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1. প্রাইম মমমিস্টার’স  স্পেশাল স্কলারশিপ শস্কম 

স্পেি সংবাদ মশররািারম : 

জম্ম-ুকাশ্মীর ও লাদাখের পডুযাখদর জন্য প্রাইম মমমন্স্টার’স  স্পেশাল স্কলারমশপ মস্কম-এর স্পমযাদ 

আরও পাাঁচ বছখরর জন্য বাডাল স্পকন্দ্রীয সরকার।  

 

মূল মবষয় সমূহ: 
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● কংখেস স্পন্তৃত্বাধীন্  UPA সরকার 2011 সাখল প্রাইম মমমন্স্টার’স  স্পেশাল স্কলারমশপ মস্কম 

(PMSSS) চালু কখরমছল, যা প্রমত বছর সারা স্পদখশর স্পবসরকারী ও সরকারী মশক্ষা প্রমতষ্ঠাখন্ 

অধযযখন্র জন্য 5,000  স্পমধাবী মশক্ষার্থীখক অর্থ থাযন্ করা হয। 

● এটি জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের মশক্ষার্থীখদর কম থসংস্থাখন্র সুখযাগ বাডাখন্ার লখক্ষয অল 

ইন্ডিযা কাউন্ডিল ফর স্পিকমন্কযাল এডুখকশন্ (AICTE) দ্বারা বাস্তবামযত হয। 

● গত বছর এই প্রকখের স্পমযাদ স্পশষ হওযার কর্থা র্থাকখলও পডুযাখদর সুমবধার জন্য তা আরও পাাঁচ 

বছর বামডখযখছ স্পকন্দ্রীয সরকার। 

● প্রাইম মমমন্স্টার’স  স্পেশাল স্কলারমশপ মস্কম-এর আওতায  সাধারণ মশক্ষা স্পকাখস থর (কলা, বামণজয 

ও মবজ্ঞাখন্ স্নাতকখদর) জন্য 4,500টি আসন্ এবং প্রখকৌশল ও স্পমমডখকল মডেীর জন্য 250টি 

আসখন্র বযবস্থা করা হখযখছ। 

সূত্র: The Hindu 

2. স্পদরশর মপ্রমময়ার ডেুরমন্টামর মিল্ম স্পিমস্টভ্যাল - মুম্বাই আন্তজণামতে চলচ্চিত্র উৎসব 

স্পেি সংবাদ মশররািারম : 

● 17তম মুম্বাই আন্তজথামতক প্রামাণযমচত্র, স্বেদদর্ঘ থয চলন্ডিত্র ও অযামন্খমশন্ চলন্ডিত্র উৎসব (মুম্বাই 

আন্তজথামতক চলন্ডিত্র উৎসব) মুম্বাইখয অনু্টষ্ঠত হখয স্পগল । 
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মূল মবষয় সমূহ: 

● মুম্বাই আন্তজথামতক চলন্ডিত্র উৎসখব 30টি স্পদখশর 808টি ছমব স্পদোখন্া হয। যার মখধয 

প্রমতখযামগতা মবভাখগ 102টি চলন্ডিত্র (35টি আন্তজথামতক ও 67টি জাতীয)প্রদমশ থত হখব এবং 18টি 

চলন্ডিত্র MIFF মপ্রজম কযািাগমরখত স্পদোখন্া হখব। 

● স্পফমস্টভযাখলর স্পসরা ছমবখক স্পগাখেন্ শঙ্খ পুরস্কার ও দশ লক্ষ িাকার পুরস্কার স্পদওযা হখব। 

অন্যান্য পুরস্কাখরর মখধয রখযখছ এক স্পর্থখক পাাঁচ লক্ষ িাকার ন্গদ পুরস্কার,স্পরৌপয মাখব থল,একটি 

ট্রমফ এবং একটি সাটিথমফখকি। 

● বাংলাখদশ স্পর্থখক 11টি চলন্ডিত্রখক মুম্বাই আন্তজথামতক চলন্ডিত্র উৎসখব অন্তভুথক্ত করা হখযখছ যা 

এই উৎসখব প্রচামরত হখব। 

● মুম্বাই আন্তজথামতক চলন্ডিত্র উৎসব অন্লাইখন্ও স্পদো যাখব এবং উৎসখব প্রখবশামধকার 

মবন্ামূখলয। 
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সূত্র: News on Air 

 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: অর্ ণিীমত 

3. ইচ্চিয়াি মবজরিস স্পপার্ণাল 

স্পেি সংবাদ মশররািারম : 

● ইন্ডিযান্ মবজখন্স স্পপািথাল', ভারতীয রপ্তামন্কারক এবং মবখদশী স্পেতাখদর জন্য একটি 

আন্তজথামতক বামণজয স্পকন্দ্র, যা স্পকন্দ্রীয বামণজয ও মশে মন্ত্রী দ্বারা চালু করা হখযখছ। 

 

মূল মবষয় সমূহ: 

● FIEO, স্পলাবাল মলংকাখরর সাখর্থ অংশীদামরখত্বর মাধযখম, "ইন্ডিযান্ মবজখন্স স্পপািথাল"-এর 

মডজাইখন্র সাখর্থ সাখর্থ  স্পসটিখক উন্নতও করা হখযখছ। এটি ভারতীয রপ্তামন্কারক এবং মবখদশী 

স্পেতাখদর জন্য একটি আন্তজথামতক বযবসামযক স্পকন্দ্র। 

● ইন্ডিযান্ মবজখন্স স্পপািথাল একটি B2B মডন্ডজিাল মাখকথিখেস যা SME রপ্তান্ীকারক মহসাখব , 

কামরগর এবং কৃষকখদর তাখদর পণযগুমলর জন্য ন্তুন্ বাজার সন্াক্ত করখত এবং মবশ্ববযাপী 

তাখদর মবেয বাডাখন্ার জন্য ক্ষমতাযন্ কখর। 
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● ইন্ডিযান্ মবজখন্স স্পপািথাখলর লক্ষয হল ভারতীয রপ্তামন্কারকখদর মডন্ডজিাইজ করখত এবং 

তাখদর অন্লাইখন্ অনু্সন্ধান্খযাগয কখর তুলখত সহাযতা করা। 

● ইন্ডিযান্ মবজখন্স স্পপািথালটি স্পেতা ও মবখেতাখদর মখধয ভাচুথযাল সভাগুমলখক উৎসামহত 

করখতও সহাযক হখব। 

● ইন্ডিযান্ মবজখন্স স্পপািথাখলর লক্ষয হল মবখদশী স্পেতাখদর কাখছ ভারতীয রপ্তামন্কারকখদর 

একটি মন্ভথরখযাগয স্পন্িওযাকথ সরবরাহ করা। 

 

সূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: পুরস্কার 

4. ইন্টারিযাশিাল  বুোর প্রাইজ  

স্পেি সংবাদ মশররািারম : 

গীতাঞ্জমল শ্রী রমচত এবং স্পডইন্ডজ রকওখযল দ্বারা অনু্বামদত "The Tomb of Sand" মশখরান্াখমর একটি 

অনু্বাদ মূলক গখের জন্য 2022 সাখলর ইন্টারন্যাশন্াল  বুকার প্রাইজ  প্রদান্ করা হখযখছ। 
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মূল মবষয় সমূহ: 

● "The book Tomb of Sand" বইটি হল স্পকান্ও ভারতীয ভাষার প্রর্থম বই স্পযটি একটি  হাই-স্পপ্রাফাইল 

পুরষ্কার ন্ডজতল, যা সারা মবশ্ব স্পর্থখক ইংখরন্ডজখত অনু্বাদ করা উপন্যাসগুমলখক স্বীকৃমত স্পদয। 

● স্পলেক ও অনু্বাদকখক সমান্ স্বীকৃমত স্পদওযা হয , স্পসকারখণ  গীতাঞ্জমল শ্রী এবং রকওখযল 

50,000.পাউখির পুরস্কাখরর অর্থ থ ভাগ কখর স্পন্খবন্। 

● "The book Tomb of Sand" বইটি 80 বছর বযসী এক মমহলার গে বণ থন্া কখর, মযমন্ তার স্বামীর 

মৃতুযর পর গভীর মবষন্নতা অনু্ভব কখরন্ এবং পামকস্তান্ মবভাজখন্র সময তার মপছখন্ স্পফখল 

যাওযা অতীখতর মুখোমুমে হওযার পর তার মবষন্নতা  কাটিখয ওখেন্। মতমন্ চখল যাওযার মসদ্ধান্ত 

স্পন্ন্। 

● "The Tomb of Sand" বইটি যুক্তরাখজয একটি স্পছাি প্রকাশক, টিখেড অযান্ডিস স্পপ্রস দ্বারা 

প্রকামশত হখযখছ। 
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সংমিষ্ট তর্যসমূহ: 

ইন্টারিযাশিাল  বুোর প্রাইজ  

মে? 

● ইন্টারন্যাশন্াল বুকার প্রাইজ (ইংখরন্ডজ: International Booker Prize) হল একটি পুরস্কার যা প্রমত 

বছর ইংখরন্ডজখত অনূ্মদত একটি বইখক প্রদান্ করা হয। 

● ইন্টারন্যাশন্াল  বুকার প্রাইজ যুক্তরাজয বা আযারলযাখি প্রকামশত বইগুমলখক প্রদান্ করা হয। 

● 2005 সাখল ইন্টারন্যাশন্াল বুকার প্রাইজ-এর উৎপমি হয মযান্ বুকার ইন্টারন্যাশন্াল প্রাইজ 

মহখসখব। 

● এই পুরস্কাখরর উখেশয হল সারা মবখশ্ব আরও স্পবমশ কখর গুণমান্ সম্পন্ন উপন্যাস পডখত 

উৎসামহত করা। 

● প্রমতটি সংমক্ষপ্ত তামলকাভুক্ত স্পলেক এবং অনু্বাদক 2,500 পাউি পান্। 

সূত্র: Times of India 

 

 

গুরুত্বপূর্ ণ বযচ্চিত্ব  

5. ভ্াররতর স্বাধীিতা সংগ্রামী মবিায়ে দারমাদর সাভ্ারের (বীর সাভ্ারের) 

স্পেি সংবাদ মশররািারম : 

● গত 28স্পশ স্পম ভারখতর স্বাধীন্তা সংোমী মবন্াযক দাখমাদর সাভারকখরর (বীর সাভারকর) 

জন্মবামষ থকীখত শ্রদ্ধা মন্খবদন্ কখরন্ প্রধান্মন্ত্রী ন্খরন্দ্র স্পমামদ। 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 

Daily Current Affairs 30.05.2022 
গুরুত্বপূর্ ণ খবর: জাতীয় 

 

                                                          
 
 

 

মূল মবষয় সমূহ: 

● মভমড সাভারকর 1883 সাখলর 28 স্পশ স্পম মহারাখের ন্ামসখকর কাখছ ভাগুর োখম জন্মেহণ 

কখরন্। 

● বীর সাভারকর মছখলন্ একজন্ ভারতীয স্বাধীন্তা সংোমী, রাজন্ীমতমবদ, আইন্জীবী এবং 

স্পলেক, মযমন্ স্বাতন্ত্রযবীর সাভারকর ন্াখমও পমরমচত মছখলন্। 

সংমিষ্ট সংস্থা এবং িাংশি: 

● অমভন্ব ভারত স্পসাসাইটি ন্াখম একটি স্পগাপন্ সমমমত প্রমতষ্ঠা কখরমছখলন্ বীর সাভারকর। 

● বীর সাভারকর যুক্তরাখজযর ইন্ডিযা হাউস এবং মি ইন্ডিযা স্পসাসাইটির মখতা সংস্থার সাখর্থও যুক্ত 

মছখলন্ এবং মহন্দ ুমহাসভার মখতা সংগেন্ গেখন্র সাখর্থও জমডত মছখলন্। 

● বীর সাভারকর 1937 স্পর্থখক 1943 সাল পয থন্ত মহন্দ ুমহাসভার সভাপমতর দামযত্ব পালন্ কখরন্। 
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● বীর সাভারকর 'The History of the War of Indian Independence' ন্াখম একটি বই প্রকাশ 

কখরমছখলন্, স্পযোখন্ মতমন্ 1857  সাখলর মসপাহী মবখরাখহ বযবহৃত স্পগমরলা যুখদ্ধর গুণাবলী 

সম্পখকথ মলখেমছখলন্। 

 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: মবজ্ঞাি ও প্রযুচ্চি  

6. অল ইচ্চিয়া আয়রুব ণদ মহাসরেলরির 59তম সাধারর্ পমরষদ 

স্পেি সংবাদ মশররািারম : 

● মধযপ্রখদখশর উজ্জমযন্ীখত অল ইন্ডিযা আযুখব থদ মহাসখম্মলখন্র 59তম সাধারণ সভার উখদ্বাধন্ 

করখলন্ রােপমত শ্রী রামন্ার্থ স্পকামবন্দ। 
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মূল মবষয় সমূহ: 

● অল ইন্ডিযা আযুখব থদ মহাসখম্মলখন্র 59তম অমধখবশখন্র মূল প্রমতপাদয মবষয হল 'Ayurveda 

Diet - The Basis of Healthy India'। 

● অল ইন্ডিযা আযুখব থদ মহাসখম্মলখন্র 59তম সাধারণ সখম্মলন্ উপলখক্ষ উজ্জমযন্ীখত সরকামর 

আযুখব থদ স্পমমডখকল কখলখজর ন্তুন্ ভবখন্রও ভাচুথযাল মাধযখম উখদ্বাধন্ কখরন্ রােপমত। 
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● সারা মবখশ্ব অখন্ক মচমকৎসা পদ্ধমত প্রচমলত আখছ, মকন্তু আযুখব থদ তাখদর স্পর্থখক আলাদা। 

আযুখব থদ স্বাখস্থযর পাশাপামশ স্পরাগ প্রমতখরাখধর উপরও স্পজার স্পদয। 

● অল ইন্ডিযা আযুখব থদ মহাসখম্মলখন্র উখেশয হ'ল আযুখব থদখক ভারখতর জাতীয মচমকৎসা বযবস্থা 

মহসাখব গখড স্পতালা। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: পমররবশ 

 

7. উত্তর ভ্াররতর প্রর্ম বারয়ারর্ে পােণ 

স্পেি সংবাদ মশররািারম : 

● জম্মু ও কাশ্মীখরর কােুযা স্পজলার র্ঘাটিখত উির ভারখতর প্রর্থম বাখযাখিক পাখকথর উখদ্বাধন্ কখরন্ 

স্পকন্দ্রীয মন্ত্রী ডঃ ন্ডজখতন্দ্র মসং। 
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মূল মবষয় সমূহ: 

● বাখযাখিক পাখকথ, জম্ম ুও কাশ্মীর এবং লাদাখের জীবদবমচত্রয, ঔষমধ এবং সুগন্ধযুক্ত উন্ডিখদর 

উপর গখবষণা করা হখব, পাশাপামশ এটি মেন্ কযািাগমর যুক্ত মবসখন্সগুমলখকও উৎসামহত 

করখব। 

● কােুযায প্রমতটষ্ঠত বাখযাখিকখন্ালন্ডজ পাখকথর এক বছখর 25 টি স্টািথআপ ততমর করার ক্ষমতা 

রখযখছ যা এই স্পক্ষখত্র তার অন্যতম বড অবদান্ হখব। 

●  জম্মুর CSIR-ইন্ডিযান্ ইন্মস্টটিউি অফ ইমন্টখেটিভ স্পমমডমসন্ (CSIR-IIIM)স্পক এই প্রকে 

বাস্তবাযখন্র দামযত্ব স্পদওযা হখযখছ। 

 

সূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ ণ মদবস  

আন্তজণামতে এভ্াররস্ট মদবস 
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● প্রমত বছর 29স্পশ স্পম আন্তজথামতক এভাখরস্ট মদবস পালন্ করা হয। 

● 1953 সাখল মন্উন্ডজলযাখির সযার এডমি মহলামর এবং স্পন্পাখলর স্পতন্ন্ডজং স্পন্ারখগ স্পশরপা কতৃথক 

মাউন্ট এভাখরখস্টর উপর  প্রর্থম পদাপ থণখক স্মরণীয কখর রােখত আন্তজথামতক এভাখরস্ট মদবস 

পালন্ করা হয। 

 

● স্পন্পাল ও মন্উন্ডজলযাখি আন্তজথামতক এভাখরস্ট মদবস উদযামপত হল এবং স্পন্পাখল আন্তজথামতক 

এভাখরস্ট মদবসখক পয থিখন্র জন্য একটি গুরুত্বপূণ থ মদবস  মহসাখব মচমিত করা হয। 

● 2008 সাখল এডমি মহলামরর মৃতুযর সময প্রর্থম আন্তজথামতক এভাখরস্ট মদবস উদযামপত হয। 

● 2008 সাল স্পর্থখক, স্পন্পাল প্রমত বছর 29স্পশ স্পম আন্তজথামতক এভাখরস্ট মদবস উদযাপন্ করার 

মসদ্ধান্ত মন্খযখছ, এডমি মহলামর এবং  স্পতন্ন্ডজং স্পন্ারখগ-র কৃমতত্বখক স্মরণ করার জন্য। 
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সূত্র: News on Air  
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