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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্ স  20.06.2022 

                                            গুরুত্বপূর্ণ খবর: ভারত 

জাতীয় ই-বিধান অ্যাবিকেশন (NEVA) বিকেম 

কেন খবরর: 

• গুজরারের ববধায়েরের এেটি প্রবতবনবধ েল উত্তরপ্ররেশ ববধানসভা পবরেশণন েরররে োগজববহীন োর্ণধারার জনয 
ই-ববধান বযবস্থা সম্পরেণ  জানরত, র্া সম্প্রবত ইউবপ রাজয ববধানসভা দ্বারা গৃহীত হরয়রে। 

 

গুরুত্বপূর্ণ বেে: 

• জাতীয় ই-ববধান অ্যাবিরেশন (NEVA) হল এেটি এেে িযােফরমণর মাধযরম সমস্ত ভারতীয় রাজয এবং 
সংসরের আইনসভা সংস্থাগুবলরে বিবজোইজ েরার এেটি বসরেম কর্খারন হাউরসর োর্ণবববরর্ী, 
তারোবিবিত/তারাবিত প্রশ্ন ও উত্তর, েবমটির প্রবতরবেন ইতযাবে। 
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• জাতীয় ই-ববধান অ্যাবিরেশন বসরেমটি আইনসভা সংস্থাগুবলর সারে সম্পবেণ ত সমস্ত োজ এবং কিো 
অ্নলাইরন েরার জনয ততবর েরা হরয়রে, এেটি ওরয়বসাইে এবং এেটি কমাবাইল অ্যাপ সহ, নাগবরে এবং 
ববধানসভার সেসয উভরয়র বযবহাররর জনয উপলব্ধ৷ 

• 2021 সারলর বিরসম্বরর, েুবাই সরোর 100 শতাংশ োগজববহীন ববরের প্রেম সরোর হরয় ওরে, ক াষর্া 
েরর কর্ সমস্ত প্রবিয়া সমূ্পর্ণরূরপ বিবজোল েরা হরয়রে। 

সূত্র: ইবিয়ান এক্সরপ্রস 

 

জলিায়়ু ও জ্বালাবন বিষয়ে প্রধান অ্র্থননবতে ফ ারাকমর বিঠে 

কেন খবরর: 

• মাবেণ ন কপ্রবসরিন্ট কজারসফ ববরিন আরয়াবজত শবি ও জলবাযু় ববষয়ে কমজর ইরোনবম কফারারমর 
(MEF) ভািুণ য়াল তবেরে কেন্দ্রীয় পবররবশ, বন ও জলবাযু় পবরবতণ ন মন্ত্রী বমিঃ ভূরপন্দ্র র্ােব ভাররতর 
প্রবতবনবধত্ব েরররেন। 
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গুরুত্বপূর্ণ বেে: 
• ইরোনবম কফারারমর তবেরের লক্ষ্য হল জ্বালাবন বনরাপত্তা কজারোর েরা এবং জলবাযু় সংেে 
কমাোববলায় গৃহীত পেরক্ষ্পগুবলরে ত্বরাবিত েরা, র্ার সাহারর্য COP-27 ত্বরাবিত েরা কর্রত পারর। 

• জাবতসংর র মহাসবিব, ববরের 23টি প্রধান অ্েণনীবত সহ, জলবাযু় ও শবি সম্পবেণ ত প্রধান অ্েণনীবত 
কফারারমর এই বেররর তবেরে অ্ংশগ্রহর্ েরররেন। 

• এই বের ভারত দ্বারা আরয়াবজত জলবাযু় এবং শবি সম্পবেণ ত বপ্রবময়ার ইরোনবমে কফারারমর 
তবেরে গ্লাসরগারত COP-26-এ প্রধানমন্ত্রী নররন্দ্র কমােীর দ্বারা ববর্ণত আরলািনার উপর এেটি তববেে 
আরদালন শুরু েরার জনয সেসয কেশগুবলরে আহ্বান জানারনা হরয়রে৷ 

সূত্র: বপআইবব 

 

প্রগবত ময়দান ইবিকেকেড ট্রানবজে েবরকডার প্রেল্প 

কেন খবরর: 
• প্রগবত ময়োন ইবন্টরগ্ররেি ট্রানবজে েবররিার প্রেরের প্রধান োরনল এবং পাাঁিটি আিারপাস 
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নররন্দ্র কমাবে উরদ্বাধন েররবেরলন। 
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গুরুত্বপূর্ণ বেে: 

• ইবন্টরগ্ররেি ট্রানবজে েবররিার প্রেেটি প্রগবত ময়োন পুনিঃউন্নয়ন প্রেরের এেটি অ্ববরেেয অ্ংশ। 

• এই প্রেরের মূল উরেশয হল প্রগবত ময়োরন ততবর েরা নতুন ববে-মারনর প্রেশণনী ও েনরভনশন 
কসন্টারর বনববণঘ্ন অ্যারক্সস প্রোন েরা, র্ার ফরল প্রগবত ময়োরনর ইরভন্টগুবলরত েশণে এবং েশণেরের মসৃর্ 
অ্ংশগ্রহর্ বনবিত েরা। 

• প্রগবত ময়োন ইবন্টরগ্ররেি ট্রানবজে েবররিার প্রেরের মূল তববশষ্ট্য হল স্মােণ  ফায়ার মযারনজরমন্ট, আধুবনে 
বাযু়িলািল, স্বয়ংবিয় বনষ্কাশন, বিবজোল বনয়বন্ত্রত বসবসটিবভ, এবং োরনরলর বভতরর এেটি পাববলে 
অ্যানাউন্সরমন্ট বসরেরমর মরতা ট্রযাবফরের মসৃর্ িলািরলর সবণরশষ কগ্লাবাল েযািািণ  তববশষ্ট্যগুবলরে অ্ন্তভুণ ি 
েরা। 

সূত্র: বপআইবব 

ভারকত স্ক়ুল বশক্ষায় আইবিটির িযিহার 

কেন খবরর: 
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সু্কল বশক্ষ্া ববভাগ, কেন্দ্রীয় বশক্ষ্া মন্ত্রে PM eVIDYA নারম এেটি বযাপে উরেযারগর অ্ধীরন ICT বযবহার 
েরার জনয ইউরনরস্কার স্বীেৃবত কপরয়রে, ববরশষ েরর COVID-19 মহামারী িলাোলীন। 

 

গুরুত্বপূর্ণ বেে: 

• স্ববনভণ র ভারত অ্বভর্ারনর অ্ংশ বহসারব বশক্ষ্া মন্ত্রে 7 কম, 2020-এ PM ই-ববেযা িালু েররবেল। 

• PM e-VIDYA-এর লক্ষ্য হল বিবজোল/অ্নলাইন/অ্ন-এয়ার বশক্ষ্া সংিান্ত সমস্ত প্ররিষ্ট্ারে এেবত্রত েরা 
র্ারত বশশুরের প্ররু্বি বযবহার েরর বশক্ষ্া কেওয়া র্ায় এবং কশখার ক্ষ্বত েমারত মাবি-রমাি অ্যারক্সস 
সক্ষ্ম েরা। 
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• কসন্ট্রাল ইনবেটিউে অ্ফ এিুরেশনাল কেেরনালবজ, নযাশনাল োউবন্সল অ্ফ এিুরেশনাল বরসািণ  অ্যাি 
কট্রবনং এর এেটি উপাোন ইউবনে, সু্কল বশক্ষ্া ও সাক্ষ্রতা ববভাগ, ভারত সরোররর বশক্ষ্া মন্ত্রর্ালয়, এটি 
বযবহাররর জনয ইউরনরস্কার রাজা হামাে ববন ঈসা আল-খবলফা পুরস্কার কপরয়রে বশক্ষ্া কক্ষ্রত্র 2021 সারলর 
জনয আইবসটি পুরস্কার কেওয়া হরয়রে। 

সূত্র: ইবিয়ান এক্সরপ্রস 

গুরুত্বপরূ্থ খির: রাজয 

'ফজল ব বলিং ফেশন' প্রেল্প 

কেন খবরর: 

• হবরয়ানা সরোর কতরলঙ্গানা সরোর েতৃণ ে স্থাবপত জ্বালানী কেশনগুবলর আেরল হবরয়ানার 11টি 
োরাগাররর বাইররর েযাম্পাসগুবলরত জ্বালানী কেশন স্থাপরনর পবরেেনা েরররে৷ 

 

গুরুত্বপূর্ণ বেে: 
• এই কজল বফবলং কেশনগুবল হবরয়ানা রাজয দ্বারা ইবিয়ান অ্রয়ল েরপণাররশন বলবমরেরির সহরর্াবগতায় 
স্থাপন েরা হরব এবং বতণ মারন, সরোর েতৃণ ে এেটি পাইলে প্রেে বহসারব কুরুরক্ষ্ত্র কজরল এেটি 
কপরট্রাল পাম্প স্থাপন েরা হরয়রে৷ 
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• কুরুরক্ষ্রত্রর পরর, অ্নুরূপ জ্বালানী কেশনগুবল আম্বালা, র্মুনানগর, েনণাল, ঝাজ্জার, ফবরোবাে, গুরগাাঁও, 

বভওয়াবন, বজদ এবং বহসাররর কজল কেরে পবরিাবলত হরব৷ 

• ভাল আিররর্র জনয কোষী সাবযস্ত েরয়বেরা র্ারা তারের োরাবারসর অ্নুপারত োরাগারর উরেখরর্াগয 
পবরমার্ সময় োটিরয়রে তারের এই জ্বালানী কেশনগুবলরত োজ েরার অ্নুমবত কেওয়া হরব এবং 
কপরট্রাল পারম্প েমণরত বদীরের কজরলর মযানুয়াল অ্নুর্ায়ী মজবুর কেওয়া হরব। সরবরাহ েরা হরব. 
• 'কজল বফবলং কেশন' প্রেরের মূল উরেশয হল বদীরের সমারজর এেটি অ্ংশ েরা। 

সূত্র: েয বহদু 

 

বিহার েৃবষ বিশ্ববিদযালকয়র জাতীয় ফিবমনার 

কেন খবরর: 
• ববহার েৃবষ ববেববেযালয়, সবুরর আরয়াবজত জাতীয় কসবমনাররর ভািুণ য়াল উরদ্বাধনটি কেন্দ্রীয় েৃবষ ও 
েৃষে েলযার্ মন্ত্রী শ্রী নররন্দ্র বসং কতামর েররবেরলন৷ 

 

গুরুত্বপূর্ণ বেে: 

• ববহার এবগ্রোলিারাল ইউবনভাবসণটি, সবুরর এই বেররর জাতীয় কসবমনাররর বেম হল "রেেসই েৃবষর জনয পুবষ্ট্ 
বযবস্থাপনার কেৌশলগুবলরত সাম্প্রবতে উন্নয়ন: ভারতীয় কপ্রক্ষ্াপে"। 
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• এই বের 250 টিরও কববশ ববজ্ঞানী, গরবষে এবং বশক্ষ্ে েইু বেরনর বসরম্পাবজয়ারম অ্ংশগ্রহর্ েরররেন। 

• ববেববেযালয় জাতীয় কসবমনাররর ফলাফরলর উপর এেটি প্রবতরবেন ততবর েরররে। কেন্দ্রীয় ও রাজয সরোরগুবল 
কেরব এবং বররপারেণ র তরেযর বভবত্তরত ববেববেযালয়রে জানারনা হরব৷ কেেসই েৃবষর বেরে রারজযর কর্ উরেযাগগুবল 
কনওয়া হরে তারত আরও গবত বেরত উপর্ুি পেরক্ষ্প কনওয়া হরব৷ 

সূত্র: বপআইবব 

গুরুত্বপরূ্থ খির: ফখলাধ়ুলা 

ইবিরা গান্ধী ফেবডয়াকম 44তম দািা অ্বলবিয়াকডর জনয ঐবতহাবিে মশাল বরকল উকবাধন 

কেন খবরর: 

• 44তম োবা অ্বলবম্পয়ারির জনয ঐবতহাবসে মশাল বররল নতুন বেবের ইবদরা গান্ধী কেবিয়ারম প্রধানমন্ত্রী শ্রী 
নররন্দ্র কমাবে উরদ্বাধন েররন। 

 

গুরুত্বপূর্ণ বেে: 

• এই বের, প্রেমবাররর মরতা, অ্বলবম্পে ঐবতরহযর সারে বমল কররখ আন্তজণ াবতে োবা কফিাররশন-FIDE দ্বারা 
োবা অ্বলবম্পয়াি মশাল িালু েরা হরয়রে। 
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• সরেলরনর সময় গ্রযািমাোর ববেনােন আনরদর োরে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নররন্দ্র কমােীর দ্বারা উপস্থাবপত, 

মশালটি 40 বেন ধরর 75টি শহরর বনরয় র্াওয়া হরব কর্খারন প্রবতটি স্থারন সংবিষ্ট্ রারজযর োবা 
গ্রযািমাোররর োরে মশালটি হস্তান্তর েরা হরব। 

• এই মশারলর িূডান্ত গন্তবয কিন্নাইরয়র োরে মহাবাবলপুরম এবং এই বের 28 জলুাই কেরে 10 আগে 
কিন্নাইরত 44তম োবা অ্বলবম্পয়াি অ্নুবিত হরব৷ 

সূত্র: বনউজ অ্ন এয়ার 

গুরুত্বপরূ্থ বদন 

বিশ্ব শরর্ার্ী বদিি 

 

• প্রবত বের ২০রশ জনু জাবতসং  ববে শরর্ােী বেবস বহরসরব পাবলত হয়। 
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• 4 বিরসম্বর 2000-এ, UNGA (জাবতসংর র সাধারর্ পবরষে) দ্বারা 20 জনুরে ববে শরর্ােী বেবস বহসারব 
পালরনর জনয এেটি প্রস্তাব পাস েরা হরয়বেল এবং প্রেমবাররর মরতা, 20 জনু 2001-এ ববে শরর্ােী 
বেবস পালন েরা হরয়বেল। 

• ববে শরর্ােী বেবস উদ্বাস্তুরের েরষ্ট্র প্রবত সহানুভূবত এবং সহানুভূবত প্রিার েরার পাশাপাবশ তারের 
জীবন পুনগণেরন তারের সাহসরে সোন জানারনার এেটি সুরর্াগ বহরসরব পাবলত হয়। 

• 1951 সারল জাবতসং  েতৃণ ে সংগঠিত েনরভনশন অ্নুসারর, এেজন উদ্বাস্তু হল কসই বযবি বর্বন তার 
জাবত, ধমণ, জাতীয়তা, এেটি বনবেণষ্ট্ সামাবজে কগািীর সেসযতা বা রাজননবতে মতামরতর োররর্ বনপীডরনর 
গভীর ভরয়র োররর্ তার বাবড এবং কেশ কেরড পাবলরয়রেন। . 

• এ বেররর ববে শরর্ােী বেবরসর প্রবতপােয হল 'বনরাপত্তা কখাাঁজার অ্বধোর'। 

সূত্র: লাইভবমন্ট 
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