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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্ স 25.05.2022 

গুরুত্বপূর্ স খবে: আন্তর্সানিক 

ককাযাড নিডাের্ র্ানিরে ক াগ নৈরিি প্রধািিন্ত্রী 

ককি র্ংবারৈ: 

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মমাদী 2022 সারেে 24 মে মম জাপারনে ম াকিওরে মিাযাড কেডােস সাকমর  ম াগ 

কদরযকিরেন,  াে মরধে জাপারনে প্রধানমন্ত্রী Mr. ফুকমও কিকেদা, মাকিিন  ুক্তোরেে োেপকে Mr. 

মজারসফ বাইরডন এবং অরেকেযাে প্রধানমন্ত্রী Mr. অোন্টকন আেবাকনজ  কিরেন। 

 

 

িূি নবষযর্িূহ: 

• এট  মিাযাড মদেগুকেে প্রধানরদে কিেীয বেক্তক্তগে ববঠি কিে, ম খারন এখনও প িন্ত 

মিাযারডে মমা  চােট  ববঠি অনুটিে হরযরি। 

• 2021 সারেে মাচি মারস মিাযাড মদেগুরোে প্রথম ভাচচ িযাে ববঠি অনুটিে হয, 2021 সারেে 

মসরেম্বরে ওযাকেং ন কডকসরে কিেীয ভাচচ িযাে সভা অনুটিে হয এবং 2022 সারেে মারচি েৃেীয 

ভাচচ িযাে সভা অনুটিে হয। 
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• ইরদা-পোকসকফি অঞ্চরে দুর িারগে কবরুরে আেও িা িিে এবং সমরযাপর াগী প্রকেক্তিযা সক্ষম 

িোে জনে োজনীকেকবদরদে িাো কহউমোকন াকেযান  অোকসস োন্ট  অোন্ড কডজাস াে কেকেফ  

(HADR) সম্পকিিে এিট  মিাযাড অংেীদাকেত্ব ম াষণা িো হরযরি। 

• মিাযারডে ইকেবাচি ও গঠনমূেি এরজন্ডা পূেরণে েরক্ষে মজাে মদন প্রধানমন্ত্রী। 

র্ংনিষ্ট নবষযবস্তু  

ককাযাড গ্রুপ  নক? 

● মিাযাড গ্রুপ হে ভােে, মাকিিন  ুক্তোে, জাপান এবং অরেকেযাে মরধে এিট  অনানুিাকনি 

মিৌেেগে সংোপ মফাোম। 

● এট  এিট  'মুক্ত, উনু্মক্ত এবং সমৃে ইরদা-পোকসকফি অঞ্চে' কনক্তিে এবং সমথ িন িোে জনে 

সদসে মদেগুকেরি এিক্তিে িরে। 

● ভােে মহাসাগে মথরি প্রোন্ত মহাসাগে প িন্ত সামুকিি কনোপত্তা কনক্তিে িোে জনে 2012 

সারে কেনরজা আরব অরেকেযা, ভােে, জাপান এবং মাকিিন  ুক্তোেরি কনরয এিট  

'মডরমারিট ি কসকিউকেট  ডাযমন্ড' প্রকেিাে ধােণাট  উপস্থাপন িরেকিরেন,  াে কভকত্তরে 

মিাযাড গ্রুপ প্রকেটিে হরযকিে। 

র্ূত্র: PIB 

 

ককাযাড স্কিােনিপ কেরিানিপ কপ্রাগ্রাি 

ককি র্ংবারৈ: 

মাকিিন মপ্রকসরডন্ট মজা বাইরডন মিাযাড সাকমর  কবজ্ঞান, প্র ুক্তক্ত, প্ররিৌেে ও গকণরেে মক্ষরি কমিরদে 

এিক্তিে িোে জনে মিাযাড স্কোেকেরপে মরো এিট  নেচন মফরোকেপ মপ্রাগ্রাম চােু িেরেন। 
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িূি নবষযর্িূহ: 

● মিাযাড স্কোেকেপ মাকিিন  ুক্তোে, জাপান, অরেকেযা এবং ভােেীয  কেক্ষাথীরদে আরমকেিান 

কবশ্বকবদোেযগুকেরে কবজ্ঞান, প্র ুক্তক্ত, প্ররিৌেে এবং গকণরে স্নােরিাত্তে এবং ডক্টরে  কডকগ্র 

অজিনিােী কেক্ষাথীরদে প্রদান িো হরব। 

● মিাযাড স্কোেকেপ প্রকে বিে মমা  100 জন কেক্ষাথীরি প্রদান িো হরব  াে অধীরন এট  প্রকেট  

মিাযাড গ্রুপ মদরেে 25 জন কেক্ষাথীরি প্রদান িো হরব। 

● এট   এি ধেরণে উরদোগ  াে অধীরন কেক্ষাথীো ভাে কেক্ষাে সুর াগ পারব। 

● এই উরদোরগে মূে উরেেে হে পেবেী প্রজরন্মে কবজ্ঞানী এবং প্র ুক্তক্তগে  মপোদােরদে মরধে 

সংর াগ স্থাপন িো। 

র্ুত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ স খবে: ভােি 

'আযষু্মাি ভােি নডজর্োি নিিরিে অ্ধীরি স্বাস্থ্য কেকডস েক্ষর্ারবক্ষরর্ে র্িয  ‘ABHA'-ে 

কিাবাইি অ্যানিরকিি 

ককি র্ংবারৈ: 
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আযুষ্মান ভােে কডক্তজ াে কমেরনে অধীরন স্বাস্থে মেিডি েক্ষণারবক্ষরণে জনে জােীয স্বাস্থে িেৃিপক্ষ 

‘ABHA’ মমাবাইে অোকিরিেরনে এিট  সংরোকধে সংস্কেণ ম াষণা িরেরি।  

. 

 

িূি নবষযর্িূহ: 

● ABHA অোপ,  া পূরব ি NDHM Health Records App নারম পকেকচে কিে,মসট  এখন  Google Play 

Store এ উপেব্ধ। 

● সংরোকধে আযুষ্মান ভােে মহেথ অোিাউন্ট (Aura) মমাবাইে অোকিরিেনট রি আেও 

বেবহাকেি িো হরযরি এবং বেবহাের াগেো উন্নে িোে জনে, এট রে এিট  নেচন ইউজাে 

ইন্টােরফস (UI)  ুক্ত িো হরযরি,।  নেচন অোরপে সাহার ে ম  মিানও বেক্তক্ত ABHA অোপ, Link বা 

Unlink ABHA নম্বে (14 Digits)-এ োরদে মপ্রাফাইে সম্পাদনা িেরে পারেন। 

● নেচন ABHA অোরপে সাহার ে স্বাস্থে সংিান্ত মেিডিও এই অোরপ ম াগ িো  ারব কডক্তজ াে 

ফরম ি। 

● ABHA অোপট  বেিমারন Google Play Store এ উপেব্ধ, এবং এে IOS সংস্কেণট  েীঘ্রই মুক্তক্ত পারব। 

র্ুত্র: The Hindu 

স্বচ্ছ ভােি নিিি আেবাি 2.0এে অ্ধীরি চািু কো হরযরে স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ 2023 

ককি র্ংবারৈ: 
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 স্বচ্ছ ভােে কমেন আেবান 2.0-এে আওোয স্বচ্ছ  সর্বেক্ষণ 2023 চােু িেরেন আবাসন ও নগে কবষযি 

মন্ত্ররিে সকচব। 

 

 

িূি নবষযর্িূহ: 

● স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ 2023-এে জঞ্জােমুক্ত েহেগুকেে কথম হে 'Waste to Wealth'। 

● স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ 2023-এে মূেোযন িো হরব 4 ট  প িারয,  া আরগে স্বচ্ছ সমীক্ষাে অধীরন 3 ট  প িায 

কিে। 

● নাগকেি  াচাইিেণ এবং প্রক্তিযািেণ সুকবধাগুকেে মক্ষি মূেোযন শুরু িো হরযকিে  েৃেীয 

প িারয মসট   এিইসারথ স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ 2023-এ চেচথ ি প িারযও শুরু িো হরব। 

● স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ 2023 কেনট  R এে নীকেরি অগ্রাকধিাে মদয - হ্রাস, কেসাইরিে এবং পুনঃবেবহাে, 

অথ িাৎ বজিে হ্রাস, কেসাইরিে এবং পুনঃবেবহাে। 

 

র্ংনিষ্ট নবষযবস্তু  

স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ 
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● 2016 সারে আবাসন ও নগে কবষযি মন্ত্রণােয িাো স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ চােু িো হরযকিে।  নগে 

সোকনর েরনে অবস্থা উন্নে িেরে এবং কবোে  আিারেে নাগকেিরদে অংেগ্রহণরি উৎসাকহে 

িোে জনে েহেগুকেরি  এিট  প্রকের াকগোমূেি িাঠারমা কহসারব এই স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ চােু িো 

হরযকিে। 

 

র্ুত্র: PIB 

ওযার্ল্স ইরকািনিক কোোরিে  পক্ষ কেরক ভােরি র্িবায ুকা সক্রিরক ত্বোনিি কোে প্ররচষ্টা 

ককি র্ংবারৈ: 

ওযার্ল্ি ইরিানকমি মফাোম ভােরে জেবাযু পদরক্ষপ এবং িাব িন হ্রাস প্ররচষ্টারি ত্বোকিে িোে জনে 

ক্লাইরম  অোিেন মিাযাকেেরনে ভােেীয োখাট  প্রকেিা িরেরি। 

 

 

িূি নবষযর্িূহ: 

• ওযার্ল্ি ইরিানকমি মফাোরমে ক্লাইরম   াস্ক মফারস িে অংে কহসারব ভােেীয োখাট  মহাযাই  

মপপাে কমেন 2070-এ কনধ িাকেে েক্ষে অজিরনে জনে স্থাপন িো হরযরি। 

• ভােেীয োখাে মূে উরেেে হে ভােরে িাব িন কনগ িমরনে হাে িমারনা। 

• 2070 সারেে মরধে িম িাব িন কনগ িমরনে  মদরে পকেণে হওযাে েক্ষে কনরযরি ভােে।। 
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• িম িাব িন কনগ িমরনে জনে ভােরেে প্রচাোকভ ানট  প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদীে উচ্চাকভোষী 

মেরজাকেউেন পঞ্চম্েুে পূেরণে জনে সেিাে, বেবসা এবং অনোনে মেিরহার্ল্ােরদে জক়িে 

িেরব। 

• ওযার্ল্ি ইরিানকমি মফাোরমে ভােেীয োখা ভােরে ওযার্ল্ি ইরিানকমি মফাোরমে ক্লাইরম   াস্ক 

মফারস িে অংে কহসারব িাজ িেরব। 

র্ূত্র: News on Air 

গুরুত্বপূর্ স খবে: োর্য 

নিরুই নিনি কেনিভযাি 2022 

 

• মকণপুরে আরযাক্তজে হে োজে স্তরেে কেরুই কেকে মফকেভোে 2022-এে চেচথ ি সংস্কেণ 

• কেরুই কেকে ফুে সম্পরিি সরচেনো বেকে িেরে মকণপুে সেিারেে প ি ন কবভাগ প্রকে বিে 

এই বাকষ িি উৎসরবে আরযাজন িরে। 

• কেরুই কেকে উৎসব প্রকে বিে একপ্রে এবং মম মারস অনুটিে হয িােণ এই সমরয কেরুই কেকে 

ফুে মফার । 

• কেরুই কেকে ফুে শুধুমাি মকণপুরেে উখরুে মজোয পাওযা  ায এবং কবরশ্বে মিাথাও োগারনা 

 ায না। 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
  
 
 

 

র্ংনিষ্ট নবষযবস্তু 

নিরুই নিনি 

• কেরুই কেকে মকণপুরেে োেীয ফুে,  া কেন ফু  েম্বা এবং  ণ্টা আিৃকেে নীে-মগাোপী ফুে। 

• এে ববজ্ঞাকনি নাম Lilium mackliniae। 

• স্থানীযভারব োংখুে উপজাকেে িাো এট রি িােরসাং কেমোওন বো হয,  া ট মোওরনে 

নামানুসারে োখা হরযরি। 

র্ূত্র: News on Air 

গুরুত্বপূর্ স খবে: অ্ে সিীনি 

নবরৈিী নবনিরযাগ র্ুনবধা কপােসাি 

ককি র্ংবারৈ: 

• ফরেন ইনরভেরমন্ট ফোকসকের েন মপা িাে (FIF),  া কবরদেী কবকনরযাগ প্রচাে মবাডিরি 

প্রকেস্থাকপে িরেরি, োে 5 বিে পূণ ি িরেরি। 

 

িূি নবষযর্িূহ: 

• কবরদেী কবকনরযাগ সুকবধা মপা িােট  24 মম 2017 োকেরখ চােু িো হরযকিে। 

• বাকণজে ও কেল্প মন্ত্রণােয কবরদেী কবকনরযাগ সুকবধা মপা িারেে জনে মনাডাে কবভাগ কহরসরব িাজ 

িরে। 
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• ফরেন ইনরভেরমন্ট ফোকসকের েন মপা িাে (FIF) অক্তস্তরত্ব আসাে পে মথরি 5 বিরে, 853ট  

কবরদেী প্রেেক্ষ কবকনরযাগ (FDI) প্রস্তারবে সমাধান িো হরযরি  াে সাহার ে সোসকে কবরদেী 

কবকনরযাগ (FDI) 39% বৃক্তে মপরযরি। 

• কবরদেী কবকনরযাগ সুকবধা মপা িারেে মূে উরেেে হে ভােরে সোসকে কবরদেী কবকনরযাগ (FDI) বৃক্তে 

িো। 

• এসএমএস এবং ইরমরেে মাধেরম স্বযংক্তিয সেিিো সংকিষ্ট মন্ত্রনােয/কবভারগ কবরদেী কবকনরযাগ 

সুকবধা মপা িারেে সাহার ে এফকডআই প্রস্তারবে মপরন্ডক্তি কনযন্ত্রণ িেরে বেবহৃে হয। 

• এফকডআই নীকে/এফইএম প্রকবধান অনু াযী প্ররযাজনীয মন্তরবেে জনে কবরদেী কবকনরযাগ সুকবধা 

মপা িারে জমা মদওযা প্রস্তাবগুকেরি সংকিষ্ট প্রোসকনি মন্ত্ররিে পাোপাকে কবরদে মন্ত্রি (MEA) 

এবং ভােেীয কেজাভি বোঙ্ক (RBI)-এে িারি পাঠারনাে পাোপাকে প্ররযাজনীয কনোপত্তা। এট  

অনুরমাদরনে জনে স্বোে মন্ত্ররিে (MHA) িারিও পাঠারনা হয। 

র্ূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ স নিরযাগ 

নবচােপনি র্ানবিা 
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• কবচােপকে সাকবনারি কহমাচে প্ররদে হাইরিার িে ভােপ্রাপ্ত প্রধান কবচােপকে কহরসরব কনরযাগ িো 

হরযরি। 

• ভােরেে সংকবধারনে 223 অনুরচ্ছরদে অনুেীেরনে মাধেরম, োেপকে কবচােপকে সাকবনারি 

কহমাচে প্ররদে হাইরিার িে ভােপ্রাপ্ত প্রধান কবচােপকে কহরসরব কনরযাগ িরেরিন। 

• হাইরিার িে বেিমান প্রধান কবচােপকে মমাহাম্মদ েকফরিে স্থোকভকষক্ত হরবন নবকন ুক্ত কবচােপকে 

সাকবনা। 

• সাকবনা কহমাচে প্ররদে হাইরিার িে সব িরজেি কবচােি এবং 25 মম মথরি দাকযত্ব মনরবন। 

র্ংনিষ্ট নবষযবস্তু 

ধাো 223 নক? 

•  খন মিান উচ্চ আদােরেে প্রধান কবচােপকেে পদ েূনে থারি বা  খন এই ধেরনে প্রধান 

কবচােপকে অনুপকস্থকেে িােরণ োে অকফরসে দাকযত্ব পােরন অক্ষম হন, েখন োেপকেে মরো 

আদােরেে অনে কবচােপকেরদে মরধে এিজন এই উরেরেে কনরযাগ িেরে পারেন, কেকন এই 

পরদে দাকযত্ব পােন িেরবন। 
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