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National News 
 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী সদদ ােধাম ভবরনে উরবাধন কেরেন  
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী ভিভিও কনফারেরেে মাধ্যরম গুজোরেে আহরমদাবারদ 

সদদ ােধাম িবরনে উরবাধন কেরেন । ভিভন সদদ ােধাম মফজ -II কন্যা ছাত্রােয় 

(গােদস মহারেে) প্রকরেে "িূভম পূজা "ও করেন । এই দুটি প্রভিষ্ঠানই 

"িােরিে আয়েন ম্যান" সদদ াে বল্লিিাই প্যারেেরক উৎসগদ কো হরয়রছ। ভবশ্ব 

পাটিদাে সমাজ এই প্রকেটি তিভে করে । 
 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী োজা মরেন্দ্র প্রতাপ সসিংে সবশ্বসবদ্যাের়েে 

সভসিপ্রস্তে স্থাপন কেরেন 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী উত্তেপ্ররদরেে আেীগর়ে োজা মরহন্দ্র প্রিাপ ভসিংহ 

োজয ভবশ্বভবদ্যােরয়ে ভিভত্তপ্রস্তে স্থাপন কেরেন । উত্তে প্ররদে সেকাে ভবভেষ্ট 

জাে ব্যভিত্ব, মহান মুভির াদ্ধা, ভেক্ষাভবদ এবিং সমাজ সিংস্কােক োজা মরহন্দ্র 

প্রিাপ ভসিং এে স্মেরে এবিং সম্মারন ভবশ্বভবদ্যােয়টি প্রভিষ্ঠা কেরছ। 

ইউভনিাভসদটি 92 একে এোকা জুর়ে মোধা গ্রাম এবিং আভেগর়েে মকাে 

িহভসরেে মুরসপুে কভেম জারেৌভে গ্রারম ভবসৃ্তি হরব । 
 

নিনিি গডকনি এআই চানিি সড়ক নিিাপত্তা প্রকল্প ‘iRASTE’ 

চািু করিরেি 

কেন্দ্রীয় সড়ে পরিবহন মন্ত্রী রনরিন গডেরি এেটি েৃরিম বুরিমত্তা চারিি প্রেল্প 

‘iRASTE’  চািু েরিরেন। এই প্রেরল্পি িক্ষ্য হি সড়ে দুর্ঘটনা েমারি 

সাহায্য েিা, এই র্টনাগুরিি জন্য দায়ী রবষয়গুরি কবাঝা এবং কসগুরি েমারনাি 

জন্য সমাধান কবি েিা।iRASTE মারন Intelligent Solutions for Road 

Safety through Technology and Engineering. 
 

প্রেল্পটি সম্পরেঘ : 

• মহািারেি নাগপুরি পাইিট রিরত্তরি প্রেল্পটি হারি কনওয়া হরয়রে যারি 

শহরিি দুর্ঘটনা 50 শিাংশ েরমরয় আনা যায়। 

• প্রেল্পটি কযৌথিারব কেন্দ্র, Intel, INAI, IIIT-Hyderabad, CSIR-

CRRI (Central Road Research Institute), মারহন্দ্রা অ্যান্ড মারহন্দ্রা 

এবং নাগপুি রমউরনরসপ্যাি েরপঘারিশন (NMC) দ্বািা পরিচারিি হরয়রে। 

• 'রিশন রজরিা' দুর্ঘটনাি দৃরেি রদরে এরগরয় যাওয়াি জন্য প্রেরল্পি প্রধান 

ক াোস থােরব যানবাহন রনিাপত্তা, গরিশীিিা রবরেষণ এবং সড়ে 

অ্বোঠারমা রনিাপত্তা। 
 

টাটা নিি CO2 কযাপচাি কিাি জন্য ভািরিি প্রথম প্ল্যান্ট 

চািু করিরে 

টাটা রিি জামরশদপুি ওয়ােঘ রস িািরিি প্রথম োবঘন েযাপচাি প্ল্যান্ট চািু 

েরিরে যা সিাসরি ব্লাি   ারনঘস গ্যাস কথরে CO2 কবি েরি। এই েৃরিরেি 

সারথ, টাটা রিি কদরশি প্রথম ইস্পাি কোম্পারন হরয় কগরে যািা এই ধিরনি 

োবঘন েযাপচাি প্রযুরি গ্রহণ েরিরে। CCU প্ল্ান্টটি কোম্পারনি েমঘেিঘ া এবং 

অ্ন্যান্য রবরশষ্ট ব্যরিরদি উপরিরিরি টাটা রিরিি রসইও এবং এমরড টিরি 

নরিন্দ্রন উরদ্বাধন েরিরেরিন। 
 

প্ল্ান্টটি সম্পরেঘ : 

• প্ল্ান্টটি প্ররিরদন 5 টন CO2 েযাপচাি েিরি পারি (প্ররিরদন 5-টন 

(TPD))। সার্কঘ িাি োবঘন ইরোনরম কে উন্নীি েিরি কোম্পারন েযাপচাি 

েিা CO2 পুনিায় ব্যবহাি েিরব। 

• এই োবঘন েযাপচাি অ্যান্ড ইউটিিাইরজশন (রসরসইউ) সুরবধাটি অ্যামাইন-

রিরত্তে প্রযুরি ব্যবহাি েরি এবং েযাপচাি েিা োবঘন অ্নসাইরট  

পুনঃব্যবহারিি জন্য উপিব্ধ েরি কিারি। 

• হ্রাসেৃি CO2 গ্যাস এেটি বরধঘি েযারিারি মান সহ গ্যাস কনটওয়ারেঘ  

ক িি পাঠারনা হয়। েম খিরচ CO2 েযাপচাি প্রযুরিি ববরিে কনিা 

োবঘন রিরনি প্রযুরিগি সহায়িায় এই প্রেল্পটি সম্পারদি হয়। 
 

নজরিা -পনিউশি প্রচারিি জন্য িীনি আর াগ 'শূন্য' প্প্রাগ্রাম 

চািু করিরে 

নীরি আরয়াগ, মারেঘ ন- রিরত্তে িরে মাউরন্টন ইনরিটিউট (RMI) এবং RMI 

India- এি সহরযারগিায় রজরিা-পরিউশন কডরিিারি যানবাহনরে উৎসারহি 

েিাি জন্য গ্রাহে এবং রশরল্পি সারথ োজ েরি শূন্য নারম এেটি েযারম্পইন 

চািু েরিরে। প্রচািারিযানটি শহুরি কডরিিারি রবিারগ ববদুযরিে যানবাহন 

(ইরি) গ্রহরণি প্রচাি েিরব এবং ববদুযরিে যানবাহরনি স্বািয, পরিরবশগি 

এবং অ্থঘননরিে সুরবধা সম্পরেঘ  কিািারদি মরে সরচিনিা বিরি েিরব। 

প্রচািারিযারনি অ্ংশ রহসারব,এেটি েরপঘারিট ব্র্যারন্ডং এবং সাটিঘ র রেশন 

কপ্রাগ্রাম চািু েিা হরে।এেটি অ্নিাইন ট্র্যারেং প্ল্যাট মঘ কডটাি মােরম 

েযারম্পইরনি প্রিাব কশয়াি েিরব। 
 

প্টনিকম প্সক্টরি স্ব ়ংনি  রুরটি অধীরি মনিসভা 100% FDI 

অিুরমাদি করিরে  

প্রধানমন্ত্রী নরিন্দ্র কমাদীি সিাপরিরে কেন্দ্রীয় মরন্ত্রসিা কটরিেম কসক্টরি কবশ 

রেেু োঠারমাগি এবং প্ররিয়াগি সংস্কারিি অ্নুরমাদন রদরয়রে যারি উচ্চ 

মািাি ঋণগ্রস্ত কটরিেম পরিরষবা প্রদানোিীরদি িাণ কদওয়া যায়। কেন্দ্রীয় 

মরন্ত্রসিা কমাট 9 টি োঠারমাগি এবং 5 টি প্ররিয়াগি সংস্কারিি অ্নুরমাদন 

রদরয়রে। 
 

 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-ebooks/8902/general-knowledge-ebook-in-bengali-for-general-competitive-exams


Weekly Current Affairs One-Liners | 11 September to 17 September of 2021  

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

 

িাণ প্যারেজটি েমঘসংিারনি সুরযাগ সৃরষ্ট েিরব, স্বািযেি প্ররিরযারগিারি 

উৎসারহি েিরব, কিািারদি স্বাথঘ িক্ষ্া েিরব, িািল্য বৃরি েিরব, 

রবরনরয়াগরে উৎসারহি েিরব এবং কটরিেম সারিঘ স কপ্রািাইডািরদি 

(টিএসরপ) উপি রনয়ন্ত্রে কবাঝা েমারব বরি আশা েিা হরে। 
 

কর্ারষি রেেু প্রধান সংস্কাি রনম্নরূপ: 

• AGR এি সংজ্ঞায় পরিবিঘ ন: অ্যাডজারিড গ্রস কিরিরনউ (AGR ) এি 

সংজ্ঞা পরিবিঘ ন েিা হরয়রে এবং এখন সমস্ত কটরিেম কিরিরনউ AGR 

কথরে সিারনা হরব। 

• বরেয়াি ওপি চাি বেরিি িরগিারদশ: কটরিেম খারিি রবরধবি পাওনাি 

ওপি চাি বেরিি জন্য িরগিারদশ কর্াষণা েিা হরয়রে। এটি 1 অ্রক্টাবি, 

2021 কথরে োযঘেি হরব। 

• প্রিযক্ষ্ রবরদরশ রবরনরয়াগ (FDI): সিোি স্বয়ংরিয় রুরটি অ্ধীরন 

কটরিেম খারি এ রডআই 49% কথরে বারড়রয় 100% েরিরে। 

• রনিাম েযারিন্ডাি রিি েিা হরয়রে: এখন কথরে প্ররি আরথঘে বেরিি 

কশষ প্রারিরে কস্পেট্র্াম রনিাম অ্নুরিি হরব। 
 

মনিসভা অরটা এব়ং প্রাি নশরল্পি জন্য 26,058 প্কাটি টাকা 

PLI নিম অিুরমাদি করিরে 

কেন্দ্রীয় মরন্ত্রসিা িািরিি উৎপাদন ক্ষ্মিা বৃরিি জন্য অ্রটা, অ্রটা-

েরম্পারনন্ট এবং করান রশরল্পি জন্য কপ্রাডােশন রিঙ্কড ইনরসনটিি (PLI) 

রস্কম অ্নুরমাদন েরিরে। PLI রস্কম িািরি উন্নি স্বয়ংচারিি প্রযুরিি ববরিে 

সিবিাহ শৃঙ্খিাি উত্থানরে উৎসারহি েিরব। েযারবরনরটি ববঠরেি পি মন্ত্রী 

সাংবারদেরদি বরিন কয, পাাঁ চ বেরি রশল্পরে 26,058 কোটি টাোি প্ররণাদনা 

কদওয়া হরব। 
 

রস্কমটি সম্পরেঘ : 

• অ্রটারমাবাইি এবং করান রশরল্পি জন্য PLI রস্কমটি 2021-22 সারিি 

কেন্দ্রীয় বারজরটি 13 টি কসক্টরিি জন্য PLI রস্কমগুরিি সামরগ্রে কর্াষণাি 

অ্ংশ, যাি জন্য ব্যয় েিা হরয়রে 1.97 িক্ষ্ কোটি টাো। 

• কমাট বারজট 26,058 কোটি টাো কথরে, অ্রটারমাবাইি রশরল্পি জন্য 

25,938 কোটি টাো এবং করান রশরল্পি জন্য 120 কোটি টাো অ্নুরমারদি 

হরয়রে। 
 

কুশীিগি নবমািবন্দিরক কািমস প্িাটিফাইড এ ািরপাটট  

নিরসরব প্ াষণা কিা ির রে 

কসন্ট্রাি কবাডঘ  অ্ব ইনডাইরিক্ট টযাক্স অ্যান্ড োিমস (CBIC) র্কশীনগি 

রবমানবন্দিরে োিমস কনাটি াইড এয়ািরপাটঘ  রহরসরব কর্াষণা েরিরে। এি 

 রি আিজঘ ারিে যািীরদি চিাচি সহ কবৌি িীথঘযািীরদি চিাচি ও সহজ 

হরব। 
 

রবমানবন্দিটি সম্পরেঘ : 

• র্করশনগি রবমানবন্দি এেটি আিজঘ ারিে রবমানবন্দি যা 600 এেি এিাো 

জুরড় রবসৃ্তি। 

• এই রবমানবন্দিটিরে গি ক ব্রুয়ারিরি DGCA েিৃঘ ে আিজঘ ারিে 

ফ্লাইট পরিচািনাি িাইরসন্স কদওয়া হরয়রে। 

• আগি মারস, রডরিক্টি কজনারিি অ্  রসরিি এরিরয়শন (DGCA) 

আিজঘ ারিে ফ্লাইট পরিচািনাি জন্য রবমানবন্দরিি িাইরসরন্সি ববধিা 21 

ক ব্রুয়ারি, 2023 পযঘি বারড়রয়রেি। িাইরসরন্সি কময়াদ 21আগি, 

2021 এ কশষ হওয়াি েথা রেি। 
 

িীনি আর াগ ‘Reforms in Urban Planning Capacity in 

India’ নির  প্রনিরবদি চািু করিরে 

নীরি আরয়াগ ‘Reforms in Urban Planning Capacity in India’ 

রশরিানারম এেটি প্ররিরবদন চািু েরিরে যা িািরি নগি পরিেল্পনাি ক্ষ্মিা 

বৃরিি ব্যবিা িুরি ধরি। নীরি আরয়ারগি িাইস-কচয়ািম্যান ড: িাজীব র্কমাি, 

CEO শ্রী অ্রমিাি োি এবং রবরশষ সরচব ড: কে িারজিি িাও কযৌথিারব 

প্ররিরবদনটি 2021 সারিি 16 কসরেম্বি প্রোশ েরিরেরিন। 
 

রিরপাটঘ টি সম্পরেঘ : 

• প্ররিরবদরন কবশ রেেু সুপারিশ েিা হরয়রে যা িািরি নগি পরিেল্পনা 

ক্ষ্মিাি মূল্য শৃঙ্খরি বাধা দূি েিরি পারি। এি মরে স্বািয পরিেল্পনাি 

জন্য কপ্রাগ্রাম্যাটিে ইন্টািরিনশন,শহুরি শাসরনি রি-ইরিরনয়ারিং , 

রিরিশন অ্  টাউন এন্ড োরন্ট্র প্ল্যারনং অ্ক্টস ও অ্িিুঘ ি িরয়রে। 

• প্ররিরবদরন বিা হরয়রে কয, প্ররিটি শহিরে 2030 সারিি মরে ‘সবাি 

জন্য স্বািযেি শহি’ হওয়াি োমনা েিরি হরব। 

• প্ররিরবদরন 5 বেরিি জন্য '500 স্বািযেি শহি েমঘসূরচ' নারম এেটি 

কেন্দ্রীয় খারিি প্রেরল্পিও সুপারিশ েিা হরয়রে। এি অ্ধীরন িাজয এবং 

িানীয় সংিাগুরি কযৌথিারব নগি ও শহি রনবঘাচন েিরব। 
 

নগি পরিেল্পনা রে: 

নগি পরিেল্পনা হি শহি, নাগরিে এবং পরিরবরশি সমরিি উন্নয়রনি রিরত্ত। 

দুিঘ াগ্যিরম, এখন এটি যথাযথ মরনারযাগ কপরয়রে। প্রচরিি নগি পরিেল্পনা ও 

শাসন োঠারমা জটিি, যা প্রায়ই অ্স্পষ্টিা এবং জবাবরদরহিাি অ্িারবি রদরে 

রনরয় যায়। 
 

প্রধািমিী িরিন্দ্র প্মানদ প্িাকসভা নিকাি ওম নবড়িাি সরে 

স়ংসদ টিনভ চািু কিরিি 

প্রধানমন্ত্রী নরিন্দ্র কমাদী সহ উপিােপরি এম কিঙ্কাইয়া নাইডু এবং কিােসিাি 

রস্পোি ওম রবড়িা কিােসিা টিরি এবং িাজযসিা টিরি রমরিরয় সংসদ টিরি 

চািু েরিন। সংসদ টিরি কপ্রাগ্রারমং পািঘারমন্ট এবং গণিারন্ত্রে প্ররিিানগুরিি 

োযঘোরিিা, পরিেল্পনা এবং নীরিগুরিি শাসন এবং বাস্তবায়ন, িািরিি 

ইরিহাস ও সংসৃ্করি এবং সাধািণ মানুরষি স্বারথঘি রবষয়গুরি স্পশঘ েিরব। নিুন 

চযারনিটি কদরশি সংসদীয় ব্যবিায় আরিেটি গুরুেপূণঘ অ্োয় যুি েরিরে। 
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পাও াি ফাইন্যান্স করপটারিশি ভািরিি প্রথম ইউরিা নগ্রি বন্ড 

জানি করিরে 

রবদুযৎ খারিি শীষঘিানীয় NBFC, পাওয়াি  াইন্যান্স েরপঘারিশন রিরমরটড 

(PFC) স িিারব িাি প্রথম ইউরিা রগ্রন বন্ড জারি েরিরে। 7 বেরিি ইউরিা 

300 রমরিয়ন বরন্ডি দাম 1.841 শিাংশ িাখা হরয়রে। এই ইউরিা রগ্রন বন্ড হি 

িািরিি িি  কথরে জারি েিা প্রথম ইউরিা রডরনারমরনরটড রগ্রন বন্ড ইসুয। 

এটি িািিীয় NBFC েিৃঘ ে জারি েিা প্রথম ইউরিা। 

এই খারি নিুন কোন প্রাইরিট রবরনরয়াগ না হওয়া  এবং িাি সারথ িাপ রবদুযৎ 

উৎপাদরন চারপি োিরণ PFC  িাি ঋণদারনি কপাটঘ র ারিওরি এেটি 

উরেখরযাগ্য পরিবিঘ ন িক্ষ্য েিরে। 

 

International News 
 

এে সােভার াে সবটকর়েনরক জাতী়ে মুদ্রা সেরসরব গ্রেণকােী 

প্রথম মদশ ের়ে উরেরে 

এে সােিারিাে ভবরশ্বে প্রথম মদে ভহরসরব ভবেকরয়নরক আইভন মেন্ডাে 

ভহরসরব গ্রহে করেরছ। এে সােিারিাে সেকাে দাভব করেরছ ম  এই পদরক্ষপ 

মদরেে অরনক নাগভেকরক প্রথমবারেে মরিা ব্যাঙ্ক পভেরেবাগুভেরি অযারেস 

প্রদান কেরব । এমনভক, ভিরটাকারেভেরি মেনরদরনে ফরে মদেটি প্রায় 400 

ভমভেয়ন িোে ভফ বাাঁ চারি পােরব,   া প্রবাসীরদে বাো মদরে পাঠারনা অরথদে 

উপে ব্যািংক এবিং আভথদক প্রভিষ্ঠানগুভে আরোপ করে | 
 

বাতাস মথরক কাবদন ধােণকােী সবরশ্বে বৃেিম প্ল্যান্ট 

আইসল্যারে ততেী  ের়েরে 

বািাস মথরক কাবদন িাই অোইি মবে কোে জন্য ভিজাইন কো ভবরশ্বে বৃহত্তম 

প্ল্যারেে কা দিম  আইসল্যারন্ড শুরু হরয়রছ । প্ল্যােটিে নাম অেকা,  াে অথদ 

আইসল্যান্ডীয় েরে 'েভি'। এটি প্রভি বছে 4,000 েন প দন্ত CO2 বািাস 

মথরক শুরে মনরব। 
 

 

প্ল্যান্টটি সম্পরকদ : 

• বাযু় মথরক সোসভে শুরে মনওয়া কাবদন িাই অোইি 1000 ভমোে 

গিীেিায় িূগরিদ  জমা হরব, ম খারন এটি ভেোয় পভেেি হরব। 

• এই প্র ুভি জেবাযু় পভেবিদ রনে ভবরুরদ্ধ ে়োইরয় একটি প্রধান হাভিয়াে 

হরয় উঠরি পারে। 

 

আনজজ আখিাউচ মিরকাি িিুি প্রধািমিী নিবটানচি 

ির রেি 

আরজজ আখনাউচরে মিরকাি নিুন প্রধানমন্ত্রী রহরসরব রনরয়াগ রদরয়রেন 

কদশটিি িাজা ষি মহম্মদ । 10 কসরেম্বি, 2021 িারিরখ অ্নুরিি সংসদ 

রনবঘাচরন আখনাউরচি ন্যাশনাি িারি অ্ব ইরন্ডরপরন্ডন্টস (RNI) পাটিঘ  395 টি 

আসরনি মরে 102 কপরয়রেি। এই রনরয়ারগি আরগ, এই 60 বেি বয়সী ব্যরি 

2007 কথরে 2021 পযঘি েৃরষমন্ত্রী রেরিন। 

বুধবারিি সংসদ রনবঘাচরন আখনাউরচি ন্যাশনাি িািী অ্ব ইরন্ডরপরন্ডন্টস 

(RNI) দি রবজয়ী হওয়াি পি এই কর্াষণা আরস। কপ্রা - রবজরনস RNI 

পািঘারমরন্টি 395 টি আসরনি মরে 102 টি আসন িাি েিরি কপরিরে, 

মডারিট ইসিারমে জারিস অ্যান্ড কডরিিপরমন্ট পাটিঘ  (PJD) কে কিরে 

রদরয়রে, যা মাি 13 টি আসন রজরিরে। 

 

State News 
 

ভােরতে সবদবৃেৎ ওরপন এ়োে ফানদাসে উিোখরে মখাো ের়েরে 

উত্তোখরেে োেীরক্ষি-এ িােরিে সবরচরয় ব়ে ওরপন-এয়াে ফানদাভেে 

উরবাধন কো হরয়রছ। নিুন এই মকন্দ্রটি 'ফানদ প্রজাভি সিংেক্ষরেে পাোপাভে 

িারদে পভেরবেগি িূভমকা সম্পরকদ  সরচিনিা সৃভষ্ট এবিং গরবেোরক আেও 

উৎসাভহি কোে তবি উরেশ্য পূেে কেরব। ফানদাভেরি ভবপুে সিংখ্যক ফানদ 

প্রজাভিে বাসস্থান েরয়রছ । 
 

মকন্দ্রটি সম্পরকদ : 

• ফানদাভেরি ফানদ প্রজাভিে সবরচরয় ব়ে সিংগ্রহ েরয়রছ,  া শুধুমাত্র 

জওহেোে মনরহরু ট্রভপকযাে মবাোভনকযাে গারিদ ন এন্ড ভেসাচদ  

ইনভেটিউে (TBGRI), ভিরুবনন্তপুেরমে পরে ভবিীয় স্থারন আরছ । 

 াইরহাক, এটি প্রাকৃভিক পভেরবরে মদরেে প্রথম ওরপন-এয়াে ফাভনদ  া 

মকান পভে-হাউস/ মেি হাউরসে অধীরন নয়। 

• োনীরক্ষি ফানদাভেরি প্রায় 120 েকরমে ফানদ আরছ,  া চাে একে জভমরি 

1,800 ভমোে উচ্চিায় ভবসৃ্তি। 
 

সবরজসপে ভূরপন্দ্র প্যারটে গুজোরটে নতুন মুখ্যমন্ত্রী সেরসরব 

মরনানীত েরেন  

ভবরজভপ ভবধানসিাে তবঠরক িূরপন্দ্র প্যারেেরক গুজোরেে নিুন মুখ্যমন্ত্রী 

ভহসারব ভনবদাভচি কো হরয়রছ। ভিভন আহরমদাবারদে ঘােরোভদয়া ভবধানসিা 

আসরনে একজন ভবরজভপ ভবধায়ক। গুজোরেে মুখ্যমন্ত্রীে পদ মথরক ভবজয় 

রুপাভনে পদিযারগে পে এই ভন ুভি হরয়রছ । 
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ভূরপন্দ্র প্যারটে সম্পরকদ : 

িূরপন্দ্র প্যারেে ভসভিে ইভিভনয়াভেিংরয় ভিরপ্ল্ামা করেরছন এবিং ভিভন সেদাে 

ধাম ও ওয়ার্ল্দ  উভময়া ফাউরন্ডেন সহ অন্যান্যরদে মরধ্য পাভিদাে ট্রাে এবিং 

সিংস্থায় অবস্থান করেরছন। ভিভন আহরমদাবাদ ভমউভনভসপ্যাে করপদারেেরন স্থায়ী 

কভমটিে মচয়ােম্যান এবিং আহরমদাবাদ আেবান মিরিেপরমে অথভেটিে 

(AUDA) মচয়ােম্যান ভছরেন। 
 

ওনড়শা  িু াখাই জুিাি ফসি উৎসব উদযানপি ির রে  

পরিম ওরড়শাি েৃরষ উৎসব, নুয়াখাই জুহাি, ধমীয় উৎসাহ এবং ঐরিরহযি 

সারথ উদযারপি হরয়রেি। গরণশ চিুথী উদযাপরনি 1 রদন পি এটি পারিি হয়। 

নুয়াখাই হি পরিম ওরড়শা এবং দরক্ষ্ণ েরত্তশগরড়ি মানুরষিা এই মিসুরমি 

নিুন ধানরে স্বাগি জানারি উদযাপন েরি। নুয়া মারন নিুন এবং খাই মারন 

খাবাি। সুিিাং, নুয়াখাই উৎসব েৃষেরদি দ্বািা নিুন  সি সংগ্রহ েিাি 

উৎসব। 
 

PM-KUSUM এি অধীরি প্সৌি পাম্প স্থাপরি িনি ািা শীরষট 

ির রে 

কেন্দ্রীয় নিুন ও পুননঘবীেিণরযাগ্য জ্বািারন মন্ত্ররেি িথ্য অ্নুযায়ী, প্রধান মন্ত্রী 

রেষাণ ঊযঘা সুিক্ষ্া ইিাম উত্তিণ মহাব্যায়রনি (রপএম-র্কসুম) অ্ধীরন অ্ -রগ্রড 

কসৌি পাম্প িাপরনি কক্ষ্রি হরিয়ানা কদরশি অ্ন্যান্য িারজযি মরে শীরষঘ িরয়রে। 

হরিয়ানা 2020-21 সারিি জন্য 15,000 অ্নুরমারদি পারম্পি মরে 14,418 টি 

পাম্প িাপন েরিরে। হরিয়ানারে এই বেরিি জন্য 15,000 পারম্পি িক্ষ্যমািা 

কদওয়া হরয়রেি, যাি কমাট খিচ 520 কোটি টাো। 
 

PM-KUSUM নিম সম্পরকট : 

• কেন্দ্রীয়িারব স্পন্সি PM-KUSUM রস্কমটি 2019 সারি 20 িক্ষ্ স্বিন্ত্র 

কসৌি পাম্প িাপরনি িক্ষ্য রনরয় চািু েিা হরয়রেি। 

• এই রস্করমি আওিায়, েৃষেরদি পারম্পি 40 শিাংশ খিচ বহন েিরি 

হরব, কযখারন কেন্দ্র এবং িাজয সিোি বারে 60 শিাংশ কসৌি পারম্পি 

জন্য িিুঘ রে কদরব যাি ক্ষ্মিা 10 এইচরপ পযঘি। 

• যরদও, হরিয়ানা এবং অ্ন্যান্য রেেু িাজয িিুঘ রেরি অ্রিরিি টপ-আপ 

সিবিাহ েরিরে, যা েৃষরেি অ্ংশরে 25 শিাংরশিও েম েরিরে। 
 

প্িরিোিা  “প্মনডনসি ফ্রম দা িাই “ উরযাগ চািু ির রে  

রবমান পরিবহন মন্ত্রী কজযারিিাদরিয়া রসরিয়া কিরিঙ্গানায় "রমরডরসন ফ্রম দ্য 

স্কাই" প্রেল্পটি চািু েরিরেন। এই প্রেরল্পি িক্ষ্য হি করান ব্যবহাি েরি প্রিযি 

অ্ঞ্চরি িযােরসন এবং অ্ন্যান্য প্ররয়াজনীয় পণ্য পরিবহন েিা। কিরিঙ্গানাি 16 

টি রগ্রন কজারন পিীক্ষ্ামূিে রিরত্তরি "রমরডরসন ফ্রম দ্য স্কাই" কনওয়া হরব এবং 

পরি িরথ্যি রিরত্তরি জািীয় স্তরি বাড়ারনা হরব। 
 

নিমটি সম্পরকট : 

• এই “কমরডরসন ফ্রম দ্য স্কাই” প্রেল্পটি 16 টি রগ্রন কজারন কনওয়া হরব। 

• রিন মারসি িথ্য রবরেষণ েিা হরব। 

• স্বািয মন্ত্ররেি পাশাপারশ আইটি মন্ত্রে, িাজয সিোি এবং কেন্দ্র এেসরঙ্গ 

িথ্য রবরেষণ েিরব এবং পুরিা কদরশি জন্য এেটি মরডি বিরি েিরব। 
 

J&K প্িফরটন্যান্ট গভিটি মরিাজ নসিিা ‘One Gram 

Panchayat-One DIGI-Pay Sakhi’ চািু কিরিি 

জমু্ম ও োশ্মীরি কি রটন্যান্ট গিনঘি মরনাজ রসনহা ‘One Gram 

Panchayat-One DIGI-Pay Sakhi’ নারম এেটি নিুন রমশন চািু েরিরেন। 

জমু্ম ও োশ্মীি এন্টািরপ্ররনউিরশপ কডরিিপরমন্ট ইনরিটিউট, পামপরি এই 

রমশনটি চািু েিা হরয়রেি। রিরন রূপরিখা রদরয়রেরিন কয DIGI-Pay Sakhi 

ইউটি-ি স্বরনিঘ ি কগািীি (SHG) ইরোরসরিরমি মরে আরথঘে অ্িিুঘ রি শুরু 

েরিরে, যাি  রি প্রিযি অ্ঞ্চরি অ্রধেিি স্বেিাি সারথ অ্রি প্ররয়াজনীয় 

আরথঘে অ্যারক্সস পরয়ন্ট বিরি হরয়রে। 

রমশনটি সম্পরেঘ : 

• প্রাথরমেিারব, কেন্দ্রশারসি অ্ঞ্চরিি 2,000 প্রিযি গ্রারম DIGI-Pay 

সুরবধা প্রদান েিা হরব। প্রথম ধারপ, জমু্ম ও োশ্মীি রবিাগ কথরে স্বরনিঘ ি 

কগািীি 80 জন মরহিারে DIGI-Pay Sakhi রহসারব রনবঘারচি েিা 

হরয়রে। 

• অ্নুিারন, কি রটন্যান্ট গিনঘি Jammu & Kashmir Rural 

Livelihoods Mission (JKRLM) এি অ্ধীরন DIGI-Pay Sakhi 

কদি মরে 80 টি Aadhaar Enabled Payment Systems (AEPs) 

রবিিণ েরিন। 

• রিরন িায়ী েৃরষ ও প্রারণসম্পদ ব্যবিাপনা রবষরয় েৃরষ সরখ এবং পশু 

সখীরদি জন্য সপ্তাহব্যাপী প্ররশক্ষ্ণ েমঘসূরচি উরদ্বাধন েরিন। 'নািী শরি' 

(নািীি ক্ষ্মিায়ন) এি সামারজে ও অ্থঘননরিে স্বাধীনিারে কয কোরনা 

জারিি অ্গ্রগরিি রিরত্ত রহরসরব আখ্যারয়ি েরিন। 
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Economy News 
 

UNCTAD পূবটাভাস নদর রে প্য ভািিী  অথটিীনি 2021 সারি 

7.2% বৃনি পারব 

The United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) 2021 সারি িািরিি অ্থঘননরিে বৃরিি হাি 7.2 শিাংশ হরব 

বরি রিি েরিরে যা চাি বেরিি মরে সরবঘাচ্চ উচ্চিায় কপৌাঁোরনাি অ্নুমান 

িরয়রে। এটি গি বেি 2020 সারি 7 শিাংশ রেি। এই হারি এরগারি, চীরনি 

পরি িািি দ্রুিিম িমবধঘমান অ্থঘনীরি হরয় উঠরব, যাি 8.3 শিাংশ বৃরিি 

অ্নুমান েিা হরে। 

 

Rankings & Reports 
 

TIME-এি 100 প্রভাবশািী ব্যনিরদি িানিকা  প্রধািমিী 

প্মাদী, মমিা বরন্দযাপাধ্যা  অন্তভুট ি ির রেি 

টাইম ম্যাগারজন িাি ‘The 100 Most Influential People of 2021’ 

প্রোশ েরিরে। টাইম ম্যাগারজরন প্রধানমন্ত্রী নরিন্দ্র কমাদী, পরিমবরঙ্গি মুখ্যমন্ত্রী 

মমিা বরন্দযাপাোয় এবং রসিাম ইনরিটিউট অ্  ইরন্ডয়াি প্রধান রনবঘাহী 

েমঘেিঘ া আদাি পুনাওয়ািারে 2021 সারিি রবরিি 100 প্রিাবশািী ব্যরিি 

মরে অ্িিুঘ ি েিা হরয়রে। িারিোটি েয়টি রবিারগ রবিি - আইেন, 

অ্গ্রদূি, টাইটানস, রশল্পী, কনিা এবং উদ্ভাবে। 

এেটি ববরিে িারিো যাি মরে িরয়রে: 

• মারেঘ ন কপ্ররসরডন্ট কজা বাইরডন, 

• মারেঘ ন িাইস কপ্ররসরডন্ট েমিা হযারিস, 

• চীরনি কপ্ররসরডন্ট রশ রজনরপং, 

• সারসরক্সি রডউে এবং ডারচস রপ্রন্স হযারি এবং কমর্ান , 

• প্রািন মারেঘ ন কপ্ররসরডন্ট কডানাল্ড ট্র্াম্প এবং 

• িারিবারনি সহ-প্ররিিািা কমাো আবদুি গরন বড়দাি। 
 

িারিোয় িরয়রে কটরনস কখরিায়াড় নাওরম ওসাো, িারশয়াি রবরিাধী েমী 

আরিরক্স নািািরন, সঙ্গীি আইেন রব্র্টরন রস্পয়াসঘ, এরশয়ান প্যারসর ে পরিরস 

অ্যান্ড প্ল্যারনং োউরন্সরিি রনবঘাহী পরিচািে মিুশা রপ র্কিোরনঘ, অ্যাপরিি 

রসইও টিম র্কে, অ্রিরনিা কেট উইন্সরিট এবং রবি বারণজয সংিা কনিৃে 

কদওয়া প্রথম আরফ্রোন এবং প্রথম মরহিা নরগারজ ওেনরজা-ইওয়ািা এি নাম। 

 

Business News 
 

প্ফাডট  িি ভািি প্থরক প্বনির  আসা সবটরশষ মানকট ি গানড় 

নিমটািা 

ক াডঘ  কমাটি কোম্পারন িািরি গারড় বানারনা বি েরি কদরব এবং পুনগঘঠন র  

কি প্রায় 2 রবরিয়ন ডিাি কিেডঘ  েিরব,যা কসই কদরশ উরেখরযাগ্যিারব িারব 

র রি আসরব কযখারন পূবঘবিী ব্যবিাপনায় রিনটি বৃহত্তম বাজারিি এেটিরি 

পরিণি হরয়রেি।চিুথঘ প্রারিরে ক াডঘ  গুজিারট এেটি সমারবশ কেন্দ্র এবং 

আগামী বেরিি রদ্বিীয় প্রারিরে কচন্নাইরি যানবাহন ও ইরিন উৎপাদন 

োিখানা বি েিরব। 

ক াডঘ  কমাটি কোম্পারন কর্াষণা েরিরে কয কস িািরি গারড় উৎপাদন বি 

েিরব োিণ সিবিাহ শৃঙ্খিা রবরিি হওয়াি োিরণ কসরমেন্ডাক্টি এবং অ্ন্যান্য 

যন্ত্রাংরশি অ্িারবি সৃরষ্ট হরে  রি অ্রটা রশল্প রবিব্যাপী রবরিন্ন সমস্যাি 

সমু্মখীন হরে। অ্ন্যান্য মারেঘ ন কোম্পারন যািা িািরি োযঘিম বি েরি 

রদরয়রে িািা হি ক ারডঘ ি মারেঘ ন প্ররিদ্বন্দ্বী কজনারিি কমাটিস (রজএম) এবং 

আরমরিোন কমাটিসাইরেি জায়ান্ট হারিঘ-কডরিডসন। 

 

Agreement News 
 

ইসরিাি সরে আিুষ্ঠানিকভারব প্জাট বাাঁ ধরি িাইরুট 

এ ারিারিস প্রথম প্িসরটক িাটট আপ ির  উরেরে  

হায়দিাবাদ-রিরত্তে মহাোশ প্রযুরি িাটঘ আপ, স্কাইরুট এয়ারিারস্পস প্রথম 

কবসিোরি কোম্পারন রহরসরব িািিীয় কস্পস রিসাচঘ  অ্গঘানাইরজশরনি (ইসরিা) 

সরঙ্গ আনুিারনেিারব চুরি েরিরে। এই কফ্রমওয়ােঘ  MoU কোম্পারনটিরে 

ইসরিাি রবরিন্ন কেরন্দ্র এোরধে পিীক্ষ্া এবং অ্যারক্সস সুরবধা গ্রহরণি অ্নুমরি 

কদরব এবং িারদি কস্পস িঞ্চ যানবাহন রসরিম এবং সাব -রসরিম পিীক্ষ্া 

এবং কযাগ্যিাি জন্য ইসরিাি প্রযুরিগি দক্ষ্িা অ্জঘ ন েিরব। 

চুরিরি স্বাক্ষ্ি েরিরেন ইসরিাি ববজ্ঞারনে সরচব আি অ্িবঘিী ইন-কস্পস 

েরমটিি কচয়ািম্যান আি উমামরহিিন এবং স্কাইরুট এয়ারিারস্পরসি প্রধান 

রনবঘাহী পবন চন্দনা। 
 

িাইরুট অযারিারিস সম্পরকট : 

• ইসরিাি প্রািন রবজ্ঞানীরদি দ্বািা প্ররিরিি স্কাইরুট মহাোরশ কোট 

উপগ্রহ বহন েিাি জন্য রবিম রসরিরজি িরেট বিরি েিরে। 

• িাটঘ আপ ইরিমরে োিাম -5 নারম িাি েঠিন প্রপািশন িরেট ইরিন 

পিীক্ষ্া েরিরে, যাি বড় সংস্কিণটি িাি িরেটগুরিরে শরি কদরব। 

• স্কাইরুট এয়ারিারস্পস মহাোরশ কোট উপগ্রহ বহন েিাি জন্য রবিম 

রসরিরজি িরেট বিরি েিরে। এই রসরিরজি প্রথম িঞ্চ যান রবিম -1, 

2022 সারি িঞ্চ হওয়াি েথা। 

 

Appointment News 
 

Yahoo সজম ল্যানরজানরক মকাম্পাসনে নতুন CEO সেরসরব 

সনর়োগ করেরে  

ওরয়ব পভেরেবা প্রদানকােী Yahoo মকাম্পাভনে নিুন ভচফ এরেভকউটিি 

অভফসাে  (CEO) ভহরসরব ভজম ল্যানরজানরক ভনরয়াগ করেরছ । ভিভন বিদ মারন 

মিটিিং অযাপ Tinder এে ভচফ এরেভকউটিি অভফসাে (CEO) ভহরসরব দাভয়ত্ব 

পােন কেভছরেন। ভজম ল্যানরজান গুরু মগৌেপ্পরনে স্থারন  Yahoo-ে CEO 

পরদ ভন ুি  হরবন। Tinder এে জন্য মেরনে নাইবাগদ নিুন CEO ভহসারব 

ভন ুি হরয়রছন। 
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সবজ়ে মগার়েে গান্ধী সৃ্মসত ও দশদন সসমসতে ভাইস মে়োেম্যান 

সেরসরব মরনানীত েরেন  

প্রািন মকন্দ্রীয় মন্ত্রী ভবজয় মগারয়েরক গান্ধী সৃ্মভি ও দেদন সভমভিে (GSDS) 

িাইস-মচয়ােম্যান ভহরসরব ভনরয়াগ কো হরয়রছ। এটি জাভিে জনক মহাত্মা 

গান্ধীে মৃিুয স্থান। গান্ধী সৃ্মভি ও দেদন সভমভি (GSDS) 1984 সারেে 

মসরটম্বরে একটি স্বায়ত্তোভসি সিংস্থা ভহসারব গঠিি হরয়ভছে। এটি গঠনমূেক 

পোমেদ এবিং সিংসৃ্কভি মন্ত্রোেরয়ে আভথদক সহায়িাে কাজ কেরছ। এটি 

নয়াভদভল্লরি অবভস্থি। 

িােরিে প্রধানমন্ত্রী গান্ধী সৃ্মভি ও দেদন সভমভিে (GSDS) মচয়ােম্যান। সভমভিে 

উরেশ্য হে ভবভিন্ন সামাভজক-ভেক্ষা ও সািংসৃ্কভিক কমদসূভচে মাধ্যরম মহাত্মা 

গান্ধীে জীবন, ভমেন এবিং ভচন্তারক প্রচাে কো। 
 

এসশ়ো অসেসম্পক কাউসিরেে ভােপ্রাপ্ত সভাপসত সনযুক্ত েরেন 

োজা েণধীে সসিং 

িােরিে োজা েেধীে ভসিং অভেভম্পক কাউভেে অফ এভেয়াে িােপ্রাপ্ত 

সিাপভিে দাভয়ত্ব গ্রহে কেরেন, কােে মেখ আহমদ আে-ফাহাদ আে-সাবাহ 

সুইস জাভেয়াভিে ভবচারে মদােী সাব্যস্ত হরয়রছন । পাাঁ চবারেে অভেভম্পক শুযোে 

এবিং 1978 সারে এভেয়ান মগমরসে স্বেদপদক ভবজয়ী ভসিংরক সম্মানসূচক 

আজীবন িাইস মপ্রভসরিে ভহরসরব ভনরয়াগ কো হরয়ভছে । 
 

পবন মগার়েঙ্কা  In-SPACe এে মে়োেম্যান সেসারব সনযুক্ত 

েরেন  

মাভহন্দ্রা অযান্ড মাভহন্দ্রাে প্রািন ব্যবস্থাপনা পভেচােক পবন কুমাে মগারয়ঙ্কারক 

ইভন্ডয়ান ন্যােনাে মেস প্ররমােন অথোইরজেন মসোরেে (In-SPACe) 

মচয়ােপাসদন ভহরসরব ভনরয়াগ কো হরয়রছ। M&M -এ িাে R&D -এে 

সময়কারে ভিভন স্কভপদও SUV এে উন্নয়রন মনিৃত্ব ভদরয়ভছরেন। IN-SPACe 

িােি সেকারেে মহাকাে ভবিারগে অধীরন একটি স্বাধীন মনািাে এরজভে 

ভহরসরব কাজ করে। 
 

Adobe প্রসতভা মোপাত্ররক ভােরতে MD এবিং VP সেসারব 

সনর়োগ করেরে 

মাভকদ ন মেক জায়াে Adobe প্রভিিা মহাপাত্ররক Adobe ইভন্ডয়াে িাইস 

মপ্রভসরিে এবিং ম্যারনভজিং ভিরেক্টে ভহরসরব ভনরয়ারগে মঘােো করেরছ । এই 

িূভমকায়, প্রভিিা মহাপাত্র অযারিাব এেরপভেরয়ে ক্লাউি, অযারিাব ভিরয়টিি 

ক্লাউি এবিং অযারিাব িকুরমে ক্লাউরিে  অযারিাব ইভন্ডয়া ব্যবসাে মনিৃত্ব 

মদরবন । এভেয়া প্যাভসভফরকে (APAC) অযারিারবে মপ্রভসরিে সাইমন 

মেেরক ভিভন ভেরপােদ  কেরবন। 
 

CAG সজসস মুমুদ ASOSAI এে মে়োেম্যান সনবদাসেত ের়েরেন 

িােরিে কররাোে অযান্ড অভিেে মজনারেে (CAG), ভজ ভস মুমুদ 2024 মথরক 

2027 সাে প দন্ত ভিন বছরেে জন্য এভেয়ান অগদানাইরজেন অফ সুভপ্রম অভিে 

ইনভেটিউেনস (ASOSAI) -এে সমারবরেে মচয়ােম্যান ভনবদাভচি হরেন । মুমুদ 

ASOSAI এে 56 িম পভেচােনা মবািদ  বাো ভনবদাভচি হন  এবিং এে জন্য 

অনুরমাদনটি সম্পরকদ   ASOSAI এে 15 িম সমারবে বাো এটি জানারনা 

হরয়ভছে। িােি 2024 সারে ASOSAI এে 16 িম অভধরবেন আরয়াজন 

কেরব। 
 

সবোেপসত মবণুরগাপাে NCLAT-এে ভােপ্রাপ্ত মে়োেপােসন 

সেরসরব সনযুক্ত ের়েরেন 

ভবচােপভি এম মিনুরগাপােরক ন্যােনাে মকাম্পাভন আইন আভপরেে ট্রাইবুযনাে 

(NCLAT) এে  নিুন িােপ্রাপ্ত মচয়ােপােসন ভহরসরব ভন ুি কো হরয়রছ । 

স্থায়ী মচয়ােপােসন ভবচােপভি এস মজ এে অবসে মনওয়াে পে োনা 

িৃিীয়বারেে মরিা একজন িােপ্রাপ্ত মচয়ােপােসন NCLAT-এে মনিৃরত্ব 

েরয়রছন।  

ভবচােপভি বিংেী োে িাে 15 মাচদ  2020 মথরক প্রথম িােপ্রাপ্ত মচয়ােপােসন 

ভছরেন, িােপরে 19 এভপ্রে, 2021 মথরক ভবচােপভি এ আই এস ভচমা এবিং 

পেবিীকারে 11 মসরটম্বে, 2021 মথরক ভবচােপভি এম মিনুরগাপাে এই 

পরদে দাভয়ত্ব সামোরবন | 
 

প্রািি সুনপ্রম প্কাটট  এি নবচািপনি ইনু্দ মািরিাত্রা DDCA 

অম্বাডসম্যাি নিরসরব নিযুি ির রেি 

সুরপ্রম কোরটঘ ি প্রািন রবচািপরি, রবচািপরি (অ্বসিপ্রাপ্ত) ইনু্দ মািরহািা কে 

এে বেরিি জন্য Delhi and Districts Cricket Association (DDCA) 

এি নিুন অ্ম্বাডসম্যান োম এরথক্স অ্র সাি রহরসরব রনরয়াগ েিা হরয়রে।  

কিাহান কজটরিি কনিৃরে DDCA এি কজনারিি বরড, 65 বেি বয়সী 

রবচািপরি (অ্বসিপ্রাপ্ত) মািরহািাি রনরয়ারগি রবষরয় রসিাি রনরয়রেরিন। 

2007 সারি, মািরহািারে সুরপ্রম কোটঘ  রসরনয়ি অ্যাডরিারেট মরনানীি 

েরিরেরিন এবং রিরন রিন দশরেি ব্যবধারন সরবঘাচ্চ আদািি েিৃঘ ে মরনানীি 

রদ্বিীয় মরহিা হরয়রেরিন। িারে রেেু রবষরয় সুরপ্রম কোরটঘ ি রবরিন্ন কবঞ্চ দ্বািা 

অ্যারমোস রেউরি রহরসরব রনরয়াগ েিা হরয়রে। সুরপ্রম কোরটঘ  30 বেি আইনী 

পিামশঘদািা রহরসরব দারয়ে পািন েিাি পি িারে সবঘসম্মরিিরম সুরপ্রম 

কোরটঘ ি রবচািে রহরসরব রনরয়ারগি জন্য সুপারিশ েিা হয়। 
 

 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/7532/general-competition-maha-pack-bengali-validity-12-months


Weekly Current Affairs One-Liners | 11 September to 17 September of 2021  

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

 

Banking News 
 

মপটিএম মপরমন্টস ব্ািংক FASTag- সভসিক মমররা পাসকদ িং 

সুসবধা োেু করেরে 

মপটিএম মপরমেস ব্যািংক ভেভমরেি (PPBL) ভদভল্ল মমরট্রা মেে করপদারেেরনে 

(DMRC) সারথ পােদ নােভেরপে মাধ্যরম কাশ্মীে মগে মমরট্রা মেেরন িােরিে 

প্রথম FASTag- ভিভত্তক মমরট্রা পাভকদ িং সুভবধা চােু করেরছ। তবধ FASTag 

ভেকাে ুি গাভ়েে জন্য সমস্ত FASTag- ভিভত্তক মেনরদরনে প্রভিয়াকেরেে 

কাজটি Paytm মপরমেস ব্যািংরকে মাধ্যরম সম্পন্ন হরব , এেফরে কাউোরে 

নগদ অথদ প্রদারনে ঝারমো দূে হরব । 
 

DBS ব্াঙ্ক SWIFT এে সারথ েুসক্ত করে সের়েে-টাইম ক্রস-

ব দ াে মপরমন্ট রযাসকিং োেু কেরত েরেরে  

DBS ব্যািংক সুইফে মলাবাে মপরমেস ইরনারিেন (GPI) এে সারথ 

পােদ নােভেরপে মাধ্যরম িস বিদ াে মপরমরেে জন্য ভেরয়ে-োইম অনোইন 

ট্রযাভকিং চােু করেরছ। ব্যািংরকে করপদারেে অনোইন ব্যািংভকিং প্ল্যােফমদ ‘DBS 

IDEAL’ ব্যবহাে করে এই মসবা মনওয়া ম রি পারে। DBS হে িােি এবিং 

এভেয়া-প্যাভসভফরকে প্রথম ব্যাঙ্ক  া করপদারেে ক্লারয়েরদে মকান অভিভেি খেচ 

ছা়োই এই পভেরেবা প্রদান কেরি চরেরছ । 
 

পসেরেবা সম্পরকদ : 

• DBS  ব্যািংরকে এই নিুন ইনবাউন্ড ট্রযাভকিং পভেরেবাে মাধ্যরম করপদারেে 

গ্রাহকরদে মদখরি পারব ম  কখন একটি মপরমে আসরব এবিং কখন এটি 

সুভবধারিাগীরদে কারছ মপৌাঁছারব,  াে ফরে অপারেেনাে খেচ এবিং 

অদক্ষিা হ্রাস পারব। 

• এই উরদ্যাগটি িােি, ভসঙ্গাপুে, হিংকিং, চীন, িাইওয়ান, ইরদারনভেয়া এবিং 

ভিরয়িনারমে প্রায় 4,000 জন করপদারেে এবিং কু্ষদ্র ব্যবসাভয়ক গ্রাহকরদে 

উপকৃি কেরব বরে আো কো হরে। 

 

Science & Technology 
 

েীন সফেভারব নতুন পৃসথবী পযদরবক্ষণকােী স্যারটোইট 

"Gaofen-5 02" েঞ্চ করেরে 

চীন উত্তে চীরনে োনভস প্ররদরেে িাইযু়য়ান স্যারেোইে উৎরক্ষপে মকন্দ্র 

মথরক Gaofen-5 02 স্যারেোইে সফেিারব মহাকারে পাঠিরয়রছ। Gaofen-

5 02  স্যারেোইেটি চীরনে গাওরফন আথদ-অবজােরিেন স্যারেোইে ভসভেরজে 

24 িম সিংস্কেে,  া পভেরবে সুেক্ষা প্ররচষ্টা প দরবক্ষে এবিং প্রাকৃভিক সম্পরদে 

নজেদাভে বা়োরনাে জন্য পাঠারনা হরয়রছ । 
 

কক্ষপরথ প্রথম অি-টুযনিি িু উৎরক্ষপণ করিরে SpaceX 

SpaceX এি এেটি িাইিরিম অ্নুসারি, Inspiration4 এি িু, সমূ্পণঘরূরপ 

পযঘটেরদি দ্বািা চারিি প্রথম েক্ষ্পরথি ফ্লাইট, এখন আনুিারনেিারব 

েক্ষ্পরথ িরয়রে। SpaceX িরেট নাসাি কেরনরড কস্পস কসন্টাি কথরে 

উৎরক্ষ্পণ েিা হয়। যািীিা এখন 350 মাইি উচ্চিায় েক্ষ্পরথ িারদি 13 

 ুট চওড়া িু রাগন েযাপসুরি রিন রদন োটারবন। 

িুরি 38 বেি বয়সী রবরিওরনয়াি জারিড আইজােম্যান অ্িিুঘ ি, রযরন 

ব্যরিগিিারব এই ভ্রমরণি অ্থঘায়ন েরিরেরিন; কহইরি আরসঘনাক্স, 29, 

বশশরব েযান্সাি কথরে কবাঁরচ ক িা এবং বিঘ মান কসন্ট জুড রচরেত্সে সহোিী; 

রসয়ান প্রক্টি, 51, এেজন িূিারিে এবং রপএইচরড েিা েরমউরনটি েরিজ 

রশক্ষ্ে; এবং রিস কসমরব্র্ারস্ক, 42 বেি বয়সী িেরহড মাটিঘ রনি েমঘচািী এবং 

আজীবন মহাোশ িি রযরন এেটি অ্নিাইন িার রিি  মােরম িাি আসন 

দারব েরিরেরিন। 
 

আইআইটি প্বারম্ব ভাষা অিুবাদক 'প্রকল্প উড়াি ' চািু করিরে 

ইরন্ডয়ান ইনরিটিউট অ্ব কটেরনািরজ (আইআইটি) কবারম্ব রশক্ষ্ায় িাষাি বাধা 

িাোি জন্য ‘প্রেল্প উড়ান’ চািু েরিরে।এটি এেটি িাষা অ্নুবাদে।প্রেল্প 

উড়ান , এেটি এন্ড-টু-এন্ড ইরোরসরিম , যা ববজ্ঞারনে ও প্রযুরিগি 

রবষয়বস্তুরে ইংরিরজ কথরে রহরন্দ এবং অ্ন্যান্য সমস্ত িািিীয় িাষায় অ্নুবাদ 

েিরি পারি। 

প্রেল্প উড়ান সম্পরেঘ : 

প্রেল্প উদ্যান এেটি এআই-রিরত্তে অ্নুবাদ সফ্টওয়যাি ইরোরসরিম ব্যবহাি 

েরি ইরিরনয়ারিং পাঠযপুস্তে এবং রশক্ষ্ণ সামগ্রী এবং উচ্চরশক্ষ্াি সমস্ত মূি 

শাখাগুরিরে পেন্দসই িাষায় অ্নুবাদ েরি। 
 

ইিরফানসস নডনজটাি কমাসট প্ল্যাটফমট ইকুইিক্স চািু করিরে 

পিবিী প্রজরেি রডরজটাি পরিরষবারদ এবং পিামরশঘি এেটি ববরিে 

কনিা,ইনর ারসস, B2B এবং B2C কিিারদি জন্য হাইপাি-কসগরমরন্টড, 

ব্যরিগিেৃি সবঘজনীন বারণজয অ্রিজ্ঞিা প্রদান েিরি ইনর ারসস ইর্কইনক্স 

চািু েরিরে। প্ল্যাট মঘটি িরবষ্যরিি জন্য প্রস্তুি আরেঘ রটেচাি 

এন্টািপ্রাইজগুরিরে অ্নন্য মাইরিাসারিঘ রসস এবং প্রাে-রনরমঘি অ্রিজ্ঞিাগুরি 

কবরে কনওয়াি জন্য অ্িূিপূবঘ নমনীয়িা সিবিাহ েরি যা এেটি রডরজটাি যািা 

বিরি েরি বা মাি েরয়ে সপ্তারহি মরে এটি চািু েরি িারদি রডরজটাি 

বারণজযরে উন্নি েরি। 

ইনর ারসস ইর্কইনক্স সম্পরেঘ : 

ইনর ারসস ইর্কইনক্স ব্যবসারে িারদি চািটি অ্ ারিি মােরম মারেঘ টিং, 

মারচঘ ন্ডাইরজং, ই-েমাসঘ, কিাি অ্পারিশন, সাপ্ল্াই কচইন এবং োিমাি সারিঘ স 

জুরড় িারদি রডরজটাি বারণজযরে রূপািি েিরি সাহায্য েরি: ইনর ারসস 

ইর্কইনক্স মাইরিাসারিঘ রসস, ইনর ারসস ইর্কইনক্স েমাসঘ, ইনর ারসস ইর্কইনক্স 

এক্সরপরিরয়ন্স এবং ইনর ারসস ইর্কইনক্স মারেঘ টিং। 
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Summits & Conference 
 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী 13 তম সিকস শীেদ সরেেরনে  

সভাপসতত্ব কেরেন 

িােরিে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী ভিভিও কনফারেরেে মাধ্যরম 13 িম ভিকস 

সরম্মেরনে সিাপভিত্ব কেরেন । িােরিে মনিৃত্বাধীন েীেদ সরম্মেরনে ভথম 

ভছে "BRICS@15: Intra-BRICS Cooperation for Continuity, 

Consolidation and Consensus". প্রধানমন্ত্রী মমাদী ‘ভবর্ল্-ব্যাক 

ভেভসভেরয়েভে, ইরনারিটিিভে, মিভিবভে অযান্ড সাসরেইরনবভে’ এে 

নীভিমাোে অধীরন ভিকস সহর াভগিা বৃভদ্ধে আহ্বান জানান। 

‘নয়াভদভল্ল মঘােোপত্র’ গ্রহরেে মাধ্যরম েীেদ সরম্মেনটিে সমাভপ্ত ঘরে । এই ভনরয় 

িৃিীয়বাে িােি ভিকস েীেদ সরম্মেরনে আরয়াজন করে। এে আরগ 2012  

এবিং 2016 সারে িােি ভিকস -এে মপ্রভসরিে পরদ অভধভষ্ঠি ভছে। এছা়োও, 

ভবিীয়বারেে মরিা প্রধানমন্ত্রী মমাদী ভিকস েীেদ সরম্মেরন সিাপভিত্ব করেরছন। 

ভিভন এে আরগ 2016 সারে মগায়ায়  েীেদ সরম্মেরন সিাপভিত্ব করেভছরেন।  
 

এোড়া, 2021 সারে সিকরসে সভাপসত সেরসরব ভােত এই 

বেরেে সিকস সরেেরনে জন্য োেটি অগ্রাসধকাে মক্ষত্র তুরে 

ধরেরে, মযগুরো সেে: 

• বহুপাভক্ষক ব্যবস্থাে সিংস্কাে, 

• সন্ত্রাস দমরন সহর াভগিা, 

• সারেরনবে উন্নয়ন েক্ষযমাত্রা (SDG) অজদ রন ভিভজোে এবিং প্র ুভিগি 

সেিাম ব্যবহাে কো, 

• মানুরে মানুরে ভবভনময় বৃভদ্ধ | 
 

ভােত-অরেসে়োে উরবাধনী 2+2 মন্ত্রী পযদার়েে করথাপকথন 

সিংগঠিত েে  

িােি এবিং অরেভেয়াে মরধ্য নয়াভদভল্লে হায়দ্রাবাদ হাউরস িারদে প্রথম 2+2 

মন্ত্রী প দারয়ে করথাপকথন সিংগঠিি হে । এই আরোচনাে মূে ভবেয়বস্তু ভছে 

চীরনে িমবধদমান সামভেক দৃঢ়িাে মরধ্য িােি-প্রোন্ত মহাসাগরে িােি এবিং 

অরেভেয়াে মরধ্য সামভগ্রক প্রভিেক্ষা ও মকৌেেগি সহর াভগিা আেও বাভ়েরয় 

মিাো । 

উরবাধনী ‘েু-প্ল্াস-েু’ আরোচনায় িােিীয় প্রভিভনভধ দরেে মনিৃত্ব ভদরয়ভছরেন 

 থািরম ভবরদেমন্ত্রী এস জয়েঙ্কে এবিং প্রভিেক্ষামন্ত্রী োজনাথ ভসিং িারদে 

অরেভেয়ান প্রভিপক্ষ মমভেস মপইন এবিং ভপোে িুেন । মাভকদ ন  ুিোষ্ট্র এবিং 

জাপান সহ খুব কম মদরেে সারথই িােরিে একটি 2-2 মভন্ত্রসিা প দারয়ে 

তবঠক হরয়রছ । 
 

ভােত এবিং মাসকদ ন যুক্তোষ্ট্র ক্লাইরমট অযাকশন ও ফাইন্যাি 

মমাসবোইসজঙ  া়েেগ োেু করেরে 

িােি এবিং মাভকদ ন  ুিোষ্ট্র (USA) "ক্লাইরমে অযাকেন এবিং ফাইন্যাে 

মমাভবোইরজেন িায়ােগ (CAFMD)" শুরু করেরছ। এটি জেবাযু় এবিং 

পভেরবরেে উপে িােি-মাভকদ ন ভবপাভক্ষক সহর াভগিা আরো মজােদাে কেরব। 

মকন্দ্রীয় পভেরবে, বন ও জেবাযু় মন্ত্রী িূরপন্দ্র  াদব এবিং মাভকদ ন  ুিোরষ্ট্রে 

মেশ্যাে মপ্রভসরিভেয়াে এনিয় ফে ক্লাইরমে (SPEC) জন মকভে  

নয়াভদভল্লরি ভবপাভক্ষক এই িায়েগ শুরু করেরছন । 
 

মো়োইট োউরস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী মকা়ো  সরেেরন 

মযাগ মদরবন 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী  2021 সারেে 24 মসরটম্বে ওয়াভেিংেন ভিভসরি 

মহায়াইে হাউরস প্রথম ব্যভিগিিারব QUAD (চােরদেীয় ভনোপত্তা সিংোপ) 

মনিারদে সরম্মেরন ম াগ মদরবন। । মকায়াি দেগুভেে মরধ্য আরছ িােি, 

জাপান, মাভকদ ন  ুিোষ্ট্র এবিং অরেভেয়া । প্রধানমন্ত্রী মমাদী 2021 সারেে 25 

মসরটম্বে ভনউইয়রকদ  জাভিসিংরঘে সাধােে পভেেরদ (UNGA) ভনরজে বিৃিা 

মদরবন। 
 

শীেদ সরেেনটি  সম্পরকদ : 

• মপ্রভসরিে মজা বাইরিন দাভয়ত্ব গ্রহরেে পে মথরক প্রধানমন্ত্রী মমাদীে এটি 

প্রথম মাভকদ ন  ুিোষ্ট্র সফে এবিং বাইরিন দাভয়ত্ব গ্রহরেে পে এই প্রথম 

দুই মনিাে মরধ্য প্রথম ব্যভিগি তবঠক হরব। 

• অন্য দুই মনিা অরেভেয়াে প্রধানমন্ত্রী স্কে মভেসন এবিং জাপারনে 

প্রধানমন্ত্রী ইরয়াভেভহরদ সুগাও সরম্মেরন ম াগ মদরবন। 

• এে আরগ, মকায়াি মনিারদে প্রথম েীেদ সরম্মেন 2021 সারেে মাচদ  

মারস িাচুদ য়াে ফমদযারে অনুভষ্ঠি হরয়ভছে |. 

• মকায়াি সাভমরেে েক্ষয হে এই চােটি মদরেে  মরধ্য সম্পকদ  আেও গিীে 

কো এবিং মকাভিি -19 মমাকারবো, জেবাযু় সিংকে মমাকারবো, 

উদীয়মান প্র ুভি এবিং সাইবাে মেরস পােদ নােভেপ এবিং ইরদা-প্রোন্ত 

মহাসাগেরক আেও উন্নি কো । 
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ভােত -আসিকা প্রসতেক্ষা  া়েেগ বেরে দুবাে প্রসতটি 

DefExpo মত অনুসিত েরব 

িােি সেকাে ভব-বাভেদক DefExpo সামভেক প্রদেদনীে পাোপাভে িােি-

আভিকা প্রভিেক্ষা সিংোপরক ভনয়ভমি অনুষ্ঠান ভহরসরব পােন কোে প্রস্তাব 

ভদরয়রছ । প্রথম িােি-আভিকা প্রভিেক্ষা মন্ত্রী সরম্মেন (IADMC) 2020 

সারেে মফব্রুয়াভেরি েখনউরয়ে DefExpo মি অনুভষ্ঠি হরয়ভছে। 

এে পরে, ভবিীয় িােি -আভিকা প্রভিেক্ষা িায়েগ DefExpo পাোপাভে 

অনুভষ্ঠি হরব,  া 2022 সারেে মাচদ  মারস গুজোরেে গান্ধীনগরে অনুভষ্ঠি 

হওয়াে কথা ভছে। ভবিীয় িােি আভিকা প্রভিেক্ষা সিংোরপে ভথম হে ‘India 

– Africa: Adopting Strategy for Synergizing and Strengthening 

Defence and Security Cooperation.' 
 

ভািি িরভম্বরি প্রথম ববনিক প্বৌি সরেিি আর াজি কিরব 

রবহারিি নািন্দায়, নব নািন্দা মহারবহাি েযাম্পারস, িািি 19 এবং 20 

নরিম্বি 2021-এ প্রথম ববরিে কবৌি সরম্মিন আরয়াজন েিরব। ইরন্ডয়ান 

োউরন্সি  ি োিচািাি রিরিশনস (আইরসরসআি) েিৃঘ ে আরয়ারজি 

এোরডরমে সরম্মিনটি এেটি বারষঘে অ্নুিারন পরিণি 

হরব।িািরি(রিরিঙ্গানা, সািনাথ, গ্যাংটে এবং ধমঘশািা) এবং রবরদরশ 

(জাপান, দরক্ষ্ণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড এবং েরম্বারডয়া) চািটি আঞ্চরিে সরম্মিন 

অ্নুরিি হরব।এই আঞ্চরিে সরম্মিনগুরিাি রিরপাটঘ  উরদ্বাধনী ববরিে কবৌি 

সরম্মিরন উপিাপন েিা হরব। 
 

সরম্মিন সম্পরেঘ : 

• এই ববরিে কবৌি সরম্মিরনি মূি িক্ষ্য হি কবৌি রিয়ােিাপ, কযমন 

এোরডরমে, সাংসৃ্করিে, কসরমনাি এবং বুি পূরণঘমা, কিসারেি মরিা 

উৎসরব ভ্রমণ েরিন এমন ব্যরিরদি উৎসাহ রদরয় িািিরে কবৌিধরমঘি 

কেন্দ্ররবনু্দ বানারনা। 

• েমঘসূরচি অ্ংশ রহরসরব, কবৌি অ্েয়রনি প্রচারিি জন্য এেটি পুিস্কাি, যা 

প্রধানমন্ত্রী নরিন্দ্র কমাদী 21 নরিম্বি নয়ারদরেরি উপিাপন েিরবন, যাি 

জন্য নগদ 20,000 ডিাি (আনুমারনে 14.7 িক্ষ্ টাো) এেটি  িে 

এবং এেটি কগাল্ড কপ্ল্রটড কমরডি থােরব। 

 

Awards & Honours 
 

সুসানা ক্লাকদ  সফকশন 2021 এে জন্য পুেস্কাে সজরতরেন 

মেখক সুসানা ক্লাকদ  িাে উপন্যাস 'Piranesi' এে জন্য ভফকেন 2021 এে নােী 

পুেস্কাে ভজরিরছন। উপন্যাভসক এবিং বুকাে-ভবজয়ী বানদািদ াইন এিাভেরো এ 

বছে মভহো পুেস্কাে ভবচােক প্যারনরেে সিাপভিত্ব করেন। ইিংরেজ মেভখকা 

'সুসানা ক্লাকদ   িাে প্রথম উপন্যাস মজানাথন মেি এবিং ভমোে নরেরেে জন্য 

ভবরেেিারব পভেভচি। 
 

ICRISAT "আসিকা ফু  প্রাইজ 2021" প্রদান করেরে 

হায়দ্রাবাদ-ভিভত্তক আন্তজদ াভিক েস্য গরবেো ইনভেটিউে ফে দ্য মসভম-এভেি 

ট্রভপকস (ICRISAT) সাব-সাহাোন আভিকায় খাদ্য ভনোপত্তাে উন্নভিে জন্য 

2021 সারেে আভিকা খাদ্য পুেস্কারে িূভেি হরয়রছ। গ্রীষ্মমন্ডেীয় মেজুম 

প্ররজক্ট 266  টি জারিে উন্নি োক এবিং অধদ ভমভেয়ন েন বীজ তিভে করেরছ, 

 াে মরধ্য েরয়রছ মেবু,  মছাো, মেে, ভেম, ভচনাবাদাম এবিং সয়াভবন।  
 

ভানুমতী সিও়োো জাতী়ে মলারেি নাইটিরেে পুেস্কাে 2021 

মপর়েরেন  

গুজোরেে স্যাে সায়াভজোও মজনারেে হাসপািাে মথরক মলারেে নাইটিরঙ্গে 

পুেস্কােটি িানুমিী ভঘওয়াোরক নামক একজন নাসদরক  মদওয়া হরব। ভিভন 

মকাভিি -19  পভজটিি গিদ বিী মভহোরদে প্রসরবে পাোপাভে ভেশুরদে  রেে 

দাভয়ত্ব ভনরয়ভছরেন। ভিভন গাইরনারকােভজ ভবিাগ এবিং মপভিয়াট্রিক ওয়ারিদ ও 

কাজ করেরছন। 2019 সারে,  খন হাসপািারেে ওয়ািদ গুভে বন্যাে কােরে 

জোবদ্ধ ভছে িখন ভিভন গাইরনারকােভজ ভবিাগ এবিং মপভিয়াট্রিক ওয়ারিদ  িাে 

দাভয়ত্ব পােন করেভছরেন । 
 

সুপাে 30 এে প্রসতিাতা আনন্দ কুমােরক স্বামী িহ্মানন্দ পুেস্কাে 

2021 প্রদান কো ের়েরে 

গভেিভবদ আনদ কুমােরক িাে 'সুপাে 30' উরদ্যারগে জন্য 2021 সারে স্বামী 

িহ্মানদ পুেস্কাে মদওয়া হয়, ম খারন আইআইটি প্ররবভেকা পেীক্ষাে জন্য 

সুভবধা বভিি ভেক্ষাথীরদে প্রস্তুি কো হয় । ভিভন উত্তেপ্ররদরেে হাভমেপুে 

মজোে েথ এোকায় একটি অনুষ্ঠারন হভেবারেে গুরুকুো কািংভে ভিরমি 

ভবশ্বভবদ্যােরয়ে অধ্যাপক রূপ ভকরোে োস্ত্রীে কাছ মথরক এই পুেস্কাে গ্রহে 

করেন। 

পুেস্কাে ভহরসরব নগদ 10,000 োকা, একটি মিাি মমরিে, স্বামী িহ্মানরদে 

মিাি মূভিদ  এবিং  াো প্রভি বছে ভেক্ষা খারি বা গরুে কল্যারে ভবরেে কাজ 

করেন িারদে একটি সাটিদ ভফরকেও  প্রদান কো হয়। 
 

'সুপাে 30' সক? 

'সুপাে 30' হে কুমারেে পােনা ভিভত্তক োমানুজন সু্কে অফ ম্যাথরমটিরেে 

একটি মকাভচিং মপ্রাগ্রাম। এটি সমারজে অথদননভিকিারব ভপভছরয় প়ো মানুেরদে 

মরধ্য মথরক 30 জন মমধাবী ছাত্ররদে মখাাঁ জ করে এবিং িারদে ম দাদাপূেদ 

ইভন্ডয়ান ইনভেটিউে অব মেকরনােভজরি (IIT) িভিদ  হওয়াে জন্য প্রস্তুি 

করে। 
 

সশক্ষা়ে নতুনরত্বে জন্য ইউরনরস্কা সাক্ষেতা পুেস্কাে NIOS মক 

প্রদান কো ের়েরে  

ভেক্ষা মন্ত্রোেয় পভেচাভেি ন্যােনাে ইনভেটিউে অফ ওরপন সু্কভেিং (NIOS) 

বাো ভেক্ষাব্যবস্থায় উদ্ভাবনী পদ্ধভিে জন্য ইউরনরস্কাে কাছ মথরক আন্তজদ াভিক 

স্বীকৃভি োি করেরছ।  প্রভিবন্ধী ব্যভিরদে ভেভক্ষি কোে জন্য এই স্বীকৃভিটি 

প্রদান কো হরয়রছ ।  
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Important Dates 
 

সেমাে়ে সদবস 2021: 09 মসরেম্বে 

ন্যাউো ফাউরন্ডেরনে সহর াভগিায় ন্যােনাে ভমেন ফে ভক্লন গঙ্গা 2021 

সারেে মসরটম্বে মারস ভহমােয় ভদবরসে আরয়াজন করে। এ বছরেে ভথম হে 

'Contribution of Himalayas and our responsibilities'। অনুষ্ঠানটি 

আজাদী কা অমৃি মরহাৎসরবে চেমান উদ াপরনে অিংে ভছে। 

ভহমােয় ভদবস প্রভি বছে 9 মসরটম্বে উত্তোখে োরজয পাভেি হয়। এটি 

ভহমােরয়ে ইরকা-ভসরেম এবিং অিেটিে সিংেক্ষরেে উরেরশ্য পাভেি হয়। 

2015 সারে িৎকােীন মুখ্যমন্ত্রী ভদনটিরক আনুষ্ঠাভনকিারব ভহমােয় ভদবস 

ভহরসরব মঘােো করেভছরেন। 
 

14 প্সরেম্বি নিনন্দ নদবস পানিি ি   

িািরিি সিোরি িাষা রহসারব রহরন্দি জনরপ্রয়িারে রচরিি েিাি জন্য 

প্ররিবেি 14 কসরেম্বি রহরন্দ রদবস বা রহরন্দ কড পািন েিা হয়। িািিীয় 

সংরবধারনি 343 অ্নুরেরদি অ্ধীরন িাষাটি গৃহীি হরয়রেি।  1953 সারিি 14 

কসরেম্বি প্রথম রহরন্দ রদবস পারিি হয়। 
 

রহরন্দ রদবরসি ইরিহাস: 

• পিবিীরি,পরিি জওহিিাি কনরহরু এই রদনটিরে কদরশ রহরন্দ রদবস 

রহরসরব পািরনি কর্াষণা েরিরেরিন। 

• িািরিি 22 টি ি রসরি িাষা িরয়রে, যাি মরে দুটি আনুিারনেিারব 

িািরিি কেন্দ্রীয় সিোি স্তরি ব্যবহৃি হয়: রহরন্দ এবং ইংরিরজ। 

• রহরন্দ রবরিি চিুথঘ সবঘারধে েথ্য িাষা। 

• 14 কসরেম্বি রহরন্দ রদবস পারিি হয় োিণ, 1949 সারিি এই রদরন, 

িািরিি গণপরিষদ িািি প্রজািরন্ত্রি সিোিী িাষা রহসারব কদবনগিী 

রিরপরি রিরখি রহরন্দ গ্রহণ েরিরেি। 
 

আন্তজদ াসতক গণতন্ত্র সদবস: 15 মসরেম্বে 

প্রভি বছে 15 মসরটম্বে ভবশ্বব্যাপী আন্তজদ াভিক গেিন্ত্র ভদবস ভহসারব পাভেি 

হয়। 2007 সারে জাভিসিংরঘে সাধােে পভেেরদ গৃহীি একটি প্রস্তারবে মাধ্যরম 

এটি প্রভিভষ্ঠি হরয়ভছে । 

2021 সারেে আন্তজদ াভিক গেিন্ত্র ভদবরসে ভথম হে "Strengthening 

democratic resilience in the face of future crises"। 
 

জাতী়ে ইসিসন়োে সদবস: 15 মসরেম্বে 

িােরি ইভিভনয়াসদ মি প্রভি বছে 15 মসরটম্বে পাভেি হয়। মদরেে উন্নয়রন 

ইভিভনয়ােরদে অবদানরক স্বীকৃভি ভদরি ভদনটি পাভেি হয়। ভদনটি িােরিে 

ইভিভনয়াভেিং অগ্ররদূি স্যাে মমাক্ষগুেম ভবরশ্বশ্বোয়াে জন্মভদন, (ভ ভন স্যাে এমভি 

নারম পভেভচি ভছরেন )। 95৫৫ সারে িােরিে ভনমদারে িাাঁ ে অসামান্য অবদারনে 

জন্য িাাঁ রক ‘িােিেে’ পুেস্কারেও িূভেি কো হয়। ভিভন ভিটিে নাইেহুিও 

মপরয়ভছরেন এবিং 1912  মথরক 1918প দন্ত মাইসুরেে মদওয়ান ভহরসরব দাভয়ত্ব 

পােন করেভছরেন। 
 

Sports News 
 

US Open 2021 মশরে সবজ়েীরদে সমূ্পণদ তাসেকা 

US Open 2021 এে পুরুেরদে ভসঙ্গেস ভবিারগ, িযাভনে মমদরিরদি 

ভনউইয়রকদ ে আথদাে অযাে মেভিয়ারম ফাইনারে মনািাক মজারকাভিচরক 6-4, 

6-4, 6-4 মস্কারে মেে মসরে পোভজি করে িাে প্রথম গ্রযান্ড স্ল্যাম ট্রভফ ভজরি 

ভনরেন  । মভহো ভবিারগ, মগ্রে ভিরেরনে মেভনস মখরোয়া়ে এমা োিুকানু 

কানািাে মেো অযাভন ফানদারদজরক পোভজি করে US Open 2021 

মভহোরদে ভসরঙ্গেস ফাইনাে ভেরোপা ভজিরেন । 

2021 ইউএস ওরপরনে মমাে পুেস্কারেে অথদ 57.5 ভমভেয়ন মাভকদ ন িোে,  া 

2019 সারেে 57.2 ভমভেয়ন মাভকদ ন িোরেে মচরয় ভকছুো মবভে।  
 

এখারন সবসভন্ন সবভারগ সবজ়েীরদে সমূ্পণদ তাসেকা মদও়ো 

ের়েরে: 

 

S. 

No. 
মেণী সবজ়েী োনাে আপ 

1. 
পুরুেরদে 

ভসরঙ্গেস 
এমা োিুকানু 

মনািাক 

মজারকাভিচ 

2. 
মভহোরদে 

ভসরঙ্গেস 
োম/স্যাভেসবাভে 

মেো অযাভন 

ফানদারদজ 

3. 
পুরুেরদে 

িাবেস 
মোসুে/ঝািং 

মজভম মারে/ব্রুরনা 

মসায়ারেস 

4. 
মভহোরদে 

িাবেস 
িাউভজক/স্যাভেসবাভে 

মকারকা গফ/ 

ম্যাকনভে 

5. ভমেি িাবেস এমা োিুকানু 

ভজউভেয়ানা 

ওেরমাস/মারসদরো 

আরেিারো 
 

 যাসনর়েে সেকার দ া ইতােী়ে গ্রযাে সপ্রক্স 2021 সজরতরেন 

 যাসনর়েে সেসস়োর দ া (ম্যাকোরেন, অরেসে়োন-ইতাসে়োন) ইতাসেে 

অরটাররারমা নাসজওনারে মমানজা রযারক অনুসিত ফমুদো ও়োন 

ইতাসে়োন গ্রযাে সপ্রক্স 2021 সশরোপা সজরতরেন। সবগত 9 বেরে এটি 

ম্যাকোরেরনে প্রথম জ়ে। ল্যারো নসেস সবতী়ে এবিং ভারেসে মবাটাস 

তৃতী়ে ের়েরেন। েুইস েযাসমেন এবিং ম্যাক্স ভার্স্দ ারপন সিংিরেদে কােরণ 

ইতােী়ে গ্রযাে সপ্রক্স 2021 মথরক বাদ  েরে যান । 
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IOC মবইসজিং অসেসম্পক মথরক উিে মকাসে়োরক স্থসগত 

করেরে 

মকাভিি -19  মহামােীে কথা উরল্লখ করে মোভকও মগমরস দে পাঠারি 

অস্বীকাে কোে োভস্ত ভহরসরব 10 মসরটম্বে আন্তজদ াভিক অভেভম্পক কভমটি 

(IOC) 2022 সারেে মবভজিং েীিকােীন অভেভম্পক মথরক উত্তে মকাভেয়ারক 

আনুষ্ঠাভনকিারব স্থভগি করেরছ ।| 

IOC-ে সিাপভি েমাস ব্যাচ বরেরছন, উত্তে মকাভেয়াে জািীয় অভেভম্পক 

সিংস্থা এখন আরগে অভেভম্পরকে অথদ বারজয়াপ্ত কেরি চরেরছ | 
 

টি -মটার়েসন্ট সবশ্বকারপে জন্য ভােতী়ে দরেে পোমশদদাতা 

সেসারব সনযুক্ত েরেন এমএস মধাসন 

ভবভসভসআই মঘােো করেরছ ম  প্রািন িােিীয় অভধনায়ক এমএস মধাভন আসন্ন 

টি -মোরয়ভে েুনদারমরে িােিীয় দরেে মমেরেে দাভয়ত্ব সামোরবন  । 

েুনদারমেটি অরক্টাবে এবিং নরিম্বরে সিং ুি আেব আভমেোহ এবিং ওমারন 

অনুভষ্ঠি হরব। ভিভন 15 আগে, 2020 িাভেরখ আন্তজদ াভিক সীভমি ওিারেে 

ভিরকে মথরক অবসরেে মঘােো করেভছরেন ।  

মধাভন সবদরেে 2019 সারেে আইভসভস ভবশ্বকাপ মসভমফাইনারে ভনউভজল্যারন্ডে 

ভবপরক্ষ িােরিে হরয় মখরেভছরেন। মধাভন, ভ ভন মচন্নাই সুপাে ভকিংরসে মনিৃত্ব 

ভদরেন, ভিভন ভিনবারেে আইভপএে ভবজয়ী অভধনায়ক এবিং আইভসভসে ভিনটি 

প্রধান ট্রভফ-ভবশ্ব টি 20, চযাভম্পয়ে ট্রভফ এবিং ভবশ্বকাপ ভজরিরছন । 
 

মজা রুট, আইমাে সেো দ সন আগর্স্ মারসে জন্য আইসসসস 

মপ্ল়্োসদ অফ দ্য মান্থ সনবদাসেত ের়েরেন 

ইিংল্যারন্ডে মেে অভধনায়ক মজা রুে এবিং আয়ােল্যারন্ডে আইমাে ভেচািদ সনরক 

2021 সারেে আগে মারসে আইভসভস মপ্ল্য়াসদ অব দ্য মারেে ভবজয়ী ভহরসরব 

ভনবদাভচি কো হরয়রছ। আইভসভস ওয়ার্ল্দ  মেে চযাভম্পয়নভেপ (WTC) এে 

পেবিী সিংস্কেরেে অিংে ভহরসরব িােরিে ভবপরক্ষ মেে ভসভেরজ ধাোবাভহক 

পােফেম্যারেে জন্য রুেরক আগে মারসে জন্য মসো আইভসভসে পুরুে 

মখরোয়া়ে ভনবদাভচি কো হরয়রছ । 

মভহোরদে ভিরকরে, আয়ােল্যারন্ডে আইমাে ভেচািদ সন আগরে মারসও 

অসাধােে পােফেমাে করেন এবিং 2021 সারেে আগে মারসে আইভসভসে 

মসো মভহো মখরোয়া়ে ভনবদাভচি হন। 
 

োসসথ মাসেো সব ধেরনে সক্ররকট মথরক অবসরেে মিােণা 

করেরেন 

োভসথ মাভেঙ্গা 295 ম্যারচে পে টি -মোরয়ভে ভিরকে মথরক অবসরেে মঘােো 

কেরেন, ম খারন ভিভন 390 টি উইরকে ভনরয়রছন । 2011 সারে মেে এবিং 

2019 সারে ওয়ানরি মথরক ভিভন আরগই অবসে ভনরয়ভছরেন। মুম্বাই ইভন্ডয়াে 

মথরক ভেভেজ হওয়াে পে মথরক চেভি বছরেে জানুয়াভেরি িযািাইভজ ভিরকে 

মথরকও ভিভন অবসরেে মঘােোও করে ভদরয়ভছরেন । 

মাভেঙ্গা প্রথম মবাোে ভ ভন 100 টি T20 উইরকে মপরয়ভছরেন। সরবদাচ্চ 

উইরকে ভেকােীরদে িাভেকায়  ভিভন মিায়াইন িারিা, ইমোন িাভহে এবিং 

সুনীে নাভেরনে পরে  চিুথদ স্থারন অবস্থান করেরছন । 
 

আন্তজদ াসতক সক্ররকট মথরক অবসরেে মিােণা কেরেন 

সজম্বারবার়েে মিেন মটেে 

ভজম্বারবারয়ে প্রািন অভধনায়ক ও উইরকেেক্ষক ব্যােসম্যান মিন্ডন মেেে 

আন্তজদ াভিক ভিরকে মথরক অবসরেে মঘােো কেরছন । আয়ােল্যারন্ডে ভবপরক্ষ 

2021 সারেে 13 মসরটম্বে িৃিীয় ফাইনাে ওয়ানরি ম্যাচ মখোে সময় ভিভন 

এই মঘােো করেন । 34 বছে বয়সী এই ব্যােসম্যান 2004 সারে শ্রীেঙ্কাে 

ভবপরক্ষ ভজম্বারবারয়ে হরয় ওয়ানরিরি অভিরেক করেভছরেন। ভিভন িাে 17 

বছরেে ওয়ানরি কযাভেয়ারে 204 টি ওয়ানরি ম্যাচ মখরে 6677 োন করেরছন। 

 

Obituaries 
 

প্রাক্তন মকন্দ্রী়ে মন্ত্রী অস্কাে ফানদাসন্দস প্র়োত েরেন  

োজযসিাে সািংসদ এবিং প্রািন মকন্দ্রীয় মন্ত্রী অস্কাে ফানদারদস প্রয়াি হরেন । 

প্রবীে এই কিংরগ্রস মনিা মনরমাহন ভসিংরয়ে ইউভপএ সেকারে মকন্দ্রীয় পভেবহন, 

স়েক ও মহাস়েক এবিং শ্রম ও কমদসিংস্থান মন্ত্রীরত্বে দাভয়ত্ব পােন করেভছরেন। 

ভিভন পাাঁ চটি মময়ারদ মোকসিাে দাভয়ত্ব পােন করেভছরেন এবিং িৃিীয় মময়ারদ 

োজযসিাে সদস্য ভছরেন। ভিভন সবদিােিীয় কিংরগ্রস কভমটিে (AICC) মকন্দ্রীয় 

ভনবদাচন কিৃদ পরক্ষে মচয়ােম্যানও ভছরেন। ভিভন ভছরেন একজন প্রভেভক্ষি 

কুভচপুভ়ে নৃিযভেেী। 
 

নবনশষ্ট কাশ্মীিী প্িখক আনজজ িানজনি প্র াি ির রেি 

প্রখ্যাি কিখে এবং জমু্ম ও োশ্মীি রশল্প, সংসৃ্করি ও িাষা এোরডরমি প্রািন 

সরচব আরজজ হারজনী মািা কগরেন। উত্তি োশ্মীরিি বারন্দরপািারি আবদুি 

আরজজ পারিঘ নারম জেগ্রহণোিী এই হারজনীরে 2015 সারি জমু্ম ও োশ্মীি 

এোরডরম অ্  আটঘ  োিচাি অ্যান্ড ল্যাঙু্গরয়জস -এি কসরিটারি রনযুি েিা 

হরয়রেি। েরবিা এবং সমারিাচনাসহ োশ্মীরি িাষায় িাাঁ ি র্করড়টিিও কবরশ বই 

িরয়রে। 

হারজরন 2016 সারি োশ্মীরি িাষায় কিখা িাি বই 'আরন খারন' এি জন্য 

সারহিয এোরডরম পুিস্কাি (সমারিাচনা) রজরিরেরিন। রিরন আবদুি সামারদি 

উদুঘ উপন্যাস কদা গাজ জরমরনি োশ্মীরি অ্নুবাদ রজ গাজ জরমরনি জন্য 2013 

সারি সারহিয আোরদরম অ্নুবাদ পুিস্কািও রজরিরেরিন। 
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Defence News 
 

ভােরতে প্রথম দূেপাল্লাে পােমাণসবক সমসাইে রযাসকিং জাোজ 

'INS Dhruv ' োেু ের়েরে 

'INS Dhruv' নারম িােরিে প্রথম পােমােভবক ভমসাইে ট্রযাভকিং জাহাজটি 

অন্ধ্রপ্ররদরেে ভবোখাপত্তনম মথরক চােু কো হরয়রছ। 10,00 েন স্যারেোইে 

এবিং ব্যাভেভেক ভমসাইে ট্রযাভকিং জাহাজটি ভহদুস্তান ভেপইয়ািদ  ভেভমরেি 

DRDO এবিং ন্যােনাে মেকভনকযাে ভেসাচদ  অগদানাইরজেন (NTRO) এে 

সহর াভগিায় তিভে করেরছ। 
 

INS Dhruv সম্পরকদ : 

• INS Dhruv দীঘদ মেরিে পােমােভবক ভমসাইে ট্রযাক কেরি সক্ষম,  া 

পাভকস্তান এবিং চীন মথরক উৎরক্ষভপি ব্যাভেভেক ভমসাইরেে আগাম 

সিকদ  বািদ া ভদরি সক্ষম । 

• িােি এখন িাে, মাভকদ ন  ুিোষ্ট্র,  ুিোজয, UK এবিং চীন ভনরয় গঠিি 

একটি এভেে  িাভেকায় ম াগ ভদরয়রছ,  াো এই ধেরনে জাহারজে মাভেক 

এবিং পভেচােনা করে। 
 

ভািিী  সামনিক বানিিী SCO মিড়া ‘শানন্তপূণট নমশি’ 2021-এ 

অ়ংশগ্রিণ করি 

সাংহাই কোঅ্পারিশন অ্গঘানাইরজশন (SCO) এি সদস্য কদশগুরিি মরে 

এেটি কযৌথ সন্ত্রাসরবরিাধী মহড়া 'শারিপূণঘ রমশন’ 2021 অ্নুশীিরন 200 জন 

েমী সমরিি িািিীয় সামরিে দিটি অ্ংশ রনরে। 'শারিপূণঘ রমশন- 2021 

িারশয়া েিৃঘ ে 13 কথরে 25 কসরেম্বি, 2021 দরক্ষ্ণ-পরিম িারশয়াি 

ওরিনবাগঘ অ্ঞ্চরি অ্নুরিি হরব। 2021 সারি রদ্ব -বারষঘে বহুপারক্ষ্ে মহড়া 

শারিপূণঘ রমশরনি ষি সংস্কিণ চািু হরে। 

এই মহড়াি উরেে হরে SCO সদস্য কদশগুরিি মরে র্রনি সম্পেঘ  গরড় 

কিািা এবং সামরিে কনিারদি েমান্ড েিাি ক্ষ্মিা বৃরি েিা।মহড়াটি SCO 

কদরশি সশস্ত্র বারহনীরে এেটি বহুজারিে এবং কযৌথ পরিরবরশ শহুরি 

পরিরিরিরি সন্ত্রাস-রবরিাধী অ্রিযারন প্ররশক্ষ্রণি সুরযাগও কদরব। 

িািিীয় সামরিে দি: 

িািিীয় দিরে দুটি IL-76 রবমান দ্বািা অ্নুশীিন এিাোয় অ্িিুঘ ি েিা 

হরয়রেি। িারদি প্রিান েিাি আরগ, দিটি দরক্ষ্ণ পরিমা েমারন্ডি অ্ধীরন 

প্ররশক্ষ্ণ ও প্রস্তুরি গ্রহণ েরিরেি। 
 

প্রনিিক্ষা মিণাি  NCC পযটারিাচিা কিাি জন্য উচ্চ পযটার ি 

নবরশষজ্ঞ কনমটি গেি করিরে 

প্ররিিক্ষ্া মন্ত্রণািয় ন্যাশনাি েযারডট েপঘস (NCC) -কে ব্যাপেিারব 

পযঘারিাচনা েিাি জন্য এেটি উচ্চ পযঘারয়ি রবরশষজ্ঞ েরমটি গঠন 

েরিরে।েরমটিি কচয়ািম্যান হরবন প্রািন সংসদ সদস্য (MP) ববজয়ি পান্ডা। 

রিরেটাি এমএস কধারন এবং মারহন্দ্রা গ্রুরপি কচয়ািম্যান আনন্দ মারহন্দ্রাও 15 

সদরস্যি েরমটিরি সদস্য হরবন। 
 

েরমটিি কি ারিন্স শিঘ াবিী: 

• NCC েযারডটরদি জারি গঠরন আিও োযঘেিিারব অ্বদান িাখরি 

ক্ষ্মিায়ন েিাি পিামশঘ কদওয়া। 

• প্ররিিারনি উন্নরিি জন্য NCC প্রািন রশক্ষ্াথীরদি প্ররয়াজনীয় 

অ্ংশগ্রহরণি উপায় প্রস্তাব েিা। 

• NCC পাঠযিরম অ্িিুঘ রিি জন্য অ্নুরূপ আিজঘ ারিে যুব সংগঠরনি 

সরবঘাত্তম অ্নুশীিরনি সুপারিশ েিা। 
 

NCC সম্পরেঘ : 

NCC হি সবরচরয় বড় ইউরন মঘধািী সংগঠন যাি িক্ষ্য িরুণ নাগরিেরদি 

মরে চরিি, শৃঙ্খিা, এেটি ধমঘরনিরপক্ষ্ দৃরষ্টিরঙ্গ এবং রন:স্বাথঘ কসবাি আদশঘ 

গরড় কিািা।এটিি িক্ষ্য হি জীবরনি সব কক্ষ্রি কনিৃরেি গুণাবিী সহ 

সংগঠিি, প্ররশরক্ষ্ি এবং অ্নুপ্রারণি যুবেরদি এেটি পুি বিরি েিা। 
 

মানকট ি যুিিাষ্ট্র, যুিিাজয এব়ং অরেনি া িিুি অ়ংশীদানিত্ব 

"AUKUS" প্ াষণা করিরে 

এই আরিাচনায় প্রািন এবং বিঘ মান কসনাপ্রধানরদি মরে িািিীয় 

কসনাবারহনীি দ্রুি রূপািি, আত্মরনিঘ ি এি মােরম আত্মরনিঘ িশীিিা এবং 

প্ররিিক্ষ্াি রজরনপি উৎপাদরন কমে ইন ইরন্ডয়া উরদ্যাগ এবং আধুরনে যুরিি 

জন্য িািিীয় বসন্যরদি দক্ষ্িা রনরয় আরিাচনা হরব।রব্র্টিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস 

জনসন, অ্রিরিয়াি স্কট মরিসন এবং মারেঘ ন কপ্ররসরডন্ট কজা বাইরডন এেটি 

রনিাপদ ও অ্রধে রনিাপদ ইরন্দা-প্রশাি মহাসাগরিি দৃরষ্টিরঙ্গ রনরয় এই 

রিপক্ষ্ীয় কগািীি আনুিারনে কর্াষণা েরিরেরিন। 
 

AUKUS সম্পরকট : 

• AUKUS- এি প্রথম প্রেল্প হরব অ্রিরিয়ারে পািমাণরবে চারিি 

েনরিনশনারি আমঘড সাবরমরিন রফ্লট অ্জঘ রন সাহায্য েিা। 

• রিনজন িােপ্রধানই AUKUS- এি সারথ এেরি োজ চারিরয় যাওয়াি 

িারদি ইরে প্রোশ েরিরেন। 

• এোড়াও AUKUS এ উদীয়মান প্রযুরিগি (প্ররয়াগেৃি AI, কোয়ান্টাম 

প্রযুরি এবং জরিি রনরচি ক্ষ্মিা) সহরযারগিা অ্িিুঘ ি েিরব। 

 

Books & Authors 
 

সুিামাসন়োম স্বামীি বই ‘Human Rights and Terrorism 

in India’ প্রকাসশত েে 

রবরজরপ সাংসদ সুব্র্হ্মণ্যম স্বামীি কিখা এেটি বইরয়ি রশরিানাম 'িািরি 

মানবারধোি ও সন্ত্রাসবাদ'। রিরন "িািরি মানবারধোি এবং সন্ত্রাসবাদ" 

রশরিানারম এেটি বই প্রোশ েরিরেন, যা ব্যাখ্যা েরি কয রেিারব মানরবে ও 

কমৌরিে অ্রধোরিি সারথ যুরিসঙ্গি সীমাবিিাি মরে সন্ত্রাসবারদি রবরুরি 

িড়াই েিা যায়, যা সংরবধান দ্বািা অ্নুরমারদি এবং সুরপ্রম কোটঘ  েিৃঘ ে 

অ্নুরমারদি। 
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এই গরবষণাি রথরসস হি, সন্ত্রাসবাদ রুখরি িািরিি এেটি জারি রহরসরব 

পরিচরয়ি ধািণারে প্রচাি েিা উরচি। 1999 সারি আ গারনস্তারনি োন্দাহারি 

অ্পহৃি ইরন্ডয়ান এয়ািিাইরন্সি যািীরদি রবরনমরয় রিনজন িয়ঙ্কি সন্ত্রাসীি 

মুরি িািরিি আধুরনে ইরিহারসি সন্ত্রাসীরদি োরে "সবরচরয় খািাপ 

আত্মসমপঘণ"। 

 

Miscellaneous 
 

জীব সমেখা সসিং সবরশ্বে প্রথম গেফাে সযসন দুবাই মগারেন 

সভসা মপর়েরেন 

িােকা িােিীয় গেফাে জীব ভমেখা ভসিং ভবরশ্বে প্রথম মপোদাে গল্ফ 

মখরোয়া়ে হরয়রছন ভ ভন 10 বছরেে দুবাই মগারর্ল্ন ভিসা মপরয়রছন। 49 বছে 

বয়সী জীব ভমেখা ভসিং এে সারথ  দুবাইরয়ে দীঘদভদরনে সম্পকদ  েরয়রছ, ভিভন 

মবে করয়কটি েুনদারমরে অিংে ভনরয়রছন এবিং এই েহরে িাে অরনক বনু্ধ 

আরছন । 

2001 দুবাই মিজােদ  ক্লাভসরকে সময়, জীি একটি ভবশ্ব মেকিদ  গর়েভছরেন, 

 খন ভিভন 94 পরয়ে মপরয় চােটি োউন্ড সম্পন্ন করেভছরেন এবিং েষ্ঠ স্থারন 

ভছরেন। ইউরোপীয় েুযরে চােটি, জাপান গল্ফ েুযরে চােটি এবিং এভেয়ান েুযরে 

ছয়টি ভেরোপা জয়ী জীব একজন অভিজাি মপোদাে িী়োভবদ হওয়াে দরুে  

10 বছরেে ‘মগার্ল্ কািদ ’ মপরয়রছন। 
 

অন্যান্য ক্রীড়াসবদ: 

দুবাই কিৃদ ক মগারর্ল্ন ভিসা প্রাপ্ত অন্যান্য মখরোয়া়েরদে মরধ্য েরয়রছ ফুেবোে 

ভিভেয়ারনা মোনারর্ল্া, পে পগবা, েবারিদ া কারেদাস, েুইস ভফরগা এবিং মোরমে 

েুকাকু, মেভনস সুপােোে মনািাক মজারকাভিচ, িােিীয় মেভনস িােকা সাভনয়া 

ভমজদ া এবিং িাে স্বামী ও পাভকস্তাভন ভিরকোে মোরয়ব মাভেক। বভেউি িােকা 

োহরুখ খান এবিং সিয় দত্তও ভিসা মপরয়রছন। 
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