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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্ স 07.06.2022 

গুরুত্বপরূ্ণ খবর: জাতীয় 

ন্যাশন্াল ট্রাইবাল রিসার্চ  ইন্সটিটিউট (NTRI) 

কেন্ সংবাদ: 

• ন্যাশন্াল ট্রাইবাল রিসার্চ  ইন্সটিটিউট (এন্টিআিআই) ন্তুন্ রদল্লীতত স্বিাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অরমত শাহ দ্বািা 
আরদবাসী রবষয়ে মন্ত্রণালয় েততচ ে আজারদ ো অমতত মতহাৎসব উদযাপতন্ি অংশ রহসাতব উতদ্বাধন্ েিা হতয়রিল। 

 

মূল রবষয়গুতলা: 
• ন্যাশন্াল ট্রাইবাল রিসার্চ  ইন্সটিটিউট ট্রাইবাল রিসার্চ  ইন্রিটিউট (টিআিআই), কসন্টাি অফ 
এরিতলন্স (রসওই) এবং এন্এফএস-এি রিসার্চ  স্কলািতদি প্রেতেি তত্ত্বাবধান্ েিতব, পাশাপারশ 
গতবষণা ও প্ররশক্ষতণি মান্ উন্নত েিাি জন্য কবঞ্চমােচ  রন্ধচািণ েিতব। 
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• সািা কদশ কেতে 100 টিিও কবরশ উপজাতীয় োরিগি এবং উপজাতীয় ন্ততয রশেীিা এই অন্ুষ্ঠাতন্ তাতদি কদশীয় 
পণয এবং রশেপ্রদশচন্ েিতবন্। 

• এন্টিআিআই এেটি প্রধান্ জাতীয় স্ততিি প্ররতষ্ঠান্ হতব যা উপজাতীয় উতদ্বগ, সমসযা এবং রবষয়গুরল এোতেরমে, 

রন্বচাহী এবং আইন্ী কক্ষতেি মূল কফাোতস রন্তয় আসতব। 

• এন্টিআিআই-এি লক্ষয হল ন্ামী গতবষণা প্ররতষ্ঠান্, রবশ্বরবদযালয়, সংস্থাি পাশাপারশ এোতেরমে সংস্থা এবং রিতসাসচ 
কসন্টািগুরলি সাতে সহতযারগতা এবং কন্টওয়ােচ  সিবিাহ েিা। 

সূে: PIB 

গুরুত্বপরূ্ণ খবর: রাষ্ট্র 

সেতাল ষষ্ঠী উৎেব 

সেন েংবাদ: 

• ওডিশায় ডিন্দদুদর পডবত্র উৎেব ডেতাল ষষ্ঠী মদিাৎেদবর আদয়াজন েরা িদয়দে। 

 

মূল রবষয়গুতলা: 
• ভগবান্ রশব ও কদবী পাবচতীি রববাহতে স্মিণীয় েতি িাখতত প্ররত বিি সাত রদন্বযাপী রসতাল 
ষষ্ঠী উৎসব পালন্ েিা হয়। 
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• রহনু্দ পরিো মতত, জ্জযষ্ঠ মাতসি শুক্লপতক্ষি ষষ্ঠীতত রসতাল ষষ্ঠী উৎসতবি আতয়াজন্ েিা হয়। 

• রবশ্বাস অনু্সাতি, ভগবান্ রশব প্রর্ন্ড তাতপি প্ররতমূরতচ  এবং কদবী পাবচতী প্রেম বতরিি প্রতীে, তাই 
এই উত্সবটি প্ররত বিি রশব-পাবচতীি এেটি দদুচ ান্ত রববাহ এবং এেটি ভাল বষচাি প্রতযাশায় 
উদযারপত হয়। 

সূে: All India Radio 

 

কখতলা ইরন্ডয়া ইযু়ে কগমস 2021-এি পদে তারলোয় প্রেম স্থাতন্ িতয়তি মহািাষ্ট্র 

কেন্ সংবাদ: 
• কখতলা ইরন্ডয়া ইযু়ে কগমস-2021-এি পদে তারলোয় মহািাষ্ট্র ন্য়টি স্বণচপদে রন্তয় প্রেম স্থাতন্ 
িতয়তি। 

 

মূল রবষয়গুতলা: 

• আতয়াজে িাজয হরিয়ান্া কখতলা ইরন্ডয়া ইয়ুে কগমস-2021-এ িয়টি স্বণচপদে রজতত রদ্বতীয় স্থান্ অজচ ন্ েতিতি। 

• অন্যরদতে, মরণপুি িাজয র্ািটি কসান্া সহ িয়টি পদে রন্তয় পদে তারলোয় তত তীয় স্থান্ অজচ ন্ েতিতি। 

• মরণপুি োং-টা প্ররততযারগতায় র্ািটি স্বণচপদে রজতততি, োং-তা মরণপিু িাতজযি এেটি স্থান্ীয় কখলা যা 
প্রেমবাতিি মততা কখতলা ইরন্ডয়াতত অন্তভুচ ক্ত েিা হতয়রিল। 
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• এই জমোতলা ইতভতন্ট, গাটো, োলারিপায়াটু্ট, োং-তা, মালখাম্ব এবং কযাগাসন্ ন্াতম পাাঁর্টি ঐরতহযবাহী কখলা সহ 25 
ধিতন্ি ক্রীডাি আতয়াজন্ েিা হতয়রিল, কযখাতন্ 8000 এিও কবরশ ক্রীডারবদ অংশ রন্তয়রিতলন্। 

• কখতলা ইরন্ডয়া তত ণমূল পযচাতয় কখলাধুলাি প্রর্াি এবং সািা কদশ কেতে তরুণ প্ররতভাতদি রর্রিত েিাি জন্য 
ভািত সিোতিি এেটি গুরুত্বপূণচ উতদযাতগি এেটি অংশ। 

সূে: টাইমস অব ইরন্ডয়া 

Important News: Sports 

কেঞ্চ ওতপন্ (তটরন্স) 

কেন্ সংবাদ: 

ফিারস ওতপতন্ কেতন্ি িাফাতয়ল ন্াদাল ফাইন্াতল ন্িওতয়ি েযাসপাি রুেতে 6-3, 6-3, 6-0 কগতম হারিতয় 
টুন্চাতমতন্টি 14তম এেে রশতিাপা কজততন্। 

 

মূল রবষয়গুতলা: 
• এই জতয়ি সাতে সাতে, 36 বিি বয়সী ন্াদাল কিালাাঁ গাতিাতস প্ররতদ্বরিতা েিা সবতর্তয় বয়স্ক 
কখতলায়াড। 
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• র্লরত বিতি 22তম গ্র্যান্ড স্লাম কখতাব রজততলন্ িাফাতয়ল ন্াদাল। 

• মরহলাতদি রসঙ্গলতস রবতশ্বি এে ন্ম্বি কটরন্স কখতলায়াড ইঙ্গা সুইতটে মারেচ ন্ রেতশািী কোতো 
গাউফতে হারিতয় পযারিতস এ বিতিি রশতিাপা রজতততিন্। 

          21 বিি বয়সী এই কপারলশ কখতলায়াড গাউফতে 6-1, 6-3 কসতট কেট কসতট তাি রদ্বতীয় গ্র্যান্ড স্লযাম         

রশতিাপা জয় েতিন্। 

মূল রবষয়গুতলা: 
• এই জতয়ি সাতে সাতে, 36 বিি বয়সী ন্াদাল কিালাাঁ গাতিাতস প্ররতদ্বরিতা েিা সবতর্তয় বয়স্ক 
কখতলায়াড। 

• র্লরত বিতি 22তম গ্র্যান্ড স্লাম কখতাব রজততলন্ িাফাতয়ল ন্াদাল। 

• মরহলাতদি রসঙ্গলতস রবতশ্বি এে ন্ম্বি কটরন্স কখতলায়াড ইঙ্গা সুইতটে মারেচ ন্ রেতশািী কোতো 
গাউফতে হারিতয় পযারিতস এ বিতিি রশতিাপা রজতততিন্। 

21 বিি বয়সী এই কপারলশ কখতলায়াড গাউফতে 6-1, 6-3 কসতট কেট কসতট তাি রদ্বতীয় গ্র্যান্ড 
স্লযাম রশতিাপা জয় েতিন্। 

সূে: All India Radio 

 

এফআইএইর্ হরে 5-এস র্যারিয়ন্রশপ 

কেন্ সংবাদ: 
• ভািত প্রেমবাতিি মততা আতয়ারজত এফআইএইর্ হরে 5-এস র্যারিয়ন্রশতপি রশতিাপা রজতততি। 
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মূল রবষয়গুতলা: 

• সুইজািলযাতন্ডি লুসাতন্ অনু্রষ্ঠত ফাইন্াতল কপালযান্ডতে 6-4 কগাতল হারিতয় রশতিাপা রজতল ভািত। 

• ভািতীয় দল টুন্চাতমতন্ট এেটিও মযার্ হাতিরন্, এই পাাঁর্ দতলি টুন্চাতমতন্ট, ভািত রলগ মযার্গুরলি পতি 10 
পতয়ন্ট রন্তয় প্রেম স্থান্ অজচ ন্ েতিতি, ভািতীয় দল রতন্টি মযার্ এবং এেটি ড্র রজতততি। 

হরে 5-s হরেি এেটি ন্তুন্ এবং কিাট ফমচ যা উচ্চ গরত এবং উচ্চ দক্ষতাি সাতে কখলা হয়, যাি 
সময়োল 20 রমরন্ট এবং প্ররতটি দতল পাাঁর্ জন্ কখতলায়াড োতে। 

2014 সাতল ন্ান্রজং যুব অরলরিে কগমতস হরে ৫-এি মযার্টি প্রেম অনু্রষ্ঠত হতয়রিল। 

সূে: ইরন্ডয়ান্ এিতপ্রস 

গুরুত্বপূণচ খবি: পরিতবশ 

কিট অফ ইরন্ডয়া'স এন্ভায়িন্তমন্ট রিতপাটচ  2022 

কেন্ সংবাদ: 

• 2022 সাতল পরিতবশবাদী এন্রজও, কসন্টাি ফি সাতয়তন্সি পরিতবশগত প্ররততবদন্ অনু্সাতি, ভািততি প্ররত 
র্ািটি ন্দী পযচতবক্ষণ কেতেি মতধয রতন্টিতত সীসা, কলাহা, রন্তেল, েযােরময়াম, আতসচরন্ে, কক্রারময়াম এবং 
তামাি মততা ভািী রবষাক্ত ধাতুগুরলি রবপজ্জন্ে মাো কপাি েিা হতয়তি। 
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মূল পতয়ন্ট: 

• প্ররততবদন্টি জন্সাধািতণি উত্স কেতে প্রাপ্ত ইতো-তেতভলপতমন্ট কেটাি এেটি বারষচে সংগ্র্হ। 

প্ররততবদতন্ বলা হতয়তি, দষূতণি জন্য পযচতবক্ষণ েিা 588টি জতলি গুণগত মাতন্ি কিশতন্ি মতধয 21টি িাতজযি 
239 টি ও 88 টি কিশতন্ি কমাট েরলফমচ ও বাতয়াতেরমেযাল অরিতজতন্ি র্ারহদা কবরশ রিল। 

• রিতপাটচ  অন্ুযায়ী, ভািত তাি 72 % ন্দচমা এভাতব রবন্া রট্রটতমন্ট ঘতট। কেেীয় দষূণ রন্য়ন্ত্রণ পষচতদি মতত, 

ভািততি দশটি িাজয তাতদি ন্দচমাি রট্রটতমন্ট েতি ন্া। 

• ভািততি উপকূলতিখাি এে তত তীয়াংতশিও কবরশ, যা 6907 রেতলারমটাি জতুড রবস্ততত, 1990 কেতে 2018 সাতলি 
মতধয রেিু মাোয় ক্ষয় কদতখতি, পরিমবঙ্গ সবতর্তয় কবরশ ক্ষরতগ্র্স্থ িাজয, এি উপকূলতিখাি ৬০% এিও কবরশ োটা 
হতয়তি। 

• উপকূলীয় ক্ষতয়ি োিণগুরলি মতধয িতয়তি ঘরূণচঝতডি রেতোতয়রন্স বতরি এবং সমুদ্রপততষ্ঠি উচ্চতা বতরি এবং বন্দি 
রন্মচাণ, সমুদ্র জ্সেত খন্ন্ এবং বাাঁধ রন্মচাতণি মততা রক্রয়ােলাপ। 

সূে: The Hindu 

গুরুত্বপূণচ খবি: প্ররতিক্ষা 

বহুজারতে শারন্ত অন্ুশীলন্-এি খান্ কোতয়ি-২০২২ 
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কেন্ সংবাদ: 

বহুজারতে শারন্ত মহডা - এি খান্ কোতয়ি -2022 মতঙ্গারলয়ায় ভািত সহ 16 টি কদতশি জ্সন্যতদি সাতে শুরু 
েিা হতয়তি। 

 

মূল রবষয়গুতলা: 

মতঙ্গারলয়াি কপ্ররসতেন্ট উখন্ারগন্ খুিালসুখ এই মহডাি উতদ্বাধন্ েতিতিন্। 

• ভািততি পক্ষ কেতে, ভািতীয় কসন্াবারহন্ীি লাদাখ স্কাউতটি এেটি দল বহুজারতে শারন্ত মহডায় অংশ 
কন্তব - এি খান্ কোতয়ি -2022। 

১৪ রদন্বযাপী বহুজারতে শারন্ত মহডা - এি খান্ কোতয়ি-2022 এি লক্ষয অংশগ্র্হণোিী কদশগুরলি 
মতধয আন্তঃরক্রয়াশীলতা বতরি েিা, বারহন্ীি মতধয সিেচ  গতড কতালা, শারন্তিক্ষা পরির্ালন্া েিা এবং 
সামরিে প্রস্তুরত রবোশ েিা। 

বহুজারতে শারন্ত মহডাি লক্ষয - Ex খান্ কোতয়ি-2022 হল এই মহডায় অংশগ্র্হণোিী কদশগুরলি মতধয 
প্ররতিক্ষা সহতযারগতাি মাো বাডাতন্া। 
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সূে: ইরন্ডয়ান্ এিতপ্রস 

Ex SAMPRITI-X 

কেন্ সংবাদ: 

ভািত-বাংলাতদশ রদ্বপক্ষীয় প্ররতিক্ষা সহতযারগতাি অংশ রহসাতব, পূতবচ সামরপ্ররত-এি, বাংলাতদতশি জাতশাি 
রমরলটারি কিশতন্ পরির্ারলত এেটি কযৌে সামরিে প্ররশক্ষণ মহডা, 05 জনু্ কেতে 16 জনু্ 2022 পযচন্ত 
পরির্ারলত হতয়তি। 

 

মূল রবষয়গুতলা: 

• প্রাক্তন্ SAMPRITI-X অনু্শীলতন্ ভািতীয় দল কোগিা কিরজতমতন্টি এেটি বযাটারলয়ন্ দ্বািা প্ররতরন্রধত্ব 
েিা হতব 

• এই মহডা টি এেটি গুরুত্বপূণচ রদ্বপক্ষীয় প্ররতিক্ষা সহতযারগতা প্রতর্িা যা দইু কদতশি কসন্াবারহন্ীি মতধয 
আন্তঃরক্রয়া এবং সহতযারগতাি রদেগুরলতে শরক্তশালী ও রবস্ততত েিাি লতক্ষয পরির্ারলত হয়। 
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কযৌে সামরিে মহডা এি সামরপ্ররত-এি-এি সময়, উভয় কদতশি কসন্াবারহন্ী জারতসংতঘি মযাতন্ডতটি 
অধীতন্ সন্ত্রাসবাদ, মান্রবে সহায়তা এবং দুতযচাগ োতণি মততা রবরভন্ন পরিরস্থরততত দক্ষতা ভাগ েতি কন্তব। 

সূে: All India Radio  
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