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দৈনিক কাররন্ট অ্যারেযাস 19.05.2022 
গুরুত্বপূর্স খবর: আন্তর্সানিক 

BRICS নবরৈলমন্ত্রীরৈর দবঠক  

ককি খবরর? 

• 14িম  BRICS রেরির প্রস্তুনির র্িয চীরি  BRICS-এর নবরৈলমন্ত্রীরৈর দবঠক অ্িুনিি রযরে।  

 

গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ: 

• চীরি অ্িুনিি BRICS  নবরৈলমন্ত্রীরৈর দবঠকনি ভাচুসযা আকারর আরযার্ি করা রযরে , যা চীরির  নবরৈলমন্ত্রী 
ওযা়াং ই আরযার্ি  করররেি। 

• BRICS -এর নবরৈলমন্ত্রীরৈর এই দবঠরকর মূ প্রনিপাৈয নবয  'নবশ্ব উন্নযরির র্িয এক িিুি যুরগ উন্নি 
মারির BRICS  অ়্াংলীৈানররত্বর প্রার'। 

• ভাররির নবরৈলমন্ত্রী ড. ুব্রহ্মর্যম র্যলঙ্কর, ৈনির্ আনিকার আন্তর্সানিক ম্পকস ও রযানগিা মন্ত্রী িারনৈ 
পারডার, ব্রানর্রর নবরৈলমন্ত্রী কারসা আবারিসা িারঙ্কা িাঙ্কা এব়াং রানলযার নবরৈলমন্ত্রী করগসই যাভরভ 
নব্রকরর নবরৈলমন্ত্রীরৈর দবঠরক অ়্াংল কিি। 

়াংনিষ্ট িথ্য- 

BRICS গ্রুপ নক? 

• BRICS কগািীর ধারর্ানি প্রথ্ম চাু কররনেরি নবনলষ্ট অ্থ্সিীনিনবৈ নর্ম ও'নি। 
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BRICS নবরশ্বর পাাঁচনি কিিৃস্থািীয উৈীযমাি অ্থ্সিীনির একনি গ্রুপ - ব্রানর্, রানলযা, ভারি, চীি এব়াং ৈনির্ 
আনিকা, যার প্রথ্ম লীস রেি 2009  ার রানলযার ইরযকারিনরিবারগস অ্িুনিি রযনে। 

ূত্র: News on Air 

গুরুত্বপূর্স খবর: ভারি 
রার্য ও ককন্দ্রলানি অ্ঞ্চগুনর ৈুরযসাগ বযবস্থাপিা নবভারগর ত্রার্ কনমলিার ও নচবরৈর বানসক রেি 

 

ককি খবরর? 

• রার্য ও ককন্দ্রলানি অ্ঞ্চগুনর ত্রার্ কনমলিার এব়াং ৈুরযসাগ বযবস্থাপিা নবভারগর নচবরৈর বানসক রেরির 
উরবাধি কররি ককন্দ্রীয স্বরাষ্ট্র নচব অ্র্য কুমার ভাল্লা। 

 

গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ: 

• রার্য ও ককন্দ্রলানি অ্ঞ্চগুনর ত্রার্ কনমলিার এব়াং ৈুরযসাগ বযবস্থাপিা নবভারগর নচবরৈর বানসক রেি ৈুই 
নৈরির র্িয আরযানর্ি   িযানৈনল্লরি । 

• রেরির মূ উরেলয  ৈনির্-পনিম কমৌুনম বাযুর আগমিকার বসার ময প্রাকৃনিক ৈুরযসাগ কমাকারবায 
রার্য ও ককন্দ্রলানি অ্ঞ্চগুনর প্রস্তুনি পযসারাচিা করা। 

• ককানভড-19 মামানরর কাররর্ ৈুই বেররর বযবধারির পর প্রথ্মবাররর মরিা, বানসক রেিনি িযানৈনল্লরি 
রানর  অ্িুনিি  । 

• প্রনিনি রার্য কীভারব নবপযসয কমাকানবার র্িয ৈীঘসরমযাৈী পনরকাঠারমা গর়ে িুরি পারর, িা নিনিি করাই এই 
রেরির মূ িয। 

ূত্র: All India Radio 

 

র্ািীয মনা কনমলি কিৃসক মনারৈর ম্পনকসি নবযগুন নিরয কমসলাার আরযার্ি করা  

 
ককি খবরর? 

• িযানৈনল্লরি র্ািীয মনা কনমলি কিৃসক মনারৈর ম্পনকসি নবযগুন এব়াং নমনডযারি মনারৈর প্রনিনিনধত্ব 
ম্পনকসি নবযগুনরি মরিানিরবল করার র্িয কমসলাার আরযার্ি করা । 
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গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ: 

র্ািীয মনা কনমলি কিৃসক আরযানর্ি কমসলাানি নিিনি প্রযুনিগি কলরি নবভি করা রযনে, কযখারি-'কর্ডার 
কিননিভ ইনডরকির ের নমনডযা ইি নমনডযা অ্রপরলি অ্যাড করন্টড,'মনা  নমনডযা কপলার্ীবীরৈর চযারঞ্জ'িারীর 
িমিাযরি গর্মাধযরমর ভূনমকা অ্ন্তভুসি করা রযরে। 

কমসলাার উরেলয  , িারী মযা মাধারির উরেকলয  এব়াং িারীর িমিাযি ও কিিৃরত্বর গল্পগুনর   মারধযরম  
নমনডযা কেকরাল্ডাররৈর আরও প্ল্যািেমস প্রৈাি করা। 

কমসলাার িয  এই ধররির অ্নধকার নিি র র্িাধারর্রক মনারৈর অ্নধকার এব়াং িারৈর কারে 
উপব্ধ ়াংস্থািগুন ম্পরকস অ্বনি করা। 

়াংনিষ্ট িথ্য  

র্ািীয মনা কনমলি 

● র্ািীয মনা কনমলি 1990  ারর র্ািীয মনা কনমলি আইরির অ্ধীরি 1992  ারর র্ািুযানররি 
একনি ়াংনবনধবদ্ধ ়াংস্থা নারব প্রনিনিি রযনে। 

● 1992  ারর 31 কল  র্ািুযানর র্যন্তী পট্টিারযরকর কিিৃরত্ব র্ািীয মনা কনমলি গনঠি য। 
● র্ািীয মনা কনমলি একর্ি কচযারপাসি, একর্ি ৈয নচব এব়াং আরও পাাঁচর্ি ৈয নিরয গনঠি। 

ূত্র: PIB 

 

কাি চনিত্র উৎরব ভারিীয পযানভনযরির উরবাধি 

ককি খবরর? 
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• কাি চনিত্র উৎরব ভারিীয পযানভনযরির উরবাধি কররি  িথ্য ও ম্প্রচার মন্ত্রী অ্িুরাগ ন়াং ঠাকুর। 

 

গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ: 

● ভারিীয পযানভনযরির উরবাধরির পালাপানল কগাযায অ্িুনিি রি চা 53িম আন্তর্সানিক চনিত্র উৎরবর 

কপাোরও উরমাচি কররি  ককন্দ্রীয মন্ত্রী অ্িুরাগ ঠাকুর। 

● কাি চনিত্র উৎরবর পালাপানল মারচস আরযানর্ি ডু নেল্ম কেনেভযার ভারিরক োনিক  কৈরলর মযসাৈা কৈওযা 

রযরে। 

● ভাররি নবরৈলী চনিত্র নিমসার্ ও শুনি়াংরযর র্িয 260 ার্ার ডার ীমা 30  লিা়াংল পযসন্ত িগৈ াযিার 

প্ররর্াৈিা প্রৈাি করা রব। 

● কাি চনিত্র উৎরব ভারিীয পযানভনযরির উরবাধিী অ্িুিারি কঘার্া করা য কয ভাররি নিনমসি নবরৈলী 

চনিত্রগুন 15% বা িার কবনল ভারিীয বযনিরক নিরযারগর র্িয $65,000 এর ীমা  একনি অ্নিনরি কবািা 

কৈওযা রব। 

 

়াংনিষ্ট িথ্য- 

ভাররির আন্তর্সানিক চনিত্র উৎব ককািনি? 

● 1952  ার মুম্বাইরয শুরু য ভাররির আন্তর্সানিক চনিত্র উৎব। 

● 2004 ার কগাযায আন্তর্সানিক চনিত্র উৎরবর আরযার্ি করা য। িারপর কথ্রক প্রনি বের 

কগাযায আন্তর্সানিক চনিত্র উৎরবর আরযার্ি করা য। 

ূত্র: PIB 
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গুরুত্বপূর্স খবর: রার্য   
MyGov কর্সািক কপািসা 

ককি খবরর? 

কর্সািরকর মুখযমন্ত্রী শ্রী বাবরার্ কবাোই কর্সািক রারর্য অ়্াংলগ্রর্মূক লারির প্রচাররর র্িয MyGov কর্সািক 
কপািসা চাু কররি । 

 

 

গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ: 

● MyGov কর্সািক কপািসানি গ্রর্ করার পরর, কর্সািক ভাররির 17 িম রার্য রয উরঠরে । 

● MyGov  রানর িাগনরক নমথ্নিযার কিরত্র নবরশ্বর বৃত্তম এব়াং বরচরয ে কপ্রাগ্রাম। 

● রারর্যর িাগনরকরা MyGov  কপািসার নিবন্ধরির পরর রকাররর ারথ্ িারৈর মিামি এব়াং পরামলসগুন ভাগ করর 

নিরি পাররবি । 

● MyGov  কর্সািরকর িয  নিয িাগনরকরৈর  অ়্াংলগ্রর্ এব়াং প্রলারি ও িীনি নিধসাররর্ র্ন়েি থ্াকার প্রচার 

করা, রকাররর কযার্মূক প্রকল্পগুন ম্পরকস মরযাপরযাগী এব়াং খাাঁনি িথ্য প্রচাররর নৈরক মরিানিরবল করা। 

 

়াংনিষ্ট িথ্য- 

মাই গভ কপািসা নক? 

• মাই গভ (MyGov) কপািসানি 26কল  রু্াই 2014-এ প্রধািমন্ত্রী িররন্দ্র কমানৈ চাু কররনেরি। 

• MyGov কপািসারর উরেলয  াধারর্ র্িগরর্র পনরকল্পিায অ়্াংলগ্রর্ নিনিি করা, িারৈর পরামরলসর 
নভনত্তরি, রকাররর পনরকল্পিারক রূপ কৈওযা। 

ূত্র: PIB 

অ্রুর্াচ প্ররৈরলর কা িারি প্রকল্প 

ককি খবরর? 

• ককৌলগিভারব গুরুত্বপূর্স কা িারি প্রকল্পনি অ্রুর্াচ প্ররৈরল নিনমসি রযরে। 
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গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ: 
• অ্রুর্াচ প্ররৈরলর পনিম কারম়াং কর্ায অ্বনস্থি, িারি প্রকল্পনি কা পার একনি নবকল্প অ্ি প্রৈাি করর, 

• অ্রুর্াচ প্ররৈরলর কা িারি প্রকল্পনি 13,700 েুি উিিায অ্বনস্থি। এব়াং এর দৈঘসয 300 নকরানমিারররও 
কবনল। 

• কা িারিনি বডসার করাড অ্গসািাইরর্লি নিমসার্ কররে। প্রকল্পনিরি ৈুনি িারি এব়াং একনি ়াংরযাগ ়েক 
ররযরে। 

• িিুি নিনমসি িারিরর মরধয ়াংরযাগ ়েরকর ৈূরত্ব রব 1,200 নমিার, িারি 2নি 13,000 েুরির কবনল উিিায 
নিনমসি ৈীঘসিম িারিরর মরধয একনি। 

Source: Indian Express 

গুরুত্বপূর্স খবর: নলল্প ও ়াংসৃ্কনি 
শ্রী স্বামীিারাযর্ মনির আরযানর্ি 'যুব নলনবর' 

ককি খবরর? 

• মার্রবা এব়াং র্ানি গঠরি আরও কবনল ়াংখযক যুবকরৈর মৃ্পি করার রিয, শ্রী স্বামীিারাযর্ মনির কিৃসক 
'যুব নলনবর' এর আরযার্ি করা য। 
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গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ: 

• 'যুব নলনবর' কযৌথ্ভারব শ্রী স্বামীিারাযর্ মনির, কুডধাম এব়াং শ্রী স্বামীিারাযর্ মনির কনরনবাগ, ভারৈাৈরা বারা 
আরযানর্ি য। 

• গুর্রারির ভারৈাৈরায 'যুব নলনবর' ়াংগনঠি রযরে এব়াং প্রধািমন্ত্রী িররন্দ্র কমানৈ কাযসি 'যুব নলনবর' রম্বাধি 
করররেি। 

• 'যুব নলনবর'-এর িয 'এক ভারি, কেি ভারি', 'আত্মনিভসর ভারি', 'পনরচ্ছন্ন ভারি' ইিযানৈর মরিা উরৈযারগর 
মাধযরম একনি িিুি ভারি গ়েরি যুবকরৈর অ়্াংলীৈার করা। 

়াংনিষ্ট িথ্য- 

শ্রী স্বামীিারাযর্ 

• স্বামীিারাযর্ উত্তর প্ররৈরলর োনপযায 1781 ার র্মগ্রর্ কররি। 1792 ার, নিনি 11 বের বযর িীকান্ত 
বর্সী িাম ধারর্ করর ভারিরু্র়ে াি বেররর িীথ্সযাত্রা শুরু কররি। 

• 1800 ার, স্বামীিারাযর্রক িাাঁর গুরু স্বামী রামািি বারা উদ্ধব ম্প্রৈারয অ্ন্তভুসি করা রযনে এব়াং িারক 
র্ািি স্বামী িাম কৈওযা রযনে। 

• 1802 ার, স্বামীিারাযর্ নর্রক উদ্ধব ম্প্রৈারযর কিিৃত্ব স্তান্তর করা রযনে। 

• র্ািি স্বামী একনি ভার আরযার্ি করর স্বামীিারাযর্ মন্ত্র নলিা কৈি। এনৈক কথ্রক নিনি স্বামীিারাযর্ িারম 
পনরনচি এব়াং উদ্ধব ম্প্রৈায স্বামীিারাযর্ ম্প্রৈায িারম পনরনচি। 

Source: PIB 
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গুরুত্বপূর্স খবর: প্রনিরিা 
ভারিীয কিৌবানিীর P8I নবমাি 

ককি খবরর? 

• ভাররির প্রনিরিা মন্ত্রী, শ্রী রার্িাথ্ ন়াং িার মুম্বাই েররর ময ভারিীয কিৌবানিীর P8I ৈূরপাল্লার ামুনিক 
নরকনিযান্স অ্যানন্ট-াবরমনরি ওযাররেযার নবমারি কচরপনেরি, যা ভারিীয কিৌবানিীর নবনভন্ন িমিা প্রৈলসি 
করর। 

 

গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ: 

• েররর ময, ভারিীয কিৌবানিী অ্িযাধুনিক নমলি ুযি এব়াং কন্সর বযবার করর ৈীঘস পনরররর ির্রৈানর, 
দবৈুযনিি যুদ্ধ, নচত্রাবী বুনদ্ধমত্তা, ASW নমলি এব়াং অ্িুন্ধাি ও উদ্ধার িমিা প্রৈলসি করররে। 

• P8I নবমাি 2013 ার ভারিীয বানিীরি অ্ন্তভুসি করা রযনে। 

• P-8I নবমািনিরি মানি-কমাড রাডার, ইরকট্রনিক ইরন্টনরর্ন্স নরেম, কারিাবয, ইরররা-অ্নিক, ইিিাররড 
কযারমরা এব়াং উন্নি অ্রের মি অ্িযাধুনিক কন্সরগুন অ্ন্তভুসি ররযরে। 

• প্রনিপরির গনিনবনধ পযসরবির্ কররি আন্তর্সানিক ীমান্ত, নিযন্ত্রর্ করখা এব়াং প্রকৃি নিযন্ত্রর্ করখা বরাবর P-8I 
নবমাি বযবার করা রযরে। 

Source: PIB 

 


