ্রধক্ষ্ণ্ডত অর্েননধতকিাণ্ডি দুিেে ধিিাগ (EWS) ধিিাণ্ডগর েনে
েংরক্ষ্ণ্ডণর মানদে পেোণ্ডোচনা করার েনে একটি ধতন েদণ্ডেের কধমটি গঠন
কণ্ডরণ্ডে। কধমটিণ্ডক ধতন েিাণ্ডির মণ্ডিে কাে কিষ করণ্ডত িো িণ্ডযণ্ডে।
কধমটির প্রিান র্াকণ্ডিন প্রাক্তন অর্ে েধচি অেয িূষণ পাণ্ডন্ড।
 কধমটির ধনণ্ডযাগ এিং EWS েংরক্ষ্ণ্ডণর মানদে পু নধিেণ্ডিচনা করার ক াষণা
েু ধপ্রম ককাণ্ডটের িস্তণ্ডক্ষ্ণ্ডপর পণ্ডর এণ্ডেণ্ডে। েু ধপ্রম ককাটে েু োই মাণ্ডে োধর
করা েরকারী ধিজ্ঞধিণ্ডক চোণ্ডেে কণ্ডর আণ্ডিদণ্ডনর শুনাধন করণ্ডে, ো NEET
িধতে ণ্ডত 10 িতাংি EWS ককাটা প্রদান কণ্ডর।
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 অেয িূষণ পাণ্ডন্ড - প্রাক্তন অর্ে েধচি, ধেওআই (ণ্ডচযারমোন)

 িারত 'G20 Troika'-এ কোগদান কণ্ডরণ্ডে এিং G20-এর আণ্ডোচেেূ ধচর
িারািাধিকতা ধনধিত করণ্ডত ইণ্ডিাণ্ডনধিযা এিং ইতাধের োণ্ডর্ ধনিিাণ্ডি
কাে করণ্ডত চণ্ডেণ্ডে | িারত োড়াও ‘Troika’ ইণ্ডিাণ্ডনধিযা এিং ইতাধে
ধনণ্ডয গঠিত। িারত 2022 োণ্ডের ধডণ্ডেবণ্ডর ইণ্ডিাণ্ডনধিযা কর্ণ্ডক G20
কপ্রধেণ্ডডধে গ্রিণ করণ্ডি এিং 2023 োণ্ডে প্রর্মিাণ্ডরর েনে G20 কনতাণ্ডদর
িীষে েণ্ডম্মেণ্ডনর আহ্বান করণ্ডি । ‘Troika’ G20 এর মণ্ডিে িীষে গ্রুধপংণ্ডক
কিাঝায ো িতে মান, পূ িেিতী এিং আগত কপ্রধেণ্ডডধেগুধে (ইণ্ডিাণ্ডনধিযা,
ইতাধে এিং িারত) ধনণ্ডয গঠিত |
Science & Technology News in Bengali
7তম িারত আন্তেোধতক ধিজ্ঞান উত্েি কগাযার পানাধেণ্ডত অনু ধিত িণ্ডি
 চার ধদনিোপী ইধন্ডযা ইন্টারনোিনাে োণ্ডযে কফধিিোে(IISF) এর 7তম
েংস্করণ কগাযার পানাধেণ্ডত 2021 োণ্ডের 10 কর্ণ্ডক 13 ধডণ্ডেবর পেেন্ত
অনু ধিত িণ্ডি৷ 2021 োণ্ডের উত্েণ্ডির ধর্ম িে " Celebrating
Creativity in Science, Technology and Innovation for
Prosperous India"। 2015 োণ্ডে নযাধদধিণ্ডত প্রর্ম IISF অনু ধিত
িণ্ডযধেে।
 কগাযা-ধিধত্তক নোিনাে কেন্টার ফর কপাোর অোন্ড ওিান ধরোচে (NCPOR)
আর্ে োণ্ডযে মন্ত্রণ্ডকর অিীণ্ডন IISF 2021 আণ্ডযােণ্ডনর কনাডাে এণ্ডেধে৷
উৎেিটি পারমাণধিক িধক্ত(DAE), ধিজ্ঞান ও প্রেু ধক্ত ধিিাগগুধে, DST,
িাণ্ডযাণ্ডটকণ্ডনােধে(DBT) , কিে(DoS) এিং কাউধেে ফর োণ্ডযধন্টধফক
অোন্ড ইন্ডাধেযাে ধরোচে (CSIR) এর োণ্ডর্ কেৌর্িাণ্ডি আণ্ডযাধেত িণ্ডি৷
স্কাইরুট িারণ্ডতর প্রর্ম িেধক্তগতিাণ্ডি ধনধমেত োণ্ডযাণ্ডেধনক রণ্ডকট ইধেন
"িাওযান-1" এর পরীক্ষ্া কণ্ডরণ্ডে
 িাযদরািাণ্ডদ অিধস্থত একটি মিাকাি প্রেু ধক্ত িাটেআপ ‘স্কাইরুট
অোণ্ডরাণ্ডিে’ িারণ্ডতর প্রর্ম িেধক্তগতিাণ্ডি উন্নত েম্পূ ণে োণ্ডযাণ্ডেধনক
রণ্ডকট ইধেন Dhawan-1 এর েফেিাণ্ডি পরীক্ষ্া কণ্ডরণ্ডে৷ এটি আেন্ন
Vikram-2 অরধিটাে েঞ্চ কিধিকোণ্ডের উপণ্ডরর িাপগুধেণ্ডক িধক্ত প্রদান
করণ্ডি ৷ িারতীয রণ্ডকট ধিজ্ঞানী েতীি িাওযাণ্ডনর নাণ্ডম রণ্ডকট ইধেন
Dhawan-1 এর নামকরণ করা িণ্ডযণ্ডে।
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ধিণ্ডদধি েোণ্ডটোইট উৎণ্ডক্ষ্পণ্ডণর েনে ISRO চারটি কদণ্ডির েণ্ডঙ্গ েযটি চুধক্ত

ধিউিণ্ডনর COVID-19 িোকধেন Corbevax িারণ্ডত িেিিাণ্ডরর েনে DCGI

স্বাক্ষ্র কণ্ডরণ্ডে

অনু ণ্ডমাদন কপণ্ডযণ্ডে

 িারতীয মিাকাি গণ্ডিষণা েংস্থা(ISRO) 2021-2023 েমযকাণ্ডের েনে

 কটক্সাে ধচেণ্ডরনে িেধপটাে (TCH) এিং Baylor College of

ধিণ্ডদিী েোণ্ডটোইট উৎণ্ডক্ষ্পণ্ডণর েনে চারটি কদণ্ডির োণ্ডর্ েযটি চুধক্ত স্বাক্ষ্র

Medicine (BCM) ক াষণা কণ্ডরণ্ডে কে, একটি ককাধিড িোকধেন কপ্রাটিন

কণ্ডরণ্ডে। িাধণধেেক ধিধত্তণ্ডত এই ধিণ্ডদিী েোণ্ডটোইট উৎণ্ডক্ষ্পণ্ডণর মািেণ্ডম

োি-ইউধনট Corbevax িারণ্ডত চােু করার েনে রাগ কণ্ডরাোর কেনাণ্ডরে

প্রায 132 ধমধেযন ইউণ্ডরা আয িণ্ডি। ISRO-িারতীয মিাকাি েংস্থা, একটি

অফ ইধন্ডযা (DCGI) এর কাে কর্ণ্ডক অনুণ্ডমাদন কপণ্ডযণ্ডে। িোকধেন

স্বািীন িারতীয মিাকাি কমেেূধচ ধিকাণ্ডির েনে 1969 োণ্ডে প্রধতধিত

অোধন্টণ্ডেণ্ডনর প্রার্ধমক ধনমোণ এিং উৎপাদন প্রধেযাটি TCH এর িোকধেন

িণ্ডযধেে। পরমাণু িধক্ত ও মিাকাি মন্ত্রী ডঃ ধেণ্ডতন্দ্র ধেং িণ্ডেণ্ডেন কে,

কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট কেন্টাণ্ডর ততধর করা িণ্ডযধেে।

ISRO 1999 োে কর্ণ্ডক 34 টি কদণ্ডির কমাট 342 টি েোণ্ডটোইট উৎণ্ডক্ষ্পণ
কণ্ডরণ্ডে।
 ISRO তার িাধণধেেক িাখা ধনউ কিে ইধন্ডযা ধেধমণ্ডটড (NSIL) এর
মািেণ্ডম কপাোর েোণ্ডটোইট েঞ্চ কিধিকে (PSLV) কর্ণ্ডক অনোনে কদণ্ডির
েোণ্ডটোইট উৎণ্ডক্ষ্পণ করণ্ডে। কমাট 124টি কদিীয েোণ্ডটোইট পৃ ধর্িীর
কক্ষ্পণ্ডর্ েঞ্চ করা িণ্ডযণ্ডে োর মণ্ডিে রণ্ডযণ্ডে 12টি িুণ্ডডন্ট েোণ্ডটোইট |
নাোর পাকে ার কোোর কপ্রাি েূ ণ্ডেের উপণ্ডরর িাযুমেণ্ডে প্রণ্ডিি কণ্ডরণ্ডে
 ইধতিাণ্ডে প্রর্মিাণ্ডরর েনে নাোর পাকে ার কোোর কপ্রাি েূ ণ্ডেের উপণ্ডরর
িাযুমেণ্ডে প্রণ্ডিি কণ্ডরণ্ডে। 2018 োণ্ডে, পাকে ার কোোর কপ্রাি েূ ণ্ডেের
উণ্ডেণ্ডিে রওনা িয | রওনার ধতন িের পর, পাকে ার অিণ্ডিণ্ডষ কেৌর িাযুমেণ্ডে
প্রণ্ডিি কণ্ডরণ্ডে । পাকে ার কোোর কপ্রাি ইধতিাণ্ডে প্রর্মিাণ্ডরর েনে েূ ণ্ডেের
উপণ্ডরর িাযুমেণ্ডের মিে ধদণ্ডয উণ্ডড়ণ্ডে, োর নাম ‘কণ্ডরানা’।

 কেণ্ডিতু Corbevax কক িারণ্ডত েরুধর িেিিাণ্ডরর েনে অনু ণ্ডমাদন কদওযা
িণ্ডযণ্ডে | তাই, প্রণ্ডফের ধপটার কিাণ্ডটে িণ্ডেণ্ডেন, "েরুধরতার পধরণ্ডপ্রধক্ষ্ণ্ডত,
Corbevax শুিু মাত্র িারণ্ডতর েনেই নয, ধিশ্বিোপী েিাযক িণ্ডি কারণ
আধফ্রকা মিাণ্ডদণ্ডির অধিকাংি, িারণ্ডতর আণ্ডিপাণ্ডির প্রধতণ্ডিিী কদিগুধে
মূ েত টিকািীন রণ্ডয কগণ্ডে।"
নাো কেমে ওণ্ডযি কিে নাণ্ডম ধিণ্ডশ্বর েিণ্ডচণ্ডয িড় কটধেণ্ডস্কাপ েঞ্চ কণ্ডরণ্ডে
 NASA-এর $10 ধিধেযন ডোণ্ডরর কেমে ওণ্ডযি কিে কটধেণ্ডস্কাপ ধিগ িোং
এর পণ্ডর মিাধিণ্ডশ্বর প্রর্ম আিাে কোপচার করার েনে ধডোইন করা িণ্ডযণ্ডে
| এটি ইউণ্ডরাপীয মিাকাি েংস্থার ককৌণ্ডরা, কফ্রঞ্চ গাযানা কর্ণ্ডক েঞ্চ করা
িণ্ডযণ্ডে । নতুন কটধেণ্ডস্কাপটি আমাণ্ডদর মিাধিণ্ডশ্বর গঠন ও উৎপধত্ত এিং এণ্ডত
আমাণ্ডদর অিস্থান অনু েন্ধান করণ্ডত ধিজ্ঞানীণ্ডদর োিােে করণ্ডি।

এযারণ্ডটে, ইনণ্ডিি ইধন্ডযা 'িাটেআপ ইণ্ডনাণ্ডিিন চোণ্ডেে' চােু কণ্ডরণ্ডে

কটধেণ্ডস্কাপ েবণ্ডন্ধ:

 িারতী এযারণ্ডটে এিং ইনণ্ডিি ইধন্ডযা, নোিনাে ইনণ্ডিিণ্ডমন্ট প্রণ্ডমািন

 কটধেণ্ডস্কাপটি আকার এিং েটিেতায অেম। এর আযনাটির িোে 6.5 ধমটার

অোন্ড ফোধেধেণ্ডটিন এণ্ডেধে কেৌর্িাণ্ডি িাটেআপণ্ডদর েনে 5G, IoT-কত

(21 ফুট), ো িািণ্ডের আযনার আকাণ্ডরর ধতনগুণ - এিং এটি 18টি ষড়িুে

ধিকাণ্ডির উণ্ডেণ্ডিে Airtel India ‘Startup Innovation Challenge’ চােু

অংি ধদণ্ডয ততধর। এটি এতটাই িড় কে রণ্ডকণ্ডট িোণ্ডনার েনে িাাঁে করণ্ডত

কণ্ডরণ্ডে। িাটেআপ ইণ্ডনাণ্ডিিন চোণ্ডেণ্ডের অিীণ্ডন, প্রার্ধমক পেোণ্ডযর

িণ্ডযণ্ডে ।

ককাম্পাধনগুধেণ্ডক 5G, ক্লাউড কধম্পউটিং, ইন্টারণ্ডনট অফ ধর্ংে (IoT) এিং
ধডধেটাে ধিণ্ডনাদণ্ডনর মণ্ডতা কক্ষ্ণ্ডত্র আোদা েমািান প্রদিেণ্ডনর েনে আমন্ত্রণ
োনাণ্ডনা িণ্ডে।
 এই চোণ্ডেণ্ডের ধিেযীরা 3.5 েক্ষ্ টাকা, প্রর্ম রানার আপ 2.5 েক্ষ্ টাকা
এিং ধবতীয িাটে-আপ 1 েক্ষ্ টাকা কণ্ডর পাণ্ডি | িীষে 10টি িাটে-আপগুধেও
ধতন মাণ্ডের েনে এযারণ্ডটণ্ডের ধডধেটাে উদ্ভািন েোণ্ডির েু ধিিা ধনণ্ডত েক্ষ্ম
িণ্ডি। ধনিোধচত িাটে-আপগুধেণ্ডক এযারণ্ডটে িাটেআপ অোধক্সোণ্ডরটর
কপ্রাগ্রাণ্ডম অনণ্ডিাডে করার েু ণ্ডোগ কদওযা িণ্ডি। িীষে 10 টি ককাম্পাধনণ্ডক এক
িেণ্ডরর েনে এযারণ্ডটে অধফে ইন্টারণ্ডনট প্লোনও কদওযা িণ্ডি।
32

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

Monthly Current Affairs PDF in Bengali | December 2021

 NITI (নোিনাে ইনধিটিউিন ফর ট্রােফধমেং ইধন্ডযা) Aayog, Invest

মূ ে তর্ে:
 িািে কিে কটধেণ্ডস্কাণ্ডপর আধিষ্কারণ্ডক প্রোধরত করার েনে ওণ্ডযি ধিশ্বিোপী
কেোধতধিেজ্ঞানীণ্ডদর েনে প্রিান মিাকাি পেেণ্ডিক্ষ্ণ ককন্দ্র িণ্ডি।

India, FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce &

 এটি িণ্ডি মিাকাণ্ডি স্থাধপত েিণ্ডচণ্ডয িড় কটধেণ্ডস্কাপ এিং িািণ্ডের কচণ্ডয 100
গুণ কিধি িধক্তিােী।

অোন্ড োধিে ে ককাম্পাধন) িে 2021-এর কফারাণ্ডমর ধকেু পাটেনার েংস্থােমূ ি|

 কটধেণ্ডস্কাপটি ধিগ িোং-এর পণ্ডর েম কনওযা প্রর্ম োযাপর্গুধে কদখণ্ডত
োিােে করণ্ডি ৷
 এটি িণ্ডি মিাকাণ্ডি উৎণ্ডক্ষ্ধপত েিণ্ডচণ্ডয িড় কটধেণ্ডস্কাপ োর কমাট ির 6200
ককধে।
 ওণ্ডযি এক্সট্রাণ্ডোোর গ্রণ্ডির িাযুমেণ্ডে েেীয িাষ্প কদখণ্ডত পাণ্ডর|
Summits & Conference News in Bengali
ককন্দ্রীয মন্ত্রী এে েযিঙ্কর 5তম িারত মিাোগর েণ্ডম্মেণ্ডন িক্তৃতা ধদণ্ডযণ্ডেন
 ককন্দ্রীয পররাষ্ট্র মন্ত্রী (EAM) েু েমণেম েযিঙ্কর 4-5 ধডণ্ডেবর, 2021-এ
5তম িারত মিাোগর েণ্ডম্মেণ্ডন কোগ ধদণ্ডত আিু িাধি, েংেু ক্ত আরি
আধমরিািী(UAE) েফর কণ্ডরণ্ডেন। েণ্ডম্মেণ্ডনর ধর্ম ধেে ‘Indian Ocean:
Ecology, Economy, Epidemic’. েণ্ডম্মেণ্ডনর েিাপধতত্ব কণ্ডরন
শ্রীেঙ্কার রাষ্ট্রপধত কগাটািাযা রাোপাকণ্ডে এিং িাইে কচযার িণ্ডেন এে
েযিঙ্কর, ধিধিযান িাোকৃষ্ণান, তেযদ িদর ধিন িামাদ ধিন িামু দ আে
িু োইধদ।
কক এই েণ্ডম্মেণ্ডনর আণ্ডযােন কণ্ডরধেে?
 েণ্ডম্মেণ্ডনর আণ্ডযােন করণ্ডে ইধন্ডযা ফাউণ্ডন্ডিন RSIS ধেঙ্গাপু র,
ইনধিটিউট অফ নোিনাে ধেধকউধরটি িাধডে (INSS), শ্রীেঙ্কা এিং
এধমণ্ডরটে কেন্টার ফর েোণ্ডটধেক িাধডে অোন্ড ধরোচে (ECSSR),
েংেু ক্ত আরি আধমরিািীর েিণ্ডোধগতায।
েণ্ডম্মেণ্ডন আণ্ডোধচত ধকেু গুরুত্বপূ ণে ধিষয:
 এই িের েণ্ডম্মেনটি মিামারী, অর্েননধতক পতন এিং েেিাযু পধরিতে ণ্ডনর
প্রিাণ্ডির কারণ্ডণ িারত মিাোগণ্ডরর মু ণ্ডখামু ধখ চোণ্ডেেগুধের োণ্ডর্
কমাকাধিো করণ্ডে।
 ইণ্ডিণ্ডন্ট িক্তৃতা ধদণ্ডত ধগণ্ডয ডের এে েযিঙ্কর এই অঞ্চণ্ডে চীণ্ডনর
েমিিেমান িধক্তর িৃ ধদ্ধর প্রেঙ্গটি তুণ্ডে িণ্ডরন।
ধফনণ্ডটক ‘ইনধফধনটি কফারাম’-এ একটি কফারাণ্ডমর উণ্ডবািন করণ্ডেন প্রিানমন্ত্রী
কমাদী
 প্রিানমন্ত্রী নণ্ডরন্দ্র কমাদী FinTech-এ একটি 'ইনধফধনটি কফারাম' নামক
কফারাণ্ডমর উণ্ডবািন কণ্ডরণ্ডেন | GIFT ধেটি এিং ব্লুমিাণ্ডগের েিণ্ডোধগতায
িারত েরকাণ্ডরর তিািিাণ্ডন আন্তেোধতক আধর্েক পধরণ্ডষিা ককন্দ্র কতৃেপক্ষ্
(IFSCA) এই অনু িাণ্ডনর আণ্ডযােন কণ্ডরধেে। কফারাণ্ডমর 1ম েংস্করণ্ডণ
অংিীদার কদি ধেে ইণ্ডিাণ্ডনধিযা, দধক্ষ্ণ আধফ্রকা এিং েু ক্তরােে।
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Industry) এিং NASSCOM (নোিনাে অোণ্ডোধেণ্ডযিন অফ েফটওযোর
ককন্দ্রীয মধন্ত্রেিা কেধমকন্ডাের ততরী করার েনে 76,000 ককাটি টাকার
অনু ণ্ডমাদন কণ্ডরণ্ডে
 ককন্দ্রীয মধন্ত্রেিা িারণ্ডত কেধমকন্ডাের এিং ধডেণ্ডপ্লর উত্পাদন িৃ ধদ্ধ করার
েনে একটি 76,000 ককাটি টাকার কপ্রাডাকিন ধেঙ্কড ইনণ্ডেনটিি(PLI)
প্রকণ্ডের অনু ণ্ডমাদন কণ্ডরণ্ডে। এর োণ্ডর্, ইণ্ডেকট্রধনক্স কেেণ্ডরর েনে ক াধষত
কমাট production linked incentive (PLI) কিণ্ডড় 2.30 েক্ষ্ ককাটি টাকা
িণ্ডযণ্ডে।
ধস্কমটি েম্পণ্ডকে :
 এই ধস্কমটির অনু ণ্ডমাদন করা িণ্ডযণ্ডে োণ্ডত িারতণ্ডক িাই-কটক উৎপাদণ্ডনর
ধদক কর্ণ্ডক একটি কলািাে িাি ধিণ্ডেণ্ডি স্থান কদওযা োয | এটি িারতণ্ডক
ইণ্ডেকট্রধনক্স উত্পাদণ্ডন স্বধনিে র িণ্ডত এিং ধিপু ে ধিধনণ্ডযাগ আনণ্ডত োিােে
করণ্ডি |
 িারণ্ডত একটি কটকেই কেধমকন্ডাের এিং ধডেণ্ডপ্ল ইণ্ডকাধেণ্ডিম ধিকাণ্ডির
েনে েরকার একটি স্বািীন 'ইধন্ডযা কেধমকন্ডাের ধমিন(ISM)'ও স্থাপন
করণ্ডি।
‘Summit For Democracy’ -কত অংি ধনণ্ডেন প্রিানমন্ত্রী কমাদী
 মাধকে ন কপ্রধেণ্ডডন্ট কো িাইণ্ডডন গণতণ্ডন্ত্রর েনে দুটি িীষে েণ্ডম্মেণ্ডনর প্রর্মটি
কিাি করণ্ডেন, ো 9-10 ধডণ্ডেবণ্ডরর মণ্ডিে অনু ধিত িয। িারণ্ডতর প্রিানমন্ত্রী
নণ্ডরন্দ্র কমাদী িীষে েণ্ডম্মেণ্ডন িক্তৃতা ধদণ্ডয িণ্ডেধেণ্ডেন কে ‘democratic
spirit’ এিং ‘pluralistic ethos’ িারতীযণ্ডদর মণ্ডিে ধনধিত রণ্ডযণ্ডে। এই
‘Summit For Democracy’ -ণ্ডত কমাট 100 টি কদি অংি কনয।
 ইউণ্ডেন ও তাইওযানণ্ডকও েণ্ডম্মেণ্ডন আমন্ত্রণ োনাণ্ডনা িণ্ডেও রাধিযা ও
চীনণ্ডক আমন্ত্রণ োনাণ্ডনা িযধন। এই উিয কদি একটি কেৌর্ ধিিৃ ধত প্রকাি
কণ্ডরণ্ডে কেখাণ্ডন তারা িণ্ডেণ্ডে কে মাধকে ন েু ক্তরাষ্ট্র একটি "ঠান্ডা-েু ণ্ডদ্ধর
মানধেকতা" প্রদিেন করণ্ডে ো "ধিণ্ডশ্ব মতাদিেগত বন্দ্ব এিং ফাটে েৃ ধষ্ট
করণ্ডি"।
20তম SCO কাউধেে অফ কিডে অফ গিনেণ্ডমন্ট-এ এে. েযিঙ্কর িারণ্ডতর
প্রধতধনধিত্ব কণ্ডরন
 োংিাই ককা-অপাণ্ডরিন অগোনাইণ্ডেিন (SCO) কাউধেে অফ কিডে অফ
গিনেণ্ডমন্ট (CHG)-এর 20 তম েিায ধিণ্ডদি মন্ত্রী, এে েযিঙ্কর িারতীয
প্রধতধনধিণ্ডদর কনতৃত্ব কদন। কাোখস্তাণ্ডনর েিাপধতণ্ডত্ব িাচেু যাে ফরমোণ্ডট
নূ র-েু েতাণ্ডন তিঠকটি অনু ধিত িয।
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 তিঠণ্ডক SCO েদেে কদিগুণ্ডোর েরকারপ্রিান, পেেণ্ডিক্ষ্ক রাষ্ট্র এিং SCOর মিােধচি উপধস্থত ধেণ্ডেন। SCO ধরধেওনাে অোধন্ট-কটণ্ডরাধরি োকচার
(RATS), তুকে ণ্ডমধনস্তাণ্ডনর ধনিোিী পধরচােক এিং অনোনে আমধন্ত্রত
অধতধর্রাও তিঠণ্ডক উপধস্থত র্াকণ্ডিন িণ্ডে আিা করা িণ্ডে। িারত এই
অঞ্চণ্ডে ধিধিন্ন SCO কােেকোপ/েংোপ প্রধেযার পািাপাধি SCO
কাঠাণ্ডমার মণ্ডিে অনোনে িহুপাধক্ষ্ক েিণ্ডোধগতায েধেযিাণ্ডি েধড়ত।
িারত 2022 োণ্ডের োনু যাধরণ্ডত UNSC-এর কাউন্টার কটরধরেম কধমটির
েিাপধতত্ব করণ্ডি
 িারত 10 িের পর 2022 োণ্ডের োনু যাধরণ্ডত UNSC-এর কাউন্টারকটরধরেম কধমটির েিাপধতত্ব করণ্ডি। মাধকে ন েু ক্তরাণ্ডষ্ট্র 9/11 এর েন্ত্রােী
িামোর পধরণ্ডপ্রধক্ষ্ণ্ডত 28 কেণ্ডেবর 2001 তাধরণ্ডখ েিেেম্মধতেণ্ডম গৃ িীত
ধনরাপত্তা পধরষণ্ডদর প্রস্তাি 1373 বারা কাউন্টার-ণ্ডটণ্ডরাধরেম কধমটি
প্রধতধিত িণ্ডযধেে। কধমটিণ্ডক করণ্ডোধেউিন 1373-এর িাস্তিাযন
পেেণ্ডিক্ষ্ণ্ডণর দাধযত্ব কদওযা িণ্ডযধেে ো ধিধিন্ন কদিগুধেণ্ডক কদণ্ডি এিং
ধিশ্বেু ণ্ডড় েন্ত্রােী কােেকোণ্ডপর ধিরুণ্ডদ্ধ তাণ্ডদর আইধন ও প্রাধতিাধনক ক্ষ্মতা
িাড়াণ্ডনার েণ্ডক্ষ্ে কিি কণ্ডযকটি পদণ্ডক্ষ্প িাস্তিাযণ্ডনর েনে অনু ণ্ডরাি
কণ্ডরধেে।
Awards & Honours News in Bengali
েিম িোেন ধড’অর ধেতণ্ডেন ধেওণ্ডনে কমধে
 ধেওণ্ডনে কমধে ফ্রাে ফুটিণ্ডের 2021 োণ্ডের কেরা কখণ্ডোযাড় ধিোণ্ডি
মণ্ডনানীত িওযার পণ্ডর েিমিাণ্ডরর মণ্ডতা িোেন ধড’অর ধেণ্ডতণ্ডেন। ক্লাি
এিং কদণ্ডির িণ্ডয কখণ্ডে 56টি মোণ্ডচ কমধে 41টি কগাে এিং 17টি অোধেি
কণ্ডরণ্ডেন | আণ্ডেেধন্টনাণ্ডক দী ে প্রতীধক্ষ্ত ককাপা আণ্ডমধরকা েণ্ডয ধতধন
কনতৃত্ব ধদণ্ডযণ্ডেন। কমধে 2009, 2010, 2011, 2012 এিং 2015 োণ্ডেও
িোেন ধড’অর ধেণ্ডতধেণ্ডেন। গত মরেু ণ্ডম িাণ্ডেেণ্ডোনার িণ্ডয কখণ্ডে 34 িের
িযেী এই কখণ্ডোযাড় 48 মোণ্ডচ 38 টি কগাে কণ্ডরধেণ্ডেন |
িোেন ধড’অর 2021 ধিেযীরা:
 িোেন ধড’অর (পু রুষ): ধেওণ্ডনে কমধে (ধপএেধে/আণ্ডেেধন্টনা)
 িেণ্ডরর কেরা ক্লাি: কচেধে ফুটিে ক্লাি
 কেরা কগােরক্ষ্ণ্ডকর েনে ইযাধিন ট্রধফ: ধেযানেু ইধগ কডানারুমা
(ধপএেধে/ইতাধে)
 িোেন ধড’অর (মধিো): অোণ্ডেধক্সযা পু ণ্ডটোে (িাণ্ডেেণ্ডোনা/ণ্ডিন)
 িেণ্ডরর কেরা োইকার: রিাটে কেিাণ্ডন্ডাধস্ক (িাযানে ধমউধনখ/ণ্ডপােোন্ড)
 কেরা তরুণ পু রুষ কখণ্ডোযাণ্ডড়র েনে ককাপা ট্রধফ: কপধদ্র (িাণ্ডেেণ্ডোনা/ণ্ডিন)
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6তম ধেকে ধফল্ম কফধিিোে অোওযাডে 2021 এর ক াষণা করা িণ্ডযণ্ডে
 কগাযায িারণ্ডতর 52তম আন্তেোধতক চেধচ্চত্র উৎেণ্ডি ধেকে চেধচ্চত্র উৎেি
পু রস্কাণ্ডরর 6 তম েংস্করণ্ডনর ক াষণা করা িণ্ডযণ্ডে। প্রর্মিাণ্ডরর েনে, 20
নণ্ডিবর কর্ণ্ডক 28 নণ্ডিবর, 2021 পেেন্ত IFFI-এর পািাপাধি BRICS
চেধচ্চত্র উৎেি অনু ধিত িণ্ডযধেে। এই প্রধতণ্ডোধগতামূ েক উৎেণ্ডির েু ধরণ্ডত
প্রধতটি BRICS কদি কর্ণ্ডক একেন কণ্ডর। 5 েন েদেে ধেে | েু ধর ধিিটি
চেধচ্চত্র পরীক্ষ্া কণ্ডর পাাঁচটি ধিিাণ্ডগ পু রস্কার ধনিোচন কণ্ডর।
পু রস্কারপ্রািরা:
 পধরচােক অোধম কেফতার দধক্ষ্ণ আধফ্রকান চেধচ্চত্র Barakat’ এিং
পধরচােক ধেউিি কিাধরণ্ডোিা বারা পধরচাধেত রাধিযান চেধচ্চত্র ‘The Sun
above Me Never Sets ' BRICS ষি েংস্করণ চেধচ্চত্র উৎেণ্ডি কেরা
চেধচ্চণ্ডত্রর পু রস্কার িাগ কণ্ডর ধনণ্ডযণ্ডে।
 োধেধেযান চেধচ্চত্র ধনমোতা েু ধেযা মু রাত তার তর্েধচত্র ‘Ana’-এর েনে
কেরা পধরচােণ্ডকর পু রস্কার পান।
 িারতীয অধিণ্ডনতা িানু ি ‘Asuran’-এ তার িূধমকার েনে কেরা অধিণ্ডনতা
(পু রুষ) পু রস্কার ধেণ্ডতণ্ডেন।
 োধেধেযান অধিণ্ডনতা Lara Boldorini ‘On Wheels’-এ তার িূধমকার
েনে কেি অধিণ্ডনতার (মধিো) েম্মান কপণ্ডযধেণ্ডেন।
 পধরচােক Yan Han কক তার চেধচ্চত্র A Little Red Flower from
China-র েনে ধিণ্ডিষ েু ধর পু রস্কার প্রদান করা িয।
7-িাণ্ডরর চোধম্পযন েু ইে িোধমিন উইন্ডের কোণ্ডেণ্ডে নাইটহুড কপণ্ডযণ্ডেন
 েু ইে িোধমিন একটি টাইণ্ডটে িারাণ্ডনার মাত্র কণ্ডযকধদন পণ্ডরই একটি নতুন
ধিণ্ডরাপা ধেতণ্ডেন | োতিাণ্ডরর ফমু েো ওযান চোধম্পযন েন্ডণ্ডনর উইন্ডের
কোণ্ডেণ্ডে নাইটহুড কপণ্ডেন। কমাটরণ্ডিাটেণ্ডে তার অিদাণ্ডনর েনে ধপ্রে অফ
ওণ্ডযেে কতৃেক নাইট উপাধি পাওযার পর িোধমিন "েোর" এর েম্মানেূ চক
কখতাি পান। অনে ধতনেন নাইট উপাধি পাওযা F1 রাইিার িণ্ডেন : েোক
োিাম, িাধেেং মে এিং েোধক িুযাটে।
োধিতে একাণ্ডডমী পু রস্কার 2021 ক াষণা করা িণ্ডযণ্ডে
 োধিতে একাণ্ডডমী ধিধিন্ন িাষায মেোদাপূ ণে োধিতে একাণ্ডডমী পু রস্কার, েু ি
পু রস্কার এিং িাে োধিতে পু রস্কার 2021 ক াষণা কণ্ডরণ্ডে। কিাণ্ডডের মণ্ডত,
একটি কখাদাই করা তামার কপ্লট, িাে এিং 1 োখ টাকা কদওযা িণ্ডি প্রিান
োধিতে আকাণ্ডদধম পু রস্কার ধিেযীণ্ডক এিং একটি কখাদাই করা তামার কপ্লট
এিং েু ি পু রস্কার ও িাে োধিতেণ্ডক 50,000 টাকা পু রস্কার কদওযা িণ্ডি।
োধিতে একাণ্ডডমী পু রস্কার 2021:
 োধিতে একাণ্ডডমী পু রষ্কার 2021 20টি িারতীয িাষার উপর প্রদান করা
িণ্ডযধেে | গুেরাটি, তমধর্ধে, মধণপু ধর এিং উদুে িাষার ধিেযীণ্ডদর নাম পণ্ডর
ক াষণা করা িণ্ডি।
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 োতে িেু (িাংো)
 Mwdai Gahai (কিাণ্ডডা)
 রাে রাধি (কডাগধর)
 নধমতা কগাখণ্ডে (ইংণ্ডরধে)
 দযা প্রকাি ধেনিা (ধিধি)
 ধডএে নাগিূষণ (কন্নড়)
 ওযােী কমাঃ আধের কািতাওযারী (কাশ্মীধর)
 েেীি কিণ্ডরঙ্কর (ককাঙ্কাধন)
 েেে ওনাক্কুর (মােযােম)
 ধকরণ গুরি (মারাঠি)
 েধিোে উপািোয (কনপাধে)
 হৃধষণ্ডকি মধিক (ওধড়যা)
 খাধেদ হুণ্ডেন (পাোিী)
 ধমণ্ডর্ি ধনণ্ডমোিী (রােস্থানী)
 ধিণ্ডদশ্বরীপ্রোদ ধমে "ধিনয" (েংস্কৃত)
 ধনরেন িাাঁেদা (োাঁওতাধে)
 অেুে ন চাওো (ধেধন্ধ)
 আবাই (তাধমে)
 কগারাটি কিঙ্কন্না (কতণ্ডেগু)
Sahitya Akademi Yuva Puraskar 2021:
 োধিতে আকাণ্ডদধম েু ি পু রস্কার 2021 22টি িারতীয িাষার েনে পু রস্কৃত
িণ্ডযধেে এিং তাধমে িাষায পু রস্কারটি পণ্ডর ক াষণা করা িণ্ডি, এই িের
রােস্থানী িাষায ককানও পু রস্কার কদওযা িযধন। কেধখকা কম া মেু মদার
2020 োণ্ডে প্রকাধিত তার প্রর্ম িই book ‘A Burning’-এর েনে োধিতে
একাণ্ডডমী েু ি পু রস্কার 2021 ধেণ্ডতণ্ডে।
















অধিধেৎ কিারা (অেমীযা)
কগৌরি চেিতী (িািাধে)
কগৌতম দাইমাধর (কিাণ্ডডা)
অরুণ আকাি কদি (কডাগধর)
কম া মেু মদার (ইংণ্ডরধে)
দৃধষ্ট কোধন (গুেরাটি)
ধিমাংশু িােণ্ডপই (ধিধি)
এে.েক্ষ্মী নারাযণ স্বামী (কন্নড়)
রােী তাধির িগত (কাশ্মীধর)
িদ্ধে গরদ (ককাঙ্কাধন)
অধমত ধমে (তমধর্েী)
মধিন কমািন (মােযােম)
কেধনন খমাঞ্চা (মধণপু ধর)
প্রণি েখাণ্ডদও (মারাঠি)
মণ্ডিি দািাে (কনপাধে)
35

 কদিেত দাে (ওধড়যা)
 িীরদাধিির ধেং (পাোধি)
 কস্বতপদ্ম েতপতী (েংস্কৃত)
 কুনা িাাঁেদাি (োাঁওতাধে)
 রাণ্ডকি কিওযাধন (ধেধন্ধ)
 র্াগুিা কগাপাে (কতণ্ডেগু)
 উমর ফারিাত (উদুে)
Bal Sahitya Puraskar 2021:
 িাে োধিতে পু রস্কার 2021 22টি িারতীয িাষায কদওযা িণ্ডযধেে, এই িের
গুেরাটি এিং পাোধি িাষায ককানও িাে োধিতে পু রস্কার কদওযা িযধন।
"অমৃ তা কির-ধগে: করণ্ডিে উইর্ আ কপইন্টোি" এর েীিনীটির েনে িাে
োধিতে পু রস্কার 2021 এর প্রাপক ধিোণ্ডি অধনতা িােরাোধনণ্ডক নামকরণ
করা িণ্ডযণ্ডে।
 মৃ ণাে চন্দ্র কধেতা (অেমীযা)
 েু ধনমেে চেিতী (িািাধে)
 রণ্ডেশ্বর নারোধর (ণ্ডিাণ্ডড়া)
 নরধেংি কদি োমিাে (ণ্ডডাগধর)
 অধনতা িাচ্চরাোধন (ইংণ্ডরধে)
 কদণ্ডিন্দ্র কমওযাধর (ধিধি)
 িেু কিধিনাধগদা (কন্নড়)
 মাধেদ মাোেী (কাশ্মীধর)
 েু ণ্ডমিা কামত কদিাই (ণ্ডকাঙ্কাধন)
 আনণ্ডমাে ঝা (নমধর্েী)
 র ু নার্ পাণ্ডেধর (মােযােম)
 ধনণ্ডঙ্গাবাম োদুমধন ধেং (মধণপু ধর)
 েেয ওযা (মারাঠি)
 েু দিো আবাণ্ডত (ণ্ডনপাধে)
 ধদগরাে েমা (ওধড়যা)
 কীধতে িমো (রােস্থানী)
 আিা আগরওযাে (েংস্কৃত)
 কিািা িাাঁেদা (োাঁওতাধে)
 ধকধিন খু িচািাধন "রেযাে" (ধেধন্ধ)
 মু . মু রুণ্ডগি (তাধমে)
 কদিরােু মিারােু (ণ্ডতণ্ডেগু)
 কাউোর ধেধেকী (উদুে)
PETA: আধেযা িাট 2021 োণ্ডের িারণ্ডতর কেরা িেধক্তত্ব
 ধপপে ফর দে এধর্কোে ট্রিটণ্ডমন্ট অফ অোধনমোেে (PETA) ইধন্ডযা
িধেউড তারকা আধেযা িাটণ্ডক 2021 োণ্ডের িষেণ্ডেরা িেধক্ত ধিণ্ডেণ্ডি
মণ্ডনানীত কণ্ডরণ্ডে । ধতধন িণ্ডেন একেন পশুণ্ডপ্রমী এিং ধতধন প্রাযই তার
কপাষা প্রাণীণ্ডদর োণ্ডর্ েধি কিযার কণ্ডরন।
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 অতীণ্ডত PETA ইধন্ডযার পােেন অফ দে ইযার অোওযাণ্ডডের প্রাপকরা িণ্ডেন:
 েিানু িূধতিীে নাগধরকণ্ডদর েমর্েন করার েনে পু রস্কার কপণ্ডযণ্ডেন ডঃ িিী
র্ারুর |
 প্রাক্তন েু ধপ্রম ককাণ্ডটের ধিচারপধত কক এে পাধনকার রািাকৃষ্ণন – ধিধিন্ন
কখোয ষাাঁণ্ডড়র িেিিাণ্ডরর ধিরুণ্ডদ্ধ েু গান্তকারী রাণ্ডযর েনে |
 ধেণ্ডকটার ধিরাট ককািধে - একটি ধনেোধতত িাধতর মু ধক্ত এিং পশু
ধনেোতনকারীণ্ডদর েনে কণ্ডঠার িাধস্তর আহ্বান োনাণ্ডনার েনে;
 ককৌতুক অধিণ্ডনতা কধপে িমো - মানু ষণ্ডক কুকুর দত্তক ধনণ্ডত উৎোধিত
করার েনে;
 অধিণ্ডনতা েন আোিাম, আনু িকা িমো, োধন ধেওন, আর মািিন, েোকধেন
ফানোণ্ডিে, কিমা মাধেনী, এিং কোনম কাপু র আহুো - ধিধিন্নিাণ্ডি উপাণ্ডয
পশুণ্ডদর োিােে করার েনে।
িাইরাে কদিাই "কলািাে এনিাযরনণ্ডমন্ট অোন্ড ক্লাইণ্ডমট অোকিন ধেটিণ্ডেন
অোওযাডে 2021" পু রস্কার ধেণ্ডতণ্ডেন
 গুেরাণ্ডটর ধগ্রনমোন িা ধগ্রন মোন ধিোণ্ডি পধরধচত েু রাণ্ডটর একেন ধিেপধত
িাইরাে েু িীরিাই কদিাই ‘কলািাে এনিাযরনণ্ডমন্ট অোন্ড ক্লাইণ্ডমট
অোকিন ধেটিণ্ডেন অোওযাডে 2021’-পু রস্কাণ্ডর িূধষত িণ্ডযণ্ডেন । 11টি
কদণ্ডির 28 েন িেধক্তণ্ডত্বর মণ্ডিে ধতধন এই পু রস্কাণ্ডরর েনে ধনিোধচত িণ্ডযণ্ডেন|
HDFC িোঙ্ক 'কমাি ইণ্ডনাণ্ডিটিি কিি প্রোকটিে 2021’-এর েনে CII Dx
পু রস্কার ধেণ্ডতণ্ডে
 HDFC িোঙ্ক 'কমাি ইণ্ডনাণ্ডিটিি কিি প্রোকটিে'-এর অিীণ্ডন ধডধেটাে
ট্রােফরণ্ডমিন অোওযাডে 2021 িা CII DX অোওযাডে 2021-প্রদান করা
িণ্ডযণ্ডে । গ্রাম স্তণ্ডরর কােেধনিোিী ধিিাণ্ডগ ধিশ্বমাণ্ডনর আধর্েক অন্তিুেধক্তর
কক্ষ্ণ্ডত্র HDFC-এর প্রণ্ডচষ্টার েনে িোঙ্কটি স্বীকৃত িণ্ডযণ্ডে ।
HDFC িোণ্ডঙ্কর বারা প্রণ্ডচষ্টা েমূ ি:
 েক্ষ্ VLE (ধিণ্ডেে কেণ্ডিে এধক্সধকউটিি) ককন্দ্র CSC ই-গিণ্ডনেে বারা
পধরচাধেত
 এর মণ্ডিে, 1 েণ্ডক্ষ্রও কিধি VLE ককন্দ্রগুধে গ্রামীণ এিং আিা-িিণ্ডর
অঞ্চণ্ডে রণ্ডযণ্ডে ৷
 এই অিস্থানগুধে িারত েু ণ্ডড় প্রায 50,000টি গ্রাম কিার কণ্ডর ৷
 এই গ্রামগুধে 685টি কেো এিং 5,176টি উপ-ণ্ডেো েু ণ্ডড় ধিস্তৃত |
 অধতধরক্তিাণ্ডি, 2929টি িির/িির েু ণ্ডড় িোণ্ডঙ্কর 5,686টি িাখা রণ্ডযণ্ডে এর মণ্ডিে 50 িতাংিই গ্রামীণ এিং আিা-িিণ্ডর অিধস্থত।
িুটান েরকার প্রিানমন্ত্রী কমাদীণ্ডক েণ্ডিোচ্চ কিোমধরক পু রস্কাণ্ডর িূধষত করণ্ডত
চণ্ডেণ্ডে
 িুটান েরকার প্রিানমন্ত্রী কমাদীণ্ডক তাণ্ডদর কদণ্ডির েণ্ডিোচ্চ কিোমধরক পু রস্কার
Ngadag Pel gi Khorlo ধদণ্ডয েম্মাধনত কণ্ডরণ্ডে। িুটাণ্ডনর প্রিানমন্ত্রী কোণ্ডট
কিধরং িুটাণ্ডনর েণ্ডিোচ্চ েম্মাণ্ডনর েনে প্রিানমন্ত্রী কমাদীর নাম ক াষণা
কণ্ডরণ্ডেন । প্রিানমন্ত্রী কমাদীর িােনকাণ্ডে িুটাণ্ডনর প্রধত িারণ্ডতর িন্ধুত্বপূ ণে
েম্পণ্ডকে র েনে এই েম্মানটি প্রদান করা িয । মিামারী চোকােীন িারত
প্রধতণ্ডিিী এই কদিটিণ্ডক প্রণ্ডযােনীয িোকধেন, ওষুি এিং অনোনে েরুধর
পধরণ্ডষিা প্রদান কণ্ডরধেে |
36

 PMO িুটাণ্ডনর মণ্ডত, ‘িারণ্ডতর প্রিানমন্ত্রী নণ্ডরন্দ্র কমাদী িেণ্ডরর পর িের
িণ্ডর ধনঃিতে িন্ধুণ্ডত্বর েপ্ম্ম্পকে পােন কণ্ডরণ্ডেন এিং কণ্ডরানািাইরাে মিামারী
চোকােীন প্রচুর োিােে কণ্ডরণ্ডেন।‘ এর আণ্ডগ, িারণ্ডতর িতে মান
প্রিানমন্ত্রীণ্ডক আফগাধনস্তান, কেৌধদ আরি, েংেু ক্ত আরি আধমরাত, রাধিযা,
মােবীপ, ধফধেধস্তন এিং িািরাইণ্ডনর েংধেষ্ট িীষে েম্মান কদওযা িণ্ডযধেে।
নণ্ডরন্দ্র কমাদী কতৃেক প্রাি আন্তেোধতক পু রস্কাণ্ডরর তাধেকা:
 আব্দু ে আধেে আে কেৌণ্ডদর আণ্ডদি (ণ্ডেৌধদ আরি)
 গােী আমীর আমানু িাি খাণ্ডনর রাষ্ট্রীয আণ্ডদি (আফগাধনস্তান)
 গ্রোন্ড কোর অফ দে কিট অফ পোণ্ডেিাইন অোওযাডে (ধফধেধস্তন)
 অডোর অফ োণ্ডযদ অোওযাডে (েংেু ক্ত আরি আধমরাত)
 অডোর অফ কেন্ট অোন্ড্রু পু রস্কার (রাধিযা)
 ধনিান ইিউধেন (মােবীপ) এর ধিধিষ্ট িােণ্ডনর আণ্ডদি
 চোধম্পযনে অফ দে আর্ে অোওযাডে (ইউনাইণ্ডটড কনিনে এনিাযরনণ্ডমন্ট
কপ্রাগ্রাম)
 কলািাে কগােরক্ষ্ক পু রস্কার (ধিে এিং কমধেন্ডা কগটে ফাউণ্ডন্ডিন)
েু নীে গািাস্কারণ্ডক SJFI কমণ্ডডে 2021 ধদণ্ডয েম্মাধনত করা িণ্ডযণ্ডে
 কিাটেে োনোধেি কফডাণ্ডরিন অফ ইধন্ডযা (SJFI) আোণ্ডমর গুযািাটিণ্ডত
SJFI িাধষেক োিারণ েিায (AGM) প্রাক্তন িারতীয ধেণ্ডকটার এিং
ধেণ্ডকট িারািাষেকার েু নীে মণ্ডনাির গািাস্কারণ্ডক মেোদাপূ ণে 'SJFI কমণ্ডডে
2021' ধদণ্ডয েম্মাধনত করার ধেদ্ধান্ত ধনণ্ডযণ্ডে । SJFI 1976 োণ্ডের 27
কফব্রুযাধর ইণ্ডডন গাণ্ডডেন, কেকাতা (িতে মাণ্ডন কেকাতা), পধিমিণ্ডঙ্গ
প্রধতধিত িণ্ডযধেে ।
অনোনে SJFI পু রস্কার:
 2021 োণ্ডের SJFI কিাটেেমোন নীরে কচাপড়া (েোিধেন)
 2021 োণ্ডের SJFI েীড়াধিদ মীরািাই চানু (িাণ্ডরাণ্ডত্তােন)
 2021 োণ্ডের SJFI টিম অফ দে ইযার িারতীয পু রুষ িধক দে
 2021 োণ্ডের SJFI পোরার্ধেট (পু রুষ) প্রণ্ডমাদ িগত (িোডধমন্টন) এিং
েু ধমত অোধন্টে (েোিধেন)
 2021 োণ্ডের SJFI পোরার্ণ্ডেটে (মধিো) অিনী কেখারা (রাইণ্ডফে শুটার)
 SJFI কিিাে ধরকগধনিন অোওযাডে অধেধম্পক কগার্ল্ ককাণ্ডযি (OGQ)
টাইম মোগাধেণ্ডনর 2021 োণ্ডের অোর্ণ্ডেট অফ দে ইযার ধনিোধচত িণ্ডযণ্ডেন
ধেণ্ডমান িাইেে
 ধেণ্ডমান িাইেে টাইম মোগাধেণ্ডনর 2021 োণ্ডের ‘অোর্ণ্ডেট অফ দে ইযার’
ধনিোধচত িণ্ডযণ্ডেন । ধিণ্ডশ্বর েিণ্ডচণ্ডয েধিত ধেমনোি, চারিাণ্ডরর অধেধম্পক
পদক েযী ধেণ্ডমান িাইেে কটাধকও অধেধম্পণ্ডক চারটি ইণ্ডিণ্ডন্টর ফাইনাে
কর্ণ্ডক ধনণ্ডের নাম প্রতোিার করার েময ধনণ্ডের মানধেক স্বাস্থেণ্ডক কিধি
গুরুত্ব কদওযার েনে ধতধন খু িই প্রিংধেত িণ্ডযধেণ্ডেন | ধিপধত্ত েণ্ডিও, 24
িের িযেী এই ধেমনোি কটাধকও কগমণ্ডে দেগত ধিিাণ্ডগ একটি করৌপে এিং
একটি কোে অেেন করণ্ডত েক্ষ্ম িন।
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DBS িোঙ্ক ইধন্ডযা ‘ET BFSI Excellence Awards 2021’-এ দুটি পু রস্কার

ধমে ইউধনিােে কখতাণ্ডি িারণ্ডতর ইধতিাে:

ধেণ্ডতণ্ডে

 ধমে োন্ধুর আণ্ডগ মাত্র দুইেন িারতীয ধমে ইউধনিাণ্ডেের কখতাি

 ধডধিএে িোঙ্ক ইধন্ডযার গ্রািকণ্ডদর েনে ধডধেটাে রূপান্তর চাোণ্ডনার েনে
ধনরন্তর প্রণ্ডচষ্টা ET BFSI এধক্সণ্ডেে অোওযাডেে 2021-এ পু রস্কৃত িণ্ডযণ্ডে৷

ধেণ্ডতধেণ্ডেন | এরা িণ্ডেন অধিণ্ডনতা েু ধস্মতা কেন (1994 োণ্ডে) এিং োরা

ইণ্ডকানধমক টাইমণ্ডের একটি উণ্ডদোগ, ET BFSI এধক্সণ্ডেে অোওযাডেে

অনু ধিত িণ্ডযধেে | কেখাণ্ডন 21 িের িযেী এই িারতীয েু িরী

একটি গধতিীে এিং প্রধতণ্ডোধগতামূ েকিাণ্ডি BFSI ধিে বারা িাস্তিাধযত

প্রধতণ্ডোধগতাটি ধেণ্ডতধেণ্ডেন।

কেরা উদ্ভািন এিং অনু িীেনণ্ডক েম্মাধনত কণ্ডর৷ পধরণ্ডিি
িোংকটি দুটি পু রস্কার ধেণ্ডতণ্ডে:
 ‘DBS Rapid (Real-time API)’ ধিিাণ্ডগ ‘ধডধিএে রোধপড (ধরণ্ডযেটাইম এধপআই)’ েেু েিন |
 ‘কেরা ধডধেটাে গ্রািক অধিজ্ঞতা উণ্ডদোগ’ ধিিাণ্ডগ ‘Intelligent
Banking’ |
টাইম মোগাধেণ্ডনর 'পােেন অফ দে ইযার' 2021: এেন মাস্ক
 মেোদাপূ ণে টাইম মোগাধেন কটেো-র CEO এেন মাস্কণ্ডক "2021 োণ্ডের
িষেণ্ডেরা িেধক্ত" ধিোণ্ডি মণ্ডনানীত কণ্ডরণ্ডে । 2021 োণ্ডে, US-ধিধত্তক
তিদুেধতক-োন িাটেআপ কটেো $1 ট্রিধেযন ককাম্পাধনণ্ডত পধরণত িণ্ডযণ্ডে |
এরফণ্ডে এেন মাস্ক প্রায 255 ধিধেযন মাধকে ন ডোণ্ডরর আনু মাধনক কনট
মূ ণ্ডেের োণ্ডর্ ধিণ্ডশ্বর েিণ্ডচণ্ডয িনী িেধক্ত িণ্ডয উণ্ডঠণ্ডে। মাস্ক রণ্ডকট ককাম্পাধন
কিেএক্স-এর প্রধতিাতা এিং ধেইও | এোড়া, ধতধন কেন-ধচপ িাটে-আপ
ধনউরাধেংক এিং পধরকাঠাণ্ডমা েংস্থা দে কিাধরং ককাম্পাধনণ্ডকও কনতৃত্ব

দত্ত (2000 োণ্ডে) । ইণ্ডিণ্ডন্টর 70 তম েংস্করণটি ইেরাণ্ডযণ্ডের ইোণ্ডত

িারতীয গধণতধিদ নীনা গুিা রামানু েন পু রস্কার 2021 কপণ্ডযণ্ডেন
 িারতীয গধণতধিদ নীনা গুিা উন্নযনিীে কদিগুধের তরুণ গধণতধিদণ্ডদর
মণ্ডিে affine algebraic geometry এিং commutative algebra এর
েনে 2021 DST-ICTP-IMU রামানু েন পু রষ্কার ধেণ্ডতণ্ডেন | অিোপক
নীনা গুিা। িণ্ডেন কেকাতার ইধন্ডযান িোটিধিকোে ইনধিটিউণ্ডটর (AIS)
গধণতধিদ | ধতধন তৃতীয মধিো ধেধন রামানু েন পু রস্কার কপণ্ডযণ্ডেন, কেটি
2005 োণ্ডে প্রর্ম কদওযা িণ্ডযধেে |
নীেমধণ ফুকন েু ধনযর এিং দাণ্ডমাদর কমৌণ্ডো জ্ঞানপীঠ পু রস্কার কপণ্ডেন
 অেমীযা কধি নীেমধণ ফুকন েু ধনযর 56তম জ্ঞানপীঠ পু রস্কার ধেণ্ডতণ্ডেন
এিং ককাঙ্কধন ঔপনোধেক দাণ্ডমাদর কমৌণ্ডো 57তম জ্ঞানপীঠ পু রস্কার
ধেণ্ডতণ্ডেন। কদণ্ডির েণ্ডিোচ্চ োধিতে পু রস্কার জ্ঞানপীঠ কেখকণ্ডদর "োধিণ্ডতে
তাণ্ডদর অোমানে অিদাণ্ডনর েনে" প্রদান করা িয। জ্ঞানপীঠ পু রস্কার িে
িারতীয জ্ঞানপীঠ েংস্থা কতৃেক প্রধত িের িারতীয কেখকণ্ডদর কদওযা একটি
োধিতে পু রস্কার। এটি 1961 োণ্ডে প্রধতধিত িণ্ডযধেে এিং শুিু মাত্র িারতীয

ধদণ্ডযণ্ডেন ।
িারণ্ডতর িারনাে োন্ধু 70তম ধমে ইউধনিােে 2021-এর মু কুট ধেণ্ডতণ্ডেন

কেখকণ্ডদর কদওযা িয োরা িারতীয িাষা এিং ইংণ্ডরধেণ্ডত কেণ্ডখন।

 অধিণ্ডনতা-মণ্ডডে িারনাে োন্ধু 80টি কদণ্ডির প্রধতণ্ডোগীণ্ডদর িাধরণ্ডয ধমে
ইউধনিােে 2021-এর মু কুট ধেণ্ডত ইধতিাে ততধর কণ্ডরণ্ডেন | 21 িের আণ্ডগ

গধণতধিদ ধনধখে শ্রীিাস্তি উণ্ডবািনী AMS-এর Ciprian Foias পু রস্কাণ্ডরর েনে

িারত কিষিাণ্ডরর মণ্ডতা এই কখতািটি ধেণ্ডতধেে | পোরাগুণ্ডযর 22 িের িযেী

 কোধেণ্ডফাধনেযা ধিশ্বধিদোেণ্ডযর অিোপক িারতীয-আণ্ডমধরকান গধণতধিদ

নাধদযা কফণ্ডররা ধবতীয স্থাণ্ডন, দধক্ষ্ণ আধফ্রকার 24 িের িযেী োণ্ডেো
মেওযাণ্ডন তৃতীয স্থান অেেন কণ্ডরণ্ডেন |

ধনধখে শ্রীিাস্তি িাকে ণ্ডে, অোডাম মাকে াে এিং ডোধনণ্ডযে ধিেমোনণ্ডক

ধনিোধচত িণ্ডযণ্ডেন

আণ্ডমধরকান মোর্ণ্ডমটিকাে কোোইটি(AMS) বারা অপাণ্ডরটর তণ্ডি প্রর্ম
ধেধপ্রযান কফাযাে পু রস্কাণ্ডর িূধষত করা িণ্ডযণ্ডে। অোডাম মাকে াে
েু ইোরেোণ্ডন্ডর Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
(EPFL) এ কধবণ্ডনটধরযাে অোনাোইধেে পণ্ডদর অধিধিত আণ্ডেন।
ডোধনণ্ডযে ধিেমোন কধম্পউটার োণ্ডযণ্ডের একেন িাধেেং অিোপক,
পধরেংখোন এিং তর্ে ধিজ্ঞাণ্ডনর অিোপক এিং গধণণ্ডতর অিোপক।
 Polynomial of matrices মোট্রিণ্ডের তিধিষ্টেগত িহুপদ কিাঝার উপায
আধিষ্কার করার েনে ধনধখে শ্রীিাস্তিণ্ডক $5,000 পু রস্কার কদওযা িণ্ডযণ্ডে।
ধনধখে শ্রীিাস্তি এর আণ্ডগ 2014 োণ্ডে কেৌর্িাণ্ডি েেে পধেযা পু রস্কার
ধেণ্ডতণ্ডেন এিং 2021 োণ্ডে অনু ধিত এই পু রস্কারটি তার তৃতীয প্রিান
পু রস্কার । ধতধন UC িাকে ণ্ডেণ্ডত গধণণ্ডতর একেন েিণ্ডোগী অিোপক।
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আোণ্ডমর েণ্ডিোচ্চ কিোমধরক পু রস্কার পাণ্ডেন রতন টাটা

অেু িধি েেে: ধিশ্ব অোর্ণ্ডেটিক্স বারা িষেণ্ডেরা মধিোর ধিণ্ডরাপা কপণ্ডযণ্ডেন

 আোম ধদিে উপেণ্ডক্ষ্ আোণ্ডমর রােে েরকার ধিখোত ধিেপধত রতন
টাটাণ্ডক রাণ্ডেের কোোণ্ডরর েণ্ডে অিদাণ্ডনর েনে েণ্ডিোচ্চ কিোমধরক রাষ্ট্রীয
পু রস্কার 'অেম িাইিাি (Asom Bhaibav)” পু রস্কাণ্ডর িূধষত করার ধেদ্ধান্ত
ধনণ্ডযণ্ডে। এর আণ্ডগ কে পু রষ্কারগুধে রণ্ডযণ্ডে তা িে অেম কেৌরি, তারপণ্ডর
অেম কগৌরি। স্বাস্থেণ্ডেিাণ্ডক তার িীষে অগ্রাধিকারগুধের মণ্ডিে একটি ধিোণ্ডি
আোম েরকার এই অঞ্চণ্ডে কোোণ্ডরর েণ্ডে টাটার চাণ্ডপর প্রধত তার
কৃতজ্ঞতা কদখাণ্ডে।

 ধকংিদধন্ত িারতীয অোর্ধেট অেু িধি েেেণ্ডক কদণ্ডির প্রধতিা ততধর করার
েনে এিং ধেঙ্গ েমতার েমর্েণ্ডনর েনে ধিশ্ব অোর্ণ্ডেটিক্স বারা িেণ্ডরর কেরা
মধিো পু রস্কাণ্ডর িূধষত করা িণ্ডযণ্ডে। 2016 োণ্ডে, ধতধন অেিযেী কমণ্ডযণ্ডদর

 টাটা ট্রাি আোম েরকাণ্ডরর েিণ্ডোধগতায 2018 োণ্ডে 'অোডিাণ্ডন্টে
আোম - কলািাে ইনণ্ডিিণ্ডমন্ট োধমট (Advantage Assam – Global
Investment Summit)'-এর েময 19টি কোোর ককযার ইউধনট স্থাপন
করার ধেদ্ধান্ত ধনণ্ডযধেে এিং আোম েরকার এিং টাটা ট্রাণ্ডির মণ্ডিে একটি
MOU স্বাক্ষ্ধরত িণ্ডযধেে। িােপাতােগুধেণ্ডক ধত্র-স্তরীয িেিস্থায স্থাপন করা
িণ্ডি এিং L1, L2 এিং L3 ধিিাণ্ডগর অিীণ্ডন ধনধমেত িণ্ডি ো তাণ্ডদর বারা
েরিরাি করা েণ্ডের মান ধনণ্ডদে ি কণ্ডর। রতন টাটা রাণ্ডেে কোোর ককযার
ইউধনটগুধের ধিধত্তপ্রস্তর স্থাপন কণ্ডরধেণ্ডেন।
কগাযায িারণ্ডতর 52তম আন্তেোধতক চেধচ্চত্র উৎেি কিষ িে
 িারণ্ডতর আন্তেোধতক চেধচ্চত্র উৎেণ্ডির 52তম েংস্করণ কগাযায কিষ
িণ্ডযণ্ডে। প্রর্মিাণ্ডরর মণ্ডতা, IFFI-এর পািাপাধি BRICS চেধচ্চত্র উৎেণ্ডির
আণ্ডযােন করা িণ্ডযধেে, OTT প্লোটফমে অংিগ্রিণ কণ্ডরধেে এিং IFFI-কত
ধেণ্ডনমার 75 েন েৃ েনিীে িেধক্তত্বণ্ডক েংিধিেত করা িণ্ডযধেে। অনু িাণ্ডন
উপধস্থত ধেণ্ডেন মণ্ডনাে িােণ্ডপযী, রণিীর কাপু র, মািু রী দীধক্ষ্ত কনণ্ডনর
পািাপাধি ককন্দ্রীয তর্ে ও েম্প্রচার মন্ত্রী অনু রাগ ঠাকুর এিং কগাযার মু খেমন্ত্রী
প্রণ্ডমাদ োওযান্ত।
IFFI কগাযা পু রস্কার ধিেযীণ্ডদর তাধেকা:
 চেধচ্চণ্ডত্রর শুটিংণ্ডযর েনে েিণ্ডচণ্ডয িন্ধুত্বপূ ণে রােে: উত্তরপ্রণ্ডদি
 কেরা অধিণ্ডনতার েনে ধেেিার ধপকক (পু রুষ): ধেণ্ডতন্দ্র ধিকুোে কোিী
(ণ্ডগাদািরী)
 কেরা অধিণ্ডনতা (মধিো): িােেণ্ডটর েনে অোণ্ডেো কমাধেনা (পোরাগুণ্ডয)
 কেরা পধরচােক: ‘Saving One Who Was Dead’-এর েনে িোকোি
কাদ্রনকা (ণ্ডচক প্রোতন্ত্র)
 কেরা চেধচ্চণ্ডত্রর েনে কগাণ্ডর্ল্ন ধপকক পু রস্কার: োপাধন চেধচ্চত্র Ring
Wandering (মাোকােু কাধনণ্ডযণ্ডকা)
 ধিণ্ডিষ েু ধর পু রস্কার: করনাটা কারিােণ্ডিা (োধেে)
 িারতীয ধফল্ম পাণ্ডেোনাধেটি অফ দে ইযার পু রস্কার: প্রেূ ন কোিী
 প্রর্ম ধফচার ধফল্ম: দে ওণ্ডযের্ অফ দে ওযাণ্ডর্ল্ের েনে েু ধর ধিণ্ডিষ উণ্ডিখ
 একেন পধরচােণ্ডকর কেরা অধিণ্ডষক ধফচার ধফল্ম: পধরচােক মাধর
অোণ্ডেোধন্দ্রধনর োণ্ডিাধর৷
 ICFT UNESCO গান্ধী পু রস্কার: Lingui: The Sacred Bonds
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েনে একটি েীড়া একাণ্ডডধম গঠন কণ্ডরন। এর মািেণ্ডম ধতধন িারতণ্ডক
কখোিু োয অগ্রের িণ্ডত োিােে কণ্ডরণ্ডেন এিং নারীণ্ডদর েীিণ্ডন এধগণ্ডয
োওযার অনু ণ্ডপ্ররণা প্রদান কণ্ডরণ্ডেন। ধেঙ্গ েমতার েমর্েন করার েনে তাণ্ডক
পু রস্কৃতও করা িণ্ডযণ্ডে | অেু একমাত্র িারতীয ধেধন 2003 ধিশ্ব চোধম্পযনধিপ
েংস্করণ্ডণ অোিারণ পারফরমোে কণ্ডর কোে ধেণ্ডতধেণ্ডেন ।
ধিিার িারত আন্তেোধতক িাধণেে কমোর 40তম েংস্করণ্ডণ স্বণেপদক পু রস্কার
ধেণ্ডতণ্ডে
 ককন্দ্রীয িাধণেে ও ধিেমন্ত্রী, পীেূ ষ কগাণ্ডযে ধদধির প্রগধত মযদাণ্ডন ইধন্ডযা
ইন্টারনোিনাে কট্রড কফযার (IITF) 2021-এর 40তম েংস্করণ্ডণর উণ্ডবািন
কণ্ডরণ্ডেন। এটি ইধন্ডযা কট্রড প্রণ্ডমািন অগোনাইণ্ডেিন বারা 'আত্মধনিে র
িারত'কক ধর্ম ধিোণ্ডি এিং 'স্থানীযণ্ডদর েনে কিাকাে' িারণাণ্ডক আরও প্রচার
করণ্ডত আণ্ডযাধেত িণ্ডযধেে । ধিিার িে 40 তম IITF-এর অংিীদার রােে
এিং কফাকাে রােেগুধে িে উত্তরপ্রণ্ডদি এিং ঝাড়খে৷
 ধিিার পোধিধেযন IITF 2021-এ মিু িনী, মেুষা আটেে, কটরাণ্ডকাটা, তাাঁত
এিং রাণ্ডেের অনোনে কদিীয পণ্ডণের মণ্ডতা িস্তধিণ্ডের মািেণ্ডম রাণ্ডেের ধিে
এিং োংস্কৃধতক েমৃ ধদ্ধ প্রদিেন কণ্ডর 6তম স্বণেপদক ধেণ্ডতণ্ডে |
ধিে অর্ধরটি অফ ইধন্ডযা ধেধমণ্ডটড (SAIL) কগাণ্ডর্ল্ন ধপকক এনিাযরনণ্ডমন্ট
মোণ্ডনেণ্ডমন্ট অোওযাডে 2021-বারা েম্মাধনত িণ্ডযণ্ডে
 ধিে মন্ত্রণ্ডকর অিীণ্ডন ধিে অর্ধরটি অফ ইধন্ডযা ধেধমণ্ডটড (SAIL) পরপর
ধতন িেণ্ডরর েনে মেোদাপূ ণে কগাণ্ডর্ল্ন ধপকক এনিাযরনণ্ডমন্ট মোণ্ডনেণ্ডমন্ট
অোওযাডে 2021-এ িূধষত িণ্ডযণ্ডে ৷ 1998 োে কর্ণ্ডক এনিাযরনণ্ডমন্ট
ফাউণ্ডন্ডিন (ডধব্লউইএফ) বারা পধরণ্ডিি িেিস্থাপনায উণ্ডিখণ্ডোগে অিদাণ্ডনর
েনে ধিধিন্ন েংস্থাগুধেণ্ডক এই পু রস্কার কদওযা িয ।
 ককাম্পাধনর পধরণ্ডিিগত েু রক্ষ্া িেিস্থাগুধে দূষণ ধনযন্ত্রণ-এর েু ধিিাগুধের
আপণ্ডগ্রধডং, ধেণ্ডরা ধেকুইড ধডেচােে অেেণ্ডনর েণ্ডক্ষ্ে েংরক্ষ্ণ্ডণর প্রণ্ডচষ্টা,
ধিধিন্ন কঠিন িেেে (ণ্ডেমন প্রধেযা িেেে, ধিপিনক িেেে, কোধন্টন/টাউনধিপ)
দক্ষ্তার োণ্ডর্ পধরচােনা েি ধিধিন্ন পধরণ্ডিিগত িেিস্থা গ্রিণ্ডণর উপর দৃধষ্ট
ধনিদ্ধ কণ্ডর ।
এমা রাদুকানু BBC কিাটেে পাণ্ডেোনাধেটি অফ দে ইযার 2021 পু রস্কার
ধেণ্ডতণ্ডেন
 কটধনে তারকা এমা রাদুকানু 2021 োণ্ডের েনে BBC-এর িষেণ্ডেরা েীড়া
িেধক্তত্ব ধিোণ্ডি ধনিোধচত িণ্ডযণ্ডেন । ধতধন টম কডধে (ডাইিার) এিং অোডাম
ধপটিণ্ডক (োাঁতারু) পরাধেত প্রর্ম স্থাটি দখে কণ্ডরণ্ডেন | অনেধদণ্ডক,
ইংেোণ্ডন্ডর পু রুষ ফুটিোরণ্ডদর দে িষেণ্ডেরা টিণ্ডমর েম্মান কপণ্ডযণ্ডেন |
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ককন এই 3 েনণ্ডক পু রস্কৃত করা িণ্ডযধেে?

েীড়া িেধক্তত্ব 2021-এ অনোনে পু রস্কার ধিেযীরা:
Categories

Winners

কিণ্ডেন করাোেন পু রস্কার

কেন ধিটি

িষেণ্ডেরা ককাচ

গোণ্ডরর্ োউর্ণ্ডগট

িেণ্ডরর কেরা দে

ইংেোন্ড পু রুষ ফুটিে দে

ধিশ্ব েীড়া তারকা

রাণ্ডচে ব্লোকণ্ডমার

োইফটাইম অোধচিণ্ডমন্ট

ধেণ্ডমান িাইেে

অণ্ডগাচর নাযক

েোম িারণ্ডো

িষেণ্ডেরা তরুণ েীড়া িেধক্তত্ব

স্কাই োউন

কুমার মঙ্গেম ধিড়ো কলািাে এন্টারণ্ডপ্রনযার অফ দে ইযার পু রস্কার কপণ্ডযণ্ডেন
 আধদতে ধিড়ো গ্রুণ্ডপর কচযারমোন কুমার মঙ্গেম ধিড়ো ধেধেকন িোধে
ধিধত্তক দে ইন্ডাে এন্টারণ্ডপ্রনারে (TiE) কর্ণ্ডক কলািাে এন্টারণ্ডপ্রনার অফ
দে ইযার পু রস্কার কপণ্ডযণ্ডেন । ধিড়ো িণ্ডেন প্রর্ম িারতীয ধিেপধত ধেধন
ধিশ্বিোপী িেিোযী কনতা েতে নাণ্ডদো, ইেন মাস্ক এিং কেফ কিণ্ডোণ্ডের
মণ্ডতা ধিশ্বিোপী উণ্ডদোক্তার েনে পু রস্কার কপণ্ডযণ্ডেন । কিঞ্চার কোধপটাধেি,
টিম করপার, প্রধতিাতা, করপার ইউধনিাধেেটির েিাপধতণ্ডত্ব একটি স্বািীন েু ধর
বারা পু রস্কারপ্রািণ্ডদর ধনিোধচত করা িণ্ডযধেে ।
ধদিো কিগণ্ডড ধেডারধিপ কধমটণ্ডমন্ট এর েনে UN ওণ্ডমনে অোওযাডে 2021
ধেণ্ডতণ্ডেন
 কণোটণ্ডকর উদুধপর একেন িারতীয েেিাযু অোকিন উণ্ডদোক্তা ধদিো
কিগণ্ডড আঞ্চধেক এধিযা-পোধেধফক মধিোণ্ডদর ক্ষ্মতাযন নীধত পু রষ্কার
অনু িাণ্ডন কনতৃণ্ডত্বর প্রধতশ্রুধতর েনে UN ওণ্ডমনে অোওযাডে 202
ধেণ্ডতণ্ডেন৷ ধতধন তার েংস্থা, কিরু এনিাযরনণ্ডমন্টাে োধিে ণ্ডেণ্ডের োণ্ডর্
েেিাযু কমে প্রণ্ডচষ্টার মািেণ্ডম ধেঙ্গ েমতার কমেেূধচণ্ডক এধগণ্ডয কনওযার েনে
তার প্রণ্ডচষ্টার েনে স্বীকৃত িণ্ডযণ্ডেন ।
অনোনে ধিেযীরা:
 েু ি কনতৃত্ব: পিিী কিধরং
 ধেঙ্গ-অন্তিুেক্ত কমেণ্ডক্ষ্ত্র: নোটওণ্ডযি গ্রুপ
 কেন্ডার-প্রধতধেযািীে মাণ্ডকে টণ্ডপ্লে: িমে েীিন
 কধমউধনটি এনণ্ডগেণ্ডমন্ট এিং পাটেনারধিপ: দে কিধর গ্রুপ
 স্বেতা এিং ধরণ্ডপাটিেং: Biocon Ltd India
 SME চোধম্পযন: নধমতা ধিকাি
পদ্মিূষণ অধনে প্রকাি কোিী মাদার কতণ্ডরো কমণ্ডমাধরযাে অোওযাডে ধেণ্ডতণ্ডেন
 পদ্মিূষণ পু রস্কাণ্ডর িূধষত পধরণ্ডিিধিদ ডঃ অধনে প্রকাি কোিী মাদার
কটণ্ডরো কমণ্ডমাধরযাে অোওযাডে ফর কোিোে োধিে 2021-এ িূধষত
িণ্ডযণ্ডেন । ,এোড়াও পু রস্কার প্রাপক ধিোণ্ডি ধেণ্ডেন.আর্ে িট প্রাইে ধিেযী
ধিদুেৎ কমািন এিং উত্তরাখণ্ডের তরুণ পধরণ্ডিিিাদী কমী ধরধিমা পাণ্ডন্ড |
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 ডাঃ কোধিণ্ডক তার ধিমােযান এনিাযরনণ্ডমন্টাে িাধডে অোন্ড
কনোরণ্ডিিন অগোনাইণ্ডেিণ্ডনর মািেণ্ডম ধিমােয অঞ্চণ্ডের 10,000 টিরও
কিধি গ্রামণ্ডক প্রিাধিত কণ্ডর পধরণ্ডিিগত কটকেই কেেণ্ডর পধরিধতে ত
িণ্ডযধেে ।
 ধিদুেৎ তার োমাধেক উণ্ডদোগ তকাচাণ্ডরর েনে িাযু দূষণ্ডণর ধিরুণ্ডদ্ধ েড়াইণ্ডয
তার কমৌধেক এিং িু ধদ্ধমান প্রণ্ডচষ্টার েনে স্বীকৃত িণ্ডযণ্ডেন।
 অনেধদণ্ডক, ধরধিমা, একেন েু ি পধরণ্ডিি কমী ধিণ্ডেণ্ডি তার অোিারণ োিে
এিং অদমে কচতনার েনে পু রস্কার কপণ্ডযণ্ডেন ধেধন েেিাযু পধরিতে ন করাণ্ডি
কদিীয অংিগ্রিণণ্ডক োধগণ্ডয তুণ্ডেণ্ডেন।
ওধপ ধেিাে কলািাে ইউধনিাধেেটি "ধডধেটাে ইণ্ডনাণ্ডিিন অফ দে ইযার"
পু রস্কার ধেণ্ডতণ্ডে
 O.P. ধেিাে কলািাে ইউধনিাধেেটি (JGU) স্কুে এিং ধিশ্বধিদোেযগুধেণ্ডক
কডটা পধরচােনা করণ্ডত োিােে করার েনে একটি ধিনামূ ণ্ডেে, ক্লাউড-ধিধত্তক
অোধপ্লণ্ডকিন ততধর করার েনে মেোদাপূ ণে টাইমে িাযার এডু ণ্ডকিন (THE)
এধিযা অোওযাডেে 2021-এ ‘ধডধেটাে ইণ্ডনাণ্ডিিন অফ দে ইযার
অোওযাডে’ ধেণ্ডতণ্ডে। JGU একমাত্র িারতীয ধিশ্বধিদোেয োণ্ডক “Digital
Innovation of the Year” এর েনে িটেধেি করা িণ্ডযধেে।
Important Dates News in Bengali
ধিশ্ব এইডে ধদিে 1 ধডণ্ডেবর পাধেত িে
 1988 োে কর্ণ্ডক প্রধত িের 1ো ধডণ্ডেবর ধিশ্ব েু ণ্ডড় ধিশ্ব এইডে ধদিে
পাধেত িয। ধদনটি ধিশ্বিোপী মানু ষণ্ডক HIV-এর ধিরুণ্ডদ্ধ েড়াইণ্ডয একধত্রত
িওযার েনে এিং এইডে এর কারণ্ডণ োরা মারা কগণ্ডেন তাণ্ডদর স্মরণ করার
েনে পাধেত িয | এ িের ধিশ্ব এইডে ধদিণ্ডের ধর্ম িে ‘End inequalities.
End AIDS and End Pandemics’ |
BSF 2021 োণ্ডের 01 ধডণ্ডেবর -এ 57 তম উত্থাপন ধদিে উদোপন কণ্ডরণ্ডে
 িডোর ধেধকউধরটি কফােে (BSF) 01 ধডণ্ডেবর 2021-এ 57 তম উত্থাপন ধদিে
উদোপন করণ্ডে। িারণ্ডতর েীমাণ্ডন্তর ধনরাপত্তা ধনধিত করার েনে িারতপাধকস্তান এিং িারত-চীন েু ণ্ডদ্ধর পর 1965 োণ্ডের 1 ধডণ্ডেবণ্ডর ধিএেএফ
একটি ঐকেিদ্ধ ককন্দ্রীয েংস্থা ধিোণ্ডি গঠিত িণ্ডযধেে | এটি িারণ্ডতর
ইউধনযণ্ডনর পাাঁচটি ককন্দ্রীয েিস্ত্র পু ধেি িাধিনীর একটি এিং ধিণ্ডশ্বর িৃ িত্তম
েীমান্ত রক্ষ্াকারী িাধিনী ধিোণ্ডি প্রধেদ্ধ । ধিএেএফণ্ডক িারতীয অঞ্চণ্ডের
প্রধতরক্ষ্ার প্রর্ম োইন ধিোণ্ডি অধিধিত করা িণ্ডযণ্ডে।
ধিশ্ব প্রধতিন্ধী ধদিে: 3রা ধডণ্ডেবর 2021
 ধিশ্ব প্রধতিন্ধী ধদিে প্রধত িের ধিশ্বিোপী 3রা ধডণ্ডেবর তাধরণ্ডখ পাধেত িয,
এটি আন্তেোধতক প্রধতিন্ধী ধদিে ধিণ্ডেণ্ডিও পধরধচত। প্রধতিন্ধী িেধক্তণ্ডদর
অন্তিুেধক্তর োণ্ডর্ েম্পধকে ত েটিে ধিষযগুধেণ্ডক েমর্েন করার েনে এই ধদনটি
ধচধিত এিং পােন করা িয । 1992 োণ্ডে োধতেংণ্ড র োিারণ পধরষদ
কতৃেক IDPWD ধদিে ক াষণা করা িণ্ডযধেে |
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 2021 োণ্ডের ধিশ্ব প্রধতিন্ধী ধদিণ্ডের ধর্ম িে ‘Leadership and
participation of persons with disabilities’| েমাে ও উন্নযণ্ডনর েকে
কক্ষ্ণ্ডত্র প্রধতিন্ধী িেধক্তণ্ডদর অধিকাণ্ডরর প্রচার এিং রােননধতক, োমাধেক,
অর্েননধতক ও োংস্কৃধতক েীিণ্ডনর প্রধতটি কক্ষ্ণ্ডত্র প্রধতিন্ধী িেধক্তণ্ডদর
পধরধস্থধত েম্পণ্ডকে েণ্ডচতনতা িৃ ধদ্ধর েনে ধদিেটি পাধেত িয।
আন্তেোধতক িোংক ধদিে: 4 ধডণ্ডেবর
 কটকেই উন্নযণ্ডন অর্োযণ্ডন িহুপাধক্ষ্ক ও আন্তেোধতক উন্নযন িোংণ্ডকর
গুরুত্বণ্ডক স্বীকৃধত ধদণ্ডত 4 ধডণ্ডেবর আন্তেোধতক িোংক ধদিে পাধেত িয।
েীিনোত্রার মান উন্নযণ্ডন অিদান রাখার কক্ষ্ণ্ডত্র েদেে রাণ্ডষ্ট্র িোংধকং িেিস্থার
গুরুত্বপূ ণে িূধমকার স্বীকৃধতস্বরূপ োধতেং ও ধদিেটি পােন কণ্ডর।
7 ধডণ্ডেবর োতীয েিস্ত্র িাধিনীর পতাকা ধদিে পাধেত িয
 োতীয েিস্ত্র িাধিনী ধদিে িারণ্ডতর োতীয পতাকা ধদিে নাণ্ডমও পধরধচত ।
ধদিেটি প্রধত িের 7ই ধডণ্ডেবর পােন করা িয। এই ধদনটিণ্ডক োতীয েিস্ত্র
িাধিনী ধদিে ধিণ্ডেণ্ডি পােণ্ডনর েক্ষ্ে িণ্ডো েিস্ত্র িাধিনীর উন্নধতর েনে
েনগণ্ডণর কাে কর্ণ্ডক তিধিে েংগ্রি করা।
আন্তেোধতক দুনীধতধিণ্ডরািী ধদিে: ০9 ধডণ্ডেবর
 দুনীধতধিণ্ডরািী েনেণ্ডচতনতা িাড়াণ্ডত প্রধত িের 9 ধডণ্ডেবর আন্তেোধতক
দুনীধতধিণ্ডরািী ধদিে ধিোণ্ডি পােন করা িয। 2003 োণ্ডের 31কি অণ্ডোির
তাধরণ্ডখ োধতেংণ্ড র দুনীধতর ধিরুণ্ডদ্ধ কনণ্ডিনিন পাে িওযার পর কর্ণ্ডক
এই ধদনটি পােন করা িয। 2021 োণ্ডের আন্তেোধতক দুনীধতধিণ্ডরািী ধদনটির
মািেণ্ডম কদি, েরকাধর কমেকতে া, কিোমধরক কমেচারী, আইন প্রণ্ডযাগকারী
কমেকতে া, ধমধডযা েি েকণ্ডের অধিকার ও দাধযত্ব তুণ্ডে িরার কচষ্টা করা িয।
আন্তেোধতক দুনীধতধিণ্ডরািী ধদিে 2021-এর ধর্ম িে: " Your right, your
role: say no to corruption"।
11 ধডণ্ডেবর আন্তেোধতক পিেত ধদিে পােন করা িয
 প্রধত িের 11 ধডণ্ডেবর ধিশ্বিোপী আন্তেোধতক পিেত ধদিে পােন করা িয ।
মানু ণ্ডষর েীিণ্ডন পিেণ্ডতর গুরুত্ব েম্পণ্ডকে েণ্ডচতনতা ততধর করণ্ডত োরা ধিণ্ডশ্বর
পািাধড় মানু ষ বারা এই ধদনটি পােন করা িয | এ িেণ্ডরর আন্তেোধতক পিেত
ধদিণ্ডের (আইএমধড) ধর্ম িে ‘sustainable mountain tourism’.
আন্তেোধতক ধনরণ্ডপক্ষ্তা ধদিে: 12 ধডণ্ডেবর
 আন্তেোধতক ধনরণ্ডপক্ষ্তা ধদিে িে োধতেং বারা স্বীকৃত একটি ধদিে, ো
প্রধত িের 12ই ধডণ্ডেবর আন্তেোধতক েম্পণ্ডকে র কক্ষ্ণ্ডত্র ধনরণ্ডপক্ষ্তার মূ েে
েম্পণ্ডকে মানু ণ্ডষর মণ্ডিে েনেণ্ডচতনতা িাড়াণ্ডত অনু ধিত িয । এটি
আনু িাধনকিাণ্ডি 2017 োণ্ডের কফব্রুযাধরণ্ডত োধতেংণ্ড র োিারণ পধরষণ্ডদর
একটি প্রস্তাি বারা ক াষণা করা িণ্ডযধেে এিং 12 ধডণ্ডেবর, 2017কত এটি
প্রর্ম পােন করা িণ্ডযধেে।
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আন্তেোধতক োিেেনীন স্বাস্থে কিাণ্ডরে ধদিে: 12ই ধডণ্ডেবর
 ইন্টারনোিনাে ইউধনিােোে কিের্ কিাণ্ডরে ধদিে িে োধতেংণ্ড র একটি
স্বীকৃত আন্তেোধতক ধদিে ো প্রধত িের 12ই ধডণ্ডেবর পাধেত িয।
আন্তেোধতক োিেেনীন স্বাস্থে কিাণ্ডরে ধদিণ্ডের েক্ষ্ে িে িহু-ণ্ডিকণ্ডিার্ল্ার
অংিীদারণ্ডদর োণ্ডর্ িধক্তিােী এিং ধস্থধতস্থাপক স্বাস্থে িেিস্থা এিং োিেেনীন
স্বাস্থে কিাণ্ডরণ্ডের প্রণ্ডযােনীযতা েম্পণ্ডকে মানুণ্ডষর েণ্ডচতনতা িৃ ধদ্ধ করা । এই
িেণ্ডরর আন্তেোধতক োিেেনীন স্বাস্থে কিাণ্ডরে ধদিণ্ডের ধর্ম িে “Leave
No One’s Health Behind: Invest in health systems for all.”
োতীয িধক্ত েংরক্ষ্ণ ধদিে 2021
 প্রধত িের 14 ধডণ্ডেবর িারণ্ডত োতীয িধক্ত েংরক্ষ্ণ ধদিে পাধেত িয। এই
ধদিেটি 1991 োে কর্ণ্ডক পাধেত িণ্ডে | এই ধদনটি িধক্ত েংরক্ষ্ণ্ডণর ধিষণ্ডয
েণ্ডচতনতা িাড়াণ্ডত পাধেত িয কারণ এটি একটি েিু ে এিং উজ্জ্বে
িধিষেণ্ডতর েণ্ডিোত্তম উপায।
আন্তেোধতক চা ধদিে: 15 ধডণ্ডেবর
 িাংোণ্ডদি, শ্রীেঙ্কা, কনপাে, ধিণ্ডযতনাম, ইণ্ডিাণ্ডনধিযা, ককধনযা, মাোউই,
মােণ্ডযধিযা, উগান্ডা, িারত এিং তানোধনযার মণ্ডতা কদণ্ডি প্রধত িের 15
ধডণ্ডেবর আন্তেোধতক চা ধদিে পােন করা িয । এটি েণ্ডের পণ্ডর ধিণ্ডশ্বর
ধবতীয েিোধিক িেিহৃত পানীয । ধকেু মানু ণ্ডষর েনে চা েীিণ্ডনর একটি
অধিণ্ডেদে অংি | চীন িতে মাণ্ডন েিণ্ডচণ্ডয িড় চা রিাধনকারক কদি । 2007
োণ্ডে িারণ্ডতর চা কিাডে বারা পধরচাধেত একটি েমীক্ষ্া অনু োণ্ডর, িারণ্ডত
উৎপাধদত কমাট চাণ্ডযর প্রায 80 িতাংি কদণ্ডির মানু ষেন পানীয ধিোণ্ডি
গ্রিণ কণ্ডর ।
আন্তেোধতক পধরোযী ধদিে 2021: 18ই ধডণ্ডেবর
 প্রধত িের 18 ধডণ্ডেবর ধিশ্বিোপী আন্তেোধতক পধরোযী ধদিে পােন করা িয।
োধতেং -েংধেষ্ট েংস্থা ইন্টারনোিনাে অগোনাইণ্ডেিন ফর
মাইণ্ডগ্রিন(IOM) এর োধতেং কতৃেক ধদিেটি পাধেত িয। ধদনটি 272
ধমধেযন পধরোযীণ্ডদর অিদান তুণ্ডে িরার েনে পােন করা িয, এর মণ্ডিে 41
ধমধেযণ্ডনরও কিধি মানু ষ রণ্ডযণ্ডেন োরা অিেন্তরীণিাণ্ডি িাস্তুচুেত িেধক্ত এিং
তারা ধিধিন্ন েমেোর েম্মু খীন িয। আন্তেোধতক পধরোযী ধদিে 2021-এর ধর্ম
িে ‘Harnessing the potential of human mobility’ ।
োতীয েংখোে ু অধিকার ধদিে 2021
 প্রধত িের 18ই ধডণ্ডেবর িারণ্ডতর োধতগত েংখোে ু ণ্ডদর স্বািীনতা এিং
েমান েু ণ্ডোণ্ডগর অধিকার িোয রাখণ্ডত এিং েংখোে ু ণ্ডদর েম্মান ও মেোদা
েম্পণ্ডকে েণ্ডচতনতা ততধর করণ্ডত েংখোে ু অধিকার ধদিে ধিোণ্ডি পােন
করা িয । িারত কমৌধেক মানিাধিকার ধনণ্ডয ধেটিি িােণ্ডনর পর কর্ণ্ডক অণ্ডনক
িািার েম্মু খীন িণ্ডযণ্ডে। োইণ্ডিাক, এই অধিকারগুধে স্বািীনতার পণ্ডর েু রধক্ষ্ত
ধেে এিং েনগণণ্ডক এটি েবণ্ডন্ধ েণ্ডচতন করণ্ডত িণ্ডি। এইিাণ্ডি আমরা প্রধত
িের 18ই ধডণ্ডেবর েংখোে ু অধিকার ধদিে ধিোণ্ডি পােন কধর।
 েংখোে ু অধিকার ধদিে 2021-এর েক্ষ্ে িে েমাণ্ডের েমস্ত েংখোে ু
কেনীর মানু ণ্ডষর উন্নধত োিন করা এিং তাণ্ডদর মতামত প্রকাি োিােে করা ।
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ধিশ্ব আরধি িাষা ধদিে: 18ই ধডণ্ডেবর
 ধিশ্ব আরধি িাষা ধদিে প্রধত িের 18ই ধডণ্ডেবর ধিশ্বিোপী পাধেত িয। আরধি
িাষা মানিোধতর োংস্কৃধতক তিধচণ্ডত্রের অনেতম স্তম্ভ। এটি ধিণ্ডশ্বর েিোধিক
িেিহৃত িাষাগুধের মণ্ডিে একটি, ো প্রধতধদন 400 ধমধেযণ্ডনরও কিধি মানু ষ
বারা কর্া িো িয। এই ধদিণ্ডের মূ ে উণ্ডেিে িে ধিণ্ডিষ কােেেম ও
অনু িাণ্ডনর একটি কমেেূধচ প্রস্তুত কণ্ডর িাষার ইধতিাে, েংস্কৃধত ও ধিকাি
েম্পণ্ডকে েণ্ডচতনতা িৃ ধদ্ধ করা।
 এই িেণ্ডরর ধিশ্ব আরধি িাষা ধদিণ্ডের ধর্ম িে is “The Arabic Language
and Civilizational Communication”
োতীয গধণত ধদিে: 22 ধডণ্ডেবর 2021
 িারত 2012 োে কর্ণ্ডক প্রধত িের 22 ধডণ্ডেবর োতীয গধণত ধদিে ধিোণ্ডি
পােন কণ্ডর। গধণতজ্ঞ শ্রীধনিাে রামানু েণ্ডনর েমিাধষেকী স্মরণ্ডণ ধদনটি পাধেত
িয। এই িের কদিটি রামানু েণ্ডনর 134তম েমিাধষেকী উদোপন করণ্ডে।
োতীয গধণত ধদিে উদোপণ্ডনর মূ ে উণ্ডেিে িে গধণণ্ডতর ধিকাি এিং
মানিতার ধিকাণ্ডি এর গুরুত্ব েম্পণ্ডকে মানু ষণ্ডক েণ্ডচতন করা।
িারতীয োতীয কৃষক ধদিে: 23 ধডণ্ডেবর
 িারণ্ডতর পঞ্চম প্রিানমন্ত্রী কচৌিু রী চরণ ধেং-এর েমিাধষেকী স্মরণ্ডণ 23
ধডণ্ডেবর োরা কদণ্ডি ধকষাণ ধদিে িা োতীয কৃষক ধদিে পাধেত িয । ধতধন
কৃষকণ্ডদর উণ্ডেণ্ডিে ধিধিন্ন নীধত চােু কণ্ডরন এিং কৃষকণ্ডদর কেোণ্ডণ
নানারকম কাে কণ্ডরন । ধতধন ধেণ্ডেন িারণ্ডতর পঞ্চম প্রিানমন্ত্রী এিং 28
েু োই 1979 কর্ণ্ডক 14 োনু যারী 1980 পেেন্ত িারণ্ডতর প্রিানমন্ত্রী ধিণ্ডেণ্ডি
কদণ্ডির মানু ণ্ডষর কেিা কণ্ডরধেণ্ডেন।
োতীয কিাক্তা অধিকার ধদিে 2021
 প্রধত িের 24 ধডণ্ডেবর োতীয কিাক্তা অধিকার ধদিে ধিোণ্ডি পােন করা
িয । এই আইণ্ডনর েক্ষ্ে িে কিাক্তাণ্ডদর ধিধিন্ন িরণ্ডনর কিাষণ্ডণর ধিরুণ্ডদ্ধ
কােেকর েু রক্ষ্া কেমন ত্রুটিপূ ণে পণে, পধরণ্ডষিার াটধত এিং অনোনে িাধনধেেক
অনু িীেন প্রদান করা |
25 ধডণ্ডেবর েু িােন ধদিে ধিোণ্ডি পােন করা িয
 িারণ্ডত, েু িােন ধদিে (Good Governance Day) প্রধত িের 25 ধডণ্ডেবর
পােন করা িয। এই ধদণ্ডন কদণ্ডির িারতরে েযী এিং প্রাক্তন-প্রিানমন্ত্রী
অটে ধিিারী িােণ্ডপযীর েমিাধষেকী উপেণ্ডক্ষ্ে পােন করা িয ।
Sports News in Bengali
মিম্মদ িাধম কটি ধেণ্ডকণ্ডট 200 টি উইণ্ডকট কনওযা 11তম িারতীয কিাোর
িণ্ডযণ্ডেন
 মিম্মদ িাধম 11 তম িারতীয কিাোর িণ্ডযণ্ডেন, ধেধন কটি ধেণ্ডকণ্ডট মাত্র
55টি কটি মোণ্ডচ 200টি উইণ্ডকট ধনণ্ডযণ্ডেন । ধতধন কটি ফমেোণ্ডট 200টি
উইণ্ডকট কনওযা 5ম িারতীয কপোর িণ্ডযণ্ডেন । এোড়াও, িাধম তৃতীয
দ্রুততম িারতীয কপোর ধেধন এই মাইেণ্ডিান েুাঁ ণ্ডযণ্ডেন |
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এখাণ্ডন কটি ধেণ্ডকণ্ডট িারণ্ডতর েিণ্ডচণ্ডয কিধি উইণ্ডকট েংগ্রািকণ্ডদর তাধেকা
রণ্ডযণ্ডে:
 অধনে কুবণ্ডে: 619 উইণ্ডকট
 কধপে কদি: 434 উইণ্ডকট
 রধিচন্দ্রন অধশ্বন: 427 উইণ্ডকট
 িরিেন ধেং: 417 উইণ্ডকট
 েধির খান: 311 উইণ্ডকট
 ইিান্ত িমো: 311 উইণ্ডকট
 ধিএে কিদী: 266 উইণ্ডকট
 ধিএে চন্দ্রণ্ডিখর: 242 উইণ্ডকট
 োগাে শ্রীনার্: 236 উইণ্ডকট
 রিীন্দ্র োণ্ডদো: 232 উইণ্ডকট
 মিম্মদ িাধম: 200 উইণ্ডকট
ধিণ্ডদণ্ডির মাটিণ্ডত 100টি কটি উইণ্ডকট কনওযার কক্ষ্ণ্ডত্র োেধপ্রত িুমরাি
মাইেণ্ডিান অেেন কণ্ডরণ্ডেন
 েেধপ্রত িু মরাি 22টি কটি মোণ্ডচ ণ্ডরর িাইণ্ডর 100 উইণ্ডকট কনওযার
মাইেফেক অেেন কণ্ডরণ্ডেন। ধিণ্ডদিী কধন্ডিণ্ডন িু মরাণ্ডির 100তম কটি
ধিকার িন িোন কডর ডু ণ্ডেন । 28 িের িযেী এই ধেণ্ডকটাণ্ডরর এখন 105টি
উইণ্ডকট রণ্ডযণ্ডে, োর মণ্ডিে 101টি ধিণ্ডদণ্ডির মাটি কর্ণ্ডক এণ্ডেণ্ডে । 2018
োণ্ডে দধক্ষ্ণ আধফ্রকায তার কটি অধিণ্ডষক করা িুমরাি কমাট 25টি কটি
কখণ্ডেণ্ডেন |
 ধিণ্ডদণ্ডির মাটিণ্ডত 100টি দূণ্ডর কটি উইণ্ডকট কনওযার কক্ষ্ণ্ডত্র েিণ্ডচণ্ডয কম
ণ্ডরর মাটিণ্ডত উইণ্ডকট কনওযা কখোণ্ডরর নাম:
 োেধপ্রত িু মরাি (িারত): 104
 কমািাম্মদ আধমর (পাধকস্তান): 118
 মাইণ্ডকে কিাধর্ল্ং (ওণ্ডযি ইধন্ডে): 136
 েধির খান (িারত): 137
 কমািাম্মদ িাধম (িারত): 140
 অোধন্ড রিাটেে (ওণ্ডযি ইধন্ডে): 140
োতীয কডাপ কটধিং েোিণ্ডরটধর WADA স্বীকৃধত পু নরুদ্ধার কণ্ডরণ্ডে
 ওযার্ল্ে অোধন্ট-ণ্ডডাধপং এণ্ডেধে (WADA) ইন্টারনোিনাে িোন্ডাডে ফর
েোিণ্ডরটধরে (ISL) অনু োণ্ডর োতীয কডাপ কটধিং েোিণ্ডরটধর (NDTL)
এর স্বীকৃধত পু নরুদ্ধার কণ্ডরণ্ডে, ো 2019 োণ্ডের আগি মাে কর্ণ্ডক স্থধগত
ধেে । এর োণ্ডর্, NDTL-এর অোধন্ট-ণ্ডডাধপং পরীক্ষ্া এিং কােেেম অধিেণ্ডব
পু নরায চােু করা িণ্ডি । NDTL তার গণ্ডিষণা কােেেম এিং কডাধপং-ধিণ্ডরািী
প্রণ্ডচষ্টাণ্ডক িধক্তিােী করার েনে অনোনে WADA স্বীকৃত পরীক্ষ্াগারগুধের
োণ্ডর্ও েিণ্ডোধগতা করণ্ডে ।
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নীণ্ডতি কুমার চতুর্ে পোরা-িোডধমন্টন োতীয চোধম্পযনধিণ্ডপ ডািেণ্ডে কোনা
ধেণ্ডতণ্ডেন
 নীণ্ডতি কুমার 4র্ে পোরা-িোডধমন্টন োতীয চোধম্পযনধিণ্ডপর ডািেণ্ডে কোনা
ধেণ্ডতণ্ডেন, ো ওধড়িার িুিণ্ডনশ্বণ্ডর েমাি িণ্ডযণ্ডে । িধরযানার নীণ্ডতি তার
েঙ্গী তরুণ ধিিণ্ডনর োণ্ডর্ ধিশ্ব নং 1 পোরাধেধম্পক কগমণ্ডের স্বণেপদক ধিেযী
প্রণ্ডমাদ িগত এিং মণ্ডনাে েরকারণ্ডক 21-19, 21-11-এ েরােধর কেণ্ডট
পরাধেত কণ্ডর পু রুষণ্ডদর ডািেণ্ডের ফাইনাণ্ডে কোনা ধেণ্ডতণ্ডেন৷
 এর আণ্ডগ, নীণ্ডতিও পু রুষণ্ডদর ধেণ্ডঙ্গেে ধিিাণ্ডগ স্বণেপদক ধেণ্ডতধেণ্ডেন ।
গুেরাণ্ডটর ধিশ্ব নবর 1 SL3 পোরা-িোডধমন্টন কখণ্ডোযাড় পারুে পারমারও
স্বণে ধেণ্ডতণ্ডেন এিং উত্তরাখণ্ডের মনদীপ ককৌর করৌপে এিং মানেী কোে
ধেণ্ডতণ্ডেন।
উত্তরপ্রণ্ডদি 11তম িধক ইধন্ডযা েু ধনযর োতীয চোধম্পযনধিপ ধেণ্ডতণ্ডে
 তাধমেনাড়ুর ককাধিেপট্টিণ্ডত অনু ধিত ফাইনাণ্ডে চেীগড়ণ্ডক 3-1 কগাণ্ডে
িাধরণ্ডয 11তম েু ধনযর োতীয পু রুষ িধক চোধম্পযনধিণ্ডপ উত্তরপ্রণ্ডদি
ধিেযীর ধিণ্ডরাপা ধেণ্ডতণ্ডে| টুনোণ্ডমণ্ডন্টর েণ্ডিোচ্চ কগাে কস্কারার িারদা নি
ধতওযাধর উত্তরপ্রণ্ডদণ্ডির িণ্ডয কগাণ্ডের েূ চনা কণ্ডরন । উত্তরপ্রণ্ডদি িধক তার
অপরাধেত করকডে িোয করণ্ডখণ্ডে । 3য/4র্ে স্থাণ্ডনর কপ্লঅফ মোণ্ডচ, ওধডিা
িধক অোণ্ডোধেণ্ডযিন িধক িধরযানাণ্ডক 3 – 2 িেিিাণ্ডন পরাধেত কণ্ডর
প্রধতণ্ডোধগতায 3য স্থান অেেন কণ্ডরণ্ডে ।
িারতীয অফ ধিনার িরিেন ধেং েি িরণ্ডণর ধেণ্ডকট কর্ণ্ডক অিেণ্ডরর ক াষণা
করণ্ডেন
 িারণ্ডতর ধেধনযর অফ ধিনার িরিেন ধেং েি িরণ্ডনর ধেণ্ডকট কর্ণ্ডক
অিেণ্ডরর ক াষণা কণ্ডরণ্ডেন । ধতধন ধেণ্ডেন প্রর্ম িারতীয ধেণ্ডকটার ধেধন
কটি ধেণ্ডকণ্ডট িোটট্রিক ধনণ্ডযধেণ্ডেন | ধতধন 103 কটণ্ডি 417টি উইণ্ডকট
ধনণ্ডযণ্ডেন এিং ধতধন কটি ধেণ্ডকণ্ডট িারণ্ডতর পণ্ডক্ষ্ 4র্ে েণ্ডিোচ্চ উইণ্ডকট
ধিকারী। 1998 োণ্ডে িারোিণ্ডত ধনউধেেোণ্ডন্ডর ধিরুণ্ডদ্ধ একটি ওধডআই
(একধদণ্ডনর আন্তেোধতক)এর েময ধতধন োতীয ধেণ্ডকট দণ্ডে অধিণ্ডষক
কণ্ডরন এিং েিেণ্ডিণ্ডষ 2016 োণ্ডে িাংোণ্ডদণ্ডির ঢাকায েংেু ক্ত আরি
আধমিোধির ধিরুণ্ডদ্ধ একটি টি-কটাণ্ডযধন্টণ্ডত িারণ্ডতর িণ্ডয প্রধতধনধিত্ব কণ্ডরন।
আাঁচে ঠাকুর FIS আেপাইন স্কাধযং প্রধতণ্ডোধগতা 2021 এ কোে পদক
ধেণ্ডতণ্ডেন
 িারতীয স্কাযার আাঁচে ঠাকুর মধন্টধনণ্ডগ্রাণ্ডত আন্তেোধতক স্কাই
কফডাণ্ডরিন(এফআইএে) আেপাইন স্কাধযং প্রধতণ্ডোধগতায কোে পদক
ধেণ্ডতণ্ডেন। ধতধন 1:54:30 এর োমধগ্রক েমণ্ডযর োণ্ডর্ 3য স্থান অেেন
কণ্ডরণ্ডেন। এর োণ্ডর্, আাঁচে প্রর্ম িারতীয স্কাধযং অোর্ধেট িণ্ডযণ্ডেন ধেধন
আন্তেোধতক স্তণ্ডর দুটি পদক ধেণ্ডতণ্ডেন। ধতধন এর আণ্ডগ 2018 োণ্ডের FIS
আেপাইন 3200 কাণ্ডপ তুরণ্ডস্কর েধেেযা এধপফাধনউওণ্ডন করৌপে পদক
ধেণ্ডতধেণ্ডেন |
 কোণ্ডযধিযার কডারা ধেেু টিক (1:50.61) স্বণেপদক ধেণ্ডতণ্ডেন এিং
োইপ্রাণ্ডের স্কাযার েধেেযা এধপফাধনউ (1:52.71) করৌপে ধেণ্ডতণ্ডেন।
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পঙ্কে আডিাণী 2021 োণ্ডের োতীয ধিধেযাডে কখতাি ধেণ্ডতণ্ডেন


মিেপ্রণ্ডদণ্ডির কিাপাণ্ডে অনু ধিত একটি ফাইনাণ্ডে PSPB েতীর্ে ধ্রুি
ধেতওযাোণ্ডক 5-2 কগণ্ডম পরাধেত কণ্ডর পঙ্কে আদিাধন তার 11 তম
টুনোণ্ডমন্ট ধেণ্ডত ধনণ্ডের োতীয ধিধেযাডেে কখতাি রক্ষ্া কণ্ডরণ্ডেন । ধতধন
োতীয ধিধেযাডেে চোধম্পযনধিণ্ডপ কপণ্ডট্রাধেযাম কিাটেে প্রণ্ডমািন কিাডে
(PSPB) দণ্ডের প্রধতধনধিত্ব কণ্ডরধেণ্ডেন । 88তম োতীয ধিধেযাডেে এিং
স্নুকার চোধম্পযনধিপ 2021 মিেপ্রণ্ডদণ্ডির কিাপাণ্ডে আণ্ডযাধেত িণ্ডযধেে৷

ধিেয িাোণ্ডর ট্রধফ 2021: ধিমাচে প্রণ্ডদি তাধমেনাড়ুণ্ডক িাধরণ্ডযণ্ডে
 েযপু ণ্ডরর েওযাই মানধেংি কিধডযাণ্ডম ধিমাচে প্রণ্ডদি ফাইনাণ্ডে
তাধমেনাড়ুণ্ডক 11 রাণ্ডন (ধিণ্ডেধড পদ্ধধত) পরাধেত কণ্ডর তাণ্ডদর প্রর্ম ধিেয
িাোণ্ডর ট্রধফর ধিণ্ডরাপা ধেণ্ডত ধেণ্ডতণ্ডে | প্রর্ণ্ডম িোট কণ্ডর তাধমেনাড়ু 49.4
ওিাণ্ডর 314 রাণ্ডনর চোণ্ডেধেং কস্কার কণ্ডর । েিাণ্ডি, ধিমাচে 47.3 ওিাণ্ডর 4
উইণ্ডকণ্ডট 299 রান কণ্ডরধেে | এর ফণ্ডে ধিমাচে প্রণ্ডদি ধিণ্ডেধড পদ্ধধতণ্ডত
তাণ্ডদর প্রর্ম ট্রধফ েয কণ্ডর কনন |
েীড়ামন্ত্রী অনু রাগ ঠাকুর কখণ্ডো ইধন্ডযা মধিো িধক ধেণ্ডগর উণ্ডবািন করণ্ডেন
 েীড়ামন্ত্রী অনু রাগ ধেং ঠাকুর নতুন ধদধির কমের িোনচাাঁদ োতীয কিধডযাণ্ডম
প্রর্ম োতীয স্তণ্ডরর কখণ্ডো ইধন্ডযা মধিো িধক ধেণ্ডগর আনু িাধনক উণ্ডবািন
কণ্ডরণ্ডেন। কখণ্ডো ইধন্ডযা উইণ্ডমনে িধক ধেণ্ডগর ধিেযী 30 োখ টাকার নগদ
পু রস্কার পাণ্ডিন । প্রর্ম পণ্ডিের ধেণ্ডগ কমাট 14টি দে অংিগ্রিণ করণ্ডি এিং 15
ধডণ্ডেবর কর্ণ্ডক 21 ধডণ্ডেবর পেেন্ত ৪২টি মোচ অনু ধিত িণ্ডি।কডধিড ওযানোর
এিং কিইধে মোর্ু ে নণ্ডিবর মাণ্ডের েনে ‘আইধেধে কপ্লযার অফ দে মান্থ’
িণ্ডযণ্ডেন
 অণ্ডেধেযার ওণ্ডপনার কডধিড ওযানোর এিং ওণ্ডযি ইধন্ডণ্ডের অেরাউন্ডার
কিইধে মোধর্উে নণ্ডিবর মাণ্ডের ‘আইধেধে কপ্লযার অফ দে মান্থ’ ধনিোধচত
িণ্ডযণ্ডেন। ওযানোর পাধকস্তাণ্ডনর আধিদ আেী এিং ধনউধেেোণ্ডন্ডর টিম
োউধদর োণ্ডর্ ICC পু রুষণ্ডদর মাণ্ডের কেরা কখণ্ডোযাণ্ডড়র পু রস্কাণ্ডরর েনে
মণ্ডনানীত িণ্ডযধেণ্ডেন | কডধিড ওযানোর ICC পু রুষণ্ডদর T20 ধিশ্বকাপ
2021-এ অণ্ডেধেযার েণ্ডয গুরুত্বপূ ণে িূধমকা পােন করার েনে েিোধিক
কিাণ্ডট ধিেযী িণ্ডযণ্ডেন।
BCCI ধিন্নিাণ্ডি েক্ষ্ম ধেণ্ডকটারণ্ডদর েনে একটি কধমটি গঠন কণ্ডরণ্ডে
 কিাডে অফ কণ্ডরাে ফর ধেণ্ডকট ইন ইধন্ডযা (BCCI) কদণ্ডির ধিধিন্ন প্রধতিন্ধী
ধেণ্ডকটারণ্ডদর েনে একটি কধমটি গঠন কণ্ডরণ্ডে। প্রধতিন্ধী ধেণ্ডকটাররা
ধিন্নিাণ্ডি-েক্ষ্ম ধেণ্ডকটারণ্ডদর েনে একটি কধমটি গঠণ্ডনর BCCI-এর
ধেদ্ধান্তণ্ডক স্বাগত োধনণ্ডযণ্ডেন। BCCI -এর েিাপধত কেৌরি গাঙ্গুেী এিং
কেণ্ডেটাধর েয িাণ্ডির কনতৃণ্ডত্ব প্রস্তািটি অনু ণ্ডমাধদত িণ্ডযণ্ডে |
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িধক্সং এর অধেধম্পক িধিষেতণ্ডক েু রধক্ষ্ত করণ্ডত AIBA ধনণ্ডেণ্ডক IBA ধিোণ্ডি

 িাোধরকা পধপ (59 ককধে) (মধিো)

পু নরায েোন্ড কণ্ডরণ্ডে

 িরধেির ককৌর (71 ককধে) (মধিো)

 ইন্টারনোিনাে িধক্সং অোণ্ডোধেণ্ডযিন তার েংধক্ষ্ি রূপ AIBA কর্ণ্ডক

 পু নম োদি (76 ককধে) (মধিো)

IBA-কত পধরিতে ন কণ্ডরণ্ডে | িধক্সং, িাণ্ডরাণ্ডত্তােন এিং আিু ধনক

কোে পদক

কপন্টার্েনণ্ডক 2028 েে অোণ্ডেণ্ডেে কগমণ্ডের েনে প্রার্ধমক েীড়া তাধেকা

 ধিকাি ঠাকুর (96 ককধে) (পু রুষ)

কর্ণ্ডক িাদ কদওযা িণ্ডযধেে এিং আন্তেোধতক অধেধম্পক কধমটি বারা
পধরিতে ন করণ্ডত িো িণ্ডযধেে।
Max Verstappen আিু িাধি GP 2021 F-1 রাইিার চোধম্পযনধিপ ধেণ্ডতণ্ডেন
 Red Bull এর Max Verstappen ধেেন-এধন্ডং আিু িাধি GP 2021-এ

 গুরদীপ ধেং (+109 ককধে) (পু রুষ)
 োেেনধিধম (71 ককধে) (মধিো)
 আর আরধকযা আধেি (76 ককধে) (মধিো)

মাধেেধডণ্ডের েু ইে িোধমিনণ্ডক পরাধেত কণ্ডর প্রর্ম F1 রাইিারে

 অনু রািা পিুনরাে (87 ককধে) (মধিো)

চোধম্পযনধিপ কখতাি ধেণ্ডতণ্ডেন । িািোণ্ডপন 10টি েণ্ডযর োণ্ডর্ মরেু মটি

BWF ধিশ্ব িোডধমন্টন চোধম্পযনধিপ: কক শ্রীকান্ত করৌপে ধেণ্ডতণ্ডেন

কিষ কণ্ডরণ্ডেন | অনেধদণ্ডক িোধমেটন 8টি েণ্ডযর োণ্ডর্ মরশুমটি কিষ

 িাটোর ধকদাধব শ্রীকান্ত প্রর্ম িারতীয ধেধন BWF ধিশ্ব চোধম্পযনধিণ্ডপ
করৌপে পদক ধেতণ্ডেন । ফাইনাণ্ডে, ধকদাধব ধেঙ্গাপু ণ্ডরর কোি ককন ইযু-এর

কণ্ডরণ্ডেন |
কমনওণ্ডযের্ িাণ্ডরাণ্ডত্তােন চোধম্পযনধিপ 2021-এ িারত 16টি পদক ধেণ্ডতণ্ডে

কাণ্ডে 21-15, 22-20-এ পরাধেত িন । এই প্রর্ম ধেঙ্গাপু ণ্ডরর একেন পু রুষ

 িারত উেণ্ডিধকস্তাণ্ডনর তােখণ্ডি অনু ধিত কমনওণ্ডযের্ িাণ্ডরাণ্ডত্তােন

কখণ্ডোযাড় BWF ধিশ্ব চোধম্পযনধিণ্ডপ কোনা ধেণ্ডতণ্ডে । িোডধমন্টন

চোধম্পযনধিপ 2021-এ 16টি পদণ্ডকর ( 4টি স্বণে, 7টি করৌপে এিং 5টি কোে

টুনোণ্ডমন্টটি 12 কর্ণ্ডক 19 ধডণ্ডেবর, 2021 পেেন্ত কিণ্ডনর হুণ্ডযেিাণ্ডত

) োণ্ডর্ েমাি কণ্ডরণ্ডে । ধিশ্ব িাণ্ডরাণ্ডত্তােন চোধম্পযনধিপ 2021-এ ধিিোরাধন

অনু ধিত িণ্ডযধেে ।

কদিী ধেণ্ডেন িারণ্ডতর একমাত্র পদকপ্রাি |
 দধক্ষ্ণ ককাধরযার েন ইযং-ধি ধিশ্ব চোধম্পযনধিণ্ডপ 282 ককধে (122+159)

অিনী কেখারা 2021 পোরাধেধম্পক কিাটেে অোওযাণ্ডডে 'কেরা মধিো অধিণ্ডষক'
এর েম্মান ধেণ্ডতণ্ডেন

োমধগ্রক উণ্ডত্তােণ্ডনর োণ্ডর্ স্বণেপদক ধেণ্ডতণ্ডেন । ধনউধেেোণ্ডন্ডর কডধিড

 িারতীয শুেটার অিনী কেখারা, ধেধন 2020 কটাধকও পোরাধেধম্পণ্ডক শুটিংণ্ডয

ধেটি কমাট 407 ককধের (176+231) েনে স্বণেপদক ধেণ্ডতণ্ডেন এিং

িারণ্ডতর প্রর্ম স্বণেপদক ধেণ্ডত ইধতিাে ততধর কণ্ডরণ্ডেন | ধতধন 2021

পাধকস্তাণ্ডনর মিম্মদ নূ ি দস্তগীর িাট 390 ককধে (165+225) ওেন

পোরাধেধম্পক কিাটেে অোওযাণ্ডডে "কেরা মধিো অধিণ্ডষক " েম্মান

তুণ্ডেধেণ্ডেন ।

ধেণ্ডতণ্ডেন ৷ পু রস্কারটি ক াষণা কণ্ডরণ্ডে আন্তেোধতক পোরাধেধম্পক কধমটি।

 িারণ্ডতর পদক ধিেযীরা:
স্বণে পদক
 কেণ্ডরধম োেধরনু ঙ্গা (67 ককধে) (পু রুষ)
 অধচন্তা ধিউধে (৭৩ ককধে) (পু রুষ)
 অেয ধেং (৮১ ককধে) (পু রুষ)
 পূ ধণেমা পাণ্ডন্ড (+87 ককধে) (মধিো)

ধতধন পোরাধেধম্পক কগমণ্ডের একক েংস্করণ্ডণ 2টি পোরাধেধম্পক পদক ধেণ্ডত
প্রর্ম িারতীয মধিো িণ্ডযধেণ্ডেন। পোরাধেধম্পক কগমণ্ডে িারত 5টি স্বণে, 8টি
করৌপে এিং 6টি কোে েি একটি অিূতপূ িে 19টি পদক ধেণ্ডতণ্ডেন৷
BWF World Championships 2021: Loh Kean Yew পু রুষণ্ডদর
ধেণ্ডঙ্গেে ধেণ্ডতণ্ডেন
 2021 িোডধমন্টন ওযার্ল্ে কফডাণ্ডরিন (BWF) ধিশ্ব চোধম্পযনধিপ
(আনু িাধনকিাণ্ডি ো TotalEnergies BWF World Championships

করৌপে পদক

2021 নাণ্ডম পধরধচত) একটি িাধষেক টুনোণ্ডমন্ট, ো 12 ধডণ্ডেবর 2021 কর্ণ্ডক

 গুরু রাো (61 ককধে) (পু রুষ)

19 ধডণ্ডেবর 2021 এর মণ্ডিে কিণ্ডনর হুণ্ডযেিাণ্ডত অনু ধিত িণ্ডযধেে। এই

 োিপ্রীত ধেং (109 ককধে) (পু রুষ)

টুনোণ্ডমণ্ডন্ট ধেঙ্গাপুণ্ডরর কোি ককন ইযু পু রুষণ্ডদর একক ধিণ্ডরাপা ধেণ্ডতণ্ডেন

 ধঝধে ডাোণ্ডিণ্ডিরা (49 ককধে) (মধিো)

এিং োপাণ্ডনর আকাণ্ডন ইযামাগুধচ BWF ধিশ্ব চোধম্পযনধিপ 2021-এর

 এে ধিিোরানী কদিী (55 ককধে) (মধিো)

মধিোণ্ডদর ধেণ্ডঙ্গেে ধিণ্ডরাপা ধেণ্ডতণ্ডেন।
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Winners of BWF World Championship 2021:
কোটাগধর ধিেযী রানার

কোটাগধর ধিেযী রানার

কোটাগধর ধিেযী রানার

পু রুষণ্ডদর ধেণ্ডঙ্গেে

কোি ককন ইউ (ধেঙ্গাপু র)

শ্রীকান্ত ধকদাধব (িারত)

মধিোণ্ডদর ধেণ্ডঙ্গেে

আকাণ্ডন ইযামাগুধচ (োপান)

তাই - তেু ইং (চীনা তাইণ্ডপই)

পু রুষণ্ডদর ডািেে

তাকুণ্ডরা িধক এিং েু ণ্ডগা ককািাযধি (োপান)

কি ধেটিং এিং তান ধকযাং (চীন)

মধিোণ্ডদর ডািেে

কচন ধকংণ্ডচন এিং ধেযা ইফান (চীন)

ধে কো-ধি এিং ধিন কেউং-চোন (দধক্ষ্ণ ককাধরযা)

ধমক্সড ডািেে

কদচাণ্ডপাে পু যািারানু ণ্ডোি এিং োপধেধর কতরাত্তনাচাই (র্াইেোন্ড)

ইউটা ওযাতানাণ্ডি এিং আধরো ধিগাধিণ্ডনা (োপান)

োফ অনূ র্ধ্ে 19 মধিো চোধম্পযনধিপ: িারতণ্ডক িাধরণ্ডয িাংোণ্ডদি েযী িণ্ডযণ্ডে

নরওণ্ডযর মোগনাে কােেণ্ডেন FIDE ধিশ্ব দািা চোধম্পযনধিপ ধেণ্ডতণ্ডেন

 োফ অনূ র্ধ্ে-19 মধিো চোধম্পযনধিণ্ডপর ফাইনাণ্ডে িারতণ্ডক িাধরণ্ডয
ধিণ্ডরাপা ধেণ্ডতণ্ডে িাংোণ্ডদি মধিো দে । টুনোণ্ডমণ্ডন্ট েণ্ডিোচ্চ কগাে কণ্ডরণ্ডেন
িাংোণ্ডদণ্ডির িাণ্ডিদা আক্তার ধরপা । ধতধন ধেণ্ডতণ্ডেন 'েিণ্ডচণ্ডয মূ েেিান
কখণ্ডোযাড়' এর পু রস্কার । 2021 SAFF অনূ র্ধ্ে-19 মধিো চোধম্পযনধিপ ধেে
SAFF অনূ র্ধ্ে-19 মধিো চোধম্পযনধিণ্ডপর ধবতীয েংস্করণ।

 িতে মান ধিশ্ব দািা চোধম্পযন নরওণ্ডযর মোগনাে কােেণ্ডেন তার ধিশ্ব

 টুনোণ্ডমন্টটি 11 কর্ণ্ডক 22 ধডণ্ডেবর 2021 পেেন্ত ঢাকার BSSS কমাস্তফা
কামাে কিধডযাণ্ডম আণ্ডযাধেত িণ্ডযধেে । 2021 োফ অনূ র্ধ্ে-19 মধিো
চোধম্পযনধিণ্ডপ পাাঁচটি কদি অংি ধনণ্ডযধেে |
এধিযান চোধম্পযে ট্রধফ: িারত ধেণ্ডতণ্ডে কোে, ধিণ্ডরাপা ধেণ্ডতণ্ডে ককাধরযা

এধিযান েু ি পোরা কগমে 2021-এ িারত 41টি পদক ধেণ্ডতণ্ডে

 িারত পাধকস্তানণ্ডক 4-3 িেিিাণ্ডন পরাধেত কণ্ডর কোে পদক ধনধিত
কণ্ডরণ্ডে, কেখাণ্ডন ককাধরযা োপানণ্ডক 4-2(কপনাধি শুেটআউট) কগাণ্ডে
িাধরণ্ডয এধিযান চোধম্পযে ট্রধফধেণ্ডতণ্ডে | োপাণ্ডনর কান্তা তানাকা
টুনোণ্ডমণ্ডন্টর কেরা কখণ্ডোযাড় এিং িারণ্ডতর েু রে কারণ্ডকরা কেরা
কগােরক্ষ্ক ধনিোধচত িন।
আনিাত ধেং প্রর্ম িারতীয কমণ্ডয কে মাধকে ন েু ক্তরাণ্ডষ্ট্র েু ধনযর কস্কাযাি ওণ্ডপন
ধেণ্ডতণ্ডে
 িারতীয ধকণ্ডিার আনিাত ধেং ধফোণ্ডডেধফযায মেোদাপূ ণে েু ধনযর US
ওণ্ডপন কস্কাযাি টুনোণ্ডমণ্ডন্টর অনূ র্ধ্ে-15 কমণ্ডযণ্ডদর ধিিাণ্ডগ ধেণ্ডত ইধতিাে
রচনা কণ্ডরণ্ডে। ধদধির 13 িের িযেী কমণ্ডযটি আণ্ডেেন কিকটার কেন্টাণ্ডর
কখো ফাইনাে মোণ্ডচ 11-9, 11-5, 8-11, 11-5 ধমিণ্ডরর োণ্ডযদা মাণ্ডরইণ্ডক
পরাস্ত কণ্ডরধেে । 41টি কদণ্ডির প্রধতধনধিত্বকারী 850 টিরও কিধি কস্কাযাি
েু ধনযর কখণ্ডোযাড় ধিণ্ডশ্বর িৃ িত্তম েু ধনযর কস্কাযাি টুনোণ্ডমণ্ডন্ট অংি
ধনণ্ডযধেে।
এধিযান করাধযং চোধম্পযনধিণ্ডপ িারত েযটি পদক ধেণ্ডতণ্ডে
 র্াইেোণ্ডন্ডর এধিযান করাধযং চোধম্পযনধিণ্ডপ িারত দুটি স্বণে এিং 4টি করৌপে
পদক েি কমাট েযটি পদক ধেণ্ডতণ্ডে। ধেধনযর করাযার অরধিি ধেং
োইটওণ্ডযট পু রুষণ্ডদর একক স্কােে ইণ্ডিণ্ডন্ট কোনা ধেণ্ডতণ্ডেন | অনেধদণ্ডক
তার েতীর্েরা ধতনটি করৌপে পদক ধেণ্ডতণ্ডে। পু রুষণ্ডদর োইটওণ্ডযট ডািে
স্কােে, পু রুষণ্ডদর ককাযারপু ে স্কােে এিং পু রুষণ্ডদর কক্সণ্ডেে কফার-এ
িারত করৌপে পদক ধেণ্ডতণ্ডে। োইটওণ্ডযট পু রুষণ্ডদর ডািে স্কােণ্ডে িারণ্ডতর
আধিে কফাগাট এিং েু খধেির ধেং করৌপে ধেণ্ডতণ্ডেন।
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চোধম্পযনধিপ ধিণ্ডরাপাটি িণ্ডর করণ্ডখণ্ডেন | ধতধন দুিাইণ্ডয FIDE World
Championship ধেণ্ডতণ্ডেন। ধতধন রাধিযার ইযান কনণ্ডপামধনযাধচ্চণ্ডক
পরাধেত কণ্ডরণ্ডেন |


িািণ্ডরণ্ডনর ধরফা িিণ্ডর অনু ধিত এধিযার িৃ িত্তম ইণ্ডিন্ট 4র্ে এধিযান ইযুর্
পোরা কগমে (AYPG) এ িারত 41টি পদক (12টি স্বণে, 15টি করৌপে, 14টি
কোে) ধেণ্ডতণ্ডে | স্থানীয েরকাণ্ডরর েিাযতায িািণ্ডরণ্ডনর নোিনাে
পোরাধেধম্পক কধমটি (NPC) এই অনু িাণ্ডনর আণ্ডযােন কণ্ডর। 2কর্ণ্ডক 6ই
ধডণ্ডেবর 2021 পেেন্ত প্রায 30টি কদণ্ডির 700 টিরও কিধি েীড়াধিদ এই
ইণ্ডিণ্ডন্ট অংি ধনণ্ডযধেণ্ডেন ৷ এধিযান েু ি পোরা কগমে 2025 এর 5 তম
েংস্করণ তােখি, উেণ্ডিধকস্তাণ্ডন আণ্ডযাধেত িণ্ডি৷

অধেধম্পক িারত 2024 োণ্ডের কেরা েীড়াধিদণ্ডদর তাধেকায 148 েন
েীড়াধিদণ্ডক অন্তিুেক্ত কণ্ডরণ্ডে
 েু ি ধিষযক ও েীড়া মন্ত্রণ্ডকর ধমিন অধেধম্পক কেণ্ডের ধমটিংণ্ডয টাণ্ডগেট
অধেধম্পক কপাধডযাম ধস্কণ্ডমর অিীণ্ডন োতটি অধেধম্পক ধডধেধপ্লণ্ডন এিং েযটি
পোরাধেধম্পক ধডধেধপ্লণ্ডন 20 েন নতুন কোগদানকারী েি কমাট 148 েন
েীড়াধিদণ্ডক ধচধিত করা িণ্ডযণ্ডে ৷ TOP ধস্কম িে িারণ্ডতর িীষে
েীড়াধিদণ্ডদর েিাযতা প্রদান করার একটি প্রণ্ডচষ্টা। এই প্রকেটি 2014 োণ্ডে
শুরু িণ্ডযধেে।
 ধমিন অধেধম্পক কেে োইধক্লং, কেধেং, শুটিং, োাঁতার, কটধিে কটধনে,
িাণ্ডরাণ্ডত্তােন এিং কুধস্তর পািাপাধি পোরা কিাটেে (তীরিাধে,
অোর্ণ্ডেটিক্স, িোডধমন্টন, শুটিং, োাঁতার, কটধিে কটধনে) প্রিৃধত কখোর
অনু ণ্ডমাদন কণ্ডরণ্ডে | তীরিাধে, অোর্ণ্ডেটিক্স, িোডধমন্টন, িধক্সং, অশ্বাণ্ডরািী,
কফধেং, গেফ, ধেমনোধিকে, েু ণ্ডডা, করাধযং এিং কটধনে এই মাণ্ডের
কিণ্ডষর ধদণ্ডক পরিতী তিঠণ্ডক কনওযা িণ্ডি।
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কেৌরি ক াষাে মােণ্ডযধিযান ওণ্ডপন কস্কাযাি চোধম্পযনধিপ 2021 ধেণ্ডতণ্ডেন
 িারতীয কস্কাযাি তারকা কেৌরি ক াষাে ইধতিাে রচনা কণ্ডরণ্ডেন কারণ ধতধন
প্রর্ম িারতীয কস্কাযাি কখণ্ডোযাড় িণ্ডযণ্ডেন ধেধন মােণ্ডযধিযান ওণ্ডপন
চোধম্পযনধিপ ধেণ্ডতণ্ডেন। ধবতীয িাোই ক াষাে কুযাোোমপু ণ্ডর পু রুষণ্ডদর
ধেণ্ডঙ্গেে ফাইনাণ্ডে কেধবযার ধমগুণ্ডযে রধদ্রণ্ডগেণ্ডক 11-7, 11-8 এিং 1311 কস্কাণ্ডর িাধরণ্ডয 2021 মােণ্ডযধিযান ওণ্ডপন কস্কাযাি চোধম্পযনধিণ্ডপর
ধিণ্ডরাপা ধেণ্ডতণ্ডেন। অনেধদণ্ডক, 2021 মােণ্ডযধিযান ওণ্ডপন কস্কাযাি
চোধম্পযনধিণ্ডপর মধিোণ্ডদর ধেণ্ডঙ্গেে ধিণ্ডরাপা ধেণ্ডতণ্ডেন মােণ্ডযধিযার
আইফা আেমান।
রাধিযা কোণ্ডযধিযাণ্ডক িাধরণ্ডয কডধিে কাপ কটধনে টুনোণ্ডমন্ট 2021 ধেণ্ডতণ্ডে
 কডধিে কাপ 2021-এ রাধিযান কটধনে কফডাণ্ডরিন মাধদ্রণ্ডদ আণ্ডযাধেত
কডধিে কাণ্ডপর ফাইনাণ্ডে কোণ্ডযধিযার ধিরুণ্ডদ্ধ 2-0 িেিিাণ্ডন কেণ্ডত।
কমদণ্ডিণ্ডদি ধবতীয ধেণ্ডঙ্গে মোণ্ডচ মাধরন ধেধেচণ্ডক পরাধেত কণ্ডর রাধিযাণ্ডক
কোণ্ডযধিযার ধিরুণ্ডদ্ধ 2-0 কস্কাণ্ডর অপ্রধতণ্ডরািে ধেড এণ্ডন কদয এিং 2006
োণ্ডের পর প্রর্ম কডধিে কাপ ধিণ্ডরাপা ধনণ্ডেণ্ডদর নাণ্ডম কণ্ডর কনয |
কোণ্ডযধিযাও 2005 এিং 2018 োণ্ডে েণ্ডযর পর তৃতীয ধিণ্ডরাপা কেতার
েণ্ডক্ষ্ে কনণ্ডমধেে । আণ্ডন্দ্র রুিণ্ডেিণ্ডক েিণ্ডচণ্ডয মূ েেিান কখণ্ডোযাড় ধিোণ্ডি
মণ্ডনানীত করা িণ্ডযণ্ডেে। কপ্লযার।
িারতীয িাটোর PV ধেন্ধু BWF ওযার্ল্ে টুের ফাইনাে 2021-এ করৌপে পদক
ধেণ্ডতণ্ডেন
 িারতীয িাটোর এিং 2-িাণ্ডরর অধেধম্পক পদক ধিেযী ধিণ্ডশ্বর 7 নবর
কখণ্ডোযাড় ধপ.ধি ধেন্ধু 2021 িোডধমন্টন ওযার্ল্ে কফডাণ্ডরিন (BWF)
ওযার্ল্ে টুের ফাইনাণ্ডে করৌপে পদক ধেণ্ডতণ্ডেন, ো আনু িাধনকিাণ্ডি HSBC
BWF ওযার্ল্ে টুের ফাইনােে 2021 নাণ্ডম পধরধচত। িতে মান ধিশ্ব চোধম্পযন
ধপধি ধেন্ধু 2018 োণ্ডে BWF ওযার্ল্ে টুের ফাইনাে ধেণ্ডতধেণ্ডেন এিং এই
কৃধতত্ব অেেনকারী একমাত্র িারতীয িণ্ডযণ্ডেন।
কেৌধদ আরি গ্রোন্ড প্রীকে এর উণ্ডবািনী েংস্করণ ধেণ্ডতণ্ডেন েু ইে িোধমিন

ধেণ্ডতণ্ডে। ধডণ্ডফধন্ডং চোধম্পযন িারত 2021 োণ্ডের েু ধনযর িধক ধিশ্বকাণ্ডপ
তৃতীয স্থাণ্ডনর মোণ্ডচ ফ্রাণ্ডের কাণ্ডে 1-3 কগাণ্ডে কিণ্ডর চতুর্ে স্থান অেেন
কণ্ডরণ্ডে।
অনোনে পু রস্কার:
 টুনোণ্ডমণ্ডন্টর কেরা কখণ্ডোযাড়: টিণ্ডমাধর্ কক্লণ্ডমন্ট (ফ্রাে)
 টুনোণ্ডমণ্ডন্টর কেরা কগােরক্ষ্ক: অোন্টন ধেকমোন (োমোধন)
 টুনোণ্ডমণ্ডন্টর ধিণ্ডরা টপ কস্কারার: মাইেে িু ণ্ডকনে (ণ্ডনদারেোন্ডে) (18 টি
কগাে)
 ওধড়িা কফযার কপ্ল অোওযাডে: টিম ধচধে
 টুনোণ্ডমণ্ডন্টর কেরা কগাণ্ডের েনে ওধড়িা ফোন চণ্ডযে অোওযাডে: ইগনাধেও
নারণ্ডদাধেণ্ডো (আণ্ডেেধন্টনা)
 িধক ইধন্ডযা েণ্ডিোচ্চ দণ্ডের কগাে: কনদারেোন্ডে (45 কগাে)
 িধক ইধন্ডযা টুনোণ্ডমণ্ডন্টর কেরা কগাে েংরধক্ষ্ত: মািমু দ কেধেম (ইধেইধপটি)
 এএম/এনএে ইধন্ডযা টুনোণ্ডমণ্ডন্টর কেরা ককাচ: কোিাণ্ডনে ধস্মটে (োমোধন)
BWF: ধিের অোণ্ডক্সেণ্ডেন, তাই েু ইং 2021 BWF িষেণ্ডেরা কখণ্ডোযাড়
ধনিোধচত িণ্ডযণ্ডেন
 কডনমাণ্ডকে র ধিের অোণ্ডক্সেণ্ডেন এিং চীণ্ডনর তাইণ্ডপইণ্ডযর তাই েু ইং
িোডধমন্টন ওযার্ল্ে কফডাণ্ডরিন (BWF) বারা ের্ােণ্ডম 2021 োণ্ডের কেরা
পু রুষ ও মধিো কখণ্ডোযাড় ধনিোধচত িণ্ডযণ্ডেন। এটি ধেে এই ধিিাণ্ডগ ধিের
অোণ্ডক্সেণ্ডেন এিং তাই তেু ইং এর প্রর্ম ধেেন-এধন্ডং পু রস্কার। ধিের
অোণ্ডক্সেণ্ডেন িণ্ডেন অধেধম্পক চোধম্পযন এিং তাই তেু ইং কটাধকও
কগমণ্ডে করৌপে পদক েযী । 2020 োণ্ডের কফব্রুযাধরণ্ডত িাণ্ডেেণ্ডোনা কিন
মািােে কর্ণ্ডক শুরু িওযা অোিারণ রাণ্ডনর েনে ধিের অোণ্ডক্সেণ্ডেনণ্ডক
পু রস্কৃত করা িণ্ডযধেে।

 মাধেেধডে চােক েু ইে িোধমিন(ধেণ্ডটন) কেৌধদ আরণ্ডির কেোয 30
ধকণ্ডোধমটার(18.6-মাইে) উপকূেীয ধরণ্ডোটে এোকায অনু ধিত ইণ্ডিণ্ডন্ট
মোক্স িািোণ্ডপন (কনদারেোন্ডে) কক ধপেণ্ডন কফণ্ডে কেৌধদ আরধিযান গ্রোন্ড
ধপ্রক্স(GP) এর উণ্ডবািনী েংস্করণ ধেণ্ডতণ্ডেন। রীমা েু ফাধে ফমু েো 1(F1)
ওযার্ল্ে চোধম্পযনধিণ্ডপর অিীণ্ডন কেৌধদ গ্রোন্ড ধপ্রণ্ডক্সর প্রর্ম েংস্করণ্ডণর েনে
অোবাণ্ডেডর ধিণ্ডেণ্ডি ধনেু ক্ত িণ্ডযণ্ডেন।
আণ্ডেেধন্টনা েযিাণ্ডরর চোধম্পযন োমোধনণ্ডক িাধরণ্ডয েু ধনযর িধক ধিশ্বকাপ
ধেণ্ডতণ্ডে
 আণ্ডেেধন্টনা কধেঙ্গ কিধডযাণ্ডম পু রুষণ্ডদর িধক েু ধনযর ধিশ্বকাণ্ডপ 16 িের পর
েযিাণ্ডরর চোধম্পযন োমোন দেণ্ডক 4-2 কগাণ্ডে িাধরণ্ডয ধিণ্ডরাপাটি ধনণ্ডেণ্ডদর
নাণ্ডম কণ্ডর ধনণ্ডযণ্ডে । োমোধন(েযটি েয) এিং িারণ্ডতর(2001, 2016) পণ্ডর
আণ্ডেেধন্টনা তৃতীয দে োরা একাধিক েু ধনযর িধক ধিশ্বকাপ ধিণ্ডরাপা
45
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অনোনে পু রস্কার:
ধিিাগ

নাম

িেণ্ডরর কেরা কখণ্ডোযাড়

ধে ইযাং এিং ওযাং ধচ-ধেন

িষেণ্ডেরা েু টি

কগ্রধেযা পধে এিং অধপ্রযাধন রািাযু

িষেণ্ডেরা পোরা িোডধমন্টন েু টি

েু কাে মােু র ও ফধিন কনাণ্ডযে

িষেণ্ডেরা মধিো পোরা িোডধমন্টন
কখণ্ডোযাড়

ধেযাধন রাধত্র ওকটিো

িষেণ্ডেরা পু রুষ পোরা িোডধমন্টন

কু ধেণ্ডমা

কখণ্ডোযাড়
এধড চুং েিণ্ডচণ্ডয প্রধতশ্রুধতিীে
কখণ্ডোযাড়
ধিণ্ডিষ উণ্ডিখ

কুনোিুত ধিটিদেনে
Kevin Cordon

Obituaries News in Bengali
কুনু র কিধেকোর দু েটনায কিাঁ ণ্ডচ োওযা গ্রুপ কোণ্ডেন িরুণ ধেং প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন
 কুনু র কিধেকোর দু েটনায কিাঁ ণ্ডচ োওযা গ্রুপ কোণ্ডেন িরুণ ধেং প্রযাত
িণ্ডযণ্ডেন । কিধেকোর ধির্ধ্স্ত িওযার পণ্ডর ধচফ অফ ধডণ্ডফে িাফ
কেনাণ্ডরে ধিধপন রাওযাত এিং 12 েণ্ডনর মৃ তুে িণ্ডযধেে, ধকন্তু গ্রুপ কোণ্ডেন
িরুণ ধেং কিাঁ ণ্ডচ ধগণ্ডযধেণ্ডেন | তাণ্ডক তাধমেনাড়ুর কুনু ণ্ডরর ওণ্ডযধেংটন কর্ণ্ডক
স্থানান্তধরত করার পণ্ডর কিঙ্গােু রুর একটি োমধরক িােপাতাণ্ডে গুরুতর
অিস্থায িধতে করা িয | গত কণ্ডযকধদন িণ্ডর তার অিস্থা “েঙ্কটেনক ধকন্তু
ধস্থধতিীে” ধেে । ধকন্তু গতকাে কর্ণ্ডক তার কিষ ধনঃশ্বাে তোগ কণ্ডরন |
ধপ্রটেকার পু রস্কার ধিেযী ধরচাডে রোেে প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন
 ধপ্রটেকার পু রস্কার ধিেযী ধেটিি-ইতােীয স্থপধত ধরচাডে রোেে েু ক্তরাণ্ডেের
েন্ডণ্ডন তার িােিিণ্ডন প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন । ধতধন 2007 োণ্ডে স্থাপণ্ডতের
কনাণ্ডিে পু রস্কার ধিোণ্ডি পধরধচত ধপ্রটেকার পু রস্কার পান । ধতধন 1991 োণ্ডে
নাইট িোণ্ডচের োি কণ্ডরন এিং রানী ধবতীয এধেোণ্ডির্ তাণ্ডক নাইট
উপাধিণ্ডত িূধষত কণ্ডরন । ধতধন মাধকে ন েু ক্তরাণ্ডষ্ট্রর ধনউ ইযকে ধেটিণ্ডত নতুন
ওযার্ল্ে কট্রড কেন্টার (3 ওযার্ল্ে কট্রড কেন্টার), ফ্রাণ্ডের পোধরণ্ডে কেন্টার
পধম্পণ্ডডা এিং েু ক্তরাণ্ডেের েন্ডণ্ডন ধমণ্ডেধনযাম কডাণ্ডমর স্থপধত ধেণ্ডেন ।
প্রাক্তন ককন্দ্রীয মন্ত্রী আর এে েেপ্পা প্রযাত িণ্ডেন
 িারতীয োতীয কংণ্ডগ্রণ্ডের (INS) একেন প্রিীণ কনতা এিং প্রাক্তন ককন্দ্রীয
কটক্সটাইে মন্ত্রী R.L. েেপ্পা প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন । R.L. েেপ্পা ককাোণ্ডরর
কদিরাে উরে কমধডণ্ডকে কণ্ডেণ্ডের প্রধতিাতা এিং ধতধন কচযারমোনও
ধেণ্ডেন।
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2002 কগািরা দাঙ্গার কনতৃত্বদানকারী প্রাক্তন SC ধিচারক ধিচারপধত ধে টি
নানািতী প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন
 ধগধরি ঠাকুরোে নানািতী 2002 কগািরা দাঙ্গা এিং 1984 োণ্ডের ধিখ
ধিণ্ডরািী দাঙ্গার তদণ্ডন্তর েনে গঠিত দুটি তদন্ত কধমিণ্ডনর কনতৃত্বদানকারী
েু ধপ্রম ককাণ্ডটের প্রাক্তন ধিচারপধত প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন | মৃ তুেকাণ্ডে ধিচারপধত
ধগধরি ঠাকুরোে নানািতী 86 িের িযেী ধেণ্ডেন। ধতধন মাচে 1995 োণ্ডে
িারণ্ডতর েু ধপ্রম ককাণ্ডটের ধিচারক ধিোণ্ডি ধনেু ক্ত িন এিং 2000 োণ্ডের
কফব্রুযাধরণ্ডত ধতধন SC ধিচারক ধিোণ্ডি অিের গ্রিণ কণ্ডরন।
োধিতে একাণ্ডডধম পু রস্কার ধিেযী কধি েনন্ত তাধন্ত প্রযাত িণ্ডেন
 োধিতে অকাণ্ডদধম পু রস্কারপ্রাি ধিধিষ্ট অেমীযা কধি েনন্ত তাধন্ত প্রযাত
িণ্ডযণ্ডেন | তার ধকেু ধিধিষ্ট কাণ্ডের মণ্ডিে Ujjwal Nakshatrar
Sondhanot, Moi Manuhar Amal Utsav, Nizor Biruddhey Sesh
Prastab, এিং Moi | ধতধন 2018 োণ্ডে " Kailoir Dinto Amar Hobo
"কধিতার েংগ্রণ্ডির েনে। োধিতে আকাণ্ডদধম পু রস্কার (অেধমযা)
ধেণ্ডতধেণ্ডেন |
প্রিীণ েডওণ্ডয েু রকার ও গীধতকার ধিণ্ডফন েন্ডণ্ডিম প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন
 প্রিীণ েু রকার এিং গীধতকার ধিণ্ডফন কোশুযা েন্ডণ্ডিম 91 িের িযণ্ডে
মাধকে ন েু ক্তরাণ্ডষ্ট্রর কাণ্ডনকটিকাণ্ডট প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন | ধতধন ধর্ণ্ডযটাণ্ডর আেীিন
কৃধতণ্ডত্বর েনে 8টি টধন পু রস্কার কপণ্ডযণ্ডেন | ধতধন একটি পু ধেৎোর পু রস্কার
('োনণ্ডড ইন দে পাকে '), এিং 'েু নার অর কেটার' গানটির েনে একাণ্ডডধম
পু রস্কারও কপণ্ডযধেণ্ডেন। এোড়াও আটটি গ্রোধম অোওযাডে, কপ্রধেণ্ডডধেযাে
কমণ্ডডে অফ ধফ্রডম 2015 ইতোধদর মণ্ডতা কিি কণ্ডযকটি পু রস্কার
ধেণ্ডতণ্ডেন।
িাংোণ্ডদণ্ডির ধিখোত প্রণ্ডফের রধফকুে ইেোম প্রযাত িণ্ডেন
 িাংোণ্ডদণ্ডির োতীয অিোপক প্রণ্ডফের রধফকুে ইেোম প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন ।
প্রণ্ডফের রধফকুে ইেোম ধেণ্ডেন িাংোণ্ডদণ্ডির অনেতম কেি পধেত। ধতধন
িাংোণ্ডদণ্ডির েণ্ডিোচ্চ কিোমধরক পু রস্কার স্বািীনতা পদক এিং একুণ্ডি পদণ্ডক
িূধষত িণ্ডযধেণ্ডেন । ধতধন িাংো একাণ্ডডধম োধিতে পু রস্কাণ্ডরর প্রাপক ধেণ্ডেন।
ধতধন 30টিরও কিধি পাধেতেপূ ণে িই ধেণ্ডখণ্ডেন। অিোপক রধফকুে ইেোম
মৃ তুেকাণ্ডে িাংো একাণ্ডডধমর েিাপধত ধেণ্ডেন।
প্রযাত িণ্ডেন পদ্মশ্রী পু রস্কারপ্রাি নি ধকণ্ডিার প্রুধি
 পদ্মশ্রী পু রস্কারপ্রাি ওধড়িার একেন েু পধরধচত ধিক্ষ্ক নি ধকণ্ডিার
প্রধি(নি েোর) প্রযাত িণ্ডেন | 9 ই নণ্ডিবর 2021-এ, ধতধন ধিক্ষ্া কক্ষ্ণ্ডত্র
তাাঁর অিদাণ্ডনর েনে পদ্মশ্রী পু রস্কাণ্ডর িূধষত িন। ধতধন ওধড়িার োেপু র
কেোর কাধন্তরা গ্রাণ্ডমর িাধেিা। ক্লাে 7 পাে আউট নি ধকণ্ডিার প্রধি
োেপু ণ্ডর ধিশুণ্ডদর এিং প্রািিযস্কণ্ডদর ধিনামূণ্ডেে ধিক্ষ্া প্রদাণ্ডনর েনে তার
েীিণ্ডনর কণ্ডযক দিক উৎেগে কণ্ডরণ্ডেন এিং এইিাণ্ডি ওধড়িায ধনরক্ষ্রতা
ধনমূ েে করার কক্ষ্ণ্ডত্র তার ধনঃস্বার্ে উত্েণ্ডগের েনে ধতধন েিণ্ডচণ্ডয কিধি
পধরধচত৷
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ধচফ অফ ধডণ্ডফে িাফ কেনাণ্ডরে ধিধপন রাওযাত প্রযাত িণ্ডেন

‘He-Man’ ধিেী এিং কখেনা ধডোইনার মাকে কটের প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন

 ধচফ অফ ধডণ্ডফে িাফ (CDS) কেনাণ্ডরে ধিধপন রাওযাত তাধমেনাড়ুর

 ধি-মোন এিং মািােে অফ দে ইউধনিােে ফ্রোঞ্চাইধের ধিেী এিং কখেনা

কুনু ণ্ডরর কাণ্ডে কিধেকোর দু েটনায প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন । কিধেকোণ্ডর ধতধন

ধডোইনার মাকে কটের প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন । কটের পোণ্ডকধেং ধডোইনার

োড়াও তার স্ত্রী ও িাফ েদেেেি েণ্ডমত 14 েন ধেণ্ডেন। ধেধডএে রাওযাত,

ধিোণ্ডি 1976 োণ্ডে মোণ্ডটণ্ডের োণ্ডর্ তার কমেেীিন শুরু কণ্ডরন । কখেনা

মিু ধেকা রাওযাত এিং আরও 11 েন েি 13 েন দু েটনায প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন

প্রস্তুতকারক মোণ্ডটণ্ডের মািােে অফ দে ইউধনিােে ফ্রোঞ্চাইধের কপিীেু ক্ত

। উইং কমান্ডার পৃ থ্বী ধেং কচৌিান ধেণ্ডেন Mi-17V5-এর পাইেট।

ফ্রন্টমোন ধেণ্ডেন ধি-মোন । ধি-মোন ধেণ্ডেন একেন েু পারধিণ্ডরা কোদ্ধার

ধিণ্ডশ্বর েিণ্ডচণ্ডয িযস্ক কটি ধেণ্ডকটার আইধেন অোি প্রযাত িণ্ডেন
 ধিণ্ডশ্বর েিণ্ডচণ্ডয িযস্ক কটি ধেণ্ডকটার এিং প্রাক্তন ইংধেি ধকংিদধন্ত

প্রতীক, ধকন্তু LGBTQ+ েম্প্রদাণ্ডযর মণ্ডিে একটি আইকন িণ্ডয ওণ্ডঠন।
মােযােম পধরচােক কক এে কেতুমািিন প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন

আইধেন অোি 110 িের িযণ্ডে প্রযাত িণ্ডেন | ডান-িাধত এই ধেমার 1937

 ধকংিদধন্ত মােযােম চেধচ্চত্র ধনমোতা কক এে কেতুমািিন 90 িের িযণ্ডে

োণ্ডে অণ্ডেধেযার ধিরুণ্ডদ্ধ োতীয দণ্ডে অধিণ্ডষক কণ্ডরধেণ্ডেন এিং 1949

প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন | ধতধন তার কমেেীিণ্ডন তাধমে, কতণ্ডেগু এিং ধিধি েি

োে পেেন্ত ধিস্তৃত কোধরযাণ্ডর ধতধন োতটি মোণ্ডচ 10 উইণ্ডকট ধনণ্ডযধেণ্ডেন।

পাাঁচটি িাষায 60টিরও কিধি ধেণ্ডনমা পধরচােনা কণ্ডরণ্ডেন। ধতধন ওদাইে ধনন্নু,

ধবতীয ধিশ্বেু ণ্ডদ্ধর কারণ্ডণ তার কমেেীিন িািাগ্রস্ত িণ্ডযধেে | তাণ্ডক ইংেোণ্ডন্ডর

অনু িঙ্গে পাধেচাকাে, ওণ্ডপ্পাে, আরনাধঝকাধনরম, আচানু ম িাপ্পাযুম ইতোধদর

কগাণ্ডযিা পধরণ্ডষিা MI6-কত ধনেু ক্ত করা িণ্ডযধেে এিং 1949 োণ্ডে ধতধন

মণ্ডতা েনধপ্রয চেধচ্চত্র পধরচােনা কণ্ডরণ্ডেন। ধতধন 10টি োতীয চেধচ্চত্র

কখো কর্ণ্ডক অিের ধনণ্ডযধেণ্ডেন।

পু রস্কারেি 9টি ককরাো রােে পু রস্কার ধেণ্ডতণ্ডেন।

িারণ্ডতর প্রর্ম মধিো মণ্ডনাণ্ডরাগ ধিণ্ডিষজ্ঞ োরদা কমনন প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন

ইংেোণ্ডন্ডর প্রাক্তণ কটি অধিনাযক কর ইধেংওযার্ে প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন

 িারণ্ডতর প্রর্ম মধিো মণ্ডনাণ্ডরাগ ধিণ্ডিষজ্ঞ এিং মানধেক স্বাস্থে
ইনধিটিউণ্ডটর দী েতম দাধযত্ব পােনকারী প্রিান এিং পদ্মিূষণ প্রাি ডাঃ

 ইংেোণ্ডন্ডর প্রাক্তন অধিনাযক কর ইধেংওযার্ে েম্প্রধত প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন | ধতধন

মামিিাইকাোধর্ে োরদা কমনন প্রযাত িণ্ডেন | ধতধন কণোটণ্ডকর মোঙ্গােু রুণ্ডত

কখণ্ডেণ্ডেন এিং 31 মোণ্ডচ কদণ্ডির িণ্ডয অধিনাযকত্ব কণ্ডরণ্ডেন | ধতধন 1993

একটি মােযাধে পধরিাণ্ডর েমগ্রিণ কণ্ডরন। োমাধেক কাণ্ডের েনে 1992
োণ্ডে ধতধন পদ্মিূষণ েম্মাণ্ডন িূধষত িন।

কর্ণ্ডক 1996 োণ্ডের মণ্ডিে ইংেোণ্ডন্ডর ধনিোচকণ্ডদর কচযারমোন ধেণ্ডেন এিং

1958 োে কর্ণ্ডক 1973 োণ্ডের মণ্ডিে ইংেোণ্ডন্ডর িণ্ডয 61টি কটি

1995-96 োণ্ডে দণ্ডের ককাচও ধেণ্ডেন ।

োত কমযাণ্ডদর রােেেিার োংেদ ও ধিেপধত মণ্ডিন্দ্র প্রোদ প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন
 েনতা দে (ইউনাইণ্ডটড) পাটিের োত িাণ্ডরর রােেেিা োংেদ এিং ধিেপধত
মণ্ডিন্দ্র প্রোদ প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন | ধতধন ধিিার কর্ণ্ডক োতটি কমযাণ্ডদর
রােেেিার োংেদ ধেণ্ডেন এিং একিার কোকেিাণ্ডতও ধনিোধচত িণ্ডযধেণ্ডেন
। ধতধন 1980 োণ্ডে কংণ্ডগ্রণ্ডের টিধকণ্ডট প্রর্ম কোকেিায ধনিোধচত িন ।
‘Father of Biodiversity’ নাণ্ডম পধরধচত ই.ও. উইেেন প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন
 প্রাক্তন িািে াডে ধিশ্বধিদোেণ্ডযর েীিধিজ্ঞানী এিং পু ধেৎোর পু রস্কার ধিেযী
ই.ও. উইেেন প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন । মৃ তুেকাণ্ডে তাাঁর িযে ধেে 92 িের ।
পৃ ধর্িীণ্ডক রক্ষ্া করার েনে তাণ্ডক "Darwin’s natural heir" উপাধি প্রদান
করা িণ্ডযধেে |
ধগ্রণ্ডের প্রাক্তন রাষ্ট্রপধত কোণ্ডরাণ্ডোে পাণ্ডপাধেযাে প্রযাত িণ্ডযণ্ডেন
 2010-এর দিণ্ডকর অর্েননধতক েংকণ্ডটর অিস্থায রাষ্ট্রপধত ধিোণ্ডি দাধযত্ব
পােন করা প্রিীণ গ্রীক রােনীধতধিদ কোণ্ডরাণ্ডোে পাণ্ডপাধেযাে প্রযাত
িণ্ডযণ্ডেন | দী েধদণ্ডনর েমােতাধন্ত্রক আইন প্রণ্ডণতা এিং মন্ত্রী কোণ্ডরাণ্ডোে
পাণ্ডপাধেযাে েমােতাধন্ত্রক PASOK পাটিের প্রধতিাতা Andreas

Defence News in Bengali
িারতীয কনৌিাধিনী 4র্ে স্করণ্ডপন-ণ্ডেধণর োিণ্ডমধরন INS কিোণ্ডক কধমিন
কণ্ডরণ্ডে
 িারতীয কনৌিাধিনী মু বাইণ্ডযর কনিাে ডকইযাণ্ডডে কদিীযিাণ্ডি ততধর
কস্কাণ্ডপেন-ণ্ডেণীর োিণ্ডমধরন কিোণ্ডক কধমিন কণ্ডরণ্ডে। INS কিো িে
কােিারী, খাণ্ডিধর এিং করণ্ডের পণ্ডর প্রণ্ডেে 75 ধেধরণ্ডের চতুর্ে োিণ্ডমধরন|
এটি েমু দ্রপর্ রক্ষ্া ও েু রধক্ষ্ত করণ্ডত োিােে করণ্ডি । এটি ফ্রাণ্ডের কমোেে
কনিাে গ্রুণ্ডপর েিণ্ডোধগতায Mazagon Dock Shipbuilders Ltd বারা
ধনধমেত িণ্ডযধেে।
NCC 73 তম প্রধতিা ধদিে উদোপন করণ্ডে
 নোিনাে কোণ্ডডট কপেে(NCC) িারতীয েিস্ত্র িাধিনীর েু ি িাখা এিং
ধিণ্ডশ্বর িৃ িত্তম ইউধনফমেিারী েু ি েংগঠন 28 নণ্ডিবর উত্থাপণ্ডনর 73তম
িাধষেকী পােন করণ্ডে। NCC ধদিেটি প্রধত িের নণ্ডিবণ্ডরর চতুর্ে রধিিার

Papandreou-এর ধনি ধেণ্ডেন। ধতধন 2005 কর্ণ্ডক 2015 এর মণ্ডিে দুটি

পাধেত িয | কোণ্ডডটণ্ডদর ধমধেে, রক্তদান ধিধির এিং োমাধেক উন্নযন

কমযাণ্ডদ দাধযত্ব পােন কণ্ডরন।

কমেেূধচণ্ডত অংিগ্রিণ্ডণর মিে ধদণ্ডয োরা কদণ্ডি উদোপন ধদিে পাধেত িণ্ডে।
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IAF পাোণ্ডি প্রর্ম S-400 এযার ধডণ্ডফে ধেণ্ডিম কমাতাণ্ডযন কণ্ডরণ্ডে

স্বধণেম ধিেয পণ্ডিের উণ্ডবািন করণ্ডেন প্রধতরক্ষ্া মন্ত্রী রােনার্ ধেং

 ইধন্ডযান এযার কফােে (IAF) পধিম পাোি কেেণ্ডর S-400 এযার ধডণ্ডফে
ধমোইে ধেণ্ডিণ্ডমর প্রর্ম কস্কাযারন কমাতাণ্ডযন কণ্ডরণ্ডে, ো পাধকস্তান এিং
চীণ্ডনর ধিমান িামোণ্ডক প্রধতিত করণ্ডি । S-400 এযার ধডণ্ডফে ধেণ্ডিম
িারত রাধিযার কাে কর্ণ্ডক প্রায 35,000 ককাটি টাকার ধিধনমণ্ডয চুধক্তিদ্ধ
িণ্ডযধেে এিং 400 ধকণ্ডোধমটার পেেন্ত ধিমাণ্ডনর আেমণ কমাকাণ্ডিোর েনে
িারতণ্ডক পাাঁচটি কস্কাযারন প্রদান করা িণ্ডি।
Hindustan Aeronautics Limited (HAL) 83 টি LCA Tejas Mk1A
ফাইটাণ্ডরর েনে BEL এর োণ্ডর্ চুধক্ত স্বাক্ষ্র কণ্ডরণ্ডে

 প্রধতরক্ষ্া মন্ত্রী রােনার্ ধেং 1971 োণ্ডের েু ণ্ডদ্ধ িারণ্ডতর ধিেণ্ডযর 50 িের

 ধিিু স্তান অোণ্ডরানটিক্স ধেধমণ্ডটড (HAL) িারত ইণ্ডেকট্রধনক্স ধেধমণ্ডটড
(BEL) এর োণ্ডর্ 83টি LCA (িােকা কমিোট এযারোফ্ট) কতেে Mk1A
ফাইটার এযারোফ্ট কপ্রাগ্রাণ্ডমর েনে 20 িরণ্ডনর ধেণ্ডিণ্ডমর ধিকাি ও
েরিরাণ্ডির েনে 2,400 ককাটি টাকার চুধক্ত স্বাক্ষ্র কণ্ডরণ্ডে। চুধক্তর েমযকাে
5 িেণ্ডরর অর্োৎ 2023 কর্ণ্ডক 2028 োে পেেন্ত।
িারত ওধড়িার উপকূণ্ডে ‘অধগ্ন ধপ’ কক্ষ্পণাণ্ডস্ত্রর েফে পরীক্ষ্া চাধেণ্ডযণ্ডে

 ইণ্ডিন্টটি 1971 োণ্ডে িারণ্ডতর ধিেণ্ডযর 50 িের িণ্ডর িেরিোপী উদোপণ্ডনর

 ধডণ্ডফে ধরোচে অোন্ড কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট অগোনাইণ্ডেিন (DRDO) বারা
ওধড়িার উপকূণ্ডে পারমাণধিক কক্ষ্পণাস্ত্র 'অধগ্ন প্রাইম' েফেিাণ্ডি পরীক্ষ্া
করা িণ্ডযণ্ডে। DRDO েম্প্রধত 7 ধডণ্ডেবর েণ্ডমাে েু পারেধনক েুে
কক্ষ্পণাণ্ডস্ত্রর িাযু েংস্করণ্ডণর েফে পরীক্ষ্া চাধেণ্ডযণ্ডে ো েণ্ডমাণ্ডের উন্নযণ্ডন
একটি "উণ্ডিখণ্ডোগে মাইেফেক" ধেে।
ধমোইে েম্পণ্ডকে :

 ধডণ্ডফে ধরোচে অোন্ড কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট অগোনাইণ্ডেিন (DRDO) েফেিাণ্ডি

 অধগ্ন-ধপ অধগ্ন কেণীর কক্ষ্পণাণ্ডস্ত্রর একটি নতুন প্রেণ্ডমর আপণ্ডগ্রণ্ডডড েংস্করণ
। এটি 1,000 কর্ণ্ডক 2,000 ধকণ্ডোধমটার করে েি একটি ধব-পেোণ্ডযর
কোধনিারাইেড ধমোইে।
 িোধেধিক ধমোইে অধগ্ন 3 এর ওেণ্ডনর অণ্ডিেক এিং কট্রন িা রাস্তা কর্ণ্ডক
উৎণ্ডক্ষ্পণ করা কেণ্ডত পাণ্ডর।
িারত ওধড়িা উপকূণ্ডে ‘প্রেয’ ধমোইণ্ডের েফে পরীক্ষ্া কণ্ডরণ্ডে
 িারত ওধড়িা উপকূণ্ডে কদিীযিাণ্ডি ততধর, োরণ্ডফে কর্ণ্ডক োরণ্ডফে
ধমোইে 'প্রেয'-এর প্রর্ম লাইট পরীক্ষ্া েফেিাণ্ডি েম্পূ ণে কণ্ডরণ্ডে।
প্রধতরক্ষ্া গণ্ডিষণা উন্নযন েংস্থা বারা ততধর কঠিন-জ্বাোধন, েু দ্ধণ্ডক্ষ্ণ্ডত্রর
ধমোইে িারতীয িোধেধিক ধমোইে কমেেূধচর পৃ থ্বী প্রধতরক্ষ্া োণ্ডনর উপর
ধিধত্ত কণ্ডর ততধর িণ্ডযণ্ডে । এধপণ্ডে আব্দু ে কাোম বীপ কর্ণ্ডক ধমোইেটি
উৎণ্ডক্ষ্পণ করা িণ্ডযণ্ডে।
ধমোইে েম্পণ্ডকে :
 নতুন এই ধমোইেটি আিা িোধেধিক ট্রোণ্ডেেধর অনু েরণ কণ্ডর এিং ধনযন্ত্রণ,
ধনণ্ডদে ধিকা ও ধমিন অোেগধরদমগুধেণ্ডক তিি কণ্ডর উচ্চ ধডধগ্র ধনিুেেতার
োণ্ডর্ ধনিোধরত েণ্ডক্ষ্ে কপৌাঁণ্ডেণ্ডে । 150 কর্ণ্ডক 500 ধকধম করণ্ডের োণ্ডর্,
'প্রেয' েধেড প্রণ্ডপোন্ট রণ্ডকট কমাটর এিং অনোনে নতুন প্রেু ধক্ত বারা চাধেত
। ধমোইে গাইণ্ডডে ধেণ্ডিণ্ডমর মণ্ডিে রণ্ডযণ্ডে অতোিু ধনক কনধিণ্ডগিন এিং
ইধন্টণ্ডগ্রণ্ডটড এধিওধনক্স।
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পূ ধতে ণ্ডত ‘স্বধণেম ধিেয পণ্ডিের’ উণ্ডবািন কণ্ডরণ্ডেন। উণ্ডবািনী অনু িাণ্ডন ধতধন
‘Wall of Fame -1971 Indo-Pak War’ এর উণ্ডবািন কণ্ডরন। স্বধণেম
ধিেয পিে িে 2021 োণ্ডের 12 ধডণ্ডেবর তাধরণ্ডখ নযাধদধির ইধন্ডযা কগট
েণ্ডন েিস্ত্র িাধিনীর িীরত্ব ও কপিাদাধরত্ব এিং িারত-পাধকস্তান 1971 েু ণ্ডদ্ধ
িাংোণ্ডদণ্ডির স্বািীনতায তাণ্ডদর অিদাণ্ডনর স্মরণ্ডণ আণ্ডযাধেত িওযা একটি
অনু িান।
েমাধি ধচধিত কণ্ডর৷ উণ্ডবািণ্ডনর পণ্ডর অনু িানটি েনোিারণ্ডণর েনে উমু ক্ত
করা িণ্ডি৷ িাংোণ্ডদি কর্ণ্ডক আো িেধক্তেি অণ্ডনক গণেমানে িেধক্ত উপধস্থত
র্াকণ্ডিন।
DRDO েফেিাণ্ডি ধপনাকা এক্সণ্ডটণ্ডন্ডড করে 2021 পরীক্ষ্া কণ্ডরণ্ডে
ধপনাকা এক্সণ্ডটণ্ডন্ডড করে (ধপনাকা-ER), এধরযা ধডনাযাে ধমউধনিন
(ADM) এিং কদিীযিাণ্ডি উন্নত ধফউণ্ডের েফেিাণ্ডি পরীক্ষ্া-ধনরীক্ষ্া
কণ্ডরণ্ডে । পরীক্ষ্াটি ওধড়িা উপকূণ্ডের চধন্ডপু ণ্ডরর ইধন্টণ্ডগ্রণ্ডটড কটি করে
(ITR) কর্ণ্ডক পধরচাধেত িণ্ডযধেে । পরীক্ষ্ার েময ধিধিন্ন করণ্ডে মাধিিোণ্ডরে রণ্ডকট েঞ্চার (MRLs) কর্ণ্ডক কমাট 25টি উন্নত ধপনাকা রণ্ডকট
ধনণ্ডক্ষ্প করা িণ্ডযধেে।
 এটি 45 ধকণ্ডোধমটার পেেন্ত েক্ষ্েিস্তু র্ধ্ংে করণ্ডত পাণ্ডর এিং ঐ একই েমণ্ডয
ITR এিং প্রুফ অোন্ড এক্সণ্ডপধরণ্ডমন্টাে এিাধব্লিণ্ডমন্ট (PXE) বারা
ধনণ্ডযাধেত কটধেণ্ডমট্রি, রাডার এিং ইণ্ডেণ্ডরা-অপটিকোে ট্রোধকং ধেণ্ডিম েি
করে বারা এই কক্ষ্পণাস্ত্রগুধের লাইট পর্ ট্রোক করা িণ্ডযধেে।
IAF-DRDO লাইট-পরীধক্ষ্ত কিধেকোর SANT ধমোইে েঞ্চ কণ্ডরণ্ডে
 ধডণ্ডফে ধরোচে অোন্ড কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট অগোনাইণ্ডেিন (DRDO) এিং
িারতীয ধিমান িাধিনী (IAF) রােস্থাণ্ডনর কপাখরান করে কর্ণ্ডক কদিীযিাণ্ডি
ধডোইন করা এিং উন্নত কিধেকোর েঞ্চ (এযার-েঞ্চড) িোন্ড-অফ
অোধন্ট-টোঙ্ক (SANT) ধমোইেটি েফেিাণ্ডি পরীক্ষ্া কণ্ডরণ্ডে। প্রর্মিাণ্ডরর
মণ্ডতা এটি একটি রাধিযান Mi-35 কিধেকোর গানধিপ কর্ণ্ডক উৎণ্ডক্ষ্পণ
করা িণ্ডযধেে।
ধমোইেটি েম্পণ্ডকে :
 এটি একটি অতোিু ধনক ধমধেধমটার ওণ্ডযি ধেকার ধদণ্ডয েধিত ো ধনরাপদ
দূরত্ব কর্ণ্ডক উচ্চ ধনিুেে োইক ক্ষ্মতা প্রদান কণ্ডর।
 এটি 10 ধকধম পেেন্ত পধরেণ্ডর েক্ষ্েগুধেণ্ডক ধনরণ্ডপক্ষ্ করণ্ডত পাণ্ডর। SANT
কক্ষ্পণাণ্ডস্ত্রর ধডোইন ও ধিকাি কণ্ডরণ্ডে গণ্ডিষণা ককন্দ্র ইমারত, িাযদ্রািাদ।
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মােবীণ্ডপ িারত-মােবীণ্ডপর কেৌর্ োমধরক মিড়া EKUVERIN অনু ধিত
িণ্ডযণ্ডে

িারতীয কেনািাধিনী েু ণ্ডদ্ধর োমধরক েদর দফতণ্ডরর MCTE কত ককাযান্টাম

 মােবীণ্ডপর কািিু বীণ্ডপ িারত ও মােবীণ্ডপর মণ্ডিে মিড়া EKUVERIN21-এর 11তম েংস্করণটি অনু ধিত িণ্ডযণ্ডে। ধদণ্ডিধি িাষায একুণ্ডিধরন মাণ্ডন
"িন্ধু"। এটি একটি ইণ্ডিা-আেে িাষা। এর মািেণ্ডম িারণ্ডত োক্ষ্াবীপ এিং
মােবীণ্ডপর উণ্ডিখ করা িয। মিড়াটি স্থে ও েমু দ্র উিয কক্ষ্ণ্ডত্রই
আন্তঃোধতক েন্ত্রােিাদণ্ডক কিাঝার কক্ষ্ণ্ডত্র, েন্ত্রাে দমন এিং কাউন্টারইনোণ্ডেেধে অপাণ্ডরিন পধরচােনা এিং েণ্ডিোত্তম োমধরক অনু িীেন ও
অধিজ্ঞতা িাগ করার কক্ষ্ণ্ডত্র উিয কদণ্ডির েিস্ত্র িাধিনীর মণ্ডিে েমিয ও
আন্তঃ-কােেক্ষ্মতা িাড়াণ্ডি।

 িারতীয কেনািাধিনী মিেপ্রণ্ডদণ্ডির ইণ্ডিাণ্ডর ধমধেটাধর কিডণ্ডকাযাটোর অফ
ওযার (Mhow), ধমধেটাধর কণ্ডেে অফ কটধেকধমউধনণ্ডকিন

 কণ্ডঠার প্রধিক্ষ্ণ্ডণর পািাপাধি, কেৌর্ োমধরক মিড়ায প্রধতরক্ষ্া েিণ্ডোধগতা
এিং ধবপাধক্ষ্ক েম্পকে িাড়াণ্ডত োংস্কৃধতক ও েীড়া কােেেমও অন্তিুেক্ত
র্াকণ্ডি। িারত মিাোগরীয অঞ্চণ্ডে উদীযমান ধনরাপত্তার গধতিীেতার
মািেণ্ডম মােবীণ্ডপর োণ্ডর্ িারণ্ডতর েম্পকে কোরদার করণ্ডত এই মিড়া
অণ্ডনকটাই োিােে করণ্ডি | অনু িীেনটি 2008 োে কর্ণ্ডক িারত এিং
মােবীণ্ডপর মণ্ডিে পধরচাধেত িণ্ডে। 2019 োণ্ডে মিড়াটি পু ণ্ডন, মিারাণ্ডষ্ট্র এিং
2018 োণ্ডে মােবীণ্ডপ অনু ধিত িণ্ডযধেে।
GRSE িারতীয কনৌিাধিনীর েনে প্রর্ম িৃ িৎ োণ্ডিে কিণ্ডেে Sandhayak চােু
কণ্ডরণ্ডে
 িারতীয োিাে ধনমোতা গাণ্ডডেন ধরচ ধিপধির্ল্ােে অোন্ড ইধেধনযােে (GRSE)
িারতীয কনৌিাধিনীর েনে প্রর্ম িৃ িৎ োণ্ডিে োিাে চােু করার োণ্ডর্ একটি
নতুন মাইেফেক অেেন কণ্ডরণ্ডে। Sandhayak নাণ্ডম পধরধচত োিােটি
োণ্ডিে কিণ্ডেে োেে (SVL) প্রকণ্ডের অিীণ্ডন ধনধমেত চারটি োিাণ্ডের
ধেধরণ্ডের মণ্ডিে প্রর্ম । এটি GRSE এ ধনধমেত িণ্ডযণ্ডে।
 উণ্ডদ্ভাদনী অনু িাণ্ডন উপধস্থত র্াকা িারণ্ডতর রােে প্রধতরক্ষ্া মন্ত্রী অেয িাট
িণ্ডেণ্ডেন কে, োিাণ্ডের উৎণ্ডক্ষ্পণটি 2030 োণ্ডের মণ্ডিে কদণ্ডির 'নতুন
িারত'-এর স্বণ্ডের েনে একটি নতুন মাইেফেক । চারটি োণ্ডিে োিাে
ধনমোণ্ডণর েনে 2018 োণ্ডের অণ্ডোিণ্ডর িারণ্ডতর প্রধতরক্ষ্া মন্ত্রক এিং
GRSE এই চুধক্তণ্ডত স্বাক্ষ্র কণ্ডরধেে।

েোি স্থাপন কণ্ডরণ্ডে

ইধেধনযাধরং(MCTE) এ ককাযান্টাম েোি স্থাপন কণ্ডরণ্ডে। ককাযান্টাম
প্রেু ধক্তর কক্ষ্ণ্ডত্র িারতীয কেনািাধিনীর গণ্ডিষণা পরিতী প্রেণ্ডমর
কোগাণ্ডোণ্ডগ পধরণত করণ্ডত এিং িারতীয েিস্ত্র িাধিনীণ্ডত ধেণ্ডোগ্রাধফর
িতে মান িেিস্থাণ্ডক কপাি ককাযান্টাম ধেণ্ডোগ্রাধফণ্ডত (PQC) রূপান্তধরত
করণ্ডত োিােে করণ্ডি। মূ ে োি কক্ষ্ত্রগুধের মণ্ডিে রণ্ডযণ্ডে ককাযান্টাম
কধম্পউটিং, ককাযান্টাম কী ধডধেধিউিন, ককাযান্টাম কধমউধনণ্ডকিন এিং
কপাি ককাযান্টাম ধেণ্ডোগ্রাধফ।
DRDO েফেিাণ্ডি 'অিোে'-এর লাইট পরীক্ষ্া কণ্ডরণ্ডে
 ধডণ্ডফে ধরোচে অোন্ড কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট অগোনাইণ্ডেিন (ধডআরধডও) ওধডিা
উপকূণ্ডে চধন্ডপু ণ্ডর ইধন্টণ্ডগ্রণ্ডটড কটি করে কর্ণ্ডক কদিীযিাণ্ডি ধনধমেত উন্নত
উচ্চ-গধতর এক্সণ্ডপণ্ডন্ডিে এধরযাে টাণ্ডগেট (HEAT) 'অিোে'-এর একটি
লাইট পরীক্ষ্া েফেিাণ্ডি পধরচােনা কণ্ডরণ্ডে। এর ট্রাযাণ্ডের েময, উচ্চ
েিনিীেতার োণ্ডর্ খু ি কম উচ্চতায একটি উচ্চ োিেধনক গধতর
ট্রোণ্ডেণ্ডোধর প্রদধিেত িণ্ডযধেে। এটি অোণ্ডরানটিকোে কডণ্ডিেপণ্ডমন্ট
এিািধেিণ্ডমন্ট (এধডই), ধডআরধডও পরীক্ষ্াগার এিং অনোনে পরীক্ষ্াগার
বারা ততধর করা িণ্ডযণ্ডে।
ASIGMA: িারতীয কেনািাধিনী ইন-িাউে কমণ্ডেধেং অোপ চােু কণ্ডরণ্ডে
 িারতীয কেনািাধিনী ‘ASIGMA’ (আধমে ধেধকউর ইনধডধেধনযাে
কমণ্ডেধেং অোধপ্লণ্ডকিন) নাণ্ডম একটি কমণ্ডেধেং অোধপ্লণ্ডকিন চােু কণ্ডরণ্ডে।
এটি একটি নতুন প্রেণ্ডমর ওণ্ডযি-ধিধত্তক অোধপ্লণ্ডকিন, ো েম্পূ ণরূে ণ্ডপ
কেনািাধিনীর কপেে অফ ধেগনোণ্ডের অধফোরণ্ডদর একটি দে বারা ততধর করা
িণ্ডযণ্ডে৷ এটি আধমে ওযাইড এধরযা কনটওযাকে (AWAN) কমণ্ডেধেং
অোধপ্লণ্ডকিণ্ডনর ধিকে ধিোণ্ডি কাে করণ্ডি, ো গত 15 িের িণ্ডর পধরণ্ডষিাণ্ডত
রণ্ডযণ্ডে।
Books & Authors News in Bengali
ডঃ করখা কচৌিু রীর কেখা “India’s Ancient Legacy of Wellness” নামক
একটি িই প্রকাধিত িণ্ডযণ্ডে
 মিারাণ্ডষ্ট্রর গিনের িগত ধেং ককাধিযাধরর উপধস্থধতণ্ডত ডাঃ করখা কচৌিু রীর
কেখা “India’s Ancient Legacy of Wellness” ধিণ্ডরানাণ্ডমর একটি িই
প্রকাধিত িণ্ডযণ্ডে । এটি ধিশ্ব ধডধেটাে ধদিে (WDD) উদোপন উপেণ্ডক্ষ্
চােু করা িণ্ডযধেে । িইটির মািেণ্ডম মানু ণ্ডষর প্রকৃধতর কাোকাধে র্াকার গুরুত্ব
েম্পণ্ডকে িণেনা করা িণ্ডযণ্ডে |
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এেএে ওণ্ডিরয এর কেখা “Rewinding the first 25 years of MeitY!”
ধিণ্ডরানাণ্ডমর একটি িই প্রকাধিত িণ্ডযণ্ডে

ডঃ িিী র্ারুর ‘Pride, Prejudice and Punditry’ ধিণ্ডরানাণ্ডমর একটি িই েঞ্চ
কণ্ডরণ্ডেন

 MeitY-এর েধচি অেয প্রকাি োিধন ইণ্ডেকট্রধনক্স অোন্ড ইনফরণ্ডমিন
কটকণ্ডনােধে (MeitY) মন্ত্রণ্ডকর প্রাক্তন উপণ্ডদষ্টা এে এে ওণ্ডিরয রধচত
“Rewinding the first 25 years of MeitY!” ধিণ্ডরানাণ্ডমর একটি িই
েঞ্চ কণ্ডরণ্ডেন । িইটিণ্ডত েধচি অেয প্রকাি োিধন MeitY-এর অিীণ্ডন
উপণ্ডদষ্টা ধিণ্ডেণ্ডি তার কমে েীিণ্ডনর অধিজ্ঞতা, চোণ্ডেে প্রিৃধত ধিস্তৃতিাণ্ডি
উণ্ডিখ কণ্ডরণ্ডেন|
কিঙ্কাইযা নাইডু ‘Gandhi Topi Governor’ ধিণ্ডরানাণ্ডমর কতণ্ডেগু িই প্রকাি
কণ্ডরণ্ডেন

 প্রাক্তন ককন্দ্রীয মন্ত্রী এিং কোকেিার োংেদ ড. িিী র্ারুণ্ডরর 23 তম িই
‘Pride, Prejudice and Punditry’ কতণ্ডেঙ্গানার িাযদ্রািাণ্ডদ েঞ্চ করা

 িারণ্ডতর উপরাষ্ট্রপধত এম কিঙ্কাইযা নাইডু অন্ধ্রপ্রণ্ডদণ্ডির েরকাধর িাষা
কধমিণ্ডনর কচযারমোন পদ্ম পু রস্কারপ্রাি ডের ইযারোগড্ডা েক্ষ্মী প্রোণ্ডদর
titled ‘Gandhi Topi Governor’ ধিণ্ডরানাণ্ডমর কতণ্ডেগুণ্ডত িই প্রকাি
কণ্ডরণ্ডেন। িইটিণ্ডত িোধরিার ইদপু গাধন্ত রা ণ্ডিন্দ্র রাও-এর েীিন েবণ্ডন্ধ
িণেনা করা িণ্ডযণ্ডে । আই আর রাও ধেণ্ডেন একেন ধিধিষ্ট স্বািীনতা েংগ্রামী,
আইন প্রণ্ডণতা এিং ধেটিি প্রিােণ্ডন ককন্দ্রীয প্রণ্ডদণ্ডির গিনের।
রাহুে রাওণ্ডযণ্ডের কেখা ‘রাে কাপু র: দে মািার অোট ওযাকে ’ নামক িইটি
প্রকাধিত িণ্ডযণ্ডে
 িারণ্ডতর উপ-রাষ্ট্রপধত এম কিঙ্কাইযা নাইডু রাহুে রাওণ্ডযণ্ডের কেখা 'রাে
কাপু র: দে মািার অোট ওযাকে ' ধিণ্ডরানাণ্ডমর একটি িই প্রকাি কণ্ডরণ্ডেন। রাে
কাপু ণ্ডরর 97তম েমিাধষেকীর োণ্ডর্ ধমে করণ্ডখ নতুন ধদধির ইধন্ডযা িোধিটোট
কেন্টাণ্ডর িইটির েঞ্চ অনু িাণ্ডনর আণ্ডযাধেত িণ্ডযধেে। িাইে কপ্রধেণ্ডডন্ট
িইটিণ্ডক "কপ্রম এিং উত্েণ্ডগের েম" ধিোণ্ডি িণেনা কণ্ডরণ্ডেন।
এেএে ওণ্ডিরয এর কেখা “Rewinding the first 25 years of MeitY!”
ধিণ্ডরানাণ্ডমর একটি িই প্রকাধিত িণ্ডযণ্ডে
 MeitY-এর েধচি অেয প্রকাি োিধন ইণ্ডেকট্রধনক্স অোন্ড ইনফরণ্ডমিন
কটকণ্ডনােধে (MeitY) মন্ত্রণ্ডকর প্রাক্তন উপণ্ডদষ্টা এে এে ওণ্ডিরয রধচত
“Rewinding the first 25 years of MeitY!” ধিণ্ডরানাণ্ডমর একটি িই
েঞ্চ কণ্ডরণ্ডেন । িইটিণ্ডত েধচি অেয প্রকাি োিধন MeitY-এর অিীণ্ডন
উপণ্ডদষ্টা ধিণ্ডেণ্ডি তার কমে েীিণ্ডনর অধিজ্ঞতা, চোণ্ডেে প্রিৃধত ধিস্তৃতিাণ্ডি
উণ্ডিখ কণ্ডরণ্ডেন|
“Watershed: How We Destroyed India’s Water And How We Can
Save It” নামক একটি িই প্রকাধিত িণ্ডযণ্ডে
 েু িরম ক্লাইণ্ডমট ইনধিটিউণ্ডটর প্রধতিাতা মৃ দুযাো রণ্ডমি “Watershed:
How We Destroyed India’s Water And How We Can Save It”
ধিণ্ডরানাণ্ডমর একটি নতুন িই ধেণ্ডখণ্ডেন৷ মৃ দুযাো রণ্ডমি “The Climate
Solution” এর কেখক এিং ধতধন েেিাযু েমেো ধনণ্ডয ধনযধমত কেণ্ডখন ।
এোড়াও ধতধন ওযার্ল্ে ওযাইর্ল্োইফ ফান্ড (WWF) এিং িারণ্ডতর ট্রাধি
কিাণ্ডডের েদেে | এোড়া ধতধন অন্ধ্রপ্রণ্ডদণ্ডির(এধপ)- নোিনাে ইনধিটিউট
অফ কটকণ্ডনােধে এর গিনের কিাণ্ডডের কচযারপারেন।
50

িণ্ডযণ্ডে ৷ এই িইটিণ্ডত দিটি ধিিাগ রণ্ডযণ্ডে, প্রধতটি একটি ধনধদে ষ্ট ধিষয কেমন
আিু ধনক িারণ্ডতর ইধতিাে, িারতীয রােনীধত ইতোধদর েনে েু ক্ত ৷ ধতধন
2019 োণ্ডের 'োধিতে একাণ্ডডধম পু রস্কার' ধেণ্ডতণ্ডেন, তাাঁর িই - 'অোন এরা
অফ ডাকে ণ্ডনে'-এর েনে পু রস্কৃত িণ্ডযণ্ডে৷
 িইটি ডের র্ারুণ্ডরর কেখার 50 িেণ্ডররও কিধি েমযণ্ডক ধচধিত কণ্ডর। তার
প্রর্ম কোট গেটি োপা িণ্ডযধেে েখন তার িযে ধেে মাত্র 10 এিং তারপর
কর্ণ্ডক ধতধন 5 ধমধেযণ্ডনরও কিধি িব্দ প্রকাি কণ্ডরণ্ডেন — িই, েংিাদপত্র,
মোগাধেন, োনোে, অনোইন ধমধডযা ইতোধদণ্ডত — ধিস্তৃত ধিষণ্ডযর উপর।
উপ-রাষ্ট্রপধত ‘The Midway Battle: Modi’s Roller-coaster Second Term’
নামক িইটি প্রকাি কণ্ডরণ্ডেন
 উপ-রাষ্ট্রপধত (ধিধপ) এম. কিঙ্কাইযা ‘The Midway Battle: Modi’s
Roller-coaster Second Term’ ধিণ্ডরানাণ্ডমর একটি িই প্রকাি কণ্ডরণ্ডেন,
ো কগৌতম ধচন্তামধণ রধচত এিং ব্লুমেিাধর ইধন্ডযা নতুন ধদধির উপ-রাষ্ট্রপধত
ধনিাণ্ডে প্রকাধিত। িইটিণ্ডত িারণ্ডতর রােননধতক পধরধস্থধত উণ্ডিখ করা
িণ্ডযণ্ডে। এটি িতে মান প্রিানমন্ত্রী নণ্ডরন্দ্র কমাদীর ধবতীয কমযাদণ্ডক ধচধিত কণ্ডর।
েম্মু ও কাশ্মীর পু নগেঠন আইন, ধতন তাোক, নাগধরকত্ব (েংণ্ডিািন) আইণ্ডনর
পািাপাধি কৃধষ আইণ্ডনর মণ্ডতা ধিধিন্ন আইণ্ডনর উপর এই িইটি আণ্ডোকপাত
কণ্ডরণ্ডে।
প্রিাত কুমাণ্ডরর কেখা ‘Public Service Ethics- A Quest for Naitik
Bharat’-নামক একটি িই প্রকাধিত িণ্ডযণ্ডে
 িারণ্ডতর উপ-রাষ্ট্রপধত এম কিঙ্কাইযা নাইডু নতুন ধদধির উপ-রাষ্ট্রপধত
ধনিাণ্ডে আইধে কেন্টার ফর গিনেোে বারা প্রকাধিত প্রিাত কুমাণ্ডরর কেখা
‘Public Service Ethics- A Quest for Naitik Bharat ' নামক একটি
িই এর প্রকাি কণ্ডরণ্ডেন কণ্ডরণ্ডেন। িইটি মানু ণ্ডষর চধরণ্ডত্রর িহুমাধত্রক
উপাদান, েীিণ্ডনর একটি উপায ধিোণ্ডি তনধতক নীধতর অনু িীেনণ্ডক তুণ্ডে
িণ্ডর। এটি েরকারী িােন িেিস্থার েিািধদধিতা, েততা, স্বেতা এিং
ধিশ্বস্থতার গুরুত্ব ধচধিত কণ্ডর।
“1971: Charge of the Gorkhas and Other Stories” নামক একটি নতুন িই
প্রকাধিত িণ্ডযণ্ডে
 “1971: Charge of the Gorkhas and Other Stories” নামক একটি
নতুন িই োর মািেণ্ডম 1971 োণ্ডের িারত-পাধকস্তান েু ণ্ডদ্ধর েতে টনাগুধে
তুণ্ডে িরা িণ্ডযধেে, তার প্রকাি িণ্ডযণ্ডে৷ িইটিণ্ডত লাইট কেফণ্ডটনোণ্ডন্টর
টনা কর্ণ্ডক শুরু কণ্ডর আিু ধনক োমধরক ইধতিাণ্ডের 'কিষ খু কধর িামো'
পেেন্ত তুণ্ডে িরা িণ্ডযণ্ডে |
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ধি এে ইধিরা দণ্ডত্তর কেখা ‘Dr V L Dutt: Glimpses of a Pioneer’s Life
Journey’ ধিণ্ডরানাণ্ডমর একটি িই প্রকাধিত িণ্ডযণ্ডে
 িারণ্ডতর উপরাষ্ট্রপধত এম কিঙ্কাইযা নাইডু তাধমেনাড়ুর কচন্নাইণ্ডত ককধেধপ
গ্রুণ্ডপর কচযারপােেন ও িেিস্থাপনা পধরচােক ডের ধি এে ইধিরা দণ্ডত্তর
কেখা ‘Dr V L Dutt: Glimpses of a Pioneer’s Life Journey’
ধিণ্ডরানাণ্ডমর একটি িই প্রকাি কণ্ডরণ্ডেন । িইটি ককধেধপ গ্রুণ্ডপর প্রাক্তন
কচযারমোন প্রযাত কিোগাপু ধদ েক্ষ্মণ দত্ত (ধিএে দত্ত) এর েীিণ্ডনর উপর
ধিধত্ত কণ্ডর কেখা িণ্ডযণ্ডে ।
 ডের ধি এে ইধিরা দত্ত ধেণ্ডেন একেন েু পধরধচত ধিেপধত, েমােণ্ডেিী
এিং দূরদিী, ধেধন তরুণ উণ্ডদোক্তাণ্ডদর একটি প্রেমণ্ডক প্রিাধিত কণ্ডরধেণ্ডেন

িারতীয করে মধনপু ণ্ডর ধিণ্ডশ্বর েিণ্ডচণ্ডয উঁচু ধপযার ধেে ধনমোণ করণ্ডে
 িারতীয করেওণ্ডয মধণপু র ধিণ্ডশ্বর েিণ্ডচণ্ডয উঁচু ধপযার করেওণ্ডয কেতু ধনমোণ
করণ্ডে। মধণপু ণ্ডর করেওণ্ডযর উচ্চাধিোষী প্রকে িে ধেধরিাম-ইম্ফে
করেোইণ্ডনর অংি, ো কিষ পেেন্ত উত্তর-পূ িে রােেটিণ্ডক কদণ্ডির িাধক অংণ্ডির
োণ্ডর্ েংেু ক্ত করার েনে ধনধমেত একটি নতুন েডণ্ডগে োইণ্ডনর অংি।
িতে মাণ্ডন, ইউণ্ডরাণ্ডপর মধন্টধনণ্ডগ্রাণ্ডত ধনধমেত 139-ধমটার উচ্চ মাো-ধরণ্ডেকা
িাযাডাে বারা েিণ্ডচণ্ডয েবা ধপযার কেতুর করকডে রণ্ডযণ্ডে।
কতণ্ডেঙ্গানায আন্তেোধতক োধেধে ও মিেস্থতা ককণ্ডন্দ্রর উণ্ডবািন করা িণ্ডযণ্ডে

। কফডাণ্ডরিন অফ ইধন্ডযান কচবারে অফ কমােে অোন্ড ইন্ডাধের

 িারণ্ডতর প্রিান ধিচারপধত (CJI) এনধি রমনা এিং কতণ্ডেঙ্গানার মু খেমন্ত্রী কক

(এফআইধেধেআই) েিাপধত ধিোণ্ডি ধতধন 1991-92 োণ্ডের গুরুত্বপূ ণে

চন্দ্রণ্ডিখর রাও কতণ্ডেঙ্গানার িাযদ্রািাণ্ডদর নানকরামগুড়ায ধফধনক্স ধিণ্ডক

িেরগুধেণ্ডত েরকার ও ধিণ্ডের মণ্ডিে িেিিান পূ রণ করণ্ডত গুরুত্বপূ ণে িূধমকা

টাওযাণ্ডর িারণ্ডতর প্রর্ম আন্তেোধতক োধেধে ও মিেস্থতা ককন্দ্র (IAMC)

পােন কণ্ডরধেণ্ডেন ।

এর উণ্ডবািন কণ্ডরণ্ডেন । ককণ্ডন্দ্রর তাধেকািুক্ত মানুণ্ডষরা আন্তেোধতকিাণ্ডি

এম কিঙ্কাইযা নাইডু “The Turnover Wizard – Saviour Of Thousands”

প্রিংধেত োধেধেকারী এিং ধেঙ্গাপু র ও েু ক্তরাণ্ডেের মণ্ডতা কদণ্ডির

ধিণ্ডরানাণ্ডমর একটি িই প্রকাি কণ্ডরণ্ডেন

মিেস্থতাকারীণ্ডদর অন্তিুেক্ত রণ্ডযণ্ডে ।

 িারণ্ডতর উপ-রাষ্ট্রপধত এম কিঙ্কাইযা নাইডু NTPC ধেধমণ্ডটড এিং NBCC

িারণ্ডতর রােে এিং রােিানী: এখন 28টি রােে এিং 8টি ককন্দ্রিাধেত অঞ্চে

(ইধন্ডযা) ধেধমণ্ডটণ্ডডর প্রাক্তন কচযারমোন ও িেিস্থাপনা পধরচােক অরূপ রায

রণ্ডযণ্ডে

কচৌিু রীর আত্মেীিনী “The Turnover Wizard – Saviour Of

 িারত ধিণ্ডশ্বর 7 তম িৃ িত্তম কদি এিং ধিণ্ডশ্বর 2য েনিহুে কদি । কমাট 28টি

Thousands” নামক িইটি প্রকাি কণ্ডরণ্ডেন৷ িইটিণ্ডত অরূপ রায কচৌিু রীর

রােে এিং 8টি ককন্দ্রিাধেত অঞ্চে ধনণ্ডয এটি িারণ্ডতর রােেগুধের একটি

েীিণ্ডনর নানান ধিষয েবণ্ডন্ধ িণেনা করা িণ্ডযণ্ডে | িইটি, দে কমণ্ডট্রা মোন অফ

ইউধনযন গঠন কণ্ডর । িারত রােেগুধের একটি ইউধনযন এিং রােেগুধেণ্ডত

ইধন্ডযা ই শ্রীিরন বারাও েমর্েন করা িণ্ডযণ্ডে ।

রাষ্ট্রপধতর প্রধতধনধি ধিোণ্ডি রােেপাে ধনিোিী ধিিাণ্ডগর প্রিান। িারণ্ডত, প্রধতটি

এম. এম. নারাণ্ডিন কতৃেক িারত-পাধকস্তান েু দ্ধ 1971-এর উপর একটি িই

রাণ্ডেের একটি প্রিােধনক, আইনেিা এিং ধিচার ধিিাগীয রােিানী রণ্ডযণ্ডে

প্রকাধিত িণ্ডযণ্ডে

ধকেু রাণ্ডেের ধতনটি কােেই একটি রােিানীণ্ডত পধরচাধেত িয । এটি এমন

 কেনাণ্ডরে এম এম নারাণ্ডিন ‘Bangladesh Liberation @ 50 years:

একটি অঞ্চে োর ধনেস্ব মু খেমন্ত্রী রণ্ডযণ্ডে । এখাণ্ডন রাণ্ডষ্ট্রর ধনেস্ব আোদা

‘Bijoy’ with Synergy, India-Pakistan war 1971’ নামক একটি িই

েরকার আণ্ডে । রাণ্ডেের কােগুধে কেমন ধনরাপত্তা, স্বাস্থেণ্ডেিা, িােন, রােস্ব

প্রকাি কণ্ডরণ্ডেন, ো িারত ও পাধকস্তাণ্ডনর প্রিীণ তেধনকণ্ডদর েু ণ্ডদ্ধর

উৎপাদন ইতোধদ রােে েরকার বারা পধরচাধেত িয ।

িেধক্তগত ধিিরণ্ডণর েংকেন।

কধেে ধডকিনারী 'NFT' কক 2021 োণ্ডের ওযাডে অফ দে ইযার ধিোণ্ডি ক াষণা

আযাে কমমন "Indian Innings: The Journey of Indian Cricket from

কণ্ডরণ্ডে

1947" নামক একটি িই ধেণ্ডখণ্ডেন

 কধেে ধডকিনারী 'NFT' িব্দটিণ্ডক 2021 োণ্ডের ওযাডে অফ দে ইযার

 আযাে কমমণ্ডনর কেখা ‘Indian Innings: The Journey of Indian

ধিোণ্ডি ক াধষত কণ্ডরণ্ডে | NFT িে "নন-ফাধেিে কটাণ্ডকন" এর েংধক্ষ্ি

Cricket from 1947’ নামক একটি িই প্রকাধিত িণ্ডযণ্ডে। এটি িারতীয

রূপ। কধেে ধডকিনাধর অনু োণ্ডর, NFT কক "একটি অননে ধডধেটাে

ধেণ্ডকণ্ডটর একটি েংকেন এিং গত 70 িেণ্ডরর িারতীয ধেণ্ডকণ্ডটর কিি ধকেু

োটিেধফণ্ডকট ধিোণ্ডি েংজ্ঞাধযত করা িয | এটি একটি ধিেকমে িা

অন্তদৃেধষ্ট ধচধিত কণ্ডরণ্ডে। িইটিণ্ডত প্রিীণ ধেণ্ডকটার কক. এন. প্রিু কর্ণ্ডক ধপ.

েংগ্রিণ্ডোণ্ডগের মণ্ডতা েম্পধত্তর মাধেকানা করকডে করণ্ডত িেিহৃত িয। কধেে

এন. েু িণ্ডরোন এিং ধডধক রুতনগর কর্ণ্ডক রামচন্দ্র গুি এিং েু ণ্ডরি কমনণ্ডনর

ইংধেি ধডকিনাধর লােণ্ডগাণ্ডত িাপোরকধেে বারা প্রকাধিত িয।

েু গণ্ডক কিার করা িণ্ডযণ্ডে |
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কমধরযাম-ওণ্ডযিিার অধিিান 2021 োণ্ডের েনে " vaccine " িব্দটিণ্ডক িেণ্ডরর
কেরা িব্দ ধিোণ্ডি ক াষণা কণ্ডরণ্ডে

ধিিাণ্ডরর ধকেু ধেআই টোগ:

 আণ্ডমধরকান প্রকািনা েংস্থা কমধরযাম-ওণ্ডযিিার 2021 োণ্ডের ওযাডে অফ
দে ইযার ধিোণ্ডি " vaccine " িব্দটিণ্ডক কিণ্ডে ধনণ্ডযণ্ডে। ইংণ্ডরধে িণ্ডব্দর

 কাতারধন চাে

েংজ্ঞা, অর্ে এিং উচ্চারণ্ডণর েনে Merriam-Webster িে আণ্ডমধরকার
েিণ্ডচণ্ডয ধিশ্বস্ত অনোইন অধিিান। এটি 2008 োে কর্ণ্ডক িেণ্ডরর কেরা িব্দ
ক াষণা কণ্ডর আেণ্ডে। " vaccine " িব্দটি 2020 োণ্ডের তুেনায িেণ্ডর 601
িতাংি িৃ ধদ্ধ কপণ্ডযণ্ডে।
পেেটণ্ডনর প্রচাণ্ডরর েনে েম্মু ও কাশ্মীণ্ডর অনু ধিত প্রর্ম অিরিে উৎেি
 েম্মু ও কাশ্মীণ্ডরর কুেগাম কেো প্রিােন এিং পেেটন ধিিাগ েম্মু ও
কাশ্মীণ্ডরর ধিণ্ডিষ কণ্ডর আিরিাে েেপ্রপাণ্ডতর পেেটণ্ডনর উন্নযণ্ডনর েনে
প্রর্ম অিরিে উৎেণ্ডির আণ্ডযােন কণ্ডরণ্ডে। অিরিে েেপ্রপাত, ো
কাশ্মীণ্ডরর "নাযাগ্রা েেপ্রপাত" নাণ্ডমও পধরধচত | এটি েম্মু ও কাশ্মীণ্ডরর
কাশ্মীর উপতেকার দধক্ষ্ণ-পধিমাঞ্চণ্ডের একটি পািাধড় স্থান।
ধদধি পু ধেি "Unnati" নামক ই-োধনেং প্লোটফমে চােু কণ্ডরণ্ডে
 ধদধির পু ধেি কধমিনার রাণ্ডকি আস্থানা অে ইধন্ডযা কাউধেে ফর
কটকধনকোে এডু ণ্ডকিন (AICTE) অধডণ্ডটাধরযাণ্ডম ধদধি পু ধেণ্ডির লোগধিপ
ধস্কম 'YUVA'-এর অিীণ্ডন একটি ই-োধনেং প্লোটফমে Unnati’ চােু
কণ্ডরণ্ডেন। প্রধত িের ধদধি পু ধেি ধিধিন্ন অপরাণ্ডির েনে 1.5 েণ্ডক্ষ্রও কিধি
কোকণ্ডক কগ্রিার কণ্ডর। তাণ্ডদর মণ্ডিে 85 িতাংণ্ডিরও কিধি প্রর্ম টাইমার
এিং মাত্র 10-15 িতাংি পু নরািৃ ধত্ত অপরািী ।
Unnati েম্পণ্ডকে :

 মিু িনী কপইধন্টংে
 মাগাধি পান
 ধেোও খাো
 িািী ধেচু
 িাগেপু ধর োরদােু
ইউণ্ডনণ্ডস্কা কেকাতার দুগোপূ োণ্ডক Intangible Cultural Heritage
ধিণ্ডেণ্ডি স্বীকৃধত ধদণ্ডযণ্ডে
 UNESCO কেকাতার দুগো পূ োণ্ডক 2021 োণ্ডের Intangible Cultural
Heritage তাধেকায েু ক্ত কণ্ডরণ্ডে, ো 331 িেণ্ডরর পু ণ্ডরাণ্ডনা িির এিং
পধিমিঙ্গ রাণ্ডেের িৃ িত্তম িমীয উৎেিণ্ডক আন্তেোধতক স্বীকৃধত ধদণ্ডযণ্ডে ।
ইউণ্ডনণ্ডস্কার এই ক াষণাণ্ডক িাংোর মু খেমন্ত্রী মমতা িণ্ডিোপািোয স্বাগত
োধনণ্ডযণ্ডেন |
 দুগোপূ োর অন্তিুেধক্তর ফণ্ডে, িারত কর্ণ্ডক Intangible Cultural
Heritage এর তাধেকায েংখোটি কিণ্ডড় 14 িণ্ডযণ্ডে । িাংোয 36,946 টি
েম্প্রদাণ্ডযর দুগো পূ োর আণ্ডযােন করা িয । এর মণ্ডিে প্রায 2,500টি
কেকাতায অনু ধিত িয। োম্প্রধতক িেরগুধেণ্ডত, কিি কণ্ডযকটি েংস্থা
ইউণ্ডনণ্ডস্কাণ্ডক উত্েিটিণ্ডক স্বীকৃধত কদওযার েনে অনু ণ্ডরাি কণ্ডরধেে।

 Unnati-িে ধদধি পু ধেি-দধক্ষ্ণ পধিম কেোর একটি ই-োধনেং এিং
োটিেধফণ্ডকিন উণ্ডদোগ ো েু িকণ্ডদর ধিধক্ষ্ত করণ্ডত এিং েমাণ্ডের দুিেে অংি
কর্ণ্ডক স্কুে রপআউটণ্ডদর দক্ষ্তা প্রধিক্ষ্ণ ধদণ্ডত েিাযতা কণ্ডর৷
ককন্দ্র ধিিাণ্ডরর ধমধর্ো মাখানাণ্ডক GI টোগ ধদণ্ডযণ্ডে
 ককন্দ্রীয িাধণেে মন্ত্রণ্ডকর অিীণ্ডন Geographical Indications Registry
(GIR) ধিিার মাখানাণ্ডক ‘ধমধর্ো মাখানা’ ধিোণ্ডি নামকরণ করার আণ্ডিদনটি
গ্রিণ কণ্ডরণ্ডে এিং এর উত্েণ্ডক আরও িােিাণ্ডি প্রধতফধেত করার েনে
েোণ্ডন্ডর কোণ্ডগাণ্ডত আরও পধরিতে ণ্ডনর পরামিে ধদণ্ডযণ্ডে। এটি েোণ্ডন্ডর
কোণ্ডগাণ্ডত এর উত্ে িাইোইট করণ্ডত এিং Geographical Indication
(GI) অধিকার রক্ষ্ার েনে েংণ্ডিািণ্ডনর পরামিে ধদণ্ডযণ্ডে।
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