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Current Affairs 31 May 2022 in Bengali 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: ভারত 

জেনাররল জনক্সট জের ারেসি জনটওযার্ণ 

জর্ন িংবাদ সিররানার : 

● ইন্ডিয়ান ক়াউন্ডিল ফর ক়ালচ়ার়াল ররললশনস (ICCR)-এর 10 রিলনর অনুষ্ঠ়ান জেন়ালরল জনক্সট 

জেল ়ালেরস জনটওয়াকক জশষ হল। 
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 ূল সবষযি ূহ : 

● জেন়ালরল জনক্সট জেল ়ালেরস জনটওয়াকক জর়াগ্র়া  গণত়ারিক জিশগুরলর যুবকলির ভ়ারলত রনলয 

আলস এবং এই ক কসূরচর স য ত়ার়া ভ়ারলতর ঐরতহয, সংসৃ্করত এবং ভ়ারতীয গণতলির ক়ালের 

স়ালে পরররচত হয। 

● স ়াপনী অনুষ্ঠ়ালন ঘ়ান়া, ব়াংল়ালিশ, জপরু, জনপ়াল, ব্রুন়াই ও নরওলয- এই ছযটট জিলশর 27 েন 

ররতরনরি ভ়ারত সফলরর অরভজ্ঞত়া তুলল িলরন। 

● ভুট়ান, ে়া ়াইক়া,  ়াললযরশয়া, জপ়ালয়াি, শ্রীলঙ্ক়া, সুইলেন, ত়ানে়ারনয়া এবং উেলবরকস্ত়ালনর 

যুব ররতরনরির়া জেন়ালরল জনক্সট জেল ়ালেরস জনটওয়াকক জর়াগ্র়াল র আওত়ায তরুণ ভ়ারতীয 

সংসি সিসযলির স়ালে জিখ়া কলরন এবং ইন্ডিয়ান ক়াউন্ডিল ফর ক়ালচ়ার়াল ররললশনস দ্ব়ার়া  

আলয়ান্ডেত অনুষ্ঠ়ালন ভ়ারত সফলরর অরভজ্ঞত়া ভ়াগ কলর জনন। 

 

িংসিষ্ট তথ্যি ূহ  

● ইন্ডিয়ান ক়াউন্ডিল ফর ক়ালচ়ার়াল ররললশনস ((ICCR)ভ়ারত সরক়ালরর একটট স্বশ়ারসত সংস্থ়া,।  

●  ইন্ডিয়ান ক়াউন্ডিল ফর ক়ালচ়ার়াল ররললশনস ((ICCR)-এর সির িপ্তর নয়ারিরিলত। 

● স্ব়ািীন ভ়ারলতর রে  রশক্ষ়া িী জ ৌল়ান়া আবুল ক়াল়া  আে়াি দ্ব়ার়া 1950 স়ালল ররতটষ্ঠত 

ইন্ডিয়ান ক়াউন্ডিল অফ ক়ালচ়ার়াল ররললশনস পৃরেবীর রবরভন্ন জিশ এবং ত়ালির েনগলণর স়ালে 

স়াংসৃ্করতক আি়ান-রি়ালনর  ়ািযল  ভ়ারলতর ববরিক স়াংসৃ্করতক সম্পলককর স়ালে ের়িত। 

● আন্তেক়ারতক জিশগুরলর স়ালে সুসম্পকক বে়ায র়াখ়ার  েনয এটট 1965 স়াল জেলক  ভ়ারত সরক়ার 

কতৃকক রবরতকত েওহরল়াল জনলহরু পুরষ্ক়ার রি়ান ও জসটট পররচ়ালন়া কর়া শুরু কলররছল, য়ার 

জশষ পুরষ্ক়ারটট 2009 স়ালল রি়ান কর়া হলযরছল। 

িূত্র: All India Radio 

 

প্রধান ন্ত্রী গসরব র্লযার্ িরেলন 

জর্ন িংবাদ সিররানার : 

● 2022 স়াললর 31 জশ জ  রস ল়ায রি়ান িী শ্রী নলরন্দ্র জ ়ািী দ্ব়ার়া আলয়ান্ডেত অনুষ্ঠ়ালন রি়ান িী 

'গররব কলয়াণ সলেললন' অংশগ্রহণ কলরন। 
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 ূল সবষযি ূহ : 

● রি়ান িী শ্রী নলরন্দ্র জ ়ািীর জনতৃলে সরক়ালরর আট বছর পূরতক উপললক্ষ র়ােয র়ােি়ানী, জেল়া 

সির এবং কৃরষ রবজ্ঞ়ান জকন্দ্রগুরললত স়ার়া জিলশ এই অননয েনস়াি়ারলণর অনুষ্ঠ়ালনর আলয়ােন 

কর়া হলযলছ । 

● রি়ান িী গররব কলয়াণ সলেলন স়ার়া জিলশ রনব ক়ারচত েনররতরনরিলির সরক়ার পররচ়ারলত 

রবরভন্ন কলয়াণ ূলক ক কসূচী সম্পলকক েন ত অেকলনর রলচষ্ট়ায েনগলণর স়ালে সর়াসরর 

জয়াগ়ালয়াগ কর়ার সুলয়াগ রি়ান কলর। 

● রি়ান িী রকষ়াণ সে়ান রনরি (PM-রকষ়াণ) রকলের আওত়ায আরে কক সুরবি়ার 11ত  রকন্ডস্তও এই 

সলেললন রক়াশ করললন  রি়ান িী শ্রী নলরন্দ্র জ ়ািী। 

● এই সলেললন রি়ান িী ভ়ারত সরক়ালরর নযটট  িণ়ালয/রবভ়ালগর রবরভন্ন ক কসূরচর 

সুফললভ়াগীলির সলে সর়াসরর  তরবরন য কলরন। 

িূত্র: Jansatta 

অপাররিন রক্ত চন্দন   

জর্ন িংবাদ সিররানার : 

● অপ়ালরশন রক্ত চন্দলনর আওত়ায 14.63 জ টিক টন ল়াল চন্দন ক়াঠ ব়ালেয়াপ্ত করল  রেলরক্টলরট 

অব জররভরনউ ইলেরললেি (DRI)। 
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 ূল সবষযি ূহ : 

● ল়াল চন্দন একটট উন্ডিি রে়ারত য়া অন্ধ্র রলিলশর পূব ক ঘ়াট অঞ্চললর েেলল প়াওয়া য়ায এবং 

ইে়ারনয়াশন়াল ইউরনযন ফর কনে়ারলভশন অফ জনচ়ার (IUCN) দ্ব়ার়া একটট 'রবপন্ন ত়ারলক়ায' 

 লন়ানীত হলযলছ। 

● কনলভনশন অন ইে়ারনয়াশন়াল জিে ইন এনলেনে়ােক জেরসস অফ ওয়াইল্ড ল়াইফ অয়াি 

জল়ার়া  (CITES) এর রবপন্ন রে়ারতর  Appendix-II -এ ল়াল চন্দন ক়াঠলক ত়ারলক়াভুক্ত কর়া হলযলছ। 

● এর স ৃদ্ধ রঙ এবং জের়ারপউটটক ববরশষ্টযগুরল রস়ািনী, ঔষরি পণয এবং হ়াই -এি ক়ালঠর 

ক়ারুরশলে বযবহ়ালরর েনয এরশয়া, রবলশষত চীলন বয়াপক  চ়ারহি়া বতরর কলর। 

● ববলিরশক ব়ারণেয নীরত অনুস়ালর ভ়ারত জেলক ল়াল চন্দন ক়াঠ রপ্ত়ারন আইনত অপর়াি। 

 

িূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: রােয 

উত্তরাখরে ইউসনফ ণ সিসভল জর্াে  

জর্ন িংবাদ সিররানার : 

● ইউরনফ ক রসরভল জক়াে/অরভন্ন জিওয়ারন রবরি (UCC) ব়াস্তব়াযন এবং উত্তর়াখলের ব়ারসন্দ়ালির 

বযন্ডক্তগত রবষয়ারি সম্পরককত স স্ত র়াসরেক আইন পয ক়ালল়াচন়া কর়ার েনয উত্তর়াখে সরক়ার 

সুরর  জক়ালটকর (SC) অবসরর়াপ্ত রবচ়ারপরতর জনতৃলে একটট রবলশষজ্ঞ কর টট গঠন কলরলছ। 
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 ূল সবষযি ূহ : 

● ইউরনফ ক রসরভল জক়ালে রবব়াহ, রবব়াহরবলেি, উত্তর়ারিক়ার, এবং স স্ত ি ীয সম্প্রি়ালযর (রহন্দ,ু 

 ুসরল , রশখ, রিস্ট়ান) েনয িত্তক জনওয়ার  লত়া ইউরনফ ক ইন -ল -গুরলর প়াশ়াপ়ারশ স গ্র 

জিলশর েনয একই আইনও রলযলছ। 

● ভ়ারতীয সংরবি়ালনর রনলিকশ ূলক  নীরতর 44 নং ি়ার়ায  বল়া হলযলছ জয র়াষ্ট্র ন়াগররকলির েনয 

ভ়ারলতর স গ্র অঞ্চল েলু়ি একটট ইউরনফ ক রসরভল জক়াে রবরতকত কর়ার জচষ্ট়া করলব। 

● ইন্ডিয়ান কে়াক্ট অয়াক্ট , 1972, রসরভল ররসরেওর জক়াে, পণয রবেয আইন, সম্পরত্ত হস্ত়ান্তর 

আইন, 1882, অংশীি়াররে আইন 1932, এরভলেি অয়াক্ট 1872 ইতয়ারির  লত়া র়ায স স্ত 

জিওয়ারন সম্পরককত  ইউরনফ ক রসরভল জক়াে রবষয ভ়ারত অনুসরণ কলর। 

● বতক ়ালন জগ়ায়াই এক ়াত্র র়ােয য়া র়ালেয ইউরনফ ক রসরভল জক়াে রলয়াগ কলরলছ। 

িূত্র: PIB 
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জগাযার প্রসতষ্ঠা সদবি

 
● ররত বছর 30 জশ জ  জগ়ায়ার ররতষ্ঠ়া রিবস রহলসলব প়ালন কর়া হয। 
● জগ়ায়া র়ায 450 বছর পতুকরগেলির দ্ব়ার়া শ়ারসত হলযরছল এবং 1961 স়াললর রেলসম্বলর, জগ়ায়ালক 

ভ়ারতীয রশ়াসলনর ক়ালছ হস্ত়ান্তর কর়া হলযরছল। 
● 1961 স়ালল পতুকরগেলির স়ালে কূটননরতক রলচষ্ট়ায বযে ক হওয়ার পলর ি ন ও রিউ এবং 

জগ়ায়ালক 19জশ রেলসম্বর ভ়ারত সরক়ার কতৃকক অপ়ালরশন রবেলযর  ়ািযল  ভ়ারলতর  ূল 

ভূখলির স়ালে সংযুক্ত কর়া হলযরছল। 
● 1987 স়াললর 30 জশ জ , অঞ্চলটট রবভক্ত কর়া হয, এবং জগ়ায়া র়ােয গটঠত হয এবং ি ন ও 

রিউলক একটট জকন্দ্রশ়ারসত অঞ্চল কর়া হয। 
িূত্র: PIB 
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গুরুত্বপূর্ ণ খবর: সবজ্ঞান ও প্রযুক্তক্ত 

পর  অনন্ত িুপারর্ম্পিউটার 

জর্ন িংবাদ সিররানার : 

●  IIT গ়ান্ধীনগলর পর  অনন্ত সুপ়ার কম্পম্পউট়ার স্থ়াপন কর়া হলযলছ। 

 

 ূল সবষযি ূহ : 

● পর  অনন্ত সুপ়ারকম্পম্পউটটং ফয়ারসরলটট নয়াশন়াল সুপ়ারকম্পম্পউটটং র শন (NSM) এর জফে 2 

এর অিীলন স্থ়াপন কর়া হলযলছ। 

● নয়াশন়াল সুপ়ারকম্পম্পউটটং র শন হল ইললকিরনক্স ও তেয রযুন্ডক্ত  িণ়ালয (MeitY) এবং রবজ্ঞ়ান 

ও রযুন্ডক্ত রবভ়াগ ((DST) দ্ব়ার়া পররচ়ারলত একটট জযৌে উলিয়াগ। 

● পর   সুপ়ারকম্পম্পউট়ারটট একটট 838 জটর়ালপ সুপ়ারকম্পম্পউটটং সুরবি়া রিলয সম্পিত এবং এটট 

কে়াক্ট রলকুইে  কুরলং রযুন্ডক্তর উপর রভরত্ত কলর বতরর। 

● নয়াশন়াল সুপ়ারকম্পম্পউটটং র শলনর আওত়ায স়ার়া জিলশ এ পয কন্ত 24টট জপট়ালপ সহ জ ়াট 

কম্পম্পউটটং ক্ষ ত়া সম্পন্ন 15টট সুপ়ার কম্পম্পউট়ার স্থ়াপন কর়া হলযলছ। এই স স্ত সুপ়ার 

কম্পম্পউট়ারগুরল ভ়ারলত উৎপ়ারিত হয এবং জসে়ার ফর জেলভলপল ে ইন অয়ােভ়ািে 

কম্পম্পউটটং (C-DAC) দ্ব়ার়া উন্নত একটট জিশীযভ়ালব সফ্টওযয়ার স্টয়ালকর উপর ক়াে কলর। 

িূত্র: Indian Express 
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সবশ্ব তা ার্  ুক্ত সদবি 2022 

 

 

● রবি ত়া ়াক ুক্ত রিবস (WNTD) ররত বছর 31 জশ জ  রবি স্ব়াস্থয সংস্থ়া (WHO) এবং ববরিক 

অংশীি়ারলির দ্ব়ার়া উিয়ারপত হয। 

● 2022  স়ালল রবি ত়া ়াক ুক্ত রিবলসর রে   রছল 'Protect the Environment''। 

● ত়া ়ালকর ক়ারলণ ক্ষরত সম্পলকক সলচতনত়া সৃটষ্টর ললক্ষয ররত বছর রবি ত়া ়াক ুক্ত রিবস প়ালন 

কর়া হয। 

● 'WHO Framework Convention on Tobacco Control' (WHO FCTC) এর অিীলন ভ়ারত কতৃকক 

ত়া ়াক রনযিলণর রবি়ানগুরল গৃহীত হলযলছ, য়ার  লিয রলযলছ- 

1.  ূলয এবং টয়াক্স বযবস্থ়া। 

2. ত়া ়ালকর পয়ালকেগুরললত ব়ি গ্র়ারফক সতককত়া। 

3. 100% জি়া োঁয়া  ুক্ত প়াবরলক জেস। 

4. ত়া ়াক রবপণলন রনলষি়াজ্ঞ়া। 

5. য়ার়া ত়া ়াক তয়াগ কলর ত়ালির স ে কন কর়া। 

6. ত়া ়াক রশলের উপর হস্তলক্ষপ জর়াি কর়া। 

িূত্র: News on Air 
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