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Weekly Important Current Affairs: 11th Dec. to 17th Dec. 
 

National News in Bengali 
 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী কাশীরে ‘কাশী-বিশ্বনাথ ধাম’ প্রকরেে উরবাধন কেরেন  

 প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী 339 মকাটি টাকাে কাশী বিশ্বনাথ কবের াে প্রকরেে 

প্রথম ধারেে উরবাধন করেরেন, যা শহরেে দুটি আইকবনক েযান্ডমাকক  - 

কাশী বিশ্বনাথ মবিে এিং গঙ্গা ঘাটরক সংযুক্ত করে৷ মমাদী কাশী বিশ্বনাথ 

মবিরে প্রাথকনা করেন এিং মবিরেে চত্বরে একটি রুদ্রাক্ষ গাে মোেণ 

করেন। বেবন ভগিান বশিরক গঙ্গাজে, চিন, ভস্ম এিং দুধ বনরিদন করেন। 

উত্তেপ্ররদরশে মুখ্যমন্ত্রী মযাগী আবদেযনাথ, বিরজবে সভােবে মজ বে নাড্ডা 

এিং মদশ জুর়ে বিেুে সংখ্যক সাধু সন্নাসী অনুষ্ঠারন উেবিে বেরেন। 

এখ্ারন কাশী বিশ্বনাথ ধাম প্রকে সম্পরকক  বকেু গুরুত্বেূণক বিষয় েরয়রে: 

 প্রকরেে বেেরন মূে ধােণা হে সমস্ত ঐবেহযগে কাঠারমা যারে সংেবক্ষে 

হয় ো বনবিে কো। 

 প্রকরেে প্রথম েরিক মমাট 23টি ভিরনে উরবাধন কো হরি। 

 শ্রী কাশী বিশ্বনাথ মবিরে আসা েীথকযাত্রীরদে বিবভন্ন সুবিধা প্রদান কো হরি 

| যাে মরধয েরয়রে যাত্রী সুবিধা মকন্দ্র, েযকটন সুবিধা মকন্দ্র, বিবদক মকন্দ্র, 

মুমুকু্ষ ভিন, মভাগশাো, বসটি বমউবজয়াম, বভউবয়ং গযাোবে এিং ফু  মকাটক । 

 প্রকেটি এখ্ন প্রায় 5 েক্ষ িগকফুরটে বিশাে এোকা জুর়ে বিসৃ্তে েরয়রে, 

মযখ্ারন আরগ প্রাঙ্গণটি প্রায় 3000 িগকফুরটে মরধয সীমািদ্ধ বেে। 

প্রধানমন্ত্রী মমাদী উত্তেপ্ররদরশ সাযুক নাহাে জােীয় প্রকরেে উরবাধন কেরেন  

 উত্তেপ্ররদরশে িেোমেুরে সাযুক নাহাে জােীয় প্রকরেে উরবাধন করেরেন 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী । প্রকেটিে মাধযরম 14 েক্ষ মহক্টে জবমরে মসরচে 

জনয জে সেিোহ কো হরি | এেফরে মূেে েূিক উত্তে প্ররদরশে প্রায় 29 

েক্ষ কৃষক উেকৃে হরি । উত্তেপ্ররদরশে গভনকে আনিীরিন েযারটে, 

মুখ্যমন্ত্রী মযাগী আবদেযনাথ, মকন্দ্রীয় জেশবক্ত মন্ত্রী গরজন্দ্র বসং 

মশখ্াওয়াে, উে-মুখ্যমন্ত্রী মকশি প্রসাদ মমৌযক প্রকেটিে উরবাধনী অনুষ্ঠারন 

উেবিে বেরেন। 

প্রকেটি সম্পরকক : 

 প্রকেটি 9,800 মকাটি টাকােও মিবশ িযরয় সম্পন্ন হরয়রে, যাে মরধয গে 

চাে িেরে 4,600 মকাটি টাকােও মিবশ িোদ্দ কো হরয়রে৷ 

 প্রকেটি প্রধানে েূিকাঞ্চেীয় UP/েূিকাঞ্চরে মসরচে জনয বনবিে জে বদরয় 

জরেে ঘাটবেে সমসযা মমটারি৷ 

 সেযু় খ্াে প্রকরে এই অঞ্চরেে জে সম্পরদে সরিকাত্তম িযিহাে বনবিে 

কোে জনয োাঁ চটি নদী - ঘাঘো, সাযুক, োবি, িানগঙ্গা এিং মোবহণী -রক 

সংযুক্ত কো হরয়রে| 

NITI Aayog জমু্ম ও কাশ্মীরে 1,000 টি অটে টিঙ্কাবেং েযাি িােন কেরে 

চরেরে 

 NITI আরয়াগ জমু্ম ও কাশ্মীরে 1000টি অটে টিঙ্কাবেং েযািরেটবে িােরনে 

েবেকেনা করেরে । 1000টি অটে টিঙ্কাবেং েযািরেটবেে মরধয 187টি 

2021-22 অথকিেরেে মশরষ প্রবেবষ্ঠে হরি । 187টি অটে টিঙ্কাবেং 

েযািরেটবে -এে মরধয 31টি জমু্ম ও কাশ্মীরেে সেকাবে সু্কে জুর়ে প্রবেবষ্ঠে 

হরে এিং 50টি মকবভ, মজএনবভ এিং মিসেকােী সু্করেে মরো মিশ 

করয়কটি বশক্ষা প্রবেষ্ঠারন প্রবেবষ্ঠে হরি। 

ভােে RATS SCO কাউবিরেে সভােবেত্ব গ্রহণ করেরে 

 ভােে 28 অরক্টািে, 2021 মথরক 1 িেরেে জনয সাংহাই সহরযাবগো 

সংিাে (RATS SCO) আঞ্চবেক সন্ত্রাসবিরোধী কাঠারমাে কাউবিরেে 

সভােবেত্ব গ্রহণ করেরে। ভােরেে ম টা বনোেত্তা েবেষরদে সারথ 

সহরযাবগোয় ভােরেে জােীয় বনোেত্তা েবেষদ সবচিােয় (NSCS), 

ভােে সেকাে (DSCI) একটি নরেজ োটক নাে বহরসরি, SCO সদসয 

োষ্ট্রগুরোে প্রবেবনবধরদে জনয ‘Securing Cyberspace in the 

Contemporary Threat Environment’ বিষয়ক 2-বদরনে মসবমনারেে 

আরয়াজন করেরে। 

 মসবমনােটি RATS SCO এে কাউবিরেে সভােবেরত্ব ভােে সেকাে 

কেৃক ক আরয়াবজে প্রথম অনুষ্ঠান । এই মসবমনারে নীবে ও মকৌশে, সাইিাে 

সন্ত্রাস, র্যানসমওয়যাে এিং ব বজটাে ফরেনবসরেে মরো গুরুত্বেূণক 

মক্ষত্রগুবেরক সরবাধন কো হরয়রে। এই মসবমনারে RATS SCO এে 

বনিকাহী কবমটিে (EC) প্রবেবনবধ এিং সকে SCO সদসয মদরশে প্রবেবনবধো 

উেবিে বেরেন। 

UNGA আন্তজক াবেক মসৌে মজাটরক েযকরিক্ষরকে মযকাদা বদরয়রে 

 জাবেসংরঘে সাধােণ েবেষদ (UNGA) মেজুরেশন 76/123 গ্রহণ করে 

আন্তজক াবেক মসৌে মজাট (ISA) মক েযকরিক্ষরকে মযকাদা বদরয়রে। 

জাবেসংরঘে ষষ্ঠ কবমটিে প্রবেরিদরনে বভবত্তরে এই বসদ্ধান্তটি মনওয়া 

হরয়রে । 2015 সারেে নরভবরে ISA সদসয মদশগুবেে মরধয মসৌে শবক্তে 

প্রচারেে জনয ফ্রারিে েযাবেরস COP-21-এে 21েম অবধরিশন চোকােীন 

ভােে এিং ফ্রাি মযৌথভারি এই উরদযাগটি চােু করেবেে। 
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োনাবজরে শুরু হরে ভােরেে আন্তজক াবেক বিজ্ঞান উৎসরিে 7ম সংস্কেণ 

 মকন্দ্রীয় প্রবেমন্ত্রী (স্বাধীন দাবয়ত্ব) বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত  ঃ বজরেন্দ্র বসং মগায়াে 

োনাবজরে ইবন্ডয়া ইন্টােনযাশনাে সারয়ি মফবিভযারেে সিম সংস্কেরণে 

উরবাধন করেরেন। 4 বদরনে বিজ্ঞান উত্সরিে বথম হে 'আজাবদ কা অমৃে 

মরহাৎসি' - " Celebrating Creativity, Science, Technology and 

Innovation for a prosperous India "।  

সেকাে গুজোরট ‘মা উবময়া ধাম উন্নয়ন’ প্রকরেে বভবত্তপ্রস্তে িােন করেরে  

 মকন্দ্রীয় স্বোষ্ট্রমন্ত্রী অবমে শাহ গুজোরটে আহরমদািারদে মসাোয় উবময়া 

কযাম্পারস ‘মা উবময়া ধাম উন্নয়ন’ প্রকরেে অধীরন উবময়া মাো ধাম মবিে 

এিং মবিে প্রাঙ্গরণে বভবত্তপ্রস্তে িােন করেরেন । 74,000 িগক গজ 

জবমরে 1,500 মকাটি টাকা িযরয় এগুবে বেবে কো হরি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র 

মমাদী এই অনুষ্ঠারন উেবিে বেরেন এিং প্রকরেে বভবত্তপ্রস্তে িােন 

অনুষ্ঠারন িকৃ্তো বদরয়বেরেন ।  

উবময়া মাোে মবিে সম্পরকক : 

 উবময়া মাো মবিে হে মদিী উবময়াে মবিে, যারক কাদভা োটিদােরদে 

িংশ-রদিো িা কুেরদিী বহসারি েূজা কো হয়। মবিেটি গুজোরটে 

মমহসানা মজোে উন্ঝা শহরেে মকন্দ্রিরে অিবিে।  

মবহোরদে জনয বিরয়ে বিধ িয়স িা়োরে চরেরে ভােে সেকাে 

 মকন্দ্রীয় মবন্ত্রসভা মবহোরদে বিরয়ে নূযনেম িয়স 18 িেে মথরক িাব়েরয় 

21 িেে কোে প্রস্তারি অনুরমাদন বদরয়রে | িেক মারন, েুরুষরদে জনয বিরয়ে 

নূযনেম িয়স 21 িেে, বকন্তু মবহোরদে জনয এটি 18 িেে। সেকাে এখ্ন 
িােযবিিাহ বনরষধাজ্ঞা আইন, বিরশষ বিিাহ আইন, এিং বহিু বিিাহ আইরন 

সংরশাধনী আনরে চরেরে | এেফরে মমরয়ো আেও ে়োরশানাে সুরযাগ 

োরি । োো োরদে স্বাধীনো মভাগ কেরে োেরি। োো আেও ভারো 
কমকসংিারনে সুরযাগ োরি। 
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100% কাগজবিহীন হওয়াে বনবেরখ্ দুিাই বিরশ্ব প্রথম িান অজক ন করেরে  

 দুিাই বিরশ্বে প্রথম সেকাে যা 100% কাগজবিহীন হরয়রে | এই মঘাষণাটি 

সংযুক্ত আেি আবমোরেে (UAE) ক্রাউন বপ্রি মশখ্ হামদান বিন 

মমাহাম্মদ বিন েবশদ আে মাকেুম বাো কো হরয়বেে। এটি প্রায় 3 বিবেয়ন 

বদেহাম (USD 350 বমবেয়ন) এিং 14-বমবেয়ন- ঘন্টা সাশ্রয় কেরি। সমস্ত 

ব বজটাে েবেরষিা নাগবেকো “Dubai Now application’’এে মাধযরম 

অযারেস কেরে োেরিন | 

চীন মহাকাশ অনুসন্ধারনে জনয "Shijian-6 05" সযারটোইট উৎরক্ষেণ করেরে 

 চীন মহাকাশ অনুসন্ধান এিং নেুন প্রযুবক্ত েেীক্ষাে জনয উত্তে-েবিম 

চীরনে বজউকুয়ান সযারটোইট েঞ্চ মসন্টাে মথরক Shijian-6 05 

সযারটোইট এে একটি নেুন গ্রুে সফেভারি মহাকারশ উৎরক্ষেণ করেরে। 

সযারটোইটগুবে েং মাচক -4বি েরকট বাো উৎরক্ষেণ কো হরয়বেে, যা েং 

মাচক  বসবেরজে কযাবেয়াে েরকরটে 400েম বমশনরক বচবিে করে  

UAE 4.5-বদরনে কমক সিারহ রূোন্তবেে হওয়া প্রথম মদশ হরয় উরঠরে 

 সংযুক্ত আেি আবমেশাহী 1ো জানুয়ােী মথরক বিদযমান োাঁ চ বদরনে কমক 

সিাহরক সার়ে চাে বদরন েবেিেক ন কোে মঘাষণা করেরে | এেফরে, 

কমকচােীো কমক এিং জীিরনে ভােসাময িজায় োখ্রে সক্ষম হরি । নেুন 
সময়সূচী অনুসারে, মসামিাে মথরক িৃহস্পবেিাে কারজে সময়কাে সকাে 

7.30 টা মথরক বিকাে 3.30 টা েযকন্ত হরি, োেেরে শুক্রিাে অধক-বদন 

সকাে 7.30 মথরক মথরক দুেুে 12.00 টা েযকন্ত হরি। নেুন বনয়রম শবন ও 

েবিিাে েুরো বদরনে েুটি। 
 

State News in Bengali 
 

বহমাচে সেকাে মজনারেে কযাটাগবে কবমশন গঠন করেরে 

 বহমাচে প্ররদশ সেকাে মধযপ্ররদরশে উচ্চিরণকে জনয একটি কবমশন গঠরনে 

মঘাষণা করেরে। কবমশনটি Samanya Varg Aayog’ নারম নামকেণ কো 

হরি | োজয বিধানসভাে 2021 সারেে মফব্রুয়াবে-মাচক  মারসে িারজট 

অবধরিশরনে সময় একটি আইন প্রণয়রনে মাধযরম এটি আনুষ্ঠাবনকভারি 

মঘাষণা কো হরি । একটি েফবসবে জাবে কবমশন ইবেমরধযই বহমাচে 
প্ররদরশ কাজ কেরে এিং এে সভােবেত্ব কেরেন বসমোে প্রাক্তন সাংসদ 

িীরেন্দ্র কাশযে৷ 

 2011 সারেে জনগণনা অনুসারে, বহমাচে প্ররদরশে জনসংখ্যা 68.56 েক্ষ 

| যাে মরধয 19.29 েক্ষ ( যা হে 25.22 শোংশ) SC, 4 েক্ষ হে ST ( যা 

হে 5.71% ) এিং অনযানয 9.03 েক্ষ OBC( যা হে 13.52% )। 

উত্তোখ্রেে মুখ্যমন্ত্রী েুষ্কে বসং ধাবম ‘Milk Price Incentive Scheme ' চােু 

করেরেন 

 উত্তোখ্রেে মুখ্যমন্ত্রী েুষ্কে বসং ধাবম মদোদুরন ‘Milk Price Incentive 

Scheme’ চােু করেরেন। এই বস্কমটি উত্তোখ্রেে প্রায় 53,000 জন 

মানুষরক উেকৃে কেরি | োজয সেকাে উত্তোখ্রে 500টি দুধ বিক্রয় মকন্দ্র 

মখ্াোে জনয 444.62 মকাটি টাকা িযয় কোে েক্ষযমাত্রা বনরে । এটি একটি 
 াইরেক্ট িযাঙ্ক ট্রািফাে (DBT) বস্কম, এই বস্করমে অধীরন থাকা অথক 

সোসবে োরদে বেঙ্ক কো িযাঙ্ক অযাকাউরন্টে মাধযরম সুবিধারভাগীরদে 

অযাকাউরন্ট যারি।. 

উত্তেপ্ররদরশে হায়দােেুে জোভূবম োমসাে সাইট বহসারি স্বীকৃে োভ করেরে  

 েবিম উত্তে প্ররদরশে বিজরনাে মথরক প্রায় 10 বকরোবমটাে দূরে মধয গঙ্গা 

িযাোরজে োরশ অিবিে হায়দােেুে জোভূবম 1971 সারেে োমসাে 

কনরভনশন অন ওরয়টেযারন্ডে অধীরন স্বীকৃে োভ করেরে । 
উত্তেপ্ররদরশ এখ্ন 9টি োমসাে জোভূবমে আিাসিে। সাইটটি এখ্ন 

25,000 টিেও মিবশ জেোবখ্ে িাসিান|  
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উত্তোখ্রেে আসরকাট িনযপ্রাণী অভয়ােণযরক েবেরিশ-সংরিদনশীে অঞ্চে 

বহসারি মঘাষণা কো হরয়রে 

 েবেরিশ, িন ও জেিাযু় েবেিেক ন মন্ত্রক (MoEF&CC) উত্তোখ্রেে 

বেরথাোগ়ে মজোে আসরকাট িনযপ্রাণী অভয়ােরণযে সীমানাে চােোরশ 

454.65 িগক বকরোবমটাে এোকারক আসরকাট িনযপ্রাণী অভয়ােণয Eco-

sensitive Zone (ESZ) বহসারি মঘাষণা করেরে । এোকাটি আসরকাট 
িনযপ্রাণী অভয়ােরণযে চােোরশ 0 মথরক 22 বকবম েযকন্ত বিসৃ্তে। আসরকাট 

িনযপ্রাণী অভয়ােণয বিেন্ন ফ্ল্যাগবশে প্রজাবেে কস্তুেী হবেণ এিং এে 

িাসিানরক েক্ষা কোে জনয প্রবেবষ্ঠে হরয়বেে। আসরকাট িনযপ্রাণী 

অভয়ােণয কস্তুেী হবেণ োকক  নারমও েবেবচে। 

আসাম বস্কে ইউবনভাবসকটি প্রবেষ্ঠাে জনয এবশয়ান ম রভেেরমন্ট িযাঙ্ক 112 

বমবেয়ন  োে ঋণ এে অনুরমাদন করেরে 

 এবশয়ান ম রভেেরমন্ট িযাংক (ADB) আসাম বস্কে ইউবনভাবসকটি (ASU) 

প্রবেষ্ঠাে মাধযরম মানুরষে দক্ষো ও প্রবশক্ষণরক মজিুে কোে জনয $112 

বমবেয়ন ঋরণে অনুরমাদন করেরে । ঋণটি আসারমে অথকনীবে ও বশরেে 
উৎোদনশীেো এিং প্রবেরযাগীো িা়োরে সাহাযয কেরি | দাবেদ্রযো 

হ্রারসে জনয জাোন েহবিে মথরক একটি অবেবেক্ত 1 বমবেয়ন  োরেে 

অনুদান স্মাটক  কযাম্পাস িযিিােনা, সমবিে বশক্ষা এিং কযাবেয়াে উন্নয়ন 

িযিিােনাে জনয প্রযুবক্তে প্রিেক রন সহায়ো কেরি। 
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ADB ভােরেে নগে েবেরষিাে উন্নবেে জনয 350 বমবেয়ন USD ঋরণে 

অনুরমাদন করেরে 

 এবশয়ান ম রভেেরমন্ট িযাঙ্ক (ADB) ভােরেে নগে েবেরষিাে উন্নবেে 

জনয 2653.05 মকাটি টাকা (USD 350 বমবেয়ন ঋণ অনুরমাদন করেরে। 

এই ঋণটি শহুরে দবেদ্র, অথকননবেকভারি দুিকে বিভাগ এিং বনম্ন-আরয়ে 

মগাষ্ঠীগুবেরক উেকৃে কোে জনয আিাসন ও নগে বিষয়ক মন্ত্রক 

(MoHUA) বাো প্রণীে নীবেগুবেরক িাস্তিায়ন কেরে সাহাযয কেরি ।  

 োইেযুক্ত জে সেিোহ এিং উন্নে সযাবনরটশরনে সািকজনীন কভারেজরক 

ত্বোবিে কোে জনয আিাসন ও নগে বিষয়ক মন্ত্রক বাো প্রবেবষ্ঠে 

নীবেগুবেরক এই ঋণ িাস্তিায়ন কেরে সাহাযয কেরি ৷ এটি সম্প্রবে চােু 

হওয়া জােীয় মপ্রাগ্রাম অটে বমশন ফে বেজুরভরনশন অযান্ড আেিান 

ট্রািফেরমশন (AMRUT) 2.0 এে অংশ | 

নরভবরে োইকাবে মূেযস্ফীবে 14.23% মির়েরে 

 োইকাবে মূেয সূচক (WPI) এে উেে বভবত্ত করে উত্োদকরদে 

মুদ্রাস্ফীবে নরভবরে 14.23 শোংশ (িেক মান বসবেরজ সিককারেে সরিকারচ্চ) 

মির়েরে । এটি WPI এে (প্রধানে খ্বনজ মেে, ধােু, অেবেরশাবধে 

মেরট্রাবেয়াম এিং প্রাকৃবেক গযারসে দাম িৃবদ্ধে কােরণ)  িে ব বজরটে 

অষ্টম মাস। োইকাবে মূেয-বভবত্তক সূচক (WPI) মূেযস্ফীবেে বভবত্ত িেে 

হে 2011-12 সাে।  

ADB 2021-2022 অথকিেরেে জনয 9.7% ভােরেে অথকনীবে িৃবদ্ধে েূিকাভাস 

বদরয়রে 

 এবশয়ান ম রভেেরমন্ট িযাঙ্ক ভােরেে জনয 2021 সারেে অথকনীবেে িৃবদ্ধে 

েূিকাভাস 10 শোংশ মথরক কবমরয় 9.7 শোংশ করেরে | বকন্তু 2022 

সারেে অথকনীবেে িৃবদ্ধে েূিকাভাস 7.5 শোংরশ অেবেিবেক ে মেরখ্ বদরয়রে।  
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আত্মবনভক ে ভােে মোজগাে মযাজনা: োবেকাে শীরষক েরয়রে মহাোষ্ট্র 

 আত্মবনভক ে ভােে মোজগাে মযাজনা (ABRY) এে অধীরন সিকাবধক সংখ্যক 

সুবিধারভাগী োজযগুবেে োবেকায় মহাোষ্ট্র শীরষক েরয়রে, োেেরে 

োবমেনা়েু এিং গুজোট েরয়রে । মহাোরষ্ট্র 6,49,560 জন সুবিধারভাগী 

মেক ক  কো হরয়রে, োেেরে োবমেনা়েু (5,35,615), গুজোট 

(4,44,741) এিং কণকাটক (3,07,164)।  

আত্মবনভক ে ভােে মোজগাে মযাজনা বক? 

 সেকাে 1 অরক্টািে, 2020 মথরক 31 মাচক , 2022 েযকন্ত সময়কারেে জনয 

Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) মে 

মেবজিাে কো প্রবেষ্ঠানগুবেরে কমকসংিান সৃবষ্টরক উৎসাবহে কোে জনয 

ABRY চােু করেবেে। (EPFO), বিবভন্ন মসক্টে/বশরেে বনরয়াগকেক ারদে 

আবথকক মিাঝা কমায় এিং োরদে আেও মিবশ কমী বনরয়ারগ উৎসাবহে 

করে। 

মমাট মেবজিাে কো EV-ে বনবেরখ্ উত্তেপ্ররদশ শীষক অিিারন েরয়রে 

 মকন্দ্রীয় স়েক েবেিহন ও মহাস়েক মন্ত্রী বনবেন গ়েকবে সংসরদে 

শীেকােীন অবধরিশরন ভােরেে বিদুযবেক যানিাহরনে অিিা(EV) 

সম্পরকক  োজযসভারক জাবনরয়রেন৷ েথয অনুসারে, ভােরে মমাট 

870,141টি মেবজিাে কো ইবভ েরয়রে | এেমরধয 255,700টি মেবজিাে 

কো ইবভ সহ উত্তেপ্ররদশ(ইউবে) শীষকিারন েরয়রে। UP-এে েরে বদবি 

(125,347), কণকাটক (72,544), বিহাে (58,014) এিং মহাোষ্ট্র (52,506) 

েেেে অিিান করেরে | 

EVমে বজএসটি: 

 ভােরেে মকন্দ্রীয় সেকাে বিদুযবেক যানিাহন এিং সংবিষ্ট েরণযে GST 

কবমরয়রে। 

 ইবভরে GST: 5% (আরগ 12%) 

 ইবভ চাজক াে এিং চাবজক ং মিশনগুবেরে বজএসটি: 5% (আরগ 18%) 

মলািাে মহেথ বসবকউবেটি ইনর ে 2021: ভােে 66 েম িারন েরয়রে 

 মলািাে মহেথ বসবকউবেটি (GHS) ইনর ে 2021 অনুযায়ী বিরশ্বে গ়ে 

সামবগ্রক GHS সূচক মস্কাে 2019-এ 40.2 মস্কাে মথরক 2021 সারে 38.9 

(100-এে মরধয) মস্কারে কবমরয় আনা হরয়রে | GHS সূচকটি বেবে কো 

হরয়রে বনউবিয়াে মেট ইবনবশরয়টিভ (NTI) এিং ব্লুমিাগক সু্কে অফ 

োিবেক মহেরথে জনস হেবকি মসন্টাে ফে মহেথ বসবকউবেটি বাো। 
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 42.8 এে সামবগ্রক সূচক মস্কারেে সারথ ভােে 195টি মদরশে মরধয 66 েম 

িারন েরয়রে । মাবকক ন যুক্তোষ্ট্র (USA) 75.9 মস্কাে সহ সূচরকে প্রথম 

িারন েরয়রে| োেেরে েরয়রে অরেবেয়া এিং বফনেযান্ড | 

GHS সূচক 2021 এে সামবগ্রক ে যাবঙ্কং: 

ে যাবঙ্কং মদশ মস্কাে  

1 আরমবেকা 75.9 

2 অরেবেয়া 71.1 

3 বফনেযান্ড 70.9 

4 কানা া 69.8 

5 থাইেযান্ড 68.2 

66 ভােে 42.8 

195 মসামাবেয়া 16.0 
 

বিশ্ব প্রবেভা ে যাবঙ্কং বেরোটক  2021: ভােে 56 েম িারন েরয়রে 

 ইন্টােনযাশনাে ইনবিটিউট ফে মযারনজরমন্ট ম রভেেরমন্ট (আইএমব ) 

ওয়ার্ল্ক  কবম্পটিটিভ মসন্টাে "ওয়ার্ল্ক  টযারেন্ট ে যাবঙ্কং বেরোটক " প্রকাশ 

করেরে। 2021 সারেে আটিক রকে অনুযায়ী মজ োবেকা প্রকাবশে হরয়রে 

োরে ইউরোরেে প্রাধানয েরয়রে। বিরশ্বে শীষক 10টি মদশ এই অঞ্চরেে। 

শীষকিান ধরে মেরখ্রে সুইজােেযান্ড। ভােে 56 েম িারন েরয়রে। মধযপ্রাচয 

এিং উত্তে আবফ্রকায় সংযুক্ত আেি আবমেশাহী ববেীয় িান িজায় মেরখ্রে 

| 22েম িারন েরয়রে ইসোরয়ে। 

ওয়ার্ল্ক  টযারেন্ট র্যাবঙ্কং বেরোটক  2021-এ শীষক 10টি মদশ: 

Rank Country 

1 সুইজােেযান্ড 

2 সুইর ন 

3 েুরেমিাগক 

4 নেওরয় 

5 ম নমাকক  

6 অবেয়া 

7 আইসেযান্ড 

8 বফনেযান্ড 

9 মনদােেযান্ডস 

10 জামকাবন 
 

ইবন্ডয়া বস্কে বেরোটক  2022: মহাোষ্ট্র শীষক িান ধরে মেরখ্রে 

 Wheebox বাো প্রকাবশে ইবন্ডয়া বস্কেস বেরোটক  (ISR) 2022-এে 9 েম 

সংস্কেরণ মহাোষ্ট্র বনরয়াগরযাগয প্রবেভাে সরিকাচ্চ মোে সহ োজযগুবেে 

োবেকায় শীষকিান ধরে মেরখ্রে | এেেরে েরয়রে উত্তেপ্ররদশ এিং 

মকোো । ISR 2022-এে বথম হে – ‘Rebuilding and 

Reengineering the Future of Work’|  

সরিকাচ্চ বনরয়ারগে কাযককোে সহ োজয: 

 মহাোষ্ট্র, কণকাটক এিং োবমেনা়েু হে 3টি োজয মযখ্ারন চাকবেে চাবহদা 

মিবশ। 

 78% েেীক্ষাথী 60 শোংরশে উেরে মস্কাে করে েুরন হে সিরচরয় উচ্চ 

বনরয়াগরযাগয সংিান সহ শহে। 

Top 5 States with Highest Employability: 

Rank State Employability % 

1 মহাোষ্ট্র 66.1 

2 উত্তে প্ররদশ 65.2 

3 মকোো 64.2 

4 েবিমিঙ্গ 63.8 

5 কণকাটক 59.3 

ফেচুন ইবন্ডয়াে ‘মমাি োওয়ােফুে উইরমন 2021’ োবেকাে মঘাষণা করেরে 

 ফেচুন ইবন্ডয়া 2021 সারে ভােরেে সিরচরয় ক্ষমোশােী মবহোরদে 

োবেকা প্রকাশ করেরে, যারে মকন্দ্রীয় মন্ত্রী, অথক মন্ত্রক এিং করেকারেট 

বিষয়ক মন্ত্রক বনমকো সীোোমন 1ম িারন েরয়রেন। ববেীয় িারন েরয়রেন 

বেোরয়ি ফাউরন্ডশরনে মচয়ােোসকন নীো আবাবন এিং েৃেীয় িারন বিশ্ব 

স্বািয সংিাে (WHO) প্রধান বিজ্ঞানী মসৌময স্বামীনাথন েরয়রেন৷ 

ফেচুন ইবন্ডয়াে ভােরেে শীষক 5 সিরচরয় ক্ষমোশােী মবহোরদে োবেকা: 

Rank নাম িান 

1 বনমকো সীোোমন মকন্দ্রীয় মন্ত্রক, অথক মন্ত্রক 

2 নীো আবাবন 
বেোরয়ি ফাউরন্ডশরনে মচ

য়ােোেসন 

3 মসৌময স্বামীনাথন 
প্রধান বিজ্ঞানী, বিশ্ব স্বািয সং

িা (WHO) 

4 বকেণ মজুমদাে-শ 
এবেবকউটিভ মচয়ােোেসন, 

িারয়াকন 

5 সুবচত্রা এো 

সহ-প্রবেষ্ঠাো এিং যুগ্ম এম

ব , ভােে িারয়ারটক ইন্টাে

নযাশনাে বেবমরট  
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Business News in Bengali 
 

Adda247 150 মকাটি টাকাে বিবনমরয় ed-tech প্ল্যাটফমক StudyIQ 

Education মক অবধগ্রহণ করেরে 

 Edtech প্ল্যাটফমক ফামক Adda247 নগদ চুবক্তরে $20 বমবেয়ন (150 

মকাটি)  োরেে বিবনমরয় UPSC-মকবন্দ্রক এ -মটক প্ল্যাটফমক StudyIQ 

Education মক অবধগ্রহণ করেরে। অবধগ্রহরণে বিষরয় কথা িেরে বগরয়, 

Adda247 এে প্রবেষ্ঠাো এিং বসইও অবনে নগে িরেবেরেন ময এটি 

Adda247-এে জনয একটি মকৌশেগে অবধগ্রহণ । মকাম্পাবনে দাবি, 

StudyIQ এ ুরকশরনে ইউটিউরি 11 বমবেয়রনেও মিবশ গ্রাহক েরয়রে 

এিং প্ল্যাটফমকটি প্রবে মারস প্রায় 100 বমবেয়ন বভউ োয় |  

অবধগ্রহণ সম্পরকক  বকেু মূে েরয়ন্ট: 

 এে ফরে, Adda247 UPSC মসগরমরন্ট োে অিিানরক শবক্তশােী 

কেরে সক্ষম হরি | 

 নরভবে মারস, Adda247 প্রাইরভট ইকুযইটি ফামক ওরয়িবিজ 

কযাবেটারেে মনেৃরত্ব বসবেজ বি ফাবন্ডং োউরন্ডে অংশ বহসারি 20 বমবেয়ন 

টাকা অজক ন করেরে। Metis Eduventures Pvt Ltd বাো েবেচাবেে 

Adda247 িরেরে ময োো এই অথক িযিহাে কেরি োরদে প্রযুবক্ত 

প্ল্যাটফমক এিং েণযরক উন্নে কোে জনয এিং োশাোবশ বসবনয়ে-মেরভে 

বনরয়ারগে জনযও অথকায়ন কেরি। 

 2010 সারে অবনে নগে এিং মসৌেভ িনসাে বাো প্রবেবষ্ঠে, Adda247 

2019 সারে একটি অপ্রকাবশে েবেমারণ YouTube চযারনে Success 

Ease অজক ন করেবেে। 

StudyIQ সম্পরকক : 

 StudyIQ ইউটিউি চযারনেটি মাবসক বভউয়ােবশরেে মক্ষরত্র ভােরেে 

িৃহত্তম বশক্ষামূেক ইউটিউি চযারনে | এটি Wifistudy-এে েরে গ্রাহকরদে 

সংখ্যাে বদক মথরক ববেীয় িৃহত্তম । 2020-21-এে জনয StudyIQ-এে 

মমাট আয় দাাঁ ব়েরয়রে 33 মকাটি টাকা, যা আরগে আবথকক িেরেে েুেনায় 

বেন গুরণেও মিবশ মির়েরে। 

SEBI িাজারেে অসঙ্গবেগুবেরক দ্রুে সনাক্তকেরণে জনয 'ALERTs' কবমটি 

গঠন করেরে  

 বসবকউবেটিজ অযান্ড এেরচঞ্জ মিা ক  অফ ইবন্ডয়া (SEBI) প্রযুবক্তগে 

সক্ষমো িা়োরনাে জনয এিং িাজারেে অসঙ্গবেগুবেে প্রাথবমক 

সনাক্তকেরণে জনয উেযুক্ত প্রযুবক্ত সমাধানগুবে খু্াঁরজ মিে কেরে 

বেভারেবজং মেগুরেটবে অযান্ড মটকরনােবজ সবেউশনস (ALeRTS) এে 

জনয একটি উেরদষ্টা কবমটি গঠন করেরে৷ ALeRTS হে একটি 7-

সদরসযে কবমটি যাে মনেৃরত্ব আরেন SEBI-এে প্রাক্তন সদসয মাধিী েুেী 

িুচ | এো়ো সদসয বহসারি বিবভন্ন প্রযুবক্ত ম ারমরনে বিরশষজ্ঞো েরয়রেন। 

সিুজ শবক্তে জনয SECI-এে সরঙ্গ আদাবন চুবক্তিদ্ধ হরয়রে 

 আদাবন গ্রীন এনাবজক  বেবমরট  (AGEL) 4,667 মমগাওয়াট বগ্রন োওয়াে 

সেিোহ কোে জনয মসাোে এনাবজক  করেকারেশন অফ ইবন্ডয়া (SECI) এে 

সারথ একটি চুবক্ত স্বাক্ষে করেরে । এটি বিরশ্বে সিকিৃহৎ সিুজ শবক্ত ক্রয় 
চুবক্ত (PPA)। চুবক্তটি 2020 সারেে জুন মারস SECI বাো AGEL-মক 

মদওয়া 8,000 মমগাওয়ারটে একটি উত্োদন-সংযুক্ত মসৌে মটন্ডারেে 

অংশ ৷ এখ্নও েযকন্ত, 2020 সারে প্রদত্ত 8,000 মমগাওয়ারটে মরধয 

6,000 মমগাওয়ারটে মমাট উৎোদন ক্ষমোে জনয AGEL SECI-এে 

সারথ PPAs স্বাক্ষে করেরে৷ মকাম্পাবনটি আগামী 2 মথরক 3 মারসে মরধয 

2000 মমগাওয়াট ভােসাময সম্পন্ন কেরি িরে আশা কো হরে | 

মহায়াটসঅযাে ভােরেে 500টি গ্রারমে জনয ব বজটাে মেরমন্ট উৎসরিে 

মঘাষণা করেরে 

 মহায়াটসঅযাে ভােরেে 500টি গ্রারমে জনয ব বজটাে মেরমন্ট উৎসরিে 

মঘাষণা করেরে। WhatsApp-এে ব বজটাে মেরমন্ট উৎসি হে একটি 

োইেট মপ্রাগ্রাম, যা িযবক্ত ও িযিসাে ক্ষমোয়রনে জনয ব বজটাে 

অথকপ্রদারনে প্রচাে করে । এে উরদ্দশয হে 'মহায়াটসঅযারে মেরমন্ট'-এে 

মাধযরম গ্রামিাসীরদে ব বজটাে মেরমরন্টে অযারেরসে ক্ষমো প্রদান কো 

| 

ফুরয়ে ফে ইবন্ডয়া 2021 ইরভরন্ট: 

 মহায়াটসঅযাে ব বজটাে মেরমন্ট উৎসি মঘাষণা করেরে | এটি একটি 

োইেট মপ্রাগ্রাম যা "আবথকক অন্তভুক বক্ত ত্বোবিে কোে" প্রয়ারস কণকাটক 

এিং মহাোরষ্ট্রে 500টি গ্রাম দত্তক বনরে চরেরে৷ 

 এই িেরেে 15 অরক্টািে কণকাটরকে মান্ডা মজোে বকয়াথানাহাবি গ্রারম 

ব বজটাে মেরমন্ট উত্সি শুরু হরয়বেে। 

LIC ‘ধন মেখ্া’ সঞ্চয় জীিন িীমা প্ল্যান চােু করেরে 

 োইফ ইিুযরেি করেকারেশন অফ ইবন্ডয়া ‘ধন মেখ্া’ নারম একটি নেুন নন-

বেঙ্ক , অ-অংশগ্রহণকােী, িযবক্তগে সঞ্চয় জীিন িীমা প্ল্যান চােু করেরে | 

এটি মবহোরদে জীিরনে জনয বিরশষ বপ্রবময়াম মেট অফাে করে । এই 
প্ল্যানটি েৃেীয় বেরঙ্গে মানুষরদে জনযও অনুরমাবদে এিং এই প্ল্যারনে 

অধীরন সমস্তেকম সুবিধা সমূ্পণকরূরে বনবিে কো হরয়রে। মবহোরদে 

জীিরনে জনয বিরশষ বপ্রবময়াম মেট বনবিে কো হরয়রে |  

েণযটিে বিবভন্ন সুবিধা এিং অননয বিবশষ্টয েরয়রে: 

 এই প্ল্যারনে অধীরন নূযনেম বিমাকৃে োবশ হে 2 েক্ষ টাকা এিং সরিকাচ্চ 

বিমাকৃে োবশে উেে মকান উচ্চ সীমািদ্ধো মনই৷ 

 েবেবসে মময়ারদে উেে বনভক ে করে সিকবনম্ন িয়স 90 বদন মথরক 8 িেে 

েযকন্ত কো হরয়রে । 

 েবেবসে মময়ারদে উেে বনভক ে করে সরিকাচ্চ িয়স 35 মথরক 55 িেরেে 

মরধয হরে োরে। 
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 প্ল্যানটি অফোইন এিং অনোইন উভয় মক্ষরত্রই এরজন্ট/মধযিকােী মযমন 

POSPLI/Common Public Service Centers (CPSC-SPV) এিং 

ওরয়িসাইট www.licindia.in-এে মাধযরম মকনা যারি। 

িাজাজ আবেয়াঞ্জ মজনারেে ইিুযরেি ‘#Care4Hockey’ কযারম্পইন শুরু 

করেরে 

 ভােরেে একটি শীষকিানীয় প্রাইরভট মজনারেে ইিুযরেি ‘িাজাজ 

আবেয়াঞ্জ মজনারেে ইিুযরেি’ ভােরে হবকে স্বীকৃবে িা়োরে '#মকয়াে 4 

হবক' কযারম্পইন শুরু করেরে । সংিাটি ভােেীয় মবহো হবক দরেে 

অবধনায়ক, েদ্মশ্রী (2020)েুেস্কাে প্রাি োনী োমোরেে সারথ অংশীদাবেত্ব 

করেরে | বেবন এই প্রচারেে প্রদান মুখ্ হরিন। '#মকয়াে 4 হবক' হে এক 

ধেরনে প্রচাোবভযান যাে েক্ষয হে বনরচে স্তে মথরক ভােরে হবকে 

বিকাশরক সমথকন কো। 
 

Agreement News in Bengali 
 

সিুজ হাইররারজন উৎোদরনে জনয BARC-এে সারথ BPCL চুবক্ত করেরে 

 ভােে মেরট্রাবেয়াম করেকারেশন বেবমরট  (BPCL) সিুজ হাইররারজন 

উৎোদরনে জনয আেকাোইন ইরেররাোইজ প্রযুবক্তে েবেসে িা়োরে 

ভাভা অযাটবমক বেসাচক  মসন্টারেে (BARC) সারথ চুবক্ত করেরে। 

নিায়নরযাগয শবক্তে েক্ষযমাত্রা অজক ন এিং বগ্রনহাউস গযাস বনগকমন কমারে 

ভােরেে প্রবেশ্রুবেরক সমথকন কোে জনয এটি প্রথম ধেরনে উরদযাগ।  

 ভােে 2070 সারেে মরধয বনট শূনয বনগকমরন মেৌাঁোরনাে েক্ষয বিে করেরে 

এিং মসই েরক্ষযে জনয এটি িেক মারন 38 শোংশ মথরক 2030 সারেে মরধয 

নিায়নরযাগয শবক্তেরক 50 শোংরশ বমরয় যাওয়াে েক্ষযমাত্রা বিে করেরে৷  

ম ােরিে বিে মেরমন্ট েবেরষিা চােু কোে জনয NPCI এে সারথ টাই আে 

করেরে IPPB 

 ইবন্ডয়া মোি মেরমন্টস িযাঙ্ক(IPPB) গ্রাহরকে মদােরগা়োয় নগদ-বভবত্তক 

বিে মেরমন্ট েবেরষিা প্রদান কোে উরদ্দরশয নযাশনাে মেরমন্টস 

করেকারেশন অফ ইবন্ডয়াে (NPCI) বিে মেরমন্ট বসরিম Bharat 

BillPay -এে সারথ চুবক্ত করেরে। বিবভন্ন ইউটিবেটি বিরেে মেরমন্ট 

Bharat BillPay প্ল্যাটফরমক কো মযরে োরে এিং সুবিধাটি IPPB িযেীে 

গ্রাহকরদে জনযও উেেব্ধ কো হরি। 

IIT-বদবি IAF-এে সারথ স্বরদশীকেরণে প্ররচষ্টারক উন্নে কেরে চুবক্ত করেরে  

 IIT-বদবি ভােেীয় িাযু়রসনাে (IAF) সারথ একটি MoU স্বাক্ষে করেরে 

মদরশে প্ররয়াজরন অরেে মযাগান কো সম্ভি হয় । MoU এে অধীরন, IAF 

প্রযুবক্তে বিকাশ এিং বিবভন্ন অে িযিিা টিবকরয় োখ্াে জনয মূে মফাকাস 

মক্ষত্রগুবে বচবিে করেরে । IIT বদবি এিং IAF -এে মরধয োটক নােবশে 

IAF েক্ষণারিক্ষণ কমারন্ডে Base Repair Depots (BRDs) এে 

প্ররচষ্টারকও িাব়েরয় েুেরি। 

ওব়েশা "বমশন শবক্ত বেবভং েযাি" চােু কেরে UNCDF-এে সারথ চুবক্ত করেরে 

 ওব়েশা সেকাে োরজযে মবহোরদে আবথকক ক্ষমোয়রনে জনয "বমশন শবক্ত 

বেবভং েযাি" চােু কোে জনয জাবেসংরঘে মূেধন উন্নয়ন েহবিরেে 

(UNCDF) সারথ একটি চুবক্ত স্বাক্ষে করেরে । মলািাে মসন্টাে ফে 

বফনাবিয়াে মহেথ ‘বমশন শবক্ত বেবভং’ েযাি চােু কেরি যারে নােীরদে 

অথকননবেকভারি ক্ষমোয়ন কো যায় এিং বেঙ্গ সমো অজক ন কো যায় । 
ব বজটাে প্রযুবক্ত এিং ই-কমাসক িযিহারেে সারথ সারথ এটি েবেকেনা, 

সঞ্চয়, ঋণ িা িযয় কোে মক্ষরত্র সাহাযয কোে মাধযরম মবহোরদে স্ব-সহায়ক 

মগাষ্ঠী (SHGs) এিং েবেিারেে আয় ও আবথকক অিিা িৃবদ্ধ কেরে সাহাযয 

কেরি ।  

বমশন শবক্ত সম্পরকক : 

 বমশন শবক্ত 2001 সারে মবহোরদে সামবগ্রক উন্নয়ন িা়োরনাে জনয চােু 

কো হরয়বেে | এই উরদযারগে অধীরন ওব়েশাে গ্রামীণ ও শহোঞ্চে জুর়ে 

70 েক্ষ সদসয বনরয় 6.02 েক্ষ স্ব-সহায়ক মগাষ্ঠী (SHGs) েরয়রে । এই 
উরদযারগে ফরে ওব়েশায় SHG সদসযরদে আয় প্রবে মারস 3,000 টাকা 

মথরক 15,000 টাকা হরয়রে। 
 

Appointment News in Bengali 
 

অেবিি কুমাে ভােরেে সফটওয়যাে মটকরনােবজ োরকক  ব রেক্টে মজনারেে 

বহসারি মযাগদান করেরেন 

 অেবিি কুমাে ভােরেে সফটওয়যাে মটকরনােবজ োরকক ে ব রেক্টে 

মজনারেে বহরসরি মযাগদান করেরেন । সফটওয়যাে মটকরনােবজ োকক স 
অফ ইবন্ডয়া হে ভােে সেকারেে ইরেকট্রবনে ও েথয প্রযুবক্ত মন্ত্ররকে 

অধীরন একটি স্বায়ত্তশাবসে সংিা । ভােরেে সফটওয়যাে মটকরনােবজ 
োরকক ে উদীয়মান প্রযুবক্ত ম ারমরন উরদযাক্তারদে 25+ মকন্দ্র চােু কোে 

মাধযরম মদরশ প্রযুবক্ত উরদযাক্তা এিং উদ্ভািরনে সংসৃ্কবেরক ত্বোবিে কেরে 

। 

ইউবনরসরফে নেুন প্রধান বহরসরি কযাথবেন োরসেরক বনরয়াগ কো হরয়রে  

 জাবেসংরঘে মহাসবচি আরন্তাবনও গুরেরেস কযাথবেন োরসেরক United 

Nations Children’s এরজিী এে প্রধান বহরসরি বনরয়াগ করেরে | যা 

United Nations Children’s Fund নারমও েবেবচে। কযাথবেন োরসে 

মাবকক ন মপ্রবসর ন্ট মজা িাইর রনে সহকােী । বেবন মহায়াইট হাউস অবফস 
অফ মপ্রবসর বিয়াে োরসকারনরেেও প্রধান । োরসে মহনবেরয়টা মফাে-এে 
িারন বেবন এই েরদ বনরয়াগ হরয়রেন | োরসে মহনবেরয়টা মফাে 2021 

সারেে জুোই মারস োবেিাবেক স্বািয সমসযাে কােরণ েদেযাগ করেবেরেন। 

ইউবনরসরফে কাযকক্রম: 

 টিকা প্রদান এিং মোগ প্রবেরোধ 

 HIV আক্রান্ত বশশু ও মারয়রদে বচবকৎসাে িযিিা কো 

 বশশি এিং মােৃ েুবষ্ট উন্নে কো 

 সযাবনরটশন উন্নে কো, বশক্ষাে প্রচাে কো এিং দুরযকাগ মমাকারিোয় জরুবে 

ত্রাণ প্রদান কো। 
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ইউবনরসরফে গভবনকং িব : 

 ইউবনরসফ একটি 36 সদরসযে বনিকাহী মিা ক  বাো েবেচাবেে হয়। মিা ক টি 

নীবে বেেী করে, প্রশাসবনক ও আবথকক েবেকেনাে েত্ত্বািধান করে এিং 

মপ্রাগ্রাম অনুরমাদন করে । মিা ক  সেকােী প্রবেবনবধরদে বনরয় গঠিে, যাো 

জাবেসংরঘে অথকননবেক ও সামাবজক কাউবিে বাো বনিকাবচে হয়। োো 

বেন িেরেে জনয বনিকাবচে হন। 

বিটিশ-ভােেীয় েীনা নায়াে Chanel এে নেুন মলািাে CEO হরেন 

 মফ্রঞ্চ ফযাশন হাউস চযারনে ইউবনবেভারেে একজন এবেবকউটিভ েীনা 

নায়ােরক নেুন মলািাে CEO বহরসরি বনরয়াগ করেরে | ইউবনবেভারে 

মানিসম্পদ প্রধান এিং বনিকাহী কবমটিে সদসয বহসারি নায়ারেে কমকজীিন 

30 িেে দীঘক |  

েবিিে ভাকে NFDC, চেবচ্চত্র বিভাগ এিং CFSI -এে দাবয়ত্ব গ্রহণ করেরেন 

 মসন্ট্রাে মিা ক  অফ বফল্ম সাটিক বফরকশন (CBFC) এে CEO েবিিে ভাকে 

নযাশনাে বফল্ম ম রভেেরমন্ট করেকারেশরনে (NFDC) বফল্ম ব বভশন 

এিং বচেররন বফল্ম মসাসাইটি অফ ইবন্ডয়া (CFSI) এে দাবয়ত্ব গ্রহণ 

করেরেন। বেবন ইবন্ডয়ান মেেওরয় মিােস সাবভক স (IRSS) এে 1999-

িযারচে অবফসাে । বফল্ম সাটিক বফরকশন িব ে CEO বহসারি োে িেক মান 

দাবয়ত্ব ো়োও োরক এই চাজক গুবে অেকণ কো হরয়রে । 
 

Banking News in Bengali 
 

RBI িৃহৎ NBFC-এে জনয PCA মফ্রমওয়াকক  বনরয় এরসরে 

 বেজাভক  িযাঙ্ক অফ ইবন্ডয়া (RBI) 2022 সারেে অরক্টািে মথরক কাযককেী 

িৃহৎ নন-িযাবঙ্কং আবথকক সংিাগুবেে (NBFCs) জনয একটি প্রম্পট 

কারেকটিভ অযাকশন (PCA) েবেকাঠারমা চােু করেরে | এটি োরদে 

েত্ত্বািধান এিং বনয়ন্ত্রক নাগারেে মক্ষরত্র প্রায় িযারঙ্কে সমকরক্ষ বনরয় আরস। 

NBFC-এে জনয PCA মফ্রমওয়াকক  31 মাচক  িা োে েরে োরদে আবথকক 

অিিাে বভবত্তরে আগামী িেরেে 1 অরক্টািে মথরক কাযককে হরি। 
 

 

PCA মফ্রমওয়াকক  সম্পরকক : 

 বেবসএ মফ্রমওয়াকক  মধযম, উেরেে এিং শীষক স্তরেে সমস্ত আমানে 

গ্রহণকােী NBFCs (NBFCs-D) এিং সমস্ত নন-ব রোবজট মনওয়া 

NBFCs (NBFCs-ND) এে মক্ষরত্র প্ররযাজয হরি৷ যখ্নই গুরুত্বেূণক 

আবথকক মমট্রিে বনধকাবেে মেশরহারর্ল্ে নীরচ মনরম যারি েখ্নই এটি েযাো-

িযারঙ্কে উেে বিবধবনরষধ আরোে কেরি। 

 এই েদরক্ষেটি েত্ত্বািধান এিং বনয়ন্ত্রক নাগারেে বদক মথরক NBFC 

গুবেরক প্রায় িযারঙ্কে সমেুরেয বনরয় আসরি ৷  

িযাঙ্ক অফ িরোদা ‘িি ওয়ার্ল্ক  ওরয়ভ’ চােু করেরে 

 িযাঙ্ক অফ িরোদা ‘িি ওয়ার্ল্ক  ওরয়ভ’ নারম ব বজটাে িযাবঙ্কং মেরমরন্টে 

জনয একটি সেুযশন চােু করেরে | িযারঙ্কে েবেধানরযাগয মেরমন্ট সবেউশন 

‘িি ওয়ার্ল্ক  ওরয়ভ’ আমারদে গ্রাহকরদে সুবিধাজনক এিং বনবিকঘ্ন ব বজটাে 

মেরমন্ট বনবিে কোে জনয ব জাইন কো হরয়রে। এটা প্রেযাবশে ময 

আগামী দুই িেরেে মরধয 10% মোট টিবকরটে মেরমন্ট েবেধানরযাগয 

ব ভাইরসে মাধযরম কো হরি।” 

িি ওয়ার্ল্ক  ওরয়ভ: মূে বিবশষ্টয 

 িি ওয়ার্ল্ক  ওরয়ভ েবেধানরযাগয ব ভাইস গ্রাহকরদে োরদে Sp02, 

শেীরেে োেমাত্রা, হৃদস্পিন এিং েক্তচাে বনেীক্ষণ কোে অনুমবে মদরি। 

 িি ওয়ার্ল্ক  ওরয়রভে সারথ িযাঙ্ক একটি িযবক্তগে স্বািয প্রবশক্ষক,  াক্তাে 

মটবেকনসারেশন এিং ইন্টারেবক্টভ বভব ও মকাবচং সহ একটি 3 মারসে 

বিনামূরেয সুিো েযারকজ প্রদান কেরে৷ 

 ব ভাইসটি সমস্ত NFC সক্ষম PoS ব ভাইসগুবেরে 5000 টাকা েযকন্ত 

মযাগারযাগহীন অথক প্রদান কেরি ৷ গ্রাহকো একটি বেন িযিহাে করে 5000 

টাকাে উেরে কন্টযাক্টরেস মেরমন্ট কেরে োরেন।  

 গ্রাহকরদে স্বােরিয ই-কমাসক মেনরদন কেরে সক্ষম কোে জনয িযাঙ্কটি 

একটি  াবম প্ল্াবিক কা ক  প্রদান কেরি। 

কণকাটক িযাঙ্ক MeitY বাো 2টি DigiDhan েুেস্কাে বজরেরে 

 কণকাটক িযাঙ্ক মকন্দ্রীয় ইরেকট্রবনে এিং েথয প্রযুবক্ত মন্ত্রক (MeitY) বাো 

প্রবেবষ্ঠে দুটি DigiDhan েুেস্কারে ভূবষে হরয়রে। নয়াবদবিরে ব বজটাে 

মেরমন্ট উৎসরিে সময় েুেস্কােটি মদওয়া হয় । 2019-20 এিং 2020-21 
েেেে দুই িেরেে জনয মিসেকাবে খ্ারেে িযাঙ্ক বিভারগে অধীরন BHIM-

UPIমেনরদরন সরিকাচ্চ শোংরশে সারথ েক্ষয অজক রনে জনয িযাঙ্কটিরক 

েুেসৃ্কে কো হরয়বেে |  

ব বজটাে িযাবঙ্কং সবেউশরনে জনয Axis Bank সুইফরটে সারথ চুবক্ত করেরে 

 Axis Bank গ্রাহকরদে একটি িযােক ব বজটাে সেুযশন প্রদান কোে জনয 

Swift এে সারথ চুবক্তিদ্ধ হরয়রে | িযাঙ্কটি িযিসাবয়ক িারয়ন্টরদে কারে 

এন্ড-টু-এন্ড েবেরষিা প্রদান কোে জনয সেকােী সংিা এিং েবেরষিা 

প্রদানকােীরদে বাো বিবভন্ন ব বজটাইরজশন উরদযারগে সারথ একীভূে 

হরে । অযাবেস িযারঙ্কে B2B ব বজটাইরজশন প্ররচষ্টাগুবে সুইফ্ট বাো 

সমবথকে হরে |  
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Science & Technology News in Bengali 
 

নাসাে োকক াে মসাোে মপ্রাি সূরযকে উেরেে িায়মুেরে প্ররিশ করেরে 

 ইবেহারস প্রথমিারেে জনয নাসাে োকক াে মসাোে মপ্রাি সূরযকে উেরেে 

িাযু়মেরে প্ররিশ করেরে। 2018 সারে, োকক াে মসাোে মপ্রাি সূরযকে 

উরদ্দরশয েওনা হয়| েওনাে বেন িেে েে, োকক াে অিরশরষ মসৌে 

িাযু়মেরে প্ররিশ করেরে । োকক াে মসাোে মপ্রাি ইবেহারস প্রথমিারেে 
জনয সূরযকে উেরেে িাযু়মেরেে মধয বদরয় উর়েরে, যাে নাম ‘করোনা’।  

এয়ােরটে, ইনরভি ইবন্ডয়া 'িাটক আে ইরনারভশন চযারেঞ্জ' চােু করেরে 

 ভােেী এয়ােরটে এিং ইনরভি ইবন্ডয়া, নযাশনাে ইনরভিরমন্ট প্ররমাশন 

অযান্ড ফযাবসবেরটশন এরজবি মযৌথভারি িাটক আেরদে জনয 5G, IoT-মে 

বিকারশে উরদ্দরশয Airtel India ‘Startup Innovation Challenge’ 

চােু করেরে। িাটক আে ইরনারভশন চযারেরঞ্জে অধীরন, প্রাথবমক েযকারয়ে 

মকাম্পাবনগুবেরক 5G, িাউ  কবম্পউটিং, ইন্টােরনট অফ বথংস (IoT) 

এিং ব বজটাে বিরনাদরনে মরো মক্ষরত্র আোদা সমাধান প্রদশকরনে জনয 

আমন্ত্রণ জানারনা হরে। 

 এই চযারেরঞ্জে বিজয়ীো 3.5 েক্ষ টাকা, প্রথম োনাে আে 2.5 েক্ষ টাকা 

এিং ববেীয় িাটক -আে 1 েক্ষ টাকা করে োরি | শীষক 10টি িাটক -

আেগুবেও বেন মারসে জনয এয়ােরটরেে ব বজটাে উদ্ভািন েযারিে সুবিধা 

বনরে সক্ষম হরি। বনিকাবচে িাটক -আেগুবেরক এয়ােরটে িাটক আে 

অযাবেোরেটে মপ্রাগ্রারম অনরিা ক  কোে সুরযাগ মদওয়া হরি। শীষক 10 টি 

মকাম্পাবনরক এক িেরেে জনয এয়ােরটে অবফস ইন্টােরনট প্ল্যানও মদওয়া 

হরি। 
 

Summits & Conference News in Bengali 
 

‘Summit For Democracy’ -মে অংশ বনরেন প্রধানমন্ত্রী মমাদী 

 মাবকক ন মপ্রবসর ন্ট মজা িাইর ন গণেরন্ত্রে জনয দুটি শীষক সরম্মেরনে 

প্রথমটি মহাি কেরেন, যা 9-10 ব রসবরেে মরধয অনুবষ্ঠে হয়। ভােরেে 

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী শীষক সরম্মেরন িকৃ্তো বদরয় িরেবেরেন ময 

‘democratic spirit’ এিং ‘pluralistic ethos’ ভােেীয়রদে মরধয 

বনবহে েরয়রে। এই ‘Summit For Democracy’ -রে মমাট 100 টি মদশ 

অংশ মনয়। 

 ইউরক্রন ও োইওয়ানরকও সরম্মেরন আমন্ত্রণ জানারনা হরেও োবশয়া ও 

চীনরক আমন্ত্রণ জানারনা হয়বন। এই উভয় মদশ একটি মযৌথ বিিৃবে প্রকাশ 

করেরে মযখ্ারন োো িরেরে ময মাবকক ন যুক্তোষ্ট্র একটি "ঠান্ডা-যুরদ্ধে 

মানবসকো" প্রদশকন কেরে যা "বিরশ্ব মোদশকগে বন্দ্ব এিং ফাটে সৃবষ্ট 

কেরি"। 

Awards & Honours News in Bengali 
 

7-িারেে চযাবম্পয়ন েুইস হযাবমেন উইন্ডসে কযারসরে নাইটহু  মেরয়রেন 

 েুইস হযাবমেন একটি টাইরটে হাোরনাে মাত্র করয়কবদন েরেই একটি নেুন 

বশরোো বজেরেন | সােিারেে ফমুকো ওয়ান চযাবম্পয়ন েন্ডরনে উইন্ডসে 

কযারসরে নাইটহু  মেরেন। মমাটেরস্পাটক রস োে অিদারনে জনয বপ্রি 

অফ ওরয়েস কেৃক ক নাইট উোবধ োওয়াে েে হযাবমেন "সযাে" এে 

সম্মানসূচক মখ্োি োন। অনয বেনজন নাইট উোবধ োওয়া F1 রাইভাে 

হরেন : জযাক িাহাম, িাবেকং মস এিং জযাবক িুয়াটক ।  

ভুটান সেকাে প্রধানমন্ত্রী মমাদীরক সরিকাচ্চ মিসামবেক েুেস্কারে ভূবষে কেরে 

চরেরে 

 ভুটান সেকাে প্রধানমন্ত্রী মমাদীরক োরদে মদরশে সরিকাচ্চ মিসামবেক 

েুেস্কাে Ngadag Pel gi Khorlo বদরয় সম্মাবনে করেরে। ভুটারনে 

প্রধানমন্ত্রী মোরট মশবেং ভুটারনে সরিকাচ্চ সম্মারনে জনয প্রধানমন্ত্রী মমাদীে 

নাম মঘাষণা করেরেন । প্রধানমন্ত্রী মমাদীে শাসনকারে ভুটারনে প্রবে 

ভােরেে িনু্ধত্বেূণক সম্পরকক ে জনয এই সম্মানটি প্রদান কো হয় । মহামােী 
চোকােীন ভােে প্রবেরিশী এই মদশটিরক প্ররয়াজনীয় ভযাকবসন, ওষুধ 

এিং অনযানয জরুবে েবেরষিা প্রদান করেবেে | 

 PMO ভুটারনে মরে, ‘ভােরেে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদী িেরেে েে িেে 

ধরে বনঃশেক  িনু্ধরত্বে সপ্ম্ম্পকক  োেন করেরেন এিং করোনাভাইোস 

মহামােী চোকােীন প্রচুে সাহাযয করেরেন।‘ এে আরগ, ভােরেে িেক মান 

প্রধানমন্ত্রীরক আফগাবনস্তান, মসৌবদ আেি, সংযুক্ত আেি আবমোে, োবশয়া, 

মােবীে, বফবেবস্তন এিং িাহোইরনে সংবিষ্ট শীষক সম্মান মদওয়া হরয়বেে। 

নরেন্দ্র মমাদী কেৃক ক প্রাি আন্তজক াবেক েুেস্কারেে োবেকা: 

 আবু্দে আবজজ আে মসৌরদে আরদশ (রসৌবদ আেি) 

 গাজী আমীে আমানুিাহ খ্ারনে োষ্ট্রীয় আরদশ (আফগাবনস্তান) 

 গ্রযান্ড কোে অফ দয মিট অফ েযারেিাইন অযাওয়া ক  (বফবেবস্তন) 

 অ ক াে অফ জারয়দ অযাওয়া ক  (সংযুক্ত আেি আবমোে) 

 অ ক াে অফ মসন্ট অযানু্ড্র েুেস্কাে (োবশয়া) 

 বনশান ইজ্জউবদ্দন (মােবীে) এে বিবশষ্ট শাসরনে আরদশ 

 চযাবম্পয়নস অফ দয আথক অযাওয়া ক  (ইউনাইরট  মনশনস এনভায়েনরমন্ট 

মপ্রাগ্রাম) 

 মলািাে মগােেক্ষক েুেস্কাে (বিে এিং মমবেন্ডা মগটস ফাউরন্ডশন) 

সুনীে গাভাস্কােরক SJFI মমর ে 2021 বদরয় সম্মাবনে কো হরয়রে  

 মস্পাটক স জানকাবেি মফ ারেশন অফ ইবন্ডয়া (SJFI) আসারমে গুয়াহাটিরে 

SJFI িাবষকক সাধােণ সভায় (AGM) প্রাক্তন ভােেীয় বক্ররকটাে এিং 

বক্ররকট ধাোভাষযকাে সুনীে মরনাহে গাভাস্কােরক মযকাদােূণক 'SJFI 

মমর ে 2021' বদরয় সম্মাবনে কোে বসদ্ধান্ত বনরয়রে । SJFI 1976 সারেে 

27 মফব্রুয়াবে ইর ন গার ক ন, কেকাো (িেক মারন কেকাো), েবিমিরঙ্গ 

প্রবেবষ্ঠে হরয়বেে ।  
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অনযানয SJFI েুেস্কাে: 

 2021 সারেে SJFI মস্পাটক সমযান নীেজ মচাে়ো (জযাভবেন) 

 2021 সারেে SJFI ক্রী়োবিদ মীোিাই চানু (ভারোরত্তােন) 

 2021 সারেে SJFI টিম অফ দয ইয়াে ভােেীয় েুরুষ হবক দে 

 2021 সারেে SJFI েযাোথবেট (েুরুষ) প্ররমাদ ভগে (িযা বমন্টন) এিং 

সুবমে অযাবন্টে (জযাভবেন) 

 2021 সারেে SJFI েযাোথরেটস (মবহো) অিনী মেখ্াো (োইরফে 

শুটাে) 

 SJFI মস্পশাে বেকগবনশন অযাওয়া ক  অবেবম্পক মগার্ল্ মকারয়ি 

(OGQ) 

টাইম মযাগাবজরনে 2021 সারেে অযাথরেট অফ দয ইয়াে বনিকাবচে হরয়রেন 

বসরমান িাইেস 

 বসরমান িাইেস টাইম মযাগাবজরনে 2021 সারেে ‘অযাথরেট অফ দয ইয়াে’ 

বনিকাবচে হরয়রেন । বিরশ্বে সিরচরয় সবজ্জে বজমনযাি, চােিারেে 

অবেবম্পক েদক জয়ী বসরমান িাইেস মটাবকও অবেবম্পরক চােটি ইরভরন্টে 

ফাইনাে মথরক বনরজে নাম প্রেযাহাে কোে সময় বনরজে মানবসক স্বািযরক 

মিবশ গুরুত্ব মদওয়াে জনয বেবন খু্িই প্রশংবসে হরয়বেরেন | বিেবত্ত 

সরত্ত্বও, 24 িেে িয়সী এই বজমনযাি মটাবকও মগমরস দেগে বিভারগ 

একটি মেৌেয এিং একটি মিাঞ্জ অজক ন কেরে সক্ষম হন। 

DBS িযাঙ্ক ইবন্ডয়া ‘ET BFSI Excellence Awards 2021’-এ দুটি েুেস্কাে 

বজরেরে 

 ব বিএস িযাঙ্ক ইবন্ডয়াে গ্রাহকরদে জনয ব বজটাে রূোন্তে চাোরনাে জনয 

বনেন্তে প্ররচষ্টা ET BFSI এবেরেি অযাওয়া ক স 2021-এ েুেসৃ্কে হরয়রে৷ 

ইরকানবমক টাইমরসে একটি উরদযাগ, ET BFSI এবেরেি অযাওয়া ক স 

একটি গবেশীে এিং প্রবেরযাবগোমূেকভারি BFSI বশে বাো িাস্তিাবয়ে 

মসো উদ্ভািন এিং অনুশীেনরক সম্মাবনে করে৷ েবেরিশ 

িযাংকটি দুটি েুেস্কাে বজরেরে: 

 ‘DBS Rapid (Real-time API)’ বিভারগ ‘ব বিএস ে যাবে  (বেরয়ে-

টাইম এবেআই)’ সেুযশন | 

 ‘মসো ব বজটাে গ্রাহক অবভজ্ঞো উরদযাগ’ বিভারগ ‘Intelligent 

Banking’ | 

টাইম মযাগাবজরনে 'োসকন অফ দয ইয়াে' 2021: এেন মাস্ক 

 মযকাদােূণক টাইম মযাগাবজন মটসো-ে CEO এেন মাস্করক "2021 সারেে 

িষকরসো িযবক্ত" বহসারি মরনানীে করেরে । 2021 সারে, US-বভবত্তক 

বিদুযবেক-যান িাটক আে মটসো $1 ট্রিবেয়ন মকাম্পাবনরে েবেণে হরয়রে 

| এেফরে এেন মাস্ক প্রায় 255 বিবেয়ন মাবকক ন  োরেে আনুমাবনক মনট 

মূরেযে সারথ বিরশ্বে সিরচরয় ধনী িযবক্ত হরয় উরঠরে। মাস্ক েরকট 

মকাম্পাবন মস্পসএে-এে প্রবেষ্ঠাো এিং বসইও | এো়ো, বেবন মিন-বচে 

িাটক -আে বনউোবেংক এিং েবেকাঠারমা সংিা দয মিাবেং মকাম্পাবনরকও 

মনেৃত্ব বদরয়রেন । 

ভােরেে হােনাজ সানু্ধ 70েম বমস ইউবনভাসক 2021-এে মুকুট বজরেরেন 

 অবভরনো-মর ে হােনাজ সানু্ধ 80টি মদরশে প্রবেরযাগীরদে হাবেরয় বমস 

ইউবনভাসক 2021-এে মুকুট বজরে ইবেহাস বেবে করেরেন | 21 িেে আরগ 

ভােে মশষিারেে মরো এই মখ্োিটি বজরেবেে | েযাোগুরয়ে 22 িেে 

িয়সী নাবদয়া মফরেো ববেীয় িারন, দবক্ষণ আবফ্রকাে 24 িেে িয়সী 

োরেো মসওয়ারন েৃেীয় িান অজক ন করেরেন |  

বমস ইউবনভাসক মখ্োরি ভােরেে ইবেহাস: 

 বমস সানু্ধে আরগ মাত্র দুইজন ভােেীয় বমস ইউবনভারসকে মখ্োি 

বজরেবেরেন | এো হরেন অবভরনো সুবস্মো মসন (1994 সারে) এিং োো 

দত্ত (2000 সারে)। ইরভরন্টে 70 েম সংস্কেণটি ইসোরয়রেে ইোরে 

অনুবষ্ঠে হরয়বেে | মসখ্ারন 21 িেে িয়সী এই ভােেীয় সুিেী 

প্রবেরযাবগোটি বজরেবেরেন । 

ভােেীয় গবণেবিদ নীনা গুিা োমানুজন েুেস্কাে 2021 মেরয়রেন 

 ভােেীয় গবণেবিদ নীনা গুিা উন্নয়নশীে মদশগুবেে েরুণ গবণেবিদরদে 

মরধয affine algebraic geometry এিং commutative algebra এে 

জনয 2021 DST-ICTP-IMU োমানুজন েুেষ্কাে বজরেরেন | অধযােক 

নীনা গুিা। হরেন কেকাোে ইবন্ডয়ান িযাটিবিকযাে ইনবিটিউরটে 

(AIS) গবণেবিদ | বেবন েৃেীয় মবহো বযবন োমানুজন েুেস্কাে মেরয়রেন, 

মযটি 2005 সারে প্রথম মদওয়া হরয়বেে |  

একজন গবণেবিদ বহরসরি নীনা গুিাে যাত্রা: 

 2006 সারে কেকাোে মিথুন করেজ মথরক গবণরে অনাসক বনরয় স্নােক 

হওয়াে েে নীনা গুিা ভােেীয় েবেসংখ্যান ইনবিটিউট মথরক স্নােরকাত্তে 

সম্পন্ন করেন। 

 বেবন স্নােরকাত্তে কোে েরে িীজগবণে জযাবমবেরে  ক্টে অফ বফরোসবফ 

(PHD) করেন | 

েুেষ্কাে এিং সম্মান: 

 2014 সারে, প্ররফসে নীনা গুিা ইবন্ডয়ান নযাশনাে সারয়ি অযাকার বম 

মথরক 'ইয়ং সারয়বন্টি অযাওয়া ক ' মেরয়বেরেন, মযটি সাম্প্রবেক 

িেেগুবেরে িীজগবণে জযাবমবেরে এখ্ন েযকন্ত কো মসো কাজগুবেে মরধয 

একটি িরে অবভবহে করেরে। 2019 সারে, প্ররফসে গুিা 35 িেে িয়রস 

'শাবন্ত স্বরূে ভাটনগে েুেস্কাে' প্রাি সিককবনষ্ঠ িযবক্তরদে মরধয একজন হরয় 

ওরঠন ।  

িােকৃষ্ণ মদাবশ িােরেযে জনয 2022 RIBA েয়যাে মগার্ল্ মমর ে মেরয়রেন 

 েয়যাে ইনবিটিউট অফ বিটিশ আবকক রটক্টস (RIBA) মঘাষণা করেরে ময 

ভােেীয় িেবে িােকৃষ্ণ মদাবশ 2022 েয়যাে মগার্ল্ মমর ে েুেস্কাে মেরে 

চরেরেন।  
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িােকৃষ্ণ মদাষী মক? 

 েয় দশরকেও মিবশ সময়িযােী কমকজীিরনে সারথ জব়েে িােকৃষ্ণ মদাবশ 

ভােরেে িােেযরক আধুবনকো এিং িানীয় ভাষাে একটি অগ্রগামী 

ইন্টােরপ্ল্রয়ে মাধযরম রূোন্তবেে কোে মক্ষরত্র সরিকাত্তম প্রভাি মফরেরেন 

যা িানীয় সংসৃ্কবে, মপ্রক্ষােট এিং বনেুণযরক উদযােন করে | 

 সিরচরয় বিখ্যাে ভােেীয় িেবেরদে মরধয একজন িােকৃষ্ণ মদাবশ 2018 

বপ্রটজকাে বিজয়ী আধুবনকোিাদী মূেযরিাধ এিং িানীয় ঐবেহয উভরয়ে 

বাোই একটি স্বেন্ত্র িােেয দশকন এিং অবভিযবক্ত বেবে করেরেন। 

 োে নগে েবেকেনা মকৌশে এিং সামাবজক আিাসন প্রকেগুবে োরক 

আন্তজক াবেক স্বীকৃবে এরন মদয় | বিশ্বিযােী বিবভন্ন বিশ্ববিদযােরয় বভবজটিং 

প্ররফসে বহসারি োে একার বমক কারজে ো বাো আেও দৃঢ় হয়। 
 

Important Dates News in Bengali 
 

11 ব রসবে আন্তজক াবেক েিকে বদিস োেন কো হয় 

 প্রবে িেে 11 ব রসবে বিশ্বিযােী আন্তজক াবেক েিকে বদিস োেন কো হয় । 

মানুরষে জীিরন েিকরেে গুরুত্ব সম্পরকক  সরচেনো বেবে কেরে সাো 

বিরশ্বে োহাব়ে মানুষ বাো এই বদনটি োেন কো হয় | 

বদিসটিে বথম: 

 এ িেরেে আন্তজক াবেক েিকে বদিরসে (আইএমব ) বথম হে ‘sustainable 

mountain tourism’. 

আন্তজক াবেক বনেরেক্ষো বদিস: 12 ব রসবে 

 আন্তজক াবেক বনেরেক্ষো বদিস হে জাবেসংঘ বাো স্বীকৃে একটি বদিস, যা 

প্রবে িেে 12ই ব রসবে আন্তজক াবেক সম্পরকক ে মক্ষরত্র বনেরেক্ষোে মূেয 

সম্পরকক  মানুরষে মরধয জনসরচেনো িা়োরে অনুবষ্ঠে হয় । এটি 

আনুষ্ঠাবনকভারি 2017 সারেে মফব্রুয়াবেরে জাবেসংরঘে সাধােণ 

েবেষরদে একটি প্রস্তাি বাো মঘাষণা কো হরয়বেে এিং 12 ব রসবে, 

2017মে এটি প্রথম োেন কো হরয়বেে। 

আন্তজক াবেক সািকজনীন স্বািয কভারেজ বদিস: 12ই ব রসবে 

 ইন্টােনযাশনাে ইউবনভাসকাে মহেথ কভারেজ বদিস হে জাবেসংরঘে একটি 

স্বীকৃে আন্তজক াবেক বদিস যা প্রবে িেে 12ই ব রসবে োবেে হয়। 

আন্তজক াবেক সািকজনীন স্বািয কভারেজ বদিরসে েক্ষয হে িহু-

মিকরহার্ল্াে অংশীদােরদে সারথ শবক্তশােী এিং বিবেিােক স্বািয িযিিা 

এিং সািকজনীন স্বািয কভারেরজে প্ররয়াজনীয়ো সম্পরকক  মানুরষে 

সরচেনো িৃবদ্ধ কো ।  

বদিসটিে বথম: 

 এই িেরেে আন্তজক াবেক সািকজনীন স্বািয কভারেজ বদিরসে বথম হে 

“Leave No One’s Health Behind: Invest in health systems for 

all.” 

বদনটিে ইবেহাস: 

 12 ব রসবে 2012-এ, জাবেসংরঘে সাধােণ েবেষদ একটি মেরজাবেউশন 

অনুরমাদন করে যারে মদশগুবেরক সািকজনীন স্বািয কভারেজ (UHC)-এে 

বদরক অগ্রগবে ত্বোবিে কোে আহ্বান জানারনা হয় | 2017 সারেে 12 

ব রসবে োবেরখ্, জাবেসংঘ আন্তজক াবেক সািকজনীন স্বািয কভারেজ বদিস 

বহসারি মঘাষণা করেবেে । 

জােীয় শবক্ত সংেক্ষণ বদিস 2021 

 প্রবে িেে 14 ব রসবে ভােরে জােীয় শবক্ত সংেক্ষণ বদিস োবেে হয়। 

এই বদিসটি 1991 সাে মথরক োবেে হরে | এই বদনটি শবক্ত সংেক্ষরণে 

বিষরয় সরচেনো িা়োরে োবেে হয় কােণ এটি একটি সিুজ এিং উজ্জ্বে 

ভবিষযরেে সরিকাত্তম উোয়। 

বদিরসে োৎেযকঃ 

 শবক্ত সংেক্ষণ একটি গুরুত্বেূণক বিষয়, যা আমারদে ভবিষযরেে জনয অেযন্ত 

প্ররয়াজনীয়। এেফরে আমারদে েৃবথিীে ভবিষযেরক আেও উন্নে কোে 

সম্ভি হরি | জােীয় শবক্ত সংেক্ষণ বদিস উদযােরনে এরজন্ডা হে শবক্ত ও 

সম্পদ সংেক্ষরণে গুরুত্ব সম্পরকক  মানুরষে মরধয সরচেনো িৃবদ্ধ কো। শবক্ত 

সংেক্ষরণে অথক হে শবক্তে বনবিকচারে অেিযিহাে না করে িুবদ্ধমারনে সারথ 

ো িযিহাে কো। 

আন্তজক াবেক চা বদিস: 15 ব রসবে 

 িাংোরদশ, শ্রীেঙ্কা, মনোে, বভরয়েনাম, ইরিারনবশয়া, মকবনয়া, মাোউই, 

মােরয়বশয়া, উগান্ডা, ভােে এিং োনজাবনয়াে মরো মদরশ প্রবে িেে 15 

ব রসবে আন্তজক াবেক চা বদিস োেন কো হয় । এটি জরেে েরে বিরশ্বে 
ববেীয় সিকাবধক িযিহৃে োনীয় । বকেু মানুরষে জনয চা জীিরনে একটি 
অবিরেদয অংশ | চীন িেক মারন সিরচরয় ি়ে চা েিাবনকােক মদশ । 2007 

সারে ভােরেে চা মিা ক  বাো েবেচাবেে একটি সমীক্ষা অনুসারে, ভােরে 

উৎোবদে মমাট চারয়ে প্রায় 80 শোংশ মদরশে মানুষজন োনীয় বহসারি 

গ্রহণ করে । 
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Sports News in Bengali 
 

ক্রী়োমন্ত্রী অনুোগ ঠাকুে মখ্রো ইবন্ডয়া মবহো হবক বেরগে উরবাধন কেরেন  

 ক্রী়োমন্ত্রী অনুোগ বসং ঠাকুে নেুন বদবিে মমজে ধযানচাাঁ দ জােীয় 

মিব য়ারম প্রথম জােীয় স্তরেে মখ্রো ইবন্ডয়া মবহো হবক বেরগে 

আনুষ্ঠাবনক উরবাধন করেরেন। মখ্রো ইবন্ডয়া উইরমনস হবক বেরগে বিজয়ী 

30 োখ্ টাকাে নগদ েুেস্কাে োরিন । প্রথম েরিকে বেরগ মমাট 14টি দে 
অংশগ্রহণ কেরি এিং 15 ব রসবে মথরক 21 ব রসবে েযকন্ত ৪২টি মযাচ 

অনুবষ্ঠে হরি।ম বভ  ওয়ানকাে এিং মহইবে মযাথুস নরভবে মারসে জনয 

‘আইবসবস মপ্ল্য়াে অফ দয মান্থ’ হরয়রেন  

 অরেবেয়াে ওরেনাে ম বভ  ওয়ানকাে এিং ওরয়ি ইবন্ডরজে অেোউন্ডাে 

মহইবে মযাবথউস নরভবে মারসে ‘আইবসবস মপ্ল্য়াে অফ দয মান্থ’ বনিকাবচে 

হরয়রেন। ওয়ানকাে োবকস্তারনে আবিদ আেী এিং বনউবজেযারন্ডে টিম 

সাউবদে সারথ ICC েুরুষরদে মারসে মসো মখ্রোয়ার়েে েুেস্কারেে জনয 

মরনানীে হরয়বেরেন | ম বভ  ওয়ানকাে ICC েুরুষরদে T20 বিশ্বকাে 

2021-এ অরেবেয়াে জরয় গুরুত্বেূণক ভূবমকা োেন কোে জনয সিকাবধক 

মভারট বিজয়ী হরয়রেন। 

The first award was given in January 2021. Given below is the list 

of winners: 

Months Men’s Player of the 

Month 

Women’s Player of the 

Month 

জানুয়াবে ঋষভ েন্ত (ভােে) শািবনম ইসমাইে (দবক্ষণ আ

বফ্রকা) 

মফব্রুয়াবে েবিচন্দ্রন অবশ্বন (ভােে) টযাবম বিউমন্ট (ইংেযান্ড) 

মাচক  ভুিরনশ্বে কুমাে (ভােে) বেরজে বে (দবক্ষণ আবফ্রকা) 

এবপ্রে িািে আজম (োবকস্তান) অযাবেসা বহবে (অরেবেয়া) 

মম মুশবফকুে েবহম (িাংোরদ

শ) 

কযাথবেন িাইস (স্কটেযান্ড) 

জুন ম ভন কনওরয় (বনউবজ

েযান্ড) 

মসাবফ একরেরিান (ইংেযা

ন্ড) 

জুোই সাবকি আে হাসান (িাংো

মদশ) 

িযাফাবন মটেে (ওরয়ি ই

বন্ডজ) 

আগি মজা রুট (ইংেযান্ড) এবময়াে বেচা ক সন (আয়ােেযা

ন্ড) 

মসরেবে সিীে োবমেরন (রনোে) বহদাে নাইট (ইংেযান্ড) 

অরক্টািে আবসফ আেী (োবকস্তান) েো ম োবন (আয়ােেযান্ড) 

নরভবে ম বভ  ওয়ানকাে (অরেবে

য়া) 

মহইবে মযাবথউস (ওরয়ি ই

বন্ডজ) 

 

BCCI বভন্নভারি সক্ষম বক্ররকটােরদে জনয একটি কবমটি গঠন করেরে 

 মিা ক  অফ করন্ট্রাে ফে বক্ররকট ইন ইবন্ডয়া (BCCI) মদরশে বিবভন্ন 

প্রবেিন্ধী বক্ররকটােরদে জনয একটি কবমটি গঠন করেরে। প্রবেিন্ধী 
বক্ররকটােো বভন্নভারি-সক্ষম বক্ররকটােরদে জনয একটি কবমটি গঠরনে 

BCCI-এে বসদ্ধান্তরক স্বাগে জাবনরয়রেন। BCCI -এে সভােবে মসৌেভ 
গাঙু্গেী এিং মসরক্রটাবে জয় শারহে মনেৃরত্ব প্রস্তািটি অনুরমাবদে হরয়রে | 

িবেং এে অবেবম্পক ভবিষযেরক সুেবক্ষে কেরে AIBA বনরজরক IBA বহসারি 
েুনোয় িযান্ড করেরে 

 ইন্টােনযাশনাে িবেং অযারসাবসরয়শন োে সংবক্ষি রূে AIBA মথরক 
IBA-মে েবেিেক ন করেরে | িবেং, ভারোরত্তােন এিং আধুবনক 

মেন্টাথেনরক 2028 েস অযারঞ্জরেস মগমরসে জনয প্রাথবমক ক্রী়ো 
োবেকা মথরক িাদ মদওয়া হরয়বেে এিং আন্তজক াবেক অবেবম্পক কবমটি 

বাো েবেিেক ন কেরে িো হরয়বেে। 
Max Verstappen আিুধাবি GP 2021 F-1 রাইভাে চযাবম্পয়নবশে বজরেরেন 

 Red Bull এে Max Verstappen বসজন-এবন্ডং আিুধাবি GP 2021-এ 
মাবসকব রজে েুইস হযাবমেনরক েোবজে করে প্রথম F1 রাইভােস 
চযাবম্পয়নবশে মখ্োি বজরেরেন । ভািক ারেন 10টি জরয়ে সারথ মেসুমটি 

মশষ করেরেন | অনযবদরক হযাবমেটন 8টি জরয়ে সারথ মেশুমটি মশষ 
করেরেন |  

এবশয়ান মোবয়ং চযাবম্পয়নবশরে ভােে েয়টি েদক বজরেরে 

 থাইেযারন্ডে এবশয়ান মোবয়ং চযাবম্পয়নবশরে ভােে দুটি স্বণক এিং 4টি মেৌেয 

েদক সহ মমাট েয়টি েদক বজরেরে। বসবনয়ে মোয়াে অেবিি বসং 
োইটওরয়ট েুরুষরদে একক স্কােস ইরভরন্ট মসানা বজরেরেন | অনযবদরক 

োে সেীথকো বেনটি মেৌেয েদক বজরেরে। েুরুষরদে োইটওরয়ট  ািে 
স্কােস, েুরুষরদে মকায়ারেুে স্কােস এিং েুরুষরদে কেরেস মফাে-এ 

ভােে মেৌেয েদক বজরেরে। োইটওরয়ট েুরুষরদে  ািে স্কােরস 
ভােরেে আবশস মফাগাট এিং সুখ্বজিে বসং মেৌেয বজরেরেন। 

নেওরয়ে মযাগনাস কােকরসন FIDE বিশ্ব দািা চযাবম্পয়নবশে বজরেরেন 

 িেক মান বিশ্ব দািা চযাবম্পয়ন নেওরয়ে মযাগনাস কােকরসন োে বিশ্ব 
চযাবম্পয়নবশে বশরোোটি ধরে মেরখ্রেন | বেবন দুিাইরয় FIDE World 

Championship বজরেরেন। বেবন োবশয়াে ইয়ান মনরোমবনয়াবচ্চরক 
েোবজে করেরেন | 

এবশয়ান যুি েযাো মগমস 2021-এ ভােে 41টি েদক বজরেরে 

 িাহরেরনে বেফা শহরে অনুবষ্ঠে এবশয়াে িৃহত্তম ইরভন্ট 4থক এবশয়ান ইযু়থ 

েযাো মগমস (AYPG) এ ভােে 41টি েদক (12টি স্বণক, 15টি মেৌেয, 14টি 
মিাঞ্জ) বজরেরে | িানীয় সেকারেে সহায়োয় িাহরেরনে নযাশনাে 

েযাোবেবম্পক কবমটি (NPC) এই অনুষ্ঠারনে আরয়াজন করে। 2মথরক 6ই 
ব রসবে 2021 েযকন্ত প্রায় 30টি মদরশে 700 টিেও মিবশ ক্রী়োবিদ এই 

ইরভরন্ট অংশ বনরয়বেরেন ৷ এবশয়ান যুি েযাো মগমস 2025 এে 5 েম 
সংস্কেণ োসখ্ি, উজরিবকস্তারন আরয়াবজে হরি৷ 

এবশয়ান ইয়ুথ েযাো মগমস 2021 সম্পরকক : 

 2 মথরক 6 ব রসবে েযকন্ত অনুবষ্ঠে মহারদশীয় যুি মশাবেস ইরভরন্ট প্রায় 
30 টি মদরশে 700 জরনেও মিবশ ক্রী়োবিদ অংশগ্রহণ করেবেে। 

ক্রী়োবিদো নয়টি মখ্োয় প্রবেববন্দ্বো করেবেে, মযমন - েযাো অযাথরেটিে, 
েযাো িযা বমন্টন, মিাবকয়া, মগােিে, েযাো োওয়ােবেফটিং, েযাো সাাঁ োে, 

েযাো মটবিে মটবনস, েযাো োয়রকায়ারিা, এিং হুইেরচয়াে িারস্কটিে। 
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অবেবম্পক ভােে 2024 সারেে মসো ক্রী়োবিদরদে োবেকায় 148 জন 

ক্রী়োবিদরক অন্তভুক ক্ত করেরে 

 যুি বিষয়ক ও ক্রী়ো মন্ত্ররকে বমশন অবেবম্পক মসরেে বমটিংরয় টারগকট 

অবেবম্পক মোব য়াম বস্করমে অধীরন সােটি অবেবম্পক ব বসবপ্ল্রন এিং 

েয়টি েযাোবেবম্পক ব বসবপ্ল্রন 20 জন নেুন মযাগদানকােী সহ মমাট 148 

জন ক্রী়োবিদরক বচবিে কো হরয়রে ৷ TOP বস্কম হে ভােরেে শীষক 

ক্রী়োবিদরদে সহায়ো প্রদান কোে একটি প্ররচষ্টা। এই প্রকেটি 2014 সারে 

শুরু হরয়বেে। 

 বমশন অবেবম্পক মসে সাইবিং, মসবেং, শুটিং, সাাঁ োে, মটবিে মটবনস, 

ভারোরত্তােন এিং কুবস্তে োশাোবশ েযাো মস্পাটক স (েীেিাবজ, 

অযাথরেটিে, িযা বমন্টন, শুটিং, সাাঁ োে, মটবিে মটবনস) প্রভৃবে মখ্োে 

অনুরমাদন করেরে | েীেিাবজ, অযাথরেটিে, িযা বমন্টন, িবেং, 

অশ্বারোহী, মফবিং, গেফ, বজমনযাবিকস, জুর া, মোবয়ং এিং মটবনস এই 

মারসে মশরষে বদরক েেিেী বিঠরক মনওয়া হরি। 
 

Obituaries News in Bengali 
 

কুনুে মহবেকোে দুঘকটনায় মিাঁরচ যাওয়া গ্রুে কযারেন িরুণ বসং প্রয়াে হরয়রেন 

 কুনুে মহবেকোে দুঘকটনায় মিাঁরচ যাওয়া গ্রুে কযারেন িরুণ বসং প্রয়াে 

হরয়রেন । মহবেকোে বিধ্বস্ত হওয়াে েরে বচফ অফ ব রফি িাফ 
মজনারেে বিবেন োওয়াে এিং 12 জরনে মৃেুয হরয়বেে, বকন্তু গ্রুে 

কযারেন িরুণ বসং মিাঁরচ বগরয়বেরেন | োরক োবমেনা়েুে কুনুরেে 

ওরয়বেংটন মথরক িানান্তবেে কোে েরে মিঙ্গােুরুে একটি সামবেক 

হাসোোরে গুরুেে অিিায় ভবেক  কো হয় | গে করয়কবদন ধরে োে 

অিিা “সঙ্কটজনক বকন্তু বিবেশীে” বেে । বকন্তু গেকাে মথরক োে মশষ 

বনঃশ্বাস েযাগ করেন | 
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স্ববণকম বিজয় েরিকে উরবাধন কেরেন প্রবেেক্ষা মন্ত্রী োজনাথ বসং 

 প্রবেেক্ষা মন্ত্রী োজনাথ বসং 1971 সারেে যুরদ্ধ ভােরেে বিজরয়ে 50 িেে 

েূবেক রে ‘স্ববণকম বিজয় েরিকে’ উরবাধন করেরেন। উরবাধনী অনুষ্ঠারন বেবন 

‘Wall of Fame -1971 Indo-Pak War’ এে উরবাধন করেন। স্ববণকম 

বিজয় েিক হে 2021 সারেে 12 ব রসবে োবেরখ্ নয়াবদবিে ইবন্ডয়া মগট 

েরন সশে িাবহনীে িীেত্ব ও মেশাদাবেত্ব এিং ভােে-োবকস্তান 1971 যুরদ্ধ 

িাংোরদরশে স্বাধীনোয় োরদে অিদারনে স্মেরণ আরয়াবজে হওয়া একটি 

অনুষ্ঠান। 

 ইরভন্টটি 1971 সারে ভােরেে বিজরয়ে 50 িেে ধরে িেেিযােী 

উদযােরনে সমাবি বচবিে করে৷ উরবাধরনে েরে অনুষ্ঠানটি জনসাধােরণে 

জনয উনু্মক্ত কো হরি৷ িাংোরদশ মথরক আসা িযবক্তসহ অরনক গণযমানয 

িযবক্ত উেবিে থাকরিন। 

DRDO সফেভারি বেনাকা এেরটরন্ড  মেঞ্জ 2021 েেীক্ষা করেরে 

 ব রফি বেসাচক  অযান্ড ম রভেেরমন্ট অগকানাইরজশন (DRDO) 

সফেভারি বেনাকা এেরটরন্ড  মেঞ্জ (বেনাকা-ER), এবেয়া ব নায়াে 

বমউবনশন (ADM) এিং মদশীয়ভারি উন্নে বফউরজে সফেভারি েেীক্ষা-

বনেীক্ষা করেরে । েেীক্ষাটি ওব়েশা উেকূরেে চবন্ডেুরেে ইবন্টরগ্ররট  

মটি মেঞ্জ (ITR) মথরক েবেচাবেে হরয়বেে । েেীক্ষাে সময় বিবভন্ন মেরঞ্জ 
মাবে-িযারেে েরকট েঞ্চাে (MRLs) মথরক মমাট 25টি উন্নে বেনাকা 

েরকট বনরক্ষে কো হরয়বেে। 

 এটি 45 বকরোবমটাে েযকন্ত েক্ষযিস্তু ধ্বংস কেরে োরে এিং ঐ একই 

সমরয় ITR এিং প্রুফ অযান্ড এেরেবেরমন্টাে এিাবিশরমন্ট (PXE) বাো 

বনরয়াবজে মটবেরমট্রি, ো াে এিং ইরেররা-অেটিকযাে ট্রযাবকং বসরিম সহ 

মেঞ্জ বাো এই মক্ষেণােগুবেে ফ্ল্াইট েথ ট্রযাক কো হরয়বেে। 

বেনাকা-ER সম্পরকক : 

 বেনাকা- ER হে আরগে আেরগ্রর   সংস্কেণ যা গে এক দশক ধরে 

মসনািাবহনীে সারথ কাজ করে চরেরে । এটি উন্নে প্রযুবক্তে সারথ 

উদীয়মান প্ররয়াজনীয়োে আরোরক ব জাইন কো হরয়রে। 

ADM সম্পরকক : 

 বেনাকাে জনয েুরনে আমকারমন্ট বেসাচক  অযান্ড ম রভেেরমন্ট 

এিািবেশরমন্ট (ARDE) বাো ব জাইন কো এিং বশে অংশীদাে বাো 

বনবমকে অরেে ADM রূেগুবেও প্রযুবক্তে অধীরন কমকক্ষমো মূেযায়ন 

েেীক্ষাে অংশ বহসারি মোখ্োন মেরঞ্জ সফেভারি েবেচাবেে হরয়বেে। 

IAF-DRDO ফ্ল্াইট-েেীবক্ষে মহবেকোে SANT বমসাইে েঞ্চ করেরে 

 ব রফি বেসাচক  অযান্ড ম রভেেরমন্ট অগকানাইরজশন (DRDO) এিং 

ভােেীয় বিমান িাবহনী (IAF) োজিারনে মোখ্োন মেঞ্জ মথরক 

মদশীয়ভারি ব জাইন কো এিং উন্নে মহবেকোে েঞ্চ (এয়াে-েঞ্চ ) 

িযান্ড-অফ অযাবন্ট-টযাঙ্ক (SANT) বমসাইেটি সফেভারি েেীক্ষা করেরে। 

প্রথমিারেে মরো এটি একটি োবশয়ান Mi-35 মহবেকোে গানবশে মথরক 

উৎরক্ষেণ কো হরয়বেে। 

বমসাইেটি সম্পরকক : 

 এটি একটি অেযাধুবনক বমবেবমটাে ওরয়ভ বসকাে বদরয় সবজ্জে যা বনোেদ 

দূেত্ব মথরক উচ্চ বনভুক ে োইক ক্ষমো প্রদান করে। 

 এটি 10 বকবম েযকন্ত েবেসরে েক্ষযগুবেরক বনেরেক্ষ কেরে োরে। SANT 

মক্ষেণারেে ব জাইন ও বিকাশ করেরে গরিষণা মকন্দ্র ইমােে, হায়দ্রািাদ। 
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োহুে োওরয়রেে মেখ্া ‘োজ কােুে: দয মািাে অযাট ওয়াকক ’ নামক িইটি 

প্রকাবশে হরয়রে 

 ভােরেে উে-োষ্ট্রেবে এম মভঙ্কাইয়া নাই ু োহুে োওরয়রেে মেখ্া 'োজ 

কােুে: দয মািাে অযাট ওয়াকক ' বশরোনারমে একটি িই প্রকাশ করেরেন। 

োজ কােুরেে 97েম জন্মিাবষককীে সারথ বমে মেরখ্ নেুন বদবিে ইবন্ডয়া 

হযাবিটযাট মসন্টারে িইটিে েঞ্চ অনুষ্ঠারনে আরয়াবজে হরয়বেে। ভাইস 

মপ্রবসর ন্ট িইটিরক "মপ্রম এিং উত্সরগকে শ্রম" বহসারি িণকনা করেরেন। 
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এসএস ওরিেয় এে মেখ্া “Rewinding the first 25 years of MeitY!” 

বশরোনারমে একটি িই প্রকাবশে হরয়রে  

 MeitY-এে সবচি অজয় প্রকাশ সাহবন ইরেকট্রবনে অযান্ড ইনফেরমশন 

মটকরনােবজ (MeitY) মন্ত্ররকে প্রাক্তন উেরদষ্টা এস এস ওরিেয় েবচে 

“Rewinding the first 25 years of MeitY!” বশরোনারমে একটি িই 

েঞ্চ করেরেন । িইটিরে সবচি অজয় প্রকাশ সাহবন MeitY-এে অধীরন 

উেরদষ্টা বহরসরি োে কমক জীিরনে অবভজ্ঞো, চযারেঞ্জ প্রভৃবে বিসৃ্তেভারি 

উরিখ্ করেরেন |  

“Watershed: How We Destroyed India’s Water And How We Can 

Save It” নামক একটি িই প্রকাবশে হরয়রে 

 সুিেম িাইরমট ইনবিটিউরটে প্রবেষ্ঠাো মৃদুয়াো েরমশ “Watershed: 

How We Destroyed India’s Water And How We Can Save It” 

বশরোনারমে একটি নেুন িই বেরখ্রেন৷ মৃদুয়াো েরমশ “The Climate 

Solution” এে মেখ্ক এিং বেবন জেিাযু় সমসযা বনরয় বনয়বমে মেরখ্ন । 
এো়োও বেবন ওয়ার্ল্ক  ওয়াইর্ল্োইফ ফান্ড (WWF) এিং ভােরেে ট্রাবি 

মিার ক ে সদসয | এো়ো বেবন অন্ধ্রপ্ররদরশে(এবে)- নযাশনাে ইনবিটিউট 

অফ মটকরনােবজ এে গভনকে মিার ক ে মচয়ােোেসন। 

 ঃ শশী থারুে ‘Pride, Prejudice and Punditry’ বশরোনারমে একটি িই েঞ্চ 

করেরেন  

 প্রাক্তন মকন্দ্রীয় মন্ত্রী এিং মোকসভাে সাংসদ  . শশী থারুরেে 23 েম িই 

‘Pride, Prejudice and Punditry’ মেরেঙ্গানাে হায়দ্রািারদ েঞ্চ কো 

হরয়রে ৷ এই িইটিরে দশটি বিভাগ েরয়রে, প্রবেটি একটি বনবদক ষ্ট বিষয় 

মযমন আধুবনক ভােরেে ইবেহাস, ভােেীয় োজনীবে ইেযাবদে জনয যুক্ত ৷ 

বেবন 2019 সারেে 'সাবহেয একার বম েুেস্কাে' বজরেরেন, োাঁ ে িই - 'অযান 

এো অফ  াকক রনস'-এে জনয েুেসৃ্কে হরয়রে৷ 

 িইটি  ক্টে থারুরেে মেখ্াে 50 িেরেেও মিবশ সময়রক বচবিে করে। োে 

প্রথম মোট গেটি োো হরয়বেে যখ্ন োে িয়স বেে মাত্র 10 এিং োেেে 

মথরক বেবন 5 বমবেয়রনেও মিবশ শব্দ প্রকাশ করেরেন — িই, সংিাদেত্র, 

মযাগাবজন, জানকাে, অনোইন বমব য়া ইেযাবদরে — বিসৃ্তে বিষরয়ে উেে। 
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বদবি েুবেশ "Unnati" নামক ই-োবনকং প্ল্যাটফমক চােু করেরে 

 বদবিে েুবেশ কবমশনাে োরকশ আিানা অে ইবন্ডয়া কাউবিে ফে 

মটকবনকযাে এ ুরকশন (AICTE) অব রটাবেয়ারম বদবি েুবেরশে 

ফ্ল্যাগবশে বস্কম 'YUVA'-এে অধীরন একটি ই-োবনকং প্ল্যাটফমক Unnati’ 

চােু করেরেন। প্রবে িেে বদবি েুবেশ বিবভন্ন অেোরধে জনয 1.5 েরক্ষেও 

মিবশ মোকরক মগ্রিাে করে। োরদে মরধয 85 শোংরশেও মিবশ প্রথম 

টাইমাে এিং মাত্র 10-15 শোংশ েুনোিৃবত্ত অেোধী । 

Unnati সম্পরকক : 

 Unnati-হে বদবি েুবেশ-দবক্ষণ েবিম মজোে একটি ই-োবনকং এিং 

সাটিক বফরকশন উরদযাগ যা যুিকরদে বশবক্ষে কেরে এিং সমারজে দুিকে 

অংশ মথরক সু্কে রেআউটরদে দক্ষো প্রবশক্ষণ বদরে সহায়ো করে৷ 

মকন্দ্র বিহারেে বমবথো মাখ্ানারক GI টযাগ বদরয়রে  

 মকন্দ্রীয় িাবণজয মন্ত্ররকে অধীরন Geographical Indications Registry 

(GIR) বিহাে মাখ্ানারক ‘বমবথো মাখ্ানা’ বহসারি নামকেণ কোে 

আরিদনটি গ্রহণ করেরে এিং এে উত্সরক আেও ভােভারি প্রবেফবেে 

কোে জনয িযারন্ডে মোরগারে আেও েবেিেক রনে েোমশক বদরয়রে। এটি 

িযারন্ডে মোরগারে এে উত্স হাইোইট কেরে এিং Geographical 

Indication (GI) অবধকাে েক্ষাে জনয সংরশাধরনে েোমশক বদরয়রে। 

বিহারেে বকেু বজআই টযাগ: 

 মধুিনী মেইবন্টংস  

 কাোেবন চাে 

 মাগাবহ োন 

 বসোও খ্াজা 

 শাহী বেচু 

 ভাগেেুবে জােদােু 

ইউরনরস্কা কেকাোে দুগকােূজারক Intangible Cultural Heritage 

বহরসরি স্বীকৃবে বদরয়রে 

 UNESCO কেকাোে দুগকা েূজারক 2021 সারেে Intangible Cultural 

Heritage োবেকায় যুক্ত করেরে, যা 331 িেরেে েুরোরনা শহে এিং 

েবিমিঙ্গ োরজযে িৃহত্তম ধমীয় উৎসিরক আন্তজক াবেক স্বীকৃবে বদরয়রে । 
ইউরনরস্কাে এই মঘাষণারক িাংোে মুখ্যমন্ত্রী মমো িরিযাোধযায় স্বাগে 

জাবনরয়রেন | 

 দুগকােূজাে অন্তভুক বক্তে ফরে, ভােে মথরক Intangible Cultural 

Heritage এে োবেকায় সংখ্যাটি মির়ে 14 হরয়রে । িাংোয় 36,946 টি 

সম্প্রদারয়ে দুগকা েূজাে আরয়াজন কো হয় । এে মরধয প্রায় 2,500টি 

কেকাোয় অনুবষ্ঠে হয়। সাম্প্রবেক িেেগুবেরে, মিশ করয়কটি সংিা 

ইউরনরস্কারক উত্সিটিরক স্বীকৃবে মদওয়াে জনয অনুরোধ করেবেে। 
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