
www.byjusexamprep.com 
 

দৈনিক কাররন্ট অ্যারেযাস 15/6/2022 
গুরুত্বপূর্স খবর: আন্তর্সানিক 

The Proud Boys 

ককি ংবারৈ? 

● প্রাউড বরযর্, একনি উগ্র ডািপন্থী কগাষ্ঠীর ৈয, মানকসি আইিভায "মনিি আক্রমর্" করার র্িয 
রাষ্ট্রররাী ড়যরের অ্নভরযারগ অ্নভযুক্ত করা রযরে। 

 

মূ পরযন্টমূ: 

● ৈয প্রাউড বরযর্ একনি আরমনরকাি উগ্র-ডািপন্থী, িবয-েযানস্ট এবং একরেনিযাভারব পুরু ংগঠি যা 
মানকসি যুক্তরারষ্ট্র রার্নিনিক নংিারক উত্ানি করর। 

● ৈয প্রাউড বরযর্ 2016 ারর মানকসি কপ্রনরডন্ট নিবসােরির ময গনঠি একনি েরমপন্থী ৈ। 
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● প্রাউড বরযর্ গ্রুপনি ভাই নমনডযার -প্রনিষ্ঠািা এবং প্রাক্তি ধারাভাযকার গযানভি মযাকইরি দ্বারা 
প্রনিনষ্ঠি রযনে। 

● 2022 ারর রু্রি মানকসি যুক্তরারষ্ট্রর কযানপি ামায র্নড়ি থাকার অ্নভরযারগ 2022 ারর রু্রি 
কৈলররাী ড়যরের অ্নভরযারগ প্রাউড বরযর্ গ্রুরপর পাাঁে ৈযরক (প্রাক্তি কেযারমযাি) অ্নভযুক্ত করা 
রযরে। 

Source: The Hindu 

Way Finding অ্যানিরকলি 

ককি ংবারৈ? 

● প্রধািমেী শ্রী িররন্দ্র কমাৈীর ভাপনিরত্ব অ্িুনষ্ঠি ককন্দ্রীয মনেভার দবঠরক ভারি রকার ও 
র্ানিংরঘর কর্রিভার পাাই কৈ কিলির র্ানিংরঘর কাযসারয (UNOG) বযবহৃি 'ওরয োইনডং 
অ্যানিরকলি' ম্পনকসি একনি েুনক্ত স্বাক্ষররর প্রস্তাব করা রযরে এবং অ্িুকমাৈি কৈওযা রযরে। 

 

মূ পরযন্টমূ: 

● র্ানিংঘ (UN) 1945 ার প্রনিনষ্ঠি একনি আন্তর্সানিক ংস্থা, ভারি র্ানিংরঘর প্রনিষ্ঠািা ৈয 
এবং বিসমারি  এর 193 নি ৈয কৈল ররযরে। 



www.byjusexamprep.com 
 

● 2020 ার ভারি রকার 75িম বানসকী উপরক্ষ র্ানিংঘরক অ্িুৈাি নারব 'ওরয োইনডং 
অ্যানিরকলি' এর উন্নযরির র্িয প্রকল্পনি কল্পিা কররনে। 

● এই প্রকল্প পাাঁেনি UNG ভবি রু্রড় েনড়রয থাকা এবং 21 িা রু্রড় েনড়রয থাকা UNLG-এর পযাাই 
কড কিলি কযাম্পারর নৈকনিরৈসলিামূক ুনবধার র্িয একনি ফ্টওযযার-নভনিক 'ওরয োইনডং 
অ্যানিরকলি' এর উন্নযি, স্থাপিা এবং রক্ষর্ারবরক্ষর ারথ র্নড়ি। এর মাধযরম বযবারকারীরা এক 
র্াযগা কথরক অ্িয র্াযগায যাওযার পথ খুাঁরর্ কপরি ক্ষম রব। 

● ভারি রকাররর কিনকনমউনিরকলি নবভারগর (DOT) স্বাযিলানি কিনকম গরবর্া ও উন্নযি ককন্দ্র 
কন্টার ের কডরভপরমন্ট অ্ে কিনরমনিক্স (C-DOT) দ্বারা এই অ্যানিরকলিনির উন্নযি করা রব। 

Source: The Hindu 

8 নৈরির আম উত্ব (13 রু্ি - 20 রু্ি 2022) 

ককি ংবারৈ? 

● আম রপ্তানি উন্নীি করার র্িয, APEDA, বারাইরি 8 নৈিবযাপী একনি মযারগা কেনস্টভযারর আরযার্ি 
করররে, যার উরদ্বাধি কররি আ র্ানর্রা গ্রুরপর কেযারমযাি র্িাব আবু্দ হুরি খন ৈাওযানির 
উপনস্থনিরি বারাইরি নিযুক্ত ভারিীয রাষ্ট্রৈূি র্িাব পীযূ শ্রীবাস্তব। 
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মূ পরযন্টমূ: 

● আম রপ্তানি বৃনির র্িয, ভারিীয ৈূিাবা এবং আ র্ানর্রা গ্রুরপর রযানগিায কৃন ও প্রনক্রযার্াি 
খাৈয পর্য রপ্তানি উন্নযি কিৃসপক্ষ (APEDA) কিৃসক বারাইি রারর্য আি নৈরির একনি আম উত্ব োু 
করা । 

● আি নৈিবযাপী এই মযারগা কেনস্টভযার ভাররির পূরবসর রার্যগুন যথা পনিমবগ, নবার, ঝাড়খড, উির 
প্ররৈল ও উনড়যার 34 নি প্রর্ানির আম বারাইরির আ র্ানর্রা গ্রুপ ুপারমারকসরির আিনি নভন্ন নভন্ন 
স্থারি প্রৈনলসি রযরে। 

● 34 নি আরমর র্ারির মরধয 27 নি পনিমবগ কথরক ংগ্র করা রযরে, কযখারি নবার, ঝাড়খড এবং 
ওনড়লা কথরক ৈুনি করর এবং উির প্ররৈল কথরক একনি করর র্াি ংগ্র করা রযরে। 

● মস্ত র্ারির আম রানর কৃক এবং ৈুনি কৃক উত্পাৈক ংস্থার কাে কথরক ংগ্র করা রযরে। 

● বারাইকির ামা, মওর্, নর্ং, র্াের, বুনৈযা, আনৈনযা, নে ও নরোয অ্বনস্থি আিনি নভন্ন নভন্ন আ 
র্ানর্রা কস্টারর 34 প্রর্ানির ভারিীয আম প্রৈলসি করা য, পালাপানল আ র্ানর্রা কবকানর, মযাংরগা 
কলক ইিযানৈরি প্রস্তুি করা আরমর ককক, রু্, এোড়াও নবনভন্ন উত্রব ঞ্চানি য। 
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● প্রথমবাররর মরিা বারাইরি পূরবসর রার্যগুরার 34 র্ারির আম প্রৈলসি করা রযরে। এর আরগ, 
কবনলরভাগ দবনিক কলারি আোিরা, ককর, বাগািাপল্লী ইিযানৈর মরিা ৈনক্ষর্ ও পনিমাঞ্চরর 
আরমর র্ািগুন প্রৈনলসি রযনে। 

Source: News on Air 

গুরুত্বপূর্স খবর: র্ািীয  

র্গদু্গরু শ্রীন্থ িুকারাম মারার্ নলা মনির 

ককি ংবারৈ? 

● পুরির কৈহুরি র্গদু্গরু শ্রীন্থ িুকারাম মারার্ নলা মনিররর উরদ্বাধি কররি প্রধািমেী শ্রী িররন্দ্র 
কমাৈী।  

 

মূ পরযন্টমূ: 

● ন্ত িুকারাম 1598 ার পুরি কর্ার কৈহু গ্রারম র্ন্মগ্রর্ কররি, িার নপিার িাম নে কবারাবা 
এবং িার মারযর িাম নে কঙ্কাই। 
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● িারৈর নদ্বিীয স্ত্রীরক নিরয পানরবানরক করর কাররর্, ন্ত িুকারাম িারাযর্ী িৈীর উিরর মিনন্তরথ 
পবসরি যাি এবং ভর্ি পনররবলি কররি শুরু কররি, কযখারি নিনি ভনক্তমূক কনবিা 'অ্ভযগ' রেিা 
কররি। 

● ন্ত িুকারাম ভারকানর একর্ি াধু ও কনব নেরি, নযনি অ্ভযগ ভনক্তমূক কনবিা এবং আধযানিক 
গারির মাধযরম ম্প্রৈায-ককনন্দ্রক উপািার র্িয পনরনেি, যা কীিসি িারম পনরনেি, র্গদু্গরু শ্রীন্থ 
িুকারাম মারারর্র মৃিুযর পরর নিনমসি একনি নলা মনির, িরব এনি আিুষ্ঠানিক নে িা, এনি মূি 
দিনর করা যনি। একনি মনির নারব, এই মনিরনি পাথররর রার্নমনস্ত্রর মাধযরম নিনমসি রযরে যার 
মরধয 36 নি েূড়া ররযরে কযখারি ন্ত িুকারারমর মূনিস উপনস্থি ররযরে। 

● মারারষ্ট্রর ওযারকানর ম্প্রৈারযর মািুররা িাাঁর পুরর্া কররি। 

Source: PIB 

একক উইরডা নউলি নরস্টম (SWCS) এর প্রকল্প িথয এবং বযবস্থাপিা মনডউ কযা মের্ায দ্বারা োু 
করা  

ককি ংবারৈ? 

● একক উইরডা কররর্ানউলি নরস্টম (SWCS) এর প্রকল্প িথয ও বযবস্থাপিা মনডউনি িিুি নৈল্লীকি 
কযা মের্ায দ্বারা োু করা । 

 

মূ পরযন্টমূ: 
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● একক উইরডা নউলি নরস্টম (SWCS) এর প্রকল্প িথয ও বযবস্থাপিা মনডউনি কযা মের্ায দ্বারা 
বযবা র্ করার ুনবধারথস একনি মনিি িযািেমস নারব নবকনলি রযরে। 

● কিরগািা ও পনিমবরগর র্িয ককা কানডং এনরযা (অ্নধগ্রর্ ও উন্নযি) আইি, 1957, ইনিমরধয োু 
মনডউরর ারথ ইনন্টরগ্রলি এবং SWCS মনডউর খনির পনরকল্পিা অ্িুরমাৈরির র্িয, মযীমার 
মানপ্ত পনরকল্পিা এবং এনি কপািসারর র্িয, এই ধারার অ্ধীরি অ্ন্তভুসক্ত আপনির নডনর্িা 
গ্রর্রযাগযিা 8(1) ম্মনি বযবস্থাপিা নরস্টম। 

● এই প্রকরল্পর উরেলয  খনি বরােকারী এবং মের্ারযর িথয ও বযবস্থাপিা মনডউরর মরধয নডনর্িা 
ংরযাগ ম্পন্ন করা এবং ংনিষ্ট ব্লকগুনর কক্ষরে নডনর্িা মাধাি রবরা করা। 

● SWCS মনডউর নবনভন্ন দবনলষ্টয অ্ন্তভুসক্ত করা রযরে যার মরধয বযাংক গযারানন্ট, অ্নগ্রম অ্থস প্রৈাি, 
কবনক অ্িুরমাৈি, কারর্ ৈলসারিার কিানিল এবং ককািস কক মযারির্রমরন্টর মরিা নবনভন্ন দবনলষ্টয ররযরে। 

Source: PIB 

IO-কিক-ওযাডস প্রথম ধররির ানিসনেরকি কপ 

ককি ংবারৈ? 

● গুরুগ্রাম-নভনিক IO-কিক-ওযাডস করাি রু, 2021-এর অ্ধীরি ককন্দ্রীয কবামনরক নবমাি পনরবি মেী 
কিৃসক এই ধররির প্রথম লংাপে প্রৈাি করররে। 
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মূ পরযন্টমূ: 

● নডররক্টররি কর্িারর অ্ে ননভ অ্যানভরযলি (DGCA) নডনর্িা স্কাই িযািেরমস িার অ্িাইি আরবৈি 
র্মা কৈওযার 34 নৈি পরর io-কিক-ওযাডসরক এমি লংাপে কৈওযা রযরে। 

● 2021 ারর 25কল আগস্ট করাি নবনধমাা, 2021 -কক অ্বনি করা য এবং 2022 ারর 26কল 
র্ািুযারী 'করাকির র্িয িাইপ ানিসনেরকি (নিন) পাওযার র্িয 'আিমযািড এযারক্রােি নরস্টরমর র্িয 
ানিসনেরকলি নস্কম (CSUAS) অ্বনি করা য। 

● ককাযাননি কাউনি অ্ে ইনডযা দ্বারা অ্িুরমানৈি নিিনি নবিনবখযাি ানিসনেরকলি ংস্থা (CBs) ররযরে - 
TQ CERT, UL India, এবং Bureau Veritas, এবং করাি নিমসািারা িারৈর করাি কপ্রারিািাইপগুন 
পরীক্ষা করার র্িয ককািও ানিসনেরকলি ংস্থার ারথ কযাগারযাগ কররি পারর। 

● করািগুন কৃন, খনির, অ্বকাঠারমা, ির্রৈানর, র্রুরী প্রনিনক্রযা, পনরবি, ভূিানিক মযানপং, প্রনিরক্ষা 
এবং আইি প্ররযাগকারী  অ্থসিীনির প্রায মস্ত কক্টরর অ্াধারর্ ুনবধা প্রৈাি করর। 

Source: Indian Express 

গুরুত্বপূর্স খবর: প্রনিরক্ষা 

'Agneepath' scheme 

ককি ংবারৈ? 

● লস্ত্র বানিীরি িরুর্ নিরযারগর র্িয 'অ্নিপথ' প্রকল্প অ্িুরমাৈি করররে মনেভা। 
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মূ পরযন্টমূ: 

● 'অ্নিপথ' প্রকরল্প অ্নিবীররৈর ংনিষ্ট পনররবা আইরির আওিায োর বেররর র্িয িনথভুক্ত করা রব। 
● 'অ্নিপথ' প্রকরল্পর উরেলয  এমি যুবকরৈর কিাবানিীরি ুরযাগ কৈওযা এবং মারর্ ৈক্ষ, ুলৃঙ্খ 

এবং অ্িুপ্রানর্ি র্িলনক্ত রবরা করা। 
● অ্নিবীররৈর একনি আকসর্ীয কাস্টমাইর্ড মানক পযারকর্ প্রৈাি করা রব, যার মরধয নিিনি পনররবা 

রু্রড় ঝুাঁনক এবং কষ্ট ভািা প্ররযার্য এবং োর বেররর কমযাৈ কল ওযার পরর, অ্নিবীররৈর একনি 
একক পনরমার্ 'ানভস োড' পযারকর্ প্রৈাি করা রব, যার মরধয িারৈর অ্বৈাি এবং িার উপর 
অ্নর্সি ুৈ অ্ন্তভুসক্ত থাকরব এবং রকার কথরক িারৈর অ্বৈারির নঞ্চি পনরমারর্র মাি অ্বৈািও 
অ্ন্তভুসক্ত করা রব। 

● 'অ্নিপথ' প্রকরল্পর অ্ধীরি গনঠি 'ানভস োড' আযকর কথরক অ্বযানি পারব এবং গ্রযােুইনি এবং 
কপিলিানর কবনিনেরির অ্নধকারী রব িা, িরব অ্নিবীরকৈর ভারিীয লস্ত্র বানিীরি িারৈর কমযারৈর 
র্িয 48 ক্ষ িাকার অ্-অ্বৈািকারী র্ীবি বীমা কভার রবরা করা রব। করা রব। 

● উরল্লখয- 'অ্নিপথ' প্রকরল্প এ বের কমাি 46 ার্ার ৈমককমসী নিরযাগ করা রব। 

Source: News on Air 

গুরুত্বপূর্স বযনক্তত্ব 

বাবা কযারগন্দ্র মারা কগরি 
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● প্রধািমেী শ্রী িররন্দ্র কমাৈী পদ্মশ্রী ও ংসৃ্কনি ভারি র্ািীয পুরষ্কার প্রাপক বাবা কযারগন্দ্রর প্রযারর্ কলাক 
প্রকাল করররেি। 

● রাষ্ট্রীয স্বযংরবক ংরঘর (RSS) াংসৃ্কনিক লাখা ংসৃ্কনি ভারিীর প্রনিষ্ঠািা ৈয বাবা কযারগন্দ্র 98 
বের বযর খরিৌরি মারা কগকেি। 

● বাবা কযারগন্দ্রর র্ন্ম উিরপ্ররৈরলর বনস্ত কর্ায। 

● বাবা কযারগন্দ্র িািানর্ কৈলমুরখর ংস্পরলস আার পর বাবা কযারগন্দ্র রাষ্ট্রীয স্বযংরবক ংরঘর প্রোরক 
রয ওরঠি। 

Source: News on Air 


