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                                    দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্স 13.06.2022 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

1. দ্বাদশ WTO মন্ত্রী পর্ ণায়ের সযেলন 

ককন খবযর: 

● 2022 সালের 12 জনু সুইজারেযালের জজলনভায় পাাঁচ বছর পর দ্বাদশ ববশ্ব বাবিজয সংস্থার(WTO) 

মন্ত্রী পর্ যালয়র সলেেন শুরু হলয়লছ। 

 

গুরুত্বপূর্ ণ তবষ়েগুযলা: 

● WTO মন্ত্রী পর্ যালয়র সলেেলন ভারতীয় প্রবতবনবি দলের জনতৃলে বছলেন বাবিজয ও বশল্পমন্ত্রী পীর্ূষ 

জ ায়াে। 
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● এই বছলরর সলেেলন আলোচনা ও সংোলপর মূে জেত্রগুবের মলিয রলয়লছ কৃবষ, র্ার মলিয 

রলয়লছ ববশ্ব বাবিজয সংস্থার মহামারী প্রবতক্রিয়া, মৎসয ভতত যবক আলোচনা এবং খাদয বনরাপত্তার 

জনয জনসািারলির স্টকলহাক্রডংলয়র মলতা ববষয়গুবে। 

● বুক্রিবৃবত্তক সম্পবত্তর ববষলয়, ভারত (i) উন্নয়নশীে জদশ এবং স্বলল্পান্নত জদশগুবের দ্বারা সেুখীন 

হওয়া অসুববিাগুবে বচবিত করার পেপাতী র্ারা COVID-19 মহামারী জমাকালবোয় TRIPS 

নমনীয়তা বযবহার করলছ, এবং (ii) TRIPS মওকুলের বসিান্ত জ াষিার অিীলন প্রবতক্রিয়াগুবে 

পুনরায় বনক্রিত করা হলয়লছ। 

● ভারত 1 জানুয়াবর 1995 সাে জেলক ববশ্ব বাবিজয সংস্থার প্রবতষ্ঠাতা সদসয এবং 8 জেুাই 1948 সাে 

জেলক GATT-এর সদসয। 

 

সূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: র্ািী়ে 

2. তশশু শ্রম তনমূ ণল সপ্তাহ 

ককন খবযর: 

● নযাশনাে কবমশন ের জপ্রালেকশন অে চাইড রাইেস (NCPCR) ববশ্ব বশশু শ্রম বদবলসর 

বনলষিাজ্ঞার স্মরলি আজাবদ কা অমৃত মলহাৎসলবর অংশ বহসালব 12 জেলক 20 জনু পর্ যন্ত 75টে 

জায় ায় বশশু শ্রম বনমূ যে সপ্তালহর আলয়াজন কলরলছ। 
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গুরুত্বপূর্ ণ তবষ়েগুযলা: 

● বশশু শ্রম বনমূ যে সপ্তালহর আওতায় সারালদলশ 75টে স্থালন উিার অবভর্ান পবরচােনা করা হলব 

জর্খালন বশশুরা শ্রলমর সালে জব়িত। 

● বশশুশ্রম বনরসন সপ্তালহর উলেশয হলো বববভন্ন জজোয় বশশুশ্রলমর সমসযা জমাকালবো এবং তা 

দরূীকরলির উপায় খুাঁলজ জবর করার কাজলক গুরুে জদওয়া। 

● নযাশনাে কবমশন ের জপ্রালেকশন অে চাইড রাইেস (NCPCR) ভারত সরকার কতৃযক একটে 

সংবববিবি সংস্থা বহসালব  টিত হলয়লছ কবমশন ের জপ্রালেকশন অে চাইড রাইেস (CPCR) 

আইন, 2005 এর িারা 3 এর অিীলন, র্া বশশু অবিকার সুরোর সালে সম্পবকযত। 

● বশশু শ্রম বনমূ যে সপ্তালহর েেয হে বশশুশ্রলমর বশকার বশশুলদর তদন্ত ও পুনব যাসলনর জনয 

বনি যাবরত পিবতর জবাঝাপ়িা সহজ করা। 

সূত্র: Jansatta 

3. নযাশনাল ই-গভযন ণন্স সাতভণস কেতলভাতর অ্যাযসসযমন্ট- 2021 

ককন খবযর: 
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● নযাশনাে ই- ভন যযান্স সাবভযস জেবেভাবর অযালসসলমন্ট-2021-এর বদ্বতীয় সংস্করিটে প্রকাশ 

কলরলছন জকন্দ্রীয় মন্ত্রী েঃ ক্রজলতন্দ্র বসং। 

 

গুরুত্বপূর্ ণ তবষ়েগুযলা: 

● না বরকলদর কালছ অনোইন পবরলষবা জপ ৌঁলছ জদওয়ার জেলত্র জকন্দ্রীয় মন্ত্রকগুবের কার্ যকাবরতার 

উপর জজার জদওয়ার েলেয NESDA 2021-এর প্রবতলবদনটে রাজয / জকন্দ্রশাবসত অঞ্চেগুবের 

মূেযায়নলক অন্তভত যক্ত কলর প্রস্তুত করা হলয়লছ। 

● নযাশনাে ই- ভলন যন্স সাবভযস জেবেভাবর অযালসসলমন্ট-2021-এর উলেশয হে, সরকারগুবেলক 

তালদর ই- ভলন যন্স সাবভযস জেবেভাবর বসলস্টমলক আরও উন্নত করার পরামশ য জদওয়া। 

● নযাশনাে ই- ভলন যন্স সাবভযস জেবেভাবর অযালসসলমন্ট-2021-এর আওতায় রলয়লছ সাতটে সাবভযস 

জসক্টর- অে য, শ্রম ও কম যসংস্থান, বশো, স্থানীয় প্রশাসন ও ইউটেবেটে জসবা, সমাজকেযাি, 

পবরলবশ ও পর্ যেন। 

● এই বছলরর মূেযায়লন প্রবতটে রাজয ও জকন্দ্রশাবসত অঞ্চলের জনয 56 টে অতযাবশযকীয় পবরলষবা 

এবং গুরুেপূি য জকন্দ্রীয় মন্ত্রলকর জনয 27 টে পবরলষবা, আেটে রাজয / জকন্দ্রশাবসত অঞ্চে স্তলরর 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 
 
 

                                              

পবরলষবা এবং চারটে জকন্দ্রীয় মন্ত্রলকর পবরলষবা অন্তভত যক্ত রলয়লছ। - সরকার পবরলষবা প্রদালনর 

মূেযায়লনর সালে জব়িত। 

 

সূত্র: The Hindu 

4. ওয়েস্টান ণ কর্ানাল কাউন্সন্সযলর 25িম সভা 

ককন খবযর: 

● ওলয়স্টান য জজানাে কাউক্রন্সলের 25তম ববিলক বদউলত সভাপবতে কলরন জকন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় 

মন্ত্রী শ্রী অবমত শাহ। 

 

গুরুত্বপূর্ ণ তবষ়েগুযলা: 

● প্রেমবালরর মলতা, দাদরা এবং ন র হালভবে এবং দমন এবং বদউলত পক্রিমাঞ্চেীয় জজানাে 

কাউক্রন্সলের ববিক অনুটষ্ঠত হলয়লছ। 

● পক্রিমাঞ্চেীয় আঞ্চবেক কাউক্রন্সলের 25 তম সভায় জাতীয়ভালব ছয়টে গুরুেপূি য ববষয় বচবিত 

করা হলয়লছ, র্ার মলিয রলয়লছ গ্রামীি এোকায় বযাংবকং পবরলষবা উন্নত করা এবং নারী ও 

বশশুলদর ববরুলি িষ যি ও জর্ ন অপরালির  েনাগুবে পর্ যলবেি করা। োস্ট-ট্র্যাক আদােলতর 

বাস্তবায়ন, সমুলে সামুবেক জজলেলদর পবরচয় র্াচাইকরি, সমুলে ব়ি 
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আকালরর উিার অবভর্ালনর জনয উপকূেীয় রাজযগুবের দ্বারা স্থানীয় আকক্রস্মক পবরকল্পনার 

ববকাশ এবং পাববেক প্রবকউরলমলন্ট অগ্রাবিকালরর মািযলম জমক ইন ইক্রেয়ার প্রচার অন্তভত যক্ত 

রলয়লছ। 

● পবরলবশ, বন ও জেবাযু় পবরবতযন মন্ত্রিােয়, আঞ্চবেক পবরষলদর ববিলক স্থায়ী কবমটের 

উলদযাল , তার েবতপূরি বৃক্রির জনয অ-বনভূবমর সনাক্তকরি এবং ববজ্ঞবপ্ত আপলোে করার 

জনয পবরবতযন জপােযাে নামক  একটে কািালমা বতবর কলরলছ। সংরবেত বন/সংরবেত বলনর 

আকালর বনায়ন। উইলোজ অন্তভত যক্রক্তর জ াষিাও জদওয়া হলয়লছ। 

● ওলয়স্টান য জজানাে কাউক্রন্সলের সভার উলেশয হে সমবায় জেোলরবেজলমর জচতনায় জাবতর 

সব যাত্মক উন্নয়লন সরকালরর সংকল্প এবং প্রবতশ্রুবত প্রদশ যন করা। 

সূত্র: Indian Express 

5. কগম, ধাাঁধা এবং কতমকযসর মাধযযম তশশুযদর মযধয সাক্ষরিা ছত়িয়ে কদও়ো 

ককন খবযর: 

● আয়কর ববভাল র েেয "জ ম, িা াঁিা এবং কবমকস" এর মািযলম বশশুলদর মলিয কর সােরতা 

ছব়িলয় জদওয়া। 

 

গুরুত্বপূর্ ণ তবষ়েগুযলা: 
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● নতত ন পিযটে হাই সু্কলের বশোেীলদর জনয জ ম, পাজে এবং কবমলের মািযলম েযাে সংিান্ত 

িারিার সালে পবরচয় কবরলয় জদয়, র্া প্রায়ই জটেে বলে ববলববচত হয়। 

● জ ায়ার পানাক্রজলত আজাবদ কা অমৃত মলহাৎসলবর মর্ যাদাপূি য সপ্তালহর সমাপনী অনুষ্ঠালন 

জকন্দ্রীয় অে যমন্ত্রী বনম যো সীতারামন আবে যক ও কর সলচতনতা ছব়িলয় জদওয়ার েলেয জর্া ালর্া  

এবং জনসািারলির প্রচার পিযগুবের একটে পবরসরও চােু কলরলছন। 

● জসন্ট্রাে জবােয অে োইলরক্ট েযালেস (CBDT) দ্বারা জ ম, পাজে এবং কবমকলসর অিীলন চােু করা 

নতত ন পিযগুবের মলিয- 

● সাপ, মই, এবং কর 

● ভারলতর বনম যাি 

● ইক্রেয়া জ ে - 3D পাজে 

● বেক্রজোে কবমক বই অন্তভত যক্ত. 

● জ মস, পাজেস এবং কবমকলসর অিীলন উপস্থাবপত এই পিযগুবে প্রােবমকভালব সারা জদলশ 

ছব়িলয় োকা আয়কর অবেসগুবের একটে জনেওয়ালকযর মািযলম সু্কেগুবেলত ববতরি করা হলব। 

 

সূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: রার্য 

6. কগা়োর র্ািী়ে কাস্টমস এবং ন্সর্এসটি তমউন্সর়্োম - 'কহতরযির্' 

ককন খবযর: 

● জকন্দ্রীয় অে য ও কলপ যালরে ববষয়ক মন্ত্রী বনম যো সীতারমি জ ায়ার পানাক্রজলত িলরাহলরর জাতীয় 

কাস্টমস ও ক্রজএসটে র্াদু রটে জাবতর উলেলশ উৎস য কলরন। 
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গুরুত্বপূর্ ণ তবষ়েগুযলা: 

● জ ায়ার পতত যব জ শাসনামলে আেোলে া নালম পবরবচত জদাতো 'ব্েু ববক্রডং' 400 বছলররও জববশ 

সময় িলর পানাক্রজলত মালোবভ নদীর তীলর দা াঁব়িলয় আলছ। 

● বভরাসাে জদলশর মলিয তার িরলির র্াদু র র্া জকবে ভারতীয় কাস্টমস দ্বারা বালজয়াপ্ত করা 

বনদশ যনগুবে প্রদশ যন কলর না, তলব কাস্টমস ববভাল র কালজর বববভন্ন বদকও প্রদশ যন কলর। 

● 'জহবরলেজ' আেটে  যাোরী বনলয়  টিত: প্রারবিক  যাোরী, েযালেশন বহবি  যাোরী, আমালদর 

অে যননবতক ফ্রবন্টয়ার পৃষ্ঠলপাষক  যাোরী,  াবেযয়ানস অে আওয়ার আেয অযাে জহবরলেজ, 

 াবেযয়ানস অে জলারা অযাে োউনা,  াবেযয়ানস অে আওয়ার জসাশযাে ওলয়েলেয়ার, ট্র্যালভে 

অে ইনোইলরক্ট েযােস - সল্ট েযাে ক্রজএসটে এবং ক্রজএসটে  যাোরী, র্খন ক্রজএসটে  যাোরী 

জহবরলেজ বমউক্রজয়ালমর একটে নতত ন সংলর্াজন  যাোরী। 

● দুই দশলকর মলিয ক্রজএসটে-র দী য ও কটিন র্াত্রার মিয বদলয় র্াওয়া জদলশ এই প্রেম এই িরলনর 

উলদযা । 
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সূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: পতরযবশ 

7. পতরযবশগি কম ণক্ষমিা সূচক 

ককন খবযর: 

● 2022 সালের জনয পবরলবশ ত কম যেমতা সূচক জর্ েভালব ইলয়ে এবং কোবিয়া ববশ্বববদযােয় 

দ্বারা প্রকাবশত হলয়লছ। 

 

গুরুত্বপূর্ ণ তবষ়েগুযলা: 

● এই বছর, ভারত 18.9 জস্কার সহ পবরলবশ ত কম যেমতা সূচলক 180 তম স্থালন রলয়লছ, র্া 

পাবকস্তান, বাংোলদশ, বভলয়তনাম এবং মায়ানমালরর পলর আলস৷ 

● এই বছর জেনমাকয 77.9 জস্কার বনলয় পবরলবশ ত কম যেমতা সূচলক শীলষ য রলয়লছ, জর্খালন 

রু্ক্তরাজয এবং বেনেযাে র্োিলম বদ্বতীয় এবং তৃতীয় স্থালন রলয়লছ। 
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● পবরলবশ ত কম যেমতা সূচক হে তালদর পবরলবশ ত স্বালস্থযর উপর বভবত্ত কলর জদশগুবের 

একটে আন্তজযাবতক রয্াক্রকং বসলস্টম। 

● এটে একটে বদ্ববাবষ যক সূচক, 2002 সালে ওয়াডয ইলকানবমক জোরাম দ্বারা পবরলবশ ত আইন ও 

নীবতর জনয ইলয়ে জসন্টার এবং আন্তজযাবতক আে য ইনেরলমশন জনেওয়ালকযর জনয কেবিয়া 

ইউবনভাবস যটে জসন্টালরর সহলর্াব তায় পবরলবশ ত স্থাবয়ে সূচক বহসালব প্রেম প্রবতযন করা হয়। 

● এই বছলরর এনভায়রনলমন্টাে পারেরলমন্স ইনলেে 40টে কম যেমতা সূচক বযবহার কলর 180টে 

জদশলক মূেযায়ন ও রয্াক কলর র্া জেবাযু় পবরবতযলনর কম যেমতা, পবরলবশ ত স্বাস্থয এবং 

বাস্তুতলন্ত্রর জীবনীশক্রক্তর ববস্তৃত ববভাল র অিীলন পল়ি। 

 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: কখলাধুলা 

8. র্ুব ভাযরাযতালন তবশ্ব চযাম্পি়েনতশপ 

 

● রু্ব ভালরালত্তােন ববশ্ব চযাম্পম্পয়নবশলপ জর পয পদক ক্রজলতলছ ভারলতর আকাঙ্ক্ষা ববহালর। 
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● জমক্রেলকালত অনুটষ্ঠত রু্ব ভালরালত্তােন ববশ্ব চযাম্পম্পয়নবশলপ মবহোলদর 40 জকক্রজ ববভাল  জমাে 

127 জকক্রজ ওজন তত লে এই পদক ক্রজলতলছন আকাংশা। 

● বছনতাইলয়, আকাঙ্ক্ষা 59 জকক্রজ বেফ্ট বনলয় প্রেম স্থান অজযন কলরবছে, র্খন বিন অযাে জালকয, 

আকাঙ্ক্ষা 68 জকক্রজ উলত্তােন কলর তৃতীয় স্থান অজযন কলরবছে। 

● রু্ব ভালরালত্তােন ববশ্ব চযাম্পম্পয়নবশলপ ববজয় প্রজাপবত (পুরুষলদর 49 জকক্রজ ওজন ববভা ) এই 

চযাম্পম্পয়নবশলপ জর পয পদকও ক্রজলতলছ। 

● আকাংশা জপােযস অেবরটে অে ইক্রেয়া (SAI) এর নযাশনাে জসন্টার অে এক্রেলেন্স (NCE, 

ঔরঙ্গাবাদ) এর একজন প্রবশেিােী এবং ববজয় ভারলতর নযাশনাে জসন্টার অে এক্রেলেন্স অে 

জপােযস অেবরটে অে ইক্রেয়া (SAI) এর পাবতয়াো ইউবনলে রলয়লছন। 

 

সূত্র: News on Air 
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