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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্ স 06.06.2022 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: জাতীয় 

সাসটেইটেবল পর্ যেে এবং দায়িত্বশীল ভ্রমণকারী প্রচারাযির্াটের জেয জাতী়ি ককৌশল চালু করা হট়িটে 

কেন সংবাদ: 

ইউোইটেড এেিা়িরেটমন্ট কপ্রাগ্রাম (ইউএেইযপ) এবং দায়িত্বশীল পর্ যেে কসাসাইটে অফ ইন্ডি়িার 

(আরটেএসওআই) সাটে অংশীদাযরটত্ব পর্ যেে মন্ত্রণাল়ি দ্বারা সাসটেইটেবল ও দায়িত্বশীল পর্ যেে 

গন্তটবযর উন্ন়িে সম্পযকযত জাতী়ি শীর্ য সটেলটের আট়িাজে করা হট়িটে। 
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মূল ববষয়গুললা: 

● সাসটেইটেবল পর্ যেে এবং দায়িত্বশীল ভ্রমণকারীর জেয জাতী়ি ককৌশলএোডাও সাসটেইটেবল 

পর্ যেে এবং দায়িত্বশীল ভ্রমণকারী প্রচারাযির্াটের জেয জাতী়ি ককৌশল এর  সম়ি পর্ যেে 

মন্ত্রণাল়ি দ্বারা চালু করা হট়িযেল। 

● েযাশোল স্ট্র্যাটেন্ডজ ফর সাসটেইটেবল েয যযরজম অযাি করসপেযসবল ট্রাটিলার কযাটম্পইটের 

লক্ষ্য হল স্বটদশ দশ যে ২.০ এর যবযিন্ন প্রকল্প ও সংযিষ্ট যদকগুযলর মাধ্যটম সাসটেইটেবল ও 

দায়িত্বশীল পর্ যেটের প্রন্ডি়িাগুযল বাস্তবা়িে করা। 

● সাসটেইটেবল পর্ যেে ও দায়িত্বশীল ভ্রমণকারী প্রচারাযির্াটের জেয জাতী়ি ককৌশল, পযরটবটশর 

প্রচাটরর জেয ককৌশল, জীবববযচত্র্য সংরক্ষ্ণ, অে যবেযতক স্থায়িটত্বর প্রচার, সামান্ডজক-সাংসৃ্কযতক 

স্থায়িটত্বর প্রচার, সাসটেইটেবল পর্ যেটের প্রচার ইতযাযদ অন্তিয যক্ত করা হট়িটে। 

● েযাশোল স্ট্র্যাটেন্ডজ ফর সাসটেইটেবল েয যযরজম অযাি করসপেযসবল ট্রাটিলার কযাটম্পইটের 

লক্ষ্য ২০৩০ সাটলর মটধ্য অ-জীবাশ্ম জ্বালাযের জেয িারটতর সক্ষ্মতা ৫০০ যগগাও়িাে করা 

এবং েবা়িেটর্াগয জ্বালাযের মাধ্যটম ৫০ শতাংশ জ্বালাযে চাযহদা পূরণ করা। 

সূত্র্ – PIB 
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 'লাইফ মুভলমন্ট' ববশ্ববযাপী উলদযাগ 

কেন সংবাদ: 

প্রধ্ােমন্ত্রী শ্রী েটরন্দ্র কমাদী যিযডও কেফাটরটের মাধ্যটম "লাইফস্টাইল ফর দয এেিা়িরেটমন্ট" 

(লাইফস্টাইল ফর দয এেিা়িরেটমন্ট (লাইফ) মুিটমন্ট) োটম একটে যবশ্ববযাপী উটদযাগ ক র 

সূচো কটরে। 
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মূল ববষয়গুললা: 

● গ্লাসটগাটত অেুটিত ২৬তম জাযতসংঘ জলবা়ুি পযরবতযে সটেলটের (যসওযপ২৬) সম়ি 

প্রধ্ােমন্ত্রী 'লাইফ' এর ধ্ারণাটে চালু কটরযেটলে, র্ার লক্ষ্য পযরটবশ সটচতে জীবেধ্ারাটক 

উন্নীত করা। 

● জীবে আটদালে "উটেখটর্াগয এবং ধ্বংসাত্মক খরচ" এর পযরবটতয "ইচ্ছাকৃত এবং যচন্তা-

যিযিক বযবহাটরর" উপর দৃটষ্ট যেবদ্ধ কটর। 

● লাইফ মুিটমটন্টর মাধ্যটম একটে 'লাইফ কগ্লাবাল কল ফর কপপারস' চালু করা হটব র্ার 

লক্ষ্য হল যবশ্ববযাপী বযন্ডক্ত, সম্প্রদা়ি এবং সংস্থাগুযলটক পযরটবশ সটচতে জীবেধ্ারা 

গ্রহটণ উত্সাযহত করা, পাশাপাযশ যশক্ষ্াযবদ, যবশ্বযবদযাল়ি এবং গটবর্ণা প্রযতিাে ইতযাযদ 

কেটক ধ্ারণা ততযর করার জেয পরামশ য আহ্বাে করা।  

সূত্র্: PIB 
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সন্ত েবীর এোলেমী ও গলবষর্া কেন্দ্র এবং স্বলদশ দশ ণন বিম 

কেন সংবাদ: 

সন্ত কবীর একাটডমী ও গটবর্ণা ককন্দ্র এবং স্বটদশ দশ যে কর্াজোর উটদ্বাধ্ে কটরে রাষ্ট্রপযত শ্রী রাম োে 

ককাযবদ, উির প্রটদটশর মগহটরর কবীর কচৌরা ধ্াটম সন্ত কবীটরর প্রযত শ্রদ্ধা যেটবদটের সম়ি। 

মূল ববষয়গুললা: 

● সন্ত কবীর একাটডমী ও গটবর্ণা ককটন্দ্রর উটেশয হল সন্ত কবীটরর যেব যাটণর স্থাে মাঘাটর (উির 

প্রটদশ) গটবর্ণা, জযরপ এবং আন্তজযাযতক মাটের প্রকাশোর প্রচার করা, র্া কবীটরর জীবে 

দশ যটের উপর দৃটষ্ট যেবদ্ধ করটব। 

● রাজয পুরাতত্ত্ব যবিাটগর তত্ত্বাবধ্াটে সন্ত কবীর অযাকাটডযম ও যরসাচয কসন্টার ততযর করা হটব। 

● পর্ যেে যবিাগটক এই প্রকটল্পর জেয কোডাল এটজন্ডে করা হট়িযেল এবং ও়িাপটকাস 

যলযমটেডটক এর সহা়িক সংস্থা যহসাটব যেব যাযচত করা হট়িটে। 

সূত্র্: News on Air 
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অল ইন্ডিয়া রুফটপ কসালার অযাওয়ারলনস েযালেইন 

কেন সংবাদ: 

কণ যােটকর যবদাটর একটে অেুিাটের সম়ি েতযে ও পুেে যবীকরণটর্াগয শন্ডক্ত প্রযতমন্ত্রী শ্রী িগবন্ত খুবা 

অল ইন্ডি়িা রুফেপ কসালার অযাও়িারটেস কযাটম্পইটের সূচো কটরে। 

 

মূল ববষয়গুললা: 

● "ঘর কক অপ, কসালার ইজ সুপার" োটম পযাে ইন্ডি়িা রুফেপ কসালার সটচতেতা প্রচারাযির্াটের 

লক্ষ্য হল স্থােী়ি সরকার, োগযরক, আরডাব্লুএ এবং কপৌরসিাগুযলটক কসৌর োদ সম্পটকয 

সটচতেতা েযডট়ি কদও়িার জেয একন্ডত্র্ত করা। 

● িারত ২০৩০ সাটলর মটধ্য ৫০০ যগগাও়িাে অ-জীবাশ্ম অজযটের লক্ষ্য যেট়িটে, এই প্রকটল্প 

কৃর্কটদর ককন্দ্র ও রাজয দ্বারা কসৌর পাম্প স্থাপটের জেয ৩০% িতয যযক কদও়িা হটব। 

● জাম যাে কসালার অযাটসাযসট়িশে (যবএসডযিউ) এবং জাম যাযের অে যবেযতক সহটর্াযগতা ও উন্ন়িে 

মন্ত্রটকর (যবএমটজড) সহটর্াযগতা়ি এেএসইএফআই কসটকা়িা ককযিযপ কপ্রাগ্রাটমর অধ্ীটে, 

কসৌর শন্ডক্ত সম্পটকয সটচতেতা বৃন্ডদ্ধর লটক্ষ্য যতে বেটরর একটে পযাে-ইন্ডি়িা োদ সটচতেতা 

কপ্রাগ্রাম চালু করা হট়িটে। 
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● অল ইন্ডি়িা রুফেপ কসালার অযাও়িারটেস কযাটম্পইটের লক্ষ্য হল ১০০টে িারতী়ি শহর ও 

শহটর, যবটশর্ কটর যদ্বতী়ি ও তৃতী়ি স্তটরর শহরগুযলটত কসৌর োদ সম্পটকয সটচতেতা েযডট়ি 

কদও়িা। 

সূত্র্: োইমস অব ইন্ডি়িা 

 

 

 

 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: রাষ্ট্র 

কখললা ইন্ডিয়া ইয়থু কগমস 

কেন সংবাদ: 

কখটলা ইন্ডি়িা ই়ুিে কগমটসর চতযে য সংস্করণটে হযর়িাো়ি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অযমত শাহ চাল ুকটরযেটলে। 
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মূল ববষয়গুললা: 

● কখটলা ইন্ডি়িা ই়ুিে কগমটসর অধ্ীটে, পাাঁচকুলা, আম্বালা, শাহবাদ, চণ্ডীগড এবং যদযেটত প্রযতটর্াযগতার 

আট়িাজে করা হটব, র্ার ফটল কমাে কখলার সংখযা ২৫ এ কপৌৌঁটেটে। 

● কখটলা ইন্ডি়িা ই়ুিে কগমস ৪ জেু কেটক ১৩ জেু পর্ যন্ত অেুটিত হটব। 

● কখটলা ইন্ডি়িা ই়ুিে কগমটসর প্রেম সংস্করণটে প্রধ্ােমন্ত্রী শ্রী েটরন্দ্র কমাদী ৩১ কশ জােু়িারী ২০১৮ সাটল 

েতযে যদেীর ইন্ডদরা গান্ধী ইটিার কস্টযড়িাটম আট়িাজে কটরযেটলে। 

● কখটলা ইন্ডি়িা ই়ুিে কগমটসর সদর দপ্তর ে়িাযদযেটত অবযস্থত। 

● কখটলা ইন্ডি়িা ই়ুিে কগমস কপ্রাগ্রাটমর উটেশয হল কদটশর র্ুব সমাটজর মটধ্য কখলাধ্ুলার প্রসার এবং 

যবযিন্ন কখলাধ্ূলাটক উৎসাযহত করা। 

● কখটলা ইন্ডি়িা র্ুব কগমটসর অধ্ীটে ২৫ টে িীডা়ি ২৬৯ টে স্বণ য, ২৬৯ টে করৌপয এবং ৩৫৮ টে করাঞ্জ 

পদটকর জেয ২,২৬২ জে কমট়ি সহ কমাে ৪,৭০০ জে িীডাযবদ প্রযতদ্বন্ডিতা করটবে। 

সূত্র্: ইন্ডি়িাে এক্সটপ্রস 
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গুরুত্বপূর্ ণ খবর: অথ ণনীবত 

অে য ও কটপ যাটরে যবর়্িক মন্ত্রণালট়ির আইকযেক সপ্তাহ উদর্াপটের উটদ্বাধ্ে 

ককে সংবাদ: 

অে য ও কটপ যাটরে যবর়্িক মন্ত্রটকর আইকযেক সপ্তাহ উদর্াপটের উটদ্বাধ্ে কটরে প্রধ্ােমন্ত্রী শ্রী 

েটরন্দ্র কমাদী ে়িাযদযের যবজ্ঞাে িবটে। 

 

মূল ববষয়গুললা: 

● ২০২২ সাটলর ৬ কেটক ১১ জেু পর্ যন্ত 'আজাযদ কা অমৃত মটহাৎসব' (এটকএম) এর অংশ 

যহটসটব আইকযেক সপ্তাহটে উদর্াযপত হটচ্ছ। 

● েযাশোল কপােযাল ফর কিযডে যলঙ্কড গিে যটমন্ট যস্কমস - জে সমে য কপােযালও প্রধ্ােমন্ত্রী 

আইকযেক সপ্তাহ উদর্াপটের সম়ি চালু কটরযেটলে, র্া সরকাযর কিযডে যস্কমগুযলটক 

সংরু্ক্ত করার জেয একটে ও়িাে-স্টপ যডন্ডজোল কপােযাল। এটে একটে প্রেম ধ্রটের 

প্ল্যােফম য র্া সরাসযর ঋণদাতাটদর সাটে সুযবধ্াটিাগীটদর সংরু্ক্ত কটর। 

● জে সমে য কপােযাটলর মূল উটেশয হল সহজ ও সহজ যডন্ডজোল প্রন্ডি়িার মাধ্যটম সটিক 

ধ্রটের সরকাযর সুযবধ্াসহ যবযিন্ন খাটতর অন্তিয যন্ডক্তমূলক প্রবৃন্ডদ্ধ ও অগ্রগযতটক গাইড 

করা। 

● অেুিাটে প্রধ্ােমন্ত্রী একটে যডন্ডজোল প্রদশ যেীরও উটদ্বাধ্ে কটরে, কর্খাটে গত আে বেটর 

উি়ি মন্ত্রণালট়ির র্াত্র্াটক যচযিত করা হট়িটে। 

● আইকযেক সপ্তাহ উদর্াপটে প্রধ্ােমন্ত্রী ১, ২ োকা, ৫ োকা, ১০ োকা এবং ২০ োকার 

একটে যবটশর্ যসযরটজর কট়িেও প্রকাশ কটরযেটলে, এই যবটশর্ যসযরটজর কট়িেগুযলটত 

ককএএম-এর কলাটগার যেম োকটব এবং এটে দৃটষ্টপ্রযতবন্ধী বযন্ডক্তটদর দ্বারা সহটজই সোক্ত 

করা র্া়ি। 

সূত্র্: The Hindu 
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গুরুত্বপূর্ ণ খবর: পবরলবশ 

মাটট বাাঁচাও আলদালন 

কেন সংবাদ: 

যবশ্ব পযরটবশ যদবস উপলটক্ষ্ ে়িাযদযেটত 'মাটে বা াঁচাও আটদালে' শীর্ যক একটে অেুিাটে কর্াগ কদে প্রধ্ােমন্ত্রী 

েটরন্দ্র কমাদী।  

মূল ববষয়গুললা: 

● মাটে বা াঁচাটত প্রধ্ােমন্ত্রীর তরটফ পাাঁচটে প্রধ্াে যবর্ট়ির উপর কজার কদও়িার পরামশ য কদও়িা হট়িযেল, র্ার 

মটধ্য- 

● যকিাটব মাটেটক রাসা়িযেকমুক্ত করা র্া়ি। 

● মাটের মটধ্য বাস কটর এমে জীবটক কীিাটব বা াঁচাটো র্া়ি, র্াটক প্ররু্ন্ডক্তগত িার্া়ি মৃযিকা তজব পদাে য 

বলা হ়ি। 

● কীিাটব মাটের আর্দ্যতা বজা়ি রাখা র্া়ি, এবং কীিাটব এটে পর্ যন্ত জটলর প্রাপযতা বাডাটো র্া়ি। 

● িূগিযস্থ জটলর অিাটব মাটের কর্ ক্ষ্যত হটচ্ছ তা কীিাটব দরূ করা র্া়ি। 

● বেিূযম হ্রাটসর কারটণ কীিাটব িমাগত মাটের ক্ষ়্ি করাধ্ করা র্া়ি। 

● Save Soil Andolan একটে যবশ্ববযাপী আটদালে র্া মাটের অবেযতশীল স্বাস্থয সম্পটকয সটচতেতা বৃন্ডদ্ধ কটর 

এবং মাটের উন্নযতর জেয সটচতে প্রযতন্ডি়িা যেট়ি আটস। 

● এই বেটরর মাচয মাটস সদগুরু এই আটদালে শুরু কটরযেটলে, যর্যে ২৭ টে কদটশর মধ্য যদট়ি ১০০ যদটের 

কমােরসাইটকল র্াত্র্া শুরু কটরযেটলে। 

সূত্র্: Business Standard 
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গুরুত্বপূর্ ণ বদন 

ববশ্ব পবরলবশ বদবস 

 

● ১৯৭৩ সাল কেটক প্রযত বের ৫ জেু যবশ্ব পযরটবশ যদবস পালে করা হ়ি জাযতসংটঘর পযরটবশ কম যসূযচর 

অংশ যহটসটব, র্াটত পৃযেবীটত জীবে বা াঁচাটোর জেয সটচতেতা সৃটষ্ট করা র্া়ি। 

● পৃযেবীটক রক্ষ্া করার জেয ইযতবাচক পযরটবশগত পদটক্ষ্প গ্রহটণর জেয যবশ্ববযাপী সটচতেতা বৃন্ডদ্ধর 

জেয যবশ্ব পযরটবশ যদবস উদর্াযপত হ়ি। 

● ১৯৭২ সাটল জাযতসংঘ কতৃযক যবশ্ব পযরটবশ যদবস প্রযতিা করা হ়ি, র্া মােব পযরটবশ যবর়্িক স্টকটহাম 

কেফাটরটে (৫-১৬ জেু ১৯৭২) মােুটর্র যমেন্ডি়িা ও পযরটবটশর একীকরটণর উপর আটলাচোর 

ফলস্বরূপ। 

● এ বের যবশ্ব পযরটবশ যদবটসর যেম  যবর়্ি হটচ্ছ 'শুধ্ু এক পৃযেবী'। 
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সূত্র্: োইমস অব ইন্ডি়িা 
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