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 দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্ স 01.06.2022 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

1. ভারি ও বাাংলাদেদের মদযে বর্ণার ককা-অতর্ণদেেে কেফাদরন্স 

ককে খবদর: 

● সিলেলে ভারত ও বাাংোলেলের মলযে িীমান্ত িমন্বয় িলেেন অনুষ্ঠিত হলয়লে। 

 

গুরুত্বপূর্ ণ তবষয়সমূহ: 

● বর্ডার ক া-অসর্ডলনেন  নফালরন্স হে চার সেনবোপী এ ষ্ঠে িলেেন যা 2 রা জনু কেষ হলব। 

● ভারলতর পক্ষ কেল  এই িলেেলন বর্ডার সিস উসরষ্ঠে কফালি ডর ইন্সলপক্টর কজনালরে িুসমত 

েরলের কনতৃলে পাাঁচ িেলিের এ ষ্ঠে প্রসতসনসয েে অাংে কনয়। 

● বাাংোলেলের প্রসতসনসয েলের কনতৃলে রলয়লেন চট্টগ্রালমর আঞ্চসে   মান্ডার সিলেসর্য়ার 

কজনালরে তানভীর েসন কচৌযুরী। 
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● িীমান্ত বেবস্থাপনা ও সনরাপত্তা িাংক্রান্ত যাবতীয় সবষয় সনলয় আলোচনা  রাই এই িলেেলনর 

উলেেে। 

● বর্ডার ক াঅসর্ডলনেন  নলভনেলনর েক্ষেগুলোর মলযে রলয়লে অববযভালব প্রলবে, মাে  ও 

নারী ও সেশুিহ পেে পাচার, আন্তজডাসত  িীমালন্তর মলযে উন্নয়ন  ায ডক্রম এবাং BGB ও BSF-এর 

মলযে আস্থা বৃদ্ধি। 

 

সূত্র: News on Air 

2. ওয়ার্ল্ণ সাতমট অে ইেফরদমেে কতমটট (WSIS) কফারাম 2022 

ককে খবদর: 

● ক ন্দ্রীয় কযাোলযাে মন্ত্রী 30 কম কেল  3 জনু, 2022 পয ডন্ত িুইজারেোলন্ডর কজলনভালত 

ইন্টারনোেনাে কেসে সমউসনল েন ইউসনয়ন (ITU) এর কহর্ল ায়ােডালর আলয়াদ্ধজত ওয়ার্ল্ড 

ইনফরলমেন কিািাইষ্ঠে (WSIS) 2022-এর উলবাযনী অনুিালন কযাে কেন। 

 

গুরুত্বপূর্ ণ তবষয়সমূহ: 

● ভারত 1869 িাে কেল  ইন্টারনোেনাে কেসে সমউসনল েন ইউসনয়লনর িেিে এবাং ইউসনয়লনর 

সবষয় ও  ায ড োলপ িদ্ধক্রয়ভালব অাংেগ্রহে  রলে। 
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● ওয়ার্ল্ড িাসমে অন ইনফরলমেন  সমষ্ঠে কফারাম 2022 উন্নয়ন িম্প্রোলয়র জনে ICT-এর সবলের 

বৃহত্তম বাসষ ড  িমালবলের প্রসতসনসযে  লর। 

● তেে  সমষ্ঠে কফারাম 2022 এ ষ্ঠে ভাচচ ডয়াে ফম ডোলে 15 মাচড কেল  চােু  রা হলয়সেে, যার চূডান্ত 

িপ্তাহষ্ঠে 30 কম কেল  3 জনু 2022 পয ডন্ত িুইজারেোলন্ডর কজলনভায় আন্তজডাসত  

কেসে সমউসনল েন ইউসনয়ন িের েফতলর বসয ডত েরূবতী অাংেগ্রহলের িালে অনুষ্ঠিত 

হলয়সেে। 

● তেে  সমষ্ঠে কফারাম 2022 এর সেম হে "ICT for Welfare, Inclusion and Resilience: Information 

Committee Forum Collaboration to Accelerate Progress on the SDGs" 

 

সূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: ভারি 

3. প্রযােমন্ত্রীর কম ণসাংস্থাে সৃটি কম ণসূতি 

ককে খবদর: 

● প্রযানমন্ত্রীর  ম ডিাংস্থান িৃষ্ঠি  ম ডিূচী (PMEGP) মাইলক্রা, কু্ষদ্র ও মাঝাসর সেল্প মন্ত্রোেয়  তৃড  

2026 অে ডবের পয ডন্ত পাাঁচ বেলরর জনে অনুলমাসেত হলয়লে। 

 

গুরুত্বপূর্ ণ তবষয়সমূহ: 
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● প্রযানমন্ত্রীর  ম ডিাংস্থান িৃষ্ঠি  ম ডিূচী বতডমালন 2021-22 কেল  2025-26 পয ডন্ত পাাঁচ বেলরর জনে 

15তম অে ড  সমেলনর কময়াে পয ডন্ত অবোহত ো লব। 

● প্রযানমন্ত্রীর  ম ডিাংস্থান িৃষ্ঠি  ম ডিূসচর অযীলন, গ্রামীে সেল্প এবাং গ্রামীে এো ার িাংজ্ঞা পসরবতডন 

 রা হলয়লে, বতডমালন পঞ্চালয়সত রাজ প্রসতিালনর অযীনস্থ এো াগুসেল  গ্রামীে এো া সহিালব 

সবলবচনা  রা হলব, কযখালন কপৌরিভার অযীলন ো া এো াগুসেল  েহুলর এো া সহিালব 

সবলবচনা  রা হলব। 

● প্রযানমন্ত্রীর  ম ডিাংস্থান িৃষ্ঠি  ম ডিূচীর প্রযান উলেেে হে অ- ৃসষ খালত কু্ষদ্র-উলেোে স্থাপলন 

িহায়তা প্রোলনর মাযেলম িারা কেলে কব ার যুব লের  ম ডিাংস্থালনর িুলযাে িৃষ্ঠি  রা। 

● প্রযানমন্ত্রীর  ম ডিাংস্থান িৃষ্ঠি  ম ডিূচী 2008 িালে এ ষ্ঠে কক্রসর্ে-সেঙ্কর্ ভতচ ডস   ম ডিূসচ সহিালব 

চােু  রা হলয়সেে। 

● কয ক ানও বেদ্ধি যার বয়ি 18 বেলরর কবসে তারা এই প্র লল্পর িুসবযা কপলত পালরন, প্রযানমন্ত্রীর 

 ম ডিাংস্থান িৃষ্ঠি  ম ডিূসচর অযীলন, শুযুমাত্র নতচন ইউসনে প্রসতিার জনে িহায়তা প্রোন  রা হয়। 

 

সূত্র: The Hindu 

4. র্ািীয় তেক্ষােীতি তবষয়ক েইু তেেবোপী সদেলে 

ককে খবদর: 

● গুজরালের োন্ধীনেলর নোেনাে এর্চ ল েন পসেসি (NEP) 2020 বাস্তবায়লনর সবষলয় আলোচনার 

জনে সেক্ষামন্ত্রীলের েুই সেলনর িলেেলনর আলয়াজন  রা হলয়সেে। 
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গুরুত্বপূর্ ণ তবষয়সমূহ: 

● েুই সেনবোপী এই িলেেলনর েক্ষে হে জাতীয় সেক্ষানীসত 2020-এর বাস্তবায়ন, সু্কলে েক্ষতা বৃদ্ধি 

এবাং সর্দ্ধজোে উলেোেল  ক ন্দ্র  লর কেলের সেক্ষার বাস্তুতন্ত্রল  েদ্ধিোেী  রার সবষলয় 

আলোচনা  রা। 

● সবেো িমীক্ষা ক ন্দ্র (VSK) এবাং ভাস্করাচায ড নোেনাে ইনসিষ্ঠেউে ফর কেি অোসিল েন অোন্ড 

দ্ধজও-ইনফরলমষ্ঠেক্স (BISAG) েুসেলনর  ম ডিূসচলত জসডত মন্ত্রীরাও পসরেে ডন  রলবন। 

● ক ন্দ্রীয় সেক্ষামন্ত্রী যলম ডন্দ্র প্রযান এবাং রালজের েক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রলেখর িহ রাজে ও 

ক ন্দ্রোসিত অঞ্চেগুসের সেক্ষামন্ত্রীলেরও িলেেলন আমন্ত্রে জানালনা হলয়লে। 

 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: প্রতিরক্ষা 

5. MK-I তবয়ন্ড তভর্ুেয়াল করঞ্জ এয়ার টু এয়ার তমসাইল তসদেম 

ককে খবদর: 

● প্রসতরক্ষা মন্ত্র  ভারত র্ায়নাসম  সেসমলেলর্র িালে Astra Mk-I সবয়ন্ড সভজেুয়াে করঞ্জ এয়ার েচ  

এয়ার সমিাইে সিলিম এবাং ভারতীয় সবমান বাসহনী এবাং ভারতীয় কনৌবাসহনীর জনে িম্পস ডত 

িরঞ্জাম ক নার জনে এ ষ্ঠে চচ দ্ধি স্বাক্ষর  লরলে। 
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গুরুত্বপূর্ ণ তবষয়সমূহ: 

● এই চচ দ্ধিষ্ঠে ভারতীয় সবমান বাসহনী (IAF) বারা সবয়ন্ড সভজেুয়াে করলঞ্জর পাোপাসে সবলেেী 

উত্িগুসের উপর সনভডরতা হ্রাি  রার িময় কলাজ  মবোে এনলেজলমলন্টর জনে জাসর  রা 

 মীলের প্রলয়াজনীয়তার উপর সভসত্ত  লর ততসর  রা হলয়লে। 

● Astra Mk-I BVR AAM কক্ষপোস্ত্রষ্ঠে প্রসতরক্ষা েলবষো ও উন্নয়ন িাংস্থা (DRDO) বারা কেেীয়ভালব 

সর্জাইন এবাং ততসর  রা হলয়লে। 

● অোস্ট্রা কক্ষপোস্ত্রষ্ঠে েলের কচলয় চারগুে কবসে েসতলত ভ্রমে  রলত পালর এবাং অোস্ট্রা 

কক্ষপোস্ত্রষ্ঠে িলব ডাচ্চ 20 স লোসমোর উচ্চতায় কপৌৌঁোলত পালর। 

 

সূত্র: News on Air 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: পুরস্কার 

6. সাহতসকিার পুরস্কার 

ককে খবদর: 
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● ভারলতর রাষ্ট্রপসত শ্রী রাম নাে ক াসবন্দ রাষ্ট্রপসত ভবলন আলয়াদ্ধজত সর্লফন্স কর্ল ালরেন 

কিসরমসন-2022 (কফজ II) এ িাহসি তার পুরস্কার এবাং সবসেি পসরলষবা পুরস্কার প্রোন  লরন। 

 

গুরুত্বপূর্ ণ তবষয়সমূহ: 

● রাষ্ট্রপসত ভবলন িেস্ত্র বাসহনী, ক ন্দ্রীয় িেস্ত্র পুসেে বাসহনী এবাং রাজে / ক ন্দ্রোসিত পুসেে 

 মীলের রাষ্ট্রপসত শ্রী রামনাে ক াসবন্দ আলয়াদ্ধজত প্রসতরক্ষা িজ্জা অনুিান -2022 (সবতীয় 

পয ডায়) এ এ ষ্ঠে  ীসতড চক্র (মরলোত্তর) এবাং আেষ্ঠে মরলোত্তর িহ 14 ষ্ঠে কেৌয ড চক্র িরবরাহ  রা 

হলয়লে। 

● 13ষ্ঠে পরম সবসেি কিবা কমলর্ে এবাং 29ষ্ঠে সত সবসেি কিবা কমলর্েও রাষ্ট্রপসত  তৃড  বেসতক্রমী 

কিবার জনে প্রোন  রা হলয়লে। 

 

সাংতিি িথ্েসমূহ 

ভারদি সাহতসকিার পুরস্কাদরর ইতিহাস: 

● স্বাযীনতার পর, প্রেম সতনষ্ঠে িাহসি তার পুরষ্কার পরমবীর চক্র, মহাবীর চক্র এবাং বীর চক্র 

1950 িালের 26 জানুয়াসর ভারত ির ার  তৃড  প্রবসতডত হলয়সেে, যা 1947 িালের 15 আেি 

কেল   ায ড র হলয়সেে। 
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● পরবতী ালে, অলো  চক্র লাি-I, অলো  চক্র লাি-II এবাং অলো  চক্র লাি-III - 1952 িালে 

আরও সতনষ্ঠে িাহসি তার পুরষ্কার চােু  রা হলয়সেে, যা 1947 িালের 15 ই আেি কেল  

 ায ড র বলে মলন  রা হলয়সেে। 

● 1967 িালের জানুয়াসর মালি, এই পুরষ্কালরর নাম পসরবতডন  লর যোক্রলম অলো  চক্র,  ীসতড 

চক্র এবাং কেৌয ড চক্র রাখা হয়। 

সূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ ণ বেক্তিত্ব 

7. প্রদফসর ভীম তসাং 

 

● জেু ও  াশ্মীর নোেনাে পোন্থাি ড পাষ্ঠেডর িুসপ্রলমা প্রলফির ভীম সিাং প্রয়াত হলয়লেন। 

● অযোপ  ভীম সিাং 1941 িালের আেলি জেুর রামনের এো ায় জন্মগ্রহে  লরন। 

● পোন্থাি ড পাষ্ঠেড 23 মাচড 1982 িালে অযোপ  ভীম সিাং তার স্ত্রী জয় মাো এবাং অনোনে 

িহলযােীলের িালে প্রসতিা  লরসেলেন। 

● প্রলফির ভীম সিাং জেু ও  াশ্মীর নোেনাে পোন্থাি ড পাষ্ঠেডর িভাপসত সহলিলব 2012 িাে পয ডন্ত 30 

বের োসয়ে পােন  লরন যার পলর সতসন তার ভাইলপা হষ ড কেব সিাংল  এই পে কেন। 

● সতসন এ ষ্ঠে কমােরিাইল লে সবে ভ্রমলের সবষলয় অযোপ  ভীম সিাং-এর সপি সমেন িারা সবে 

বইষ্ঠেও সেলখলেন, কযখালন সতসন 130ষ্ঠে কেলের ভ্রমলের বে ডনা সেলয়লেন। 

 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 
 

 

সূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ ণ তেে 

8. তবশ্ব েগু্ধ তেবস 2022 

 

● প্রসত বের জনু মালির প্রেম সেনষ্ঠে সবে েুগ্ধ সেবি সহলিলব পাসেত হয়। 

● সবে েুগ্ধ সেবি 2001 িালে খােে ও  ৃসষ িাংস্থা (FAO) বারা প্রেম পাসেত হলয়সেে। 

● সবে েুগ্ধ সেবলির উলেেে হে েুগ্ধ খালতর িালে িম্পস ডত  ায ডক্রলমর প্রসত েৃষ্ঠি আ ষ ডে  রার 

এ ষ্ঠে িুলযাে প্রোন  রা। 

● সবে েুগ্ধ সেবি 2022-এর সেম হে জেবাযু় পসরবতডলনর িাং ে এবাং  ীভালব েুগ্ধ খাত গ্রলহ এর 

প্রভাব  মালত পালর তার প্রসত েৃষ্ঠি আ ষ ডে  রা। 

● সবে েুগ্ধ সেবলির েক্ষে হে েুগ্ধ খাতল  কে িই  রার জনে সগ্রনহাউি েোি সনে ডমন হ্রাি এবাং 

বজডে বেবস্থাপনা উন্নত  লর আোমী 30 বেলর 'কর্ইসর কনে দ্ধজলরা' অজডন  রা। 

 

সূত্র: Jansatta 
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