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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্ স 24.05.2022 
গুরুত্বপূর্ স খবে: আন্তর্সানিক  

ট ানকওরি অ্িুষ্ঠিি হল নবর্রির্ ট ালর নবল দবঠক 

টকি র্ংবারৈ : 

2022 সালের 23 শে শে শ াকিওলে অনুষ্ঠিে কিজলনস শ ােল কিে বিঠলি সভাপকেত্ব িলরন ভারলের প্রধানেন্ত্রী 

নলরন্দ্র শোকি। 

 

মূল নবষযর্মূহ : 

● অনুিালন 34ষ্ঠ  জাপাকন শিাম্পাকনর েীর্ ষ কনি ষাহী ও CEO-রা উপকিে কিলেন, যালির অকধিাাংলেরই ভারলে 

কিকনল া  ও িায ষক্রে রল লি। 

● অনুিালন প্রধানেন্ত্রী 'শেি ইন ইন্ডি া ফর িয ও ার্ল্ষ'-এর আওো  ভারলে িযিসা-িাকিলজযর জনয িী িী 

িযিিা গ্রহি িরা হলে ো েুলে ধলরন। 

● অনুিালন প্রধানেন্ত্রী নযােনাে ইনফ্রাস্ট্রািচার পাইপোইন (NIP), শপ্রাডািেন কেঙ্কড ইনলসনষ্ঠ ভ (PLI) 

কিে এিাং শসকেিিাক্টর পকেকসর েলো উলিযাল র োধযলে ভারলের েন্ডিোেী স্টা ষআপ ইলিাকসলস্টলের 

িথা েুলে ধলরন। 

● 2020 - 2021 আকথ ষি িিলর ভারে শরিডষ 84 কিকে ন োকিষন ডোলরর FDI শপল লি যা ভারলের 

অথ ষননকেি সম্ভািনার প্রকে আিা শিখা । 
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রূ্ত্র: PIB 

 

ইিরেস্টরমন্ট প্ররমাশাি এনিরমরন্ট স্বাক্ষে কেল োেি 

টকি র্ংবারৈ: 

● জাপালনর শ াকিওলে ভারলের পররাষ্ট্র সকচি এিাং ইন্টারনযােনাে শডলভেপলেন্ট ফাইনযান্স িলপ ষালরেন 

অফ আলেকরিার CEO দ্বারা ইনলভস্টলেন্ট প্রলোোন একগ্রলেলন্ট স্বাক্ষকরে হল লি।

 

মূল নবষযর্মূহ: 

● ইনলভস্টলেন্ট প্রলোোন একগ্রলেলন্ট স্বাক্ষর িলরন ভারলের পররাষ্ট্র সকচি কিন  শিা াত্রা এিাং 

ইন্টারনযােনাে শডলভেপলেন্ট ফাইনযান্স িলপ ষালরেন অি আলেকরিার কচফ এন্ডিকিউষ্ঠ ভ অকফসার ি  

নাথান। 

● ইনলভস্টলেন্ট শপ্রালোেন একগ্রলেলন্টর উপর কভকি িলর, ভারলের েক্ষয হে ভারলে শডলভেপলেন্ট 

কফনান্স িলপ ষালরেলনর কিকনল া  িৃন্ডি িরা যালে োরা শিলের উন্ন লন আরও শিকে সেথ ষন শপলে পালর। 
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● জাপালনর শ াকিওলে স্বাক্ষকরে ইনলভস্টলেন্ট প্রলোেন একগ্রলেন্টষ্ঠ  িুই শিলের েলধয স্বাক্ষকরে 1997 

সালের চুন্ডিষ্ঠ  প্রকেিাপন িরলি, যার েক্ষয শডলভেপলেন্ট কফনান্স িলপ ষালরেন িাডাও কিকনল া  সহা ো 

িে ষসূকচ প্রচার িরা। 

● 1974 সাে শথলি িলপ ষালরেন এিাং সাংকিষ্ট সাংিাগুকে ভারলে সন্ডক্র  রল লি, যার োধযলে ভারলে এখনও 

পয ষন্ত 5 কিকে ন 800 কেকে ন ডোলরর কিকনল া  সহা ো প্রিান িরা হল লি। 

 

রূ্ত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ স খবে: োেি 

“নিি ইন্ডিযা থ্রু নেনিউরযবল  " শীষ সক কম সশালাে আরযার্ি 

টকি র্ংবারৈ: 

● ইন্ডি ান করকনউল িে এনান্ডজষ শডলভেপলেন্ট এলজন্ডন্স কেকেল ড (IREDA) এিাং েহারালষ্ট্রর পুলনলে অিকিে  

েহরাট্টা শচম্বার অফ িোস ষ ইিাকস্ট্রজ অযাি একগ্রিােচার (MCCAI)-এর  সহলযাক ো  "কগ্রন ইন্ডি া থ্রু 

করকনউল িে" েীর্ ষি এিষ্ঠ  িে ষোোর আল াজন িরা হল কিে। 

 

 

মূল নবষযর্মূহ: 
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● ভারে 2030 সালের েলধয 500 ক  াও া  অ-জীিাশ্ম জ্বালানী ধারিক্ষেোর এিষ্ঠ  উচ্চাকভোর্ী েক্ষয 

কনধ ষারি িলরলি। 

● ইন্ডি ান করকনউল িে এনান্ডজষ শডলভেপলেন্ট এলজন্ডন্স কেকেল ড (IREDA) 422 ষ্ঠ  RE প্রিল্প 

অযািাউলন্টর জনয েহারাষ্ট্রলি 14,445 শিাষ্ঠ   ািা েঞ্জরু িলরলি। 

● এই িে ষোোর েূে উলেেয হে পকরশ্রুে জ্বালানী উৎপািলনর পাোপাকে িাি ষন ডাই অিাইড কন ষেন হ্রাস 

িলর জীিনযাত্রার োন উন্নে িরা। 

● এই িে ষোোর কথে শপ্রলজলন্টেন িলরন করকনউল লিে  এনান্ডজষ শডলভেপ্টলেন্ট এলজন্ডন্স অফ ইন্ডি া 

কেকেল লডর শ িকনিযাে কডলরক্টর শ্রী কচন্তন োহ। 

● করকনউল লিে  এনান্ডজষ শডলভেপ্টলেন্ট এলজন্ডন্স অফ ইন্ডি া কেকেল লডর েক্ষয হে RE উৎপািন এিাং 

শস্টালরজ শজনালরোলনর োধযলে  এিষ্ঠ  িাস্তুসাংিান বেকর িরা যার সাহালযয শিেী  উৎপািন খােলি 

উন্নীে িরা শযলে পালর। 

 

রূ্ত্র: The Hindu 

হর্ 2022 টেপুষ্ঠ রৈে র্িয ৈইু নৈরিে  “অ্যাোপশাি-কাম-টেনিং” কম সরূ্নিে উরবাধি 

টকি র্ংবারৈ: 

নেুন কিল্লীলে শিন্দ্রী  সাংখযােঘু কির্ ি েন্ত্রী শ্রী েুখোর আব্বাস নিকভ হজ 2022-এর শডপুষ্ঠ লির জনয িুই 

কিলনর “ অযাডাপোন-িাে-শেকনাং” িে ষসূকচর উলদ্বাধন িরলেন। 

 

মূল নবষযর্মূহ: 
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● িুই কিনিযাপী এই প্রকেক্ষি িে ষসূকচর উলেেয হে হজযাত্রীলির হজযাত্রা, েক্কা ও েকিনা  িাসিান, 

পকরিহন, স্বািয সুকিধা, কনরাপিা িযিিা ইেযাকি সম্পকিষে সিে েথয প্রিান িরা। 

● হজ 2022-এর জনয, হজযাত্রীরা আহলেিািাি, শিঙ্গােুরু, শিাকচন, কিকল্ল, গু াহাষ্ঠ , হা দ্রািাি, িেিাো, 

েখলনৌ, েুম্বাই এিাং শ্রীন র- এই 10ষ্ঠ  প্রিান পল ন্ট শথলি ভারলের হজ িকেষ্ঠ র োধযলে হজ যাত্রা  

যালিন। 

● ভারেী  হজ যাত্রীলির সহা োর জনয শসৌকি আরলি শো  357 জন হজ শিা-অকডষলন র, সহিারী হজ 

অকফসার, হজ সহিারী, ডািার এিাং পযারালেকডি শোোল ন িরা হলি। 

● ভারেী  হজযাত্রীলির জনয যথাযথ স্বািয সুকিধা কনন্ডিে িরার জনয েকিনা  কেনষ্ঠ  কডসলপনসাকর োখা 

এিাং এিষ্ঠ  হাসপাোে িাপন িরা হল লি। 

 

রূ্ত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ স খবে: প্রনিেক্ষা 

টিনে োউরিশরিে 29 িম  েনি সং কাউন্ডিল নমষ্ঠ ং 

টকি র্ংবারৈ: 

● শনৌিাকহনীর প্রধান (CNS) অযাডকেরাে আর. শ া া  22 শে 2022-এ অনষু্ঠিে শনৌিাকহনী ফাউলিেলনর 

শচ ারেযান কহসালি হকর িুোলরর সভাপকেলত্ব 29েে পকরচােনা পকরর্লির সভা এিাং িাকর্ ষি সাধারি 

সভার সভাপকেত্ব িলরন। 
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মূল নবষযর্মূহ: 

● শনকভ ফাউলিেন হে শসাসাইষ্ঠ স শরন্ডজলস্ট্রেন অযাক্ট 1860 এর অধীলন কনিকিে এিষ্ঠ  অিসরপ্রাপ্ত শনৌ 

অকফসার সাংিা। 

● শনকভ ফাউলিেলনর 16 ষ্ঠ  চযাপ্টালরর শপ্রকসলডন্ট/ভাইস শপ্রকসলডন্ট/শসলক্র াকর এিাং শনকভ ফাউলিেলনর 

পৃিলপার্ি ি োলির কনজ কনজ অধযাল র অিসরপ্রাপ্ত িে ষিেষালির প্রকেকনকধত্ব িলরন। 

● বিঠলি, শনকভ ফাউলিেন  ভকন ষাং িাউন্ডন্সে শভাপালে শনভাে ফাউলিেলনর 17 েে অধযা  অন্তভুষি 

িরার অনুলোিন কিল লি। 

● বিঠলি শনৌিাকহনী প্রধান িেৃষি এিষ্ঠ  ওল ি-সক্ষে সফ ও যার অযাকিলিেন হযািলেি শপা ষাে চাে ু

িরা হ । 

● হযািলেি শপা ষালের প্রধান উলেেয হে পকরলিেনিারী এিাং অিসরপ্রাপ্ত িেীলির পাোপাকে 

অিসরপ্রাপ্ত িেীলির েলধয িিু/শিাস ষ শে /িযাচলে লির কেথন্ডি া/শোলিষ্ঠ াং সহজের িরা। 

রূ্ত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ স পুেস্কাে 

র্ঙ্গীি কলানিনধ পুেস্কাে 2022 

টকি র্ংবারৈ: 
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● সঙ্গীে এিালডকে 2020 শথলি 2022 সে িালে কিকভন্ন কেল্পীলির সঙ্গীে িোকনকধ এিাং অনযানয পুরষ্কার 

প্রিালনর শঘার্িা িলরলি, যা োকেেনাডুর েুখযেন্ত্রী এে শি স্টযাকেন কিেরি িলরকিলেন। 

 

মূল নবষযর্মূহ: 

● না াস্বরে িািি কিজালভেুর ন্ডজ  লিেন 2020 সালের জনয সঙ্গীো িো আচায ষ পুরিার, 2021 সালের 

জনয  াক িা ও সঙ্গীেকিি করথা রাজন এিাং সঙ্গীেকিি িুকনিা আর.এস. শপল লিন। জ েক্ষ্মী 2020 এর 

জনয পুরিৃে 

● প্রখযাে  া ি ও গুরু থাোিষিাি শ াকিন্দন নামু্বকিকর, িহুেুখী পারিুেকনস্ট শনোকন শসাোই াজেুু এিাং 

প্রখযাে িাঞ্জরা কেল্পী একভ আনন্দলি যথাক্রলে 2020, 2021 এিাং 2022 সালের জনয ষ্ঠ  ষ্ঠ  শি পুরষ্কার 

প্রিান িরা হ । 

● 2020 সালের জনয সঙ্গীেকিি পুরষ্কারষ্ঠ  ডঃ কভ শপ্রেেথালি 2020 সালের জনয, নৃেয িোকনকধ শথলি 

ভরেনা যে সূচি রাে বিিযনাথন (2020) এিাং নরথাকি ন রাজালি (2021) প্রিান িরা হ । 

● িযাপিভালি সম্মাকনে অকভন  কিলের্জ্ঞ এিাং পরােে ষিাো, ব্রাঘা শিলসেলি 2022 সালে এই পুরষ্কালর 

সম্মাকনে িরা হল লি। 

 

র্ঙ্গীি কলানিনধ পুেস্কাে নক? 
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● সঙ্গীে িোকনকধ পুরিার, িি ষাষ্ঠ ি সঙ্গীলের শক্ষলত্র যা সলি ষাচ্চ সম্মান কহসালি কিলিকচে, 1942 সালে চােু 

হ । 

● এর আল , সঙ্গীে আিালিকের িাকর্ ষি সলম্মেলন সভাপকেত্ব িরার জনয এিজন প্রিীি 

সঙ্গীেজ্ঞ/কিলের্জ্ঞলি আেন্ত্রি জানালনা হল কিে। 

● 1942 সালে, কসিান্ত শনও া হল কিে শয এইভালি আেকন্ত্রে সঙ্গীেকেল্পীলি সঙ্গীে িোকনকধ উপাকধলে 

ভূকর্ে িরা হলি, এিষ্ঠ  স্বি ষপিি এিাং এিষ্ঠ  কিরুিু পত্র (উি্ধৃকে) সেকিে এিষ্ঠ  পুরিার। 

● 2005 সাে শথলি, সঙ্গীে িোকনকধ িয কহন্দ ুদ্বারা প্রকেষ্ঠিে এেএস সবু্বেক্ষ্মী পুরিারও শপল লিন। 

রূ্ত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ স নিরযা  

নৈনিে িিুি টলের িযান্ট  েি সে নিরযা  

টকি র্ংবারৈ: 

● কিন  িুোর সালিনা, কযকন িেষোলন খাকি ও গ্রােীি কেল্প িকেেলনর (KVIC) শচ ারেযান কহলসলি িাক ত্ব 

পােন িরলিন, কিকল্লর নেুন শেফল নযান্ট  ভন ষর (L-G) কহলসলি কনযুি হল লিন। 
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মূল নবষযর্মূহ: 

● কিন  িুোর সালিনা JK গ্রুলপ 11 িির সহিারী িযিিাপি কহলসলি িাজ িলরলিন এিাং পলর গুজরাল র 

প্রস্তাকিে িন্দর প্রিলল্পর শিখালোনা িরার জনয শজনালরে েযালনজার কহলসলি পলিান্নকে পান। 

● কিন  িুোর সালিনা কিকল্লর নেুন শেফল নযান্ট  ভন ষর কহসালি কনযুি হও ার আল  অলক্টাির 2015 

সালে KVIC-এর শচ ারেযান কহসালি কনযুি হন। 

● সাে িিলররও শিকে সে  ধলর, কিন  িুোর সালিনা 'েধু কেেন', 'িুেহার সেন্ডিিরি শযাজনা', 'চােডার 

িাকর রলির ক্ষেো ন', খাকি শনচার শপইন্টস, প্রিলল্পর েলো কিে এিাং পিযগুকেলে োর পকরলর্িা প্রিান 

িলরলিন। 

 

রূ্ত্র: Indian Express 
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● প্রকে িির 24 শে িেনওল েথ কিিস পােন িরা হ । 

● এ িির িেনওল েথ কিিলসর কথে  হলে- 'Delivering a Common Future'। 

● িেনওল েথ কিিস ইাংেযালির রানী কভলক্টাকর ার জন্মকিন উপেলক্ষ উিযাকপে হ  (শে 24, 1819) 

● িেনওল েথ কিিস ষ্ঠ  প্রধানে কব্রষ্ঠ ে সাম্রালজযর উপকনলিে কিে এেন সেস্ত শিে দ্বারা উিযাকপে হ । 

● যুিরাজয, অলস্ট্রকে া এিাং িানাডার েলো কিশ্বিযাপী কিকভন্ন োকরলখ িেনওল েথ কিিস উিযাকপে হ , 

অনযকিলি, 24 শে শে, ভারে এিাং শিকেলজর েলো শিেগুকে িেনওল েথ কিিস পােন িলর। 

 

রূ্ত্র: News on Air 
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