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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্ স 23 May 2022  

গুরুত্বপূর্ স খবে: আন্তর্সানিক  

র্ুইর্ােল্যারেে ৈার ারর্ ওযার্ল্স ইরকািনিক ফোোরিে বানষ সক র্ া অ্িুষ্ঠিি হল্ 

 

ফকি র্ংবারৈ? 

• 2022 সালের 22 মে মেলে 2022 সালের 26 মে সুইজারেযালের দাল ালস ওযার্ল্ড ইলোনমেে 

ম ারালের বামষ ডে স া অনুষ্ঠিত হয, মেখালন  ারতীয প্রমতমনমিদলের মনতৃলে রলযলেন 

 ারলতর বামিজয ও মিল্পেন্ত্রী পীেূষ ম ালযে। 

গুরুত্বপূর্ স নবষযগুরল্া: 

● এ বের অনুষ্ঠিত ওযার্ল্ড ইলোনমেে ম ারালের বামষ ডে স ার প্রমতপাদয মবষয হলে 'ইমতহাস 

এেষ্ঠি িামন ডিং পলযলে'। 

●  ারলতর পক্ষ মেলে ববঠলে অিংি মনওযা প্রমতমনমি দলে মেলেন স্বাস্থ্য ও পমরবার েেযাি েন্ত্রী 

েনসুখ োণ্ডবয, মপলরামেযাে ও প্রােৃমতে  যাস েন্ত্রী হরদীপ মসিং পুরী এবিং েিযপ্রলদি, 

তামেেনাডু, অন্ধ্র প্রলদি, েহারাষ্ট্র, েি ডািে এবিং মতেঙ্গানার েযষ্ঠি রালজযর েুখযেন্ত্রী এবিং 

মসমনযর েন্ত্রী ও মসমনযর মিল্পপমতরা। অন্ত ভ ডক্ত েরা হলযলে। 

● ইউলেলনর মপ্রমসলেে ম ালোমদমের মজলেনমি, ইউলরাপীয েমেিলনর মপ্রমসলেে উরসুো 

 ন মের মেলযন এবিং জাে ডান চ্যালেের ওো  মিােজলে মবশ্ব অে ডননমতে ম ারালের বামষ ডে 

স ায বক্তা মহলসলব উপমস্থ্ত োোর জনয আেন্ত্রি জানালনা হলযলে। 

 

র্ম্পনকসি িথ্য 
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World Economic Forum মে? 

● ওযার্ল্ড ইলোনমেে ম ারাে ১৯৭১ সালে প্রমতষ্ঠিত এেষ্ঠি অো জনে এবিং আন্তজডামতে 

সিংস্থ্া, োর প্রমতিার েৃমতে ক্লাউস মসাযাবলে মদওযা হয। 

● ওযার্ল্ড ইলোনমেে ম ারালের সদর দপ্তর সুইজারেযালের মজলন ায অবমস্থ্ত। 

● ওযার্ল্ড ইলোনমেে ম ারালের েক্ষয হে মনতৃস্থ্ানীয রাজননমতে, বযবসামযে, সাোজজে এবিং 

এোলেমেে মনতালদর জনয এেষ্ঠি সািারি প্ল্যাি ে ড প্রদান েরা োলত মবশ্ববযাপী, আঞ্চমেে 

এবিং মিল্প এলজোগুমে আোর মদওযা োয। 

 

Source: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ স খবে:  ােি 

োর্া োিরিাহি োরযে 250িি র্ন্মবানষ সকী 

ফকি খবরে? 

• মেন্দ্রীয সিংিৃমত েন্ত্রলের 'আজামদ ো অেৃত েলহাৎসব'-এর উলদযাল  রাজা রােলোহন রালযর 

250তে জন্মবামষ ডেী 2022 সালের 22 মে মেলে 2023 সালের 22 মে পে ডন্ত পামেত হলব। 

গুরুত্বপূর্ স নবষযগুরল্া: 

• রাজা রােলোহন রালযর মবম ন্ন সাোজজে সিংিারেূেে োজগুলো োনুলষর সােলন তভ লে িরাই 

এই অনুিালনর েূে উলেিয। 

• অনুিানষ্ঠির আলযাজন েরা হলযলে রাজা রাে মোহন রায োইলেমর  াউলেিন, সল্টলেে, 

েেোতা এবিং সালযে মসষ্ঠি অমেলিামরযালে। 

• অনুিালন সিংিৃমতেন্ত্রী শ্রী জজ.মে. মরড্ডি োে ডত রাজা রাে মোহন রালযর েূমতড উলন্মাচ্ন 

েলরন। 

• অনুিালন মিশুলদর জনয এেষ্ঠি মসমেনার ও েুইজ অনুিালনরও আলযাজন েরা হলযলে এবিং 

অনুিালন রাে মোহন রালযর জীবলনর মবম ন্ন মদে মনলয এেষ্ঠি োমল্টমেমেযা উপস্থ্াপন েরা 

হয। 

র্ম্পনকসি িথ্য 

• রাজা রাে মোহন রায (1772 - 1833) এেজন  ারতীয সিংিারে মেলেন। অলনে ইমতহাসমবদ 

তালে "বািংোর মরলনসা াঁর জনে" বলে েলন েলরন। 

• মতমন মহন্দ ুপ্রো মেেন সতীদাহ, বহুমববাহ, বােযমববাহ এবিং বি ডপ্রোর মবরুলে িে ডেুে 

চ্ামেলযমেলেন এবিং সম্পমিলত নারীর অমিোর দামব েলরমেলেন। 

• োহ্মসোজ 1828 সালে রাজা রাে মোহন রায দ্বারা প্রমতষ্ঠিত হলযমেে। 
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• 1817 সালে মেম ে মহযালরর সহাযতায মতমন েেোতায মহন্দ ুেলেজ প্রমতিা েলরন। 

• রাজা রােলোহন রালযর সবলচ্লয জনমপ্রয পজিো মেে সিংবাদ মেৌেুদী। এর েলিয 

সিংবাদপলির স্বািীনতা, চ্ােমরর উচ্চ পলদ  ারতীযলদর অন্ত ভ ডজক্ত এবিং মনব ডাহী ও মবচ্ার 

মব াল র পৃেেীেরলির েলতা মবষযগুমে অন্ত ভ ডক্ত মেে। 

• রাজা রাে মোহন রাযলে েুঘে সম্রাি মদ্বতীয আেবর রাজা উপামি মদলযমেলেন। 

Source: PIB 

গুরুত্বপূর্ স খবে: অ্থ্ সিীনি 

নবরৈশী প্রিযক্ষ নবনিরযাগ (FDI) 

ফকি খবরে? 

• 2021-22 অে ডবেলর  ারত সব ডোলের সলব ডাচ্চ বামষ ডে প্রতযক্ষ মবলদিী মবমনলযা  (FDI) 83.57 

মবমেযন োমেডন েোলরর প্রবাহ মরেেড েলরলে। 

 

গুরুত্বপূর্ স নবষযগুরল্া: 

• আল র অে ডবের 2020-21 (USD 12.09 মবমেযন) এর তভেনায এই বের 2021-22 অে ডবেলর (USD 

21.34 মবমেযন) উত্পাদন খালত FDI ইেুযইষ্ঠি প্রবাহ 76% বৃজে মপলযলে। 
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• FDI ইেুযইষ্ঠি প্রবালহ িীষ ড মবমনলযা োরী মদিগুমের পমরলপ্রমক্ষলত, 'মসঙ্গাপুর' 27% মনলয িীলষ ড 

রলযলে, তারপলর োমেডন েুক্তরাষ্ট্র (18%) এবিং েমরিাস (16%) িীষ ড রাজয মহসালব রলযলে। 

• 'েড্ডম্পউিার সফ্টওযযার এবিং হােডওযযার 2021-22 অে ডবেলর FDI ইেুযইষ্ঠি প্রবালহর িীষ ড প্রাপে 

খাত মহসালব আমব ূডত হলযলে, তারপলর পমরলষবা খাত (12%) এবিং অলিালোবাইে মিল্প (12%) 

েোেলে িীষ ড প্রাপে খাত মহসালব অন্ত ভ ডক্ত হলযলে৷ 

•  ারলতর 'েড্ডম্পউিার সফ্টওযযার এবিং হােডওযযার' মসক্টলরর অিীলন, েি ডািে (53%), মদমি 

(17%), এবিং েহারাষ্ট্র (17%) FY 2021-22 মত FDI ইেুযইষ্ঠি প্রবালহর প্রিান প্রাপে রাজয মেে৷ িীষ ড 

3 অবস্থ্ালনর সালে। 

• েি ডািে হে িীষ ড প্রাপে রাজয মেখালন 2021-22 অে ডবেলর মোি FDI ইেুযইষ্ঠি ইনললালত 38% 

মিযার রলযলে, তারপলর রলযলে েহারাষ্ট্র (26%) এবিং মদমি (14%)৷ 

Source: PIB 

কৃনষ ও গ্রািীর্ শ্রনিকরৈে র্িয অ্ল্ ইন্ডেযা কিন্ডর্উিাে প্রাইর্ ইিরেক্স 

ফকি খবরে? 

● েৃমষ ও গ্রােীি শ্রমেেলদর জনয অে ইজেযা েনজজউোর প্রাইস ইনলেক্স প্রোি েলরলে শ্রে 

ও েে ডসিংস্থ্ান েন্ত্রে। 

গুরুত্বপূর্ স 

নবষযগুরল্া: 

● েৃমষ ও 

গ্রােীি 

শ্রমেেলদর 

জনয অে 

ইজেযা 

েনজজউোর 

প্রাইস ইনলেক্স 

এমপ্রে োলসর জনয প্রোমিত হলযলে, 

● েৃমষ ও গ্রােীি েজরুলদর জনয অে ইজেযা েনজজউোর প্রাইস ইনলেক্স 10 পলযে মবলড 

হলযলে েোেলে 1108 পলযে এবিং 1119 পলযে। 

● েৃমষ শ্রমেে এবিং গ্রােীি েজরুলদর সািারি সূচ্ে বৃজের মক্ষলি প্রিান অবদানোরীলদর েলিয 

চ্াে,  লের আিা, মজাযার, বাজরা, রাম , িােসবজজ এবিং  লের দাে বৃজে মেলে েোেলে 

7.32 এবিং 7.13 পলযে পে ডন্ত বৃজে মপলযলে। 
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● সূচ্লের উত্থান বা পতন মবম ন্ন রালজয পমরবমতডত হয এবিং তামেেনাডু 1275 পলযে মনলয 

সূচ্ে মিমবলের িীলষ ড এবিং মহোচ্ে প্রলদি 880 পলযে মনলয নীলচ্র মদলে অবস্থ্ান েলর। 

● মসমপআই-এএে এবিং মসমপআই-আরএে-এর উপর ম মি েলর েুদ্রাস্ফীমতর পলযে মরি 2022 

সালের এমপ্রলে েোেলে 6.44% এবিং 6.67%, ো 2022 সালের োচ্ড োলস েোেলে 6.09% এবিং 

6.33% মেে। 

অ্ল্-ইন্ডেযা কিন্ডর্উিাে প্রাইর্ ইিরেক্স িম্বে (র্াধাের্ ও গ্রুপ-ন নিক): (উৎর্ নপআইনব) 

গ্রুপ কৃনষ শ্রনিক গ্রািীর্ শ্রনিক 

  িার্স 2022 এনপ্রল্ 
2022 

িার্স 2022 এনপ্রল্ 
2022 

র্াধাের্ রূ্র্ক 1098 1108 1109 1119 

খাদয 1025 1035 1032 1043 

পান, সুপামর, ইতযামদ। 1914 1917 1924 1926 

জ্বাোনী ও আলো 1222 1233 1216 1226 

মপািাে, মবোনা এবিং  

 জতুা 

1147 1162 1179 1195 

মবমবি 1168 1177 1172 1181 

Source: PIB 

গুরুত্বপূর্ স খবে: প্রনিেক্ষা ৈপ্তে  

NASM-SR মেসাইলের স ে পরীক্ষা েরে  ারতীয মনৌবামহনী 

মেন সিংবাদ: 

ওমডিার বাোলসালর ইমেলগ্রলিে মিস্ট মরলে এেষ্ঠি উইমেিং মহমেেপ্টার মেলে এেষ্ঠি মদিীয মনৌ-জাহাজ-

মবধ্বিংসী মক্ষপিাস্ত্র NASM-SR-এর স ে পরীক্ষা চ্ামেলযলে  ারতীয মনৌবামহনী 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 
 

 

 

েূে মবষযগুলো: 

● NASM-SR মেসাইে বতমর েলরলে Défense Research and Development Organization 

(DRDO)। 

● NASM-SR এেষ্ঠি স্বল্প পািার মক্ষপিাস্ত্র োর পািা ৫৫ মেলোমেিার এবিং ওজন ৩৮৫ 

মেজজ। 

● NASM-SR মেসাইেষ্ঠি বতডোলন মনৌবামহনীর সালে বযবহৃত মস ঈ ে মক্ষপিাস্ত্রগুমের 

প্রমতস্থ্াপন েরলব। 

● NASM-SR এর এেষ্ঠি 100 মেজজ ওযারলহে রলযলে এবিং এলত সাব-সমনে ক্ষেতা 

রলযলে, োর অে ড এষ্ঠি েযাে 0.8 এ িলের  মতর নীলচ্ উডলত সক্ষে। 

● NASM-SR এর সলব ডাচ্চ উৎলক্ষপলির উচ্চতা ৩ মেমে এবিং মক্ষপিাস্ত্রষ্ঠি সেুদ্রপৃি মেলে 

৫ মেিার উপলর েক্ষযবস্তুলত পমরিত হলত পালর। 

● NASM-SR এর এেষ্ঠি প্রিান ববমিষ্ট্য হে মে এষ্ঠি সেুলদ্রর জাহাজগুমেলে েক্ষয েলর 

তীর মেলে মনলক্ষপ েরা মেলত পালর। 

● সূি: ইজেযান এক্সলপ্রস 

●  ারতীয মসনাবামহনীলে প্রমিক্ষি মদওযার জনয মপ্রালজক্ট ওযারলেে 

● মেন সিংবাদ: 

● নতভন মদিীলত 'ওযারল ে মরসাচ্ড অযাে মেল েপলেে মসোর'  লড মতাোর জনয 

 ান্ধীন লরর নযািনাে মেল নলস ইউমন ামস ডষ্ঠির (আরআরইউ) সালে আমে ড মরমনিং 

েোে এেষ্ঠি েউ স্বাক্ষর েলরলে। 
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েূে মবষযগুলো: 

 

 

● 'ওযারল ে মরসাচ্ড অযাে মেল েপলেে মসোর' হলব  ারলত এই িরলনর প্রেে মসেুলেিন-ম মিে 

প্রমিক্ষি মেন্দ্র ো আষ্ঠিডম মিযাে ইলেমেলজে (এআই) বযবহার েলর  াচ্ভ ডযাে মরলযমেষ্ঠি ওযারল ে 

মেজাইন েরলব। 

● ওযারল েস মরসাচ্ড অযাে মেল েপলেে মসোরষ্ঠি সােমরে বামহনী দ্বারা বসনযলদর প্রমিক্ষি এবিং 

"মেিা াস ড-সক্ষে ম েলপ্ল্র" োিযলে বসনযলদর মেৌিেগুমে পরীক্ষা েরার জনয বযবহার েরা হলব। 

● প্রস্তামবত েুলের েলেেষ্ঠি েুলের পািাপামি সন্ত্রাস-মবলরািী এবিং সন্ত্রাস-মবলরািী অম োলনর জনয 

মেজাইন েরা হলব। 

● ওযারল ে মরসাচ্ড অযাে মেল েপলেে মসোরষ্ঠি নযামদমিলত এেষ্ঠি সােমরে এোো মহসালব  লড 

মতাো হলব। 

 

 

Source: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ স খবে: নবজ্ঞাি ও প্রযুন্ডি 

BioRRAP, the মসলঙ্গে নযািনাে মপািডাে েে  বালযালিে মরসাচ্ড  অ্যাে স্টািড-আপ' 

ফকি র্ংবারৈ: 
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মেন্দ্রীয েন্ত্রী েঃ জজলতন্দ্র মসিং বালযালিে  লবষে এবিং স্টািড-আপগুমের জনয এেষ্ঠি 'মসলঙ্গে 

নযািনাে  মপািডাে' বালযােজজেযাে মরসাচ্ড মরগুলেিমর অযাপ্রু াে মপািডাে (BioRRAP) চ্ােু 

েলরলেন। 

 

িূল্ নবষয : 

● "এে মদি, এে মপািডাে" এর মচ্তনার েো োোয মরলখ স্টািড-আপগুমের প্রচ্ালরর জনয 

বালযােজজেযাে মরসাচ্ড মরগুলেিমর অযাপ্রু াে মপািডাে বতমর েরা হলযলে। 

● বতডোলন  ারলতর 2,700  ষ্ঠিরও মবমি বালযালিে স্টািড-আপ রলযলে এবিং 2,500 ষ্ঠিরও মবমি 

বালযালিে সিংস্থ্া রলযলে ো  ারত 2025 সালের েলিয মবশ্ববযাপী বজব-উৎপাদন খালত িীষ ড 5 ষ্ঠি 

মদলির েলিয োোর েক্ষয মনলযলে। 

● Biological Research Regulatory Approval মপািডালের সাহালেয, প্রমতষ্ঠি  লবষিা ো মনযন্ত্রে 

তত্ত্বাবিালনর প্রলযাজন হয তা "BioRRAP ID" নালে এেষ্ঠি অননয ID দ্বারা মচ্মিত েরা হলব। 

● Biological Research Regulatory Approval মপািডালের উলেিয হে  ারলত  লবষিা োে ডেেলে 

এেষ্ঠি নতভন মদেমনলদডিনা প্রদান েরা। 

 

র্ূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ স নৈবর্  

নবশ্ব কচ্ছপ নৈবর্ ২০২২ 
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● প্রমত বের 23 মে মবশ্ব েেপ মদবস মহলসলব পােন েরা হয। 

● এ বের মবশ্ব েেপ মদবস 2022-এর মেে মেে "Shelbreath"। 

● 1990 সালে আলেমরোন িািডে মরসমেউ  (ATR) দ্বারা প্রেে মবশ্ব েেপ মদবস পােন েরা হয, 

তারপলর প্রমত বের মবশ্ব েেপ মদবস পােন েরা হয। 

● এষ্ঠি েেপ এবিং েেপগুমেলে অনবি পাচ্ার, বমহরা ত খাদয মিল্প, বাসস্থ্ান ধ্বিংস, মলাবাে 

ওযামে ডিং এবিং মপাষা প্রািীর বামিজয মেলে রক্ষা েরার েলক্ষয োজ েলর। 

 

র্ংনিষ্ট িথ্য : 

 ােরি কচ্ছপ র্ংেক্ষরর্ে র্িয বযবস্থা ফিওযা হরযরে 

 ারলত পাাঁচ্ষ্ঠি প্রজামতর েেপ পাওযা োয, োর েলিয রলযলে অমে  মরেমে, মগ্রন িািডে, ে ারলহে , 

হেসমবে এবিং মেদারবযাে। 

অমে  মরেমে, মেদারবযাে এবিং ে ারলহেলে Vulnerable প্রজামতর IUCN-এর  োে তামেোয 'দুব ডে' 

মহসালব তামেো ভক্ত েরা হলযলে, েখন হেসমবে েেপলে 'Critically Endangered' মহসালব 

তামেো ভক্ত েরা হলযলে এবিং মগ্রন  েেপলে IUCN-হুেমেেুক্ত প্রজামত মহসালব তামেো ভক্ত েরা 

হলযলে।  

 ারলত েেপ সিংরক্ষি  ারতীয বনযপ্রািী সুরক্ষা আইন 1972, ত মসে 1 এর অিীলন েরা হয, এবিং 

জীবনবমচ্িয সিংরক্ষি ও  ঙ্গা পুনরুজ্জীবন মপ্রাগ্রালের োিযলে, েেপগুমে  ারলত সুরমক্ষত েরা 

হলযলে। 

র্ূত্র: Indian Express 
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