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দৈনক কারন্ট অ্যারৌযাস 18.05.2022 
গুরুত্বোূর্স খ্ : ৎাত 

কা চনিত্র  উৎ্ 2022 

 

কক খ্র? 

● কা কৌনিৎযার উরবাী অ্ুষ্ঠার কড কারোসরে  স্কার  স্্ৃৎ ৎাতীয প্রনতননৈ কৈখা 
কগরে। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ: 

● 17 কেরক 28 ক, 2022 োসন্ত ফ্রারে কা চনিত্র উৎর্ আরযাজ কা রযরে। 

● কা চনিত্র উৎর্ ৎারত ্ৃত্ত প্রনতননৈর কতৃরত্ব নের ককন্দ্রীয তেয ও ম্প্রচা ন্ত্রী শ্রী 
অ্ুাগ ঠাকু। 

● ফ্রারে অ্ুনষ্ঠত এই উৎর্ কাে 11 জ ৈযরক কড কারোসরে তারৈ উোনিনত অ্ুৎ্ কা ুরাগ 
কৈওযা রযনে। 

● কাকনল্পী জা্ ার খা কড কারোসরে কতৃত্ব কৈওযা জয ৎাতীয ৈনে প্রে ৈয ওযা 
ুরাগ োা। 

● প্রে্ার রতা ৎাতীয প্রনতনন ৈর ন্নৎন্ন আঞ্চনক চনিত্র নল্পীরৈ োাাোান ন্নষ্ট নল্পীরৈ 
অ্ন্তৎুসক্ত কা রযরে। 
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ংনিষ্ট তেয- 

কা চনিত্র উৎ্ নক? 
● কা চনিত্র উৎ্, 1946 ার প্রনতনষ্ঠত একনে ্ানসক চনিত্র উৎ্ 

● ফ্রারে কা র কা চনিত্র উৎর্ আরযাজ কা য 

● কা নৌল্ম কৌনিৎযা স্ত ঘাা তেযনচত্র  াা ন্শ্ব কেরক তু চনিত্র 
প্রৈস কর। 

Source: Navbharat Times  

যাা  ইনিনেউে  অ্ৌ ইরকট্রনক্স  অ্যান্ড ইৌর  কেকরানজ  (NIELIT)  

 

কক খ্র? 

● ইরকট্রনক্স এ্ং তেয প্রুনক্ত, কাগারাগ এ্ং কোরে ককন্দ্রীয ন্ত্রী, শ্রী অ্নশ্বী দ্ষ্ণ্, 17 ক 

2022-এ যাা ইনিনেউে অ্ৌ ইরকট্রনক্স অ্যান্ড ইৌর কেকরানজ (NIELIT) কন্টা 

ক, এক্সরে কন্টা কানগস এ্ং স্তনল্প ও তাাঁত কক্টর জয আইনে ক্ষ ইনকউর্ 

কন্টার উরবা কর। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ: 

● যাা ইনিনেউে অ্ৌ ইরকট্রনক্স অ্যান্ড ইৌর কেকরানজ (NIELIT) IECT কক্ষরত্র 
আুষ্ঠানক এ্ং অ্প্রানতষ্ঠানক নক্ষা প্রৈার ারে ারে  স্র প্রুনক্তগত জ্ঞার কক্ষরত্র নল্প নৎনত্তক 
ৎা ার নক্ষাৈা ও প্রনক্ষরর্ ন্কার জয কাজ কর। 

● NIELIT-এ ূ উরেয  কৈর অ্াুষ্ঠানক প্রনতষ্ঠাগুন জয াম্পন্ন কনম্পউো নক্ষা 
নশ্চযতা একক উৎ রয ওঠা। 
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● অ্যায উরেযগুন রয এনে ক্ষয তেয, ইরকট্রনক্স এ্ং কাগারাগ প্রুনক্ত (IECT) কক্ষরত্র োীক্ষা 
এ্ং ানেসনৌরকর জয কৈর একনে প্রা প্রনতষ্ঠার োনর্ত ওযা। 

Source: PIB 

'ইররক্টাা  ইনন্টনিনে '-এ উো ৎারত  ন স্াচ  কনর  কতৃরত্ব  কডরারেন  গ্রুো 

 

কক খ্র? 

● 100নে গর্তানন্ত্রক কৈর রে অ্ংীৈানরত্ব 'ইরকরোা ইনন্টনিনে' ীসক কডরারেন গ্রুরো কতৃত্ব 
কৈর্ ৎাকত ন স্াচ কন। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ: 

• 'ানে ৌ কডরারেন'-এ অ্ং নরর্, ৎাত 'কডরারেন গ্রুো অ্ ইররক্টাা ইনন্টনিনে'-এ কতৃত্ব 
কৈর্। 

• যানৈনি ইররক্টাা াউর অ্ুনষ্ঠত দ্ঠরক ননৎ নডরৌে, কডরারেন অ্যান্ড নউযা াইের আন্ডা 
করেোন উজা কজযা কতৃরত্ব চা ৈরয ানকস প্রনতননৈ এই কঘার্া কররে। 

• এই রের ৎাত ন্রশ্ব অ্যায গর্তানন্ত্রক কৈগুন ারে তা জ্ঞা, প্রুনক্তগত ৈক্ষতা এ্ং অ্নৎজ্ঞতা 
কযা কর্। 

• 'ানে ৌ কডরারেন' গর্তন্ত্র ম্পনকসত ন্রয উো ইরৎন্ট এ্ং ংাো  ্ে্যাোী ্রচরয ্ড় 
কাসেগুন রয একনে। 
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ংনিষ্ট তেয- 
ৎারত ন স্াচ কন 
• ৎারত ন স্াচ কন একনে স্বাযত্তানত াংন্ানক ংিা া ৎারত ককন্দ্রীয ও 

াজয ন স্াচ প্রনেযা োনচাা কর। কাকৎা, াজযৎা, াজয ন্াৎা, াষ্ট্রোনত 
এ্ং উোাষ্ট্রোনত ন স্াচও ৎারত ন স্াচ কন বাা োনচানত য। 

Source: All India Radio 

গুরুত্বোূর্স খ্: াজয 

ককাতায  আঞ্চনক  রের  আরযাজ  

কক খ্র? 

 

● ককাতায আঞ্চনক কসকতসারৈ ৈু'নৈর এই রের উরবা কর যাা াইওরয অ্েননে 
অ্ৌ ইনন্ডযা-এএইচএআই-এ কচযাোাস শ্রীতী অ্কা উোাযায। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ: 

● আঞ্চনক রেনে ৎারত জাতীয াড়ক কতৃসোরক্ষ আনকানকরৈ এ্ং োনশ্চ্ে, ঝাড়খণ্ড, 
ওনড়া এ্ং আার আঞ্চনক কিকরাল্ডারৈ তেয, অ্জস এ্ং চযারঞ্জগুন ৎাগ কর কওযা জয 
একক প্ল্যােৌরস আা এক র উরৈযাগ। 

● আঞ্চনক রের প্রকল্প োসারাচা োাাোান, আঞ্চনক কসকতসা এ্ং প্রকল্প োনচাকরৈ কখাা 
আরাচা জয একনে 'ওরো াউ' অ্নর্ও আরযাজ কা রযরে। 

● আজাৈী অ্ৃত রাৎর্ আওতায এই রের আরযাজ কা রযরে এ্ং এ আওতায কৈর 
ন্নৎন্ন অ্ঞ্চর এ র আও রের আরযাজ কা র্। 
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ংনিষ্ট তেয- 
আজাৈী কা অ্ৃত রাৎ্ 
• 12 াচস 2021-এ াত্মা গান্ধী ডানন্ড াত্রা উোরক্ষ ৎারত প্রান্ত্রী রন্দ্র কানৈ 

আজানৈ কা অ্ৃত রাৎ্ চাু করনের। 

• স্বাীতা অ্ৃত রাৎ্ শুরু কা গুরুত্ব  ৎারত স্বাীতা 75 ্ে োূর্স কা, 
অ্ৃত রাৎ্ শুরু ওযা 75 প্তা আরগ। 

ৎারত জাতীয াড়ক কতৃসোক্ষ (NHAI) 
• ৎারত যাা াইওরয অ্েননে  ৎারত যাা াইওরযজ অ্যাক্ট, 1988 এ 

অ্ীর গনঠত াইওরয ন্ত্ররক অ্ীর একনে ংন্ন্দ্ধ ংিা। 

• ৎারত জাতীয াড়ক কতৃসোরক্ষ উরেয  কৈর জাতীয াড়কগুন ন্কা, 
ক্ষর্ার্ক্ষর্ এ্ং োনচাা কা। 

Source: News on Air 

প্রনত্ন্ধী  ্যনক্তরৈ  ৈক্ষতা  উন্নয , োু স্া  এ্ং ক্ষতাযর  জয CRC-এ োনর্া  

 

কক খ্র? 

● ককন্দ্রীয াানজক যায ন্চা ও ক্ষতায প্রনতন্ত্রী প্রনতা কৎৌনক নং-এ ৈক্ষতা উন্নয, োু স্া 
ও প্রনত্ন্ধী ্যনক্তরৈ ক্ষতাযর জয করম্পানজে ননজওা কন্টার (নআন) োনর্া ৎাচুসযান 
উরবা কর। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ: 
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● কঘারয নংরয ইউ কারা ো অ্নডরোনযার এই অ্ুষ্ঠার আরযাজ কা য। 

● ৈয প্রনতনষ্ঠত CRC-এ ূ উরেয  নৎন্নৎার্-অ্ক্ষরৈ জয প্ররযাজীয োনর্া প্রৈা কা এ্ং 
কঘায ারজয া্ম্পৈ উন্নযর াযতা কা। 

● কঘারয োূ স্ খান োা স্তয কজা উাউনকত CRC-এ িাযী কাঠারা িাো কা র্। 

● CRC প্রনত্ন্ধী ্যনক্তরৈ ৈক্ষতা উন্নয প্রনক্ষর্ োনচাা োাাোান ন্নৎন্ন কের্ী প্রনত্ন্ধী ্যনক্তরৈ 
োু স্া োনর্া োনচাায াযতা কর্। 

Source: PIB 

গুরুত্বোূর্স খ্: অ্েসীনত 

যাা  িােস -আো অ্যাডৎাইজন  কাউনের  (NSAC) চতুেস  দ্ঠক  

 

কক খ্র? 

● শ্রী োীূ কগারয, ৎাত কার কযান্রে ন্ত্রী, জাতীয িােস-আো উোরৈষ্টা োনৈ (NSAC)-এ 
চতুেস দ্ঠরক ৎাোনতত্ব কর। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ: 

● যাা িােস-আো অ্যাডৎাইজন কাউনের (NSAC) চতুেস ৎা নৈনিরত অ্ুনষ্ঠত রযরে। 

● দ্ঠরক প্রা উরেয  ন্নৎন্ন উরৈযাগ ও কসূনচ াযর িােস-আো ইরকানরিরক নক্তাী 
কা। 

● ৎা চাকাী োীূ কগাযা বাা NavIC িযান্ড চযারঞ্জও চাু কা রযনে, া ূ উরেয  
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একনে ৎূ-োনজনং াা নার্ NavIC-কক ির্ কারক প্রচা কা। 

● NavIC-এ অ্ংিরর্ জয, অ্ংির্কাীরৈ িােস-আো ইনন্ডযা ওরয্াইরে আর্ৈ করত র্। 
এই উরৈযারগ ূ উরেয  িােস-আোগুন জয াাগুন নচনিত কা া NavIC ক্ষ করা 
দতনরত কাজ করে৷ 

ংনিষ্ট তেয- 
যাা িােস-আো অ্যাডৎাইজন কাউনে (NSAC) কী? 
● যাা িােস-আো অ্যাডৎাইজন কাউনে গঠ কা রযরে ৎাত কার নল্প ও 

অ্ৎযন্তীর্ ্ানর্রজয উন্নয ন্ৎাগ বাা। 

● এই কাউনের প্রা উরেয  কৈর উদ্ভা্ এ্ং িােস-আোগুনরক া কা 
জয একনে নক্তাী ইরকানরি দতন কা জয ৎাত কারক প্ররযাজীয 
োাস প্রৈা কা। 

● যাা িােস-আো অ্যাডৎাইজন কাউনের ৎাোনতত্ব কর ৎাত কার 
্ানর্জয ও নল্প ন্ত্রী এ্ং এরত কাী ও ক্-কান ৈয উৎযই অ্ন্তৎুসক্ত োরক। 

Source: The Hindu 

গুরুত্বোূর্স খ্: কখাুা 

Deaflympics Games 2021 এ ানপ্ত  

 

কক খ্র? 

● ৎাত 1া ক 2022 কেরক 15 ক 2022 োসন্ত Deaflympics কগর 16নে োৈক নজরত 
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Deaflympics-এ তা কা োাৌযাে নেৎুক্ত কররে। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ: 

● ৎাত ্ন অ্ননম্পক 2021 কগর অ্ংিরর্ জয 65 জ েীড়ান্ৈরক ক্রে নরযরে। 

● Deaflympics2021-এ ৎারত  স্কার কা োাৌযাে ৎাত Deaflympics2021-এ 8নে 
স্বর্সোৈক  কাে 16নে োৈক নজরতরে। 

● ৎাত শুযনেংরয ৩নে, ্যাডনন্টর ৩নে এ্ং কুনস্ত ও গরৌ ১-১নে কাা নজরতরে। 

● Deaflympics 2021 কগর ৎাত কাে 11নে ন্ৎারগ অ্ংির্ করনে। 

● এই ্ে ্ন অ্ননম্পক 2021 ৈনক্ষর্ ব্রানজর কযানক্সযা কডা ু র কৌস্তা ৈা উৎা প্রা 
োযানৎনযর অ্ুনষ্ঠত রযনে। 

● ্ন অ্ননম্পক 2021-এ এই ্ে ্ন অ্ননম্পক 2021 কগর 72নে কৈর প্রায 2,100 জ 
েীড়ান্ৈ অ্ংির্ করনে৷ 

ংনিষ্ট তেয- 
Deaflympics নক? 

● Deaflympics  ইন্টাযাা কননে ৌ কপােস ৌ ৈয কডৌ (ICSD) বাা 
আরযানজত একনে আন্তজসানতক ানি-কপােস ইরৎন্ট। 

● প্রনত 4 ্ে অ্ন্ত Deaflympics অ্ুনষ্ঠত য। 

● অ্ননম্পক কগর ো Deaflympics  ্রচরয োুরা ানি-কপােস ইরৎন্ট। 

● Deaflympics-কক আরগ International Games for the Deaf ্া ত নকন্তু 

● 2001 ার ্নরৈ জয আন্তজসানতক কগর া োন্তস কর 
Deaflympics কা য। 

● 1924 ার, োযানর International Games for the Deaf-এ প্রে ংস্কর্ 
অ্ুনষ্ঠত রযনে। 

Source: PIB 
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গুরুত্বোূর্স খ্: কৃন  

Samvaad with Scindia উরৈযাগ  

কক খ্র? 

 

● অ্ানক ন্া োন্ ন্ত্রী শ্রী কজযানতানৈতয এ ননন্ধযা াা কৈর ন্নৎন্ন কৃকরৈ ারে 
"Samvad with Scindia" উরৈযারগ আওতায কৃক করার ুন্া এ্ং চযারঞ্জগুন নরয 
আরাচা কররে। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ: 

● "Samvad with Scindia" একনে ৎাচুসযা আকার আরযাজ কা রযনে। 

● "Samvad with Scindia" উরৈযারগ ক্ষয নে কৃকরৈ কৃন ানতযা নার্ করা ্য্া 
কর করার উোকানতা ম্পরকস রচত কা। 

● 'Samvad with Scindia' উরৈযারগ কতৃত্ব কৈ অ্ানক ন্া োন্র্ ন্ত্ররক করা 
নডনৎর নপ্রনেোা জরযন্ট করেোন শ্রী অ্ম্ব ৈুর্। 

● "Samvad with Scindia" উরৈযারগ অ্ীর, ক্ানক ন্া োন্ ন্ত্রী কৃকরৈ ারে 
করা ম্পনকসত ন্নৎন্ন কাী ীনত ৎাগ কর ক এ্ং কৃকা কীৎার্ কা কতৃসক চাু কা 
ন্নৎন্ন প্রকরল্প ুন্া নরত োার ক ম্পরকস কৃকরৈ রচত কর। 

Source: PIB 

গুরুত্বোূর্স নৈগুন 

আন্তজসানতক  জাৈুঘ  নৈ্ 
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● আন্তজসানতক জাৈুঘ নৈ্  একনে ন্শ্ব নৈ্ া প্রনত ্ে 18 ক োা কা য। 

● ইন্টাযাা নউনজযা কড প্রনত ্ে ইন্টাযাা কাউনে অ্ৌ নউনজযা বাা আরযানজত য। 

● আন্তজসানতক জাৈুঘ নৈ্ 2022-এ নে  "ৈয োাওযা অ্ৌ নউনজযা"। 

● আন্তজসানতক জাৈুঘ নৈ্ 1977 ার শুরু রযনে এ্ং আন্তজসানতক জাৈুঘ কাউনে বাা শুরু 
রযনে। 

● আন্তজসানতক জাৈুঘ নৈ্র ূ উরেয  জাৈুঘগুন ুরখাুনখ ওযা ন্নৎন্ন চযাররঞ্জ অ্্ার 
ুরাগ প্রৈা কা। 

ংনিষ্ট তেয- 
ৎারত ন্খযাত জাৈুঘ 

● জাতীয জাৈুঘ, যানৈনি 

● যাা গযাান অ্ৌ ডাস আেস, ক্োুরু 

● নৎরক্টানযা করানযা  (VMH), ককাতা 

● এনযানেক কাাইনে, ককাতা 

● যাা নউনজযা অ্ৌ যাচাা ননি (NMNH), তু নৈনি 

Source: The Hindu 

 

    


