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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেয়ার্ স 02.06.2022 
                                           গুরুত্বপরূ্ণ খবর: আন্তর্ণ াতিক 

 

স্টকহ োহে অনুষ্ঠিত ইন্ডোষ্ঠি সলষ্ঠস্টস আহলোচনো 
ককন খবহে: 

• ভোেত এবং সুইহেন স্টকহ োহে ইন্ডোষ্ঠি সলষ্ঠস্টস েোযোলহেে আহযোজন কহেহে তোহেে ক ৌথ উহেযোে 
ষ্ঠলেোেষ্ঠিপ ফে ইন্ডোষ্ঠি ট্রোনষ্ঠজিন (ষ্ঠলে আইটি) এে অংি ষ্ঠ হসহব। 

গুরুত্বপূর্ণ ষ্ঠেক: 

• ষ্ঠলেোেষ্ঠিপ ফে ইন্ডোষ্ঠি ট্রোনষ্ঠজিন উহেযোে কসই কেত্রগুষ্ঠলহত কফোকোস কহে ক গুষ্ঠল ষ্ঠবশ্ববযোপী জলবোযু 
অযোকিন এে  েূল কস্টকহ োল্ডোে এবং ষ্ঠনষ্ঠেণষ্ট  স্তহেহপে প্রহযোজন৷ স্টকহ োহে ইন্ডোষ্ঠি সলষ্ঠস্টস েোযোলহেে 
সেয COP27 এে এহজন্ডো ষ্ঠনর্ণোের্ কেো  হযহে। 
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• জোপোন এবং েষ্ঠের্ আষ্ঠিকোও এই বেে নতুন সেসয ষ্ঠ সোহব ষ্ঠলেোেষ্ঠিপ ফে ইন্ডোষ্ঠি ট্রোনষ্ঠজিন উহেযোহে 
ক োে ষ্ঠেহযহে, 37টি কেি এবং ককোম্পোষ্ঠনে কোহে ষ্ঠলেোেষ্ঠিপ ফে ইন্ডোষ্ঠি ট্রোনষ্ঠজিন উহেযোহেে কেোট 
সেসযপে গ্র র্ কহেহে। 

• ইহভন্ট চলোকোলীন, ভোেত 2022-23 এে জনয বোস্তবোযহনে জনয অগ্রোষ্ঠর্কোহেে উপে কেোলহটষ্ঠবহলে 
সভোপষ্ঠতত্ব কহেষ্ঠেল, ক খোহন সেস্ত বক্তো জলবোযু অযোকিন কক  ত্বেোষ্ঠিত কেোে প্রহযোজনীযতোে উপে কজোে 
ষ্ঠেহযষ্ঠেহলন। 

সূত্র: ষ্ঠপআইষ্ঠব 

গুরুত্বপূর্ণ খবে: ভোেত 

একোহেষ্ঠেক প্রকোিনোে েেতো বোডোহত একটি স্বল্পহেযোেী প্রষ্ঠিের্ ককোহসণে 
আহযোজন কেো 
ককন খবহে: 

• 1কি জনু কথহক 30কি জনু 2022 সেযকোহল CSIR- নযোিনোল ইনষ্ঠস্টটিউট অফ সোহযন্স কষ্ঠেউষ্ঠনহকিন 
অযোন্ড পষ্ঠলষ্ঠস ষ্ঠেসোচণ  (NISPAR) এে েহবষর্ো জোনণোল ষ্ঠবভোে দ্বোেো আহযোষ্ঠজত "একটি স্বল্প-হেযোেী প্রষ্ঠিের্ 
ককোহসণে েোর্যহে একোহেষ্ঠেক প্রকোিনোে েেতোে প্রচোে" সম্পষ্ঠকণ ত কযোষ্ঠেযোে েহবষর্ো ইন্টোনণষ্ঠিপ কপ্রোগ্রোে। 
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গুরুত্বপূর্ণ ষ্ঠেক: 

• এই ইন্টোনণষ্ঠিপটি ষ্ঠবজ্ঞোন ও প্রহকৌিল েহবষর্ো কবোেণ  (SERB) দ্বোেো স্পন্সে কেো  হযহে ষ্ঠবজ্ঞোন ও প্র ুষ্ঠক্ত 
ষ্ঠবভোে (DST), ভোেত সেকোহেে ত্বষ্ঠেত ষ্ঠবজ্ঞোন বৃষ্ঠিকো প্রকহল্পে অর্ীহন। 

• এই ইন্টোনণষ্ঠিপ কপ্রোগ্রোহেে েূল উহেিয  ল অংিগ্র র্কোেীহেে পোষ্ঠিতযপূর্ণ এবং জনষ্ঠপ্রয ষ্ঠবজ্ঞোহনে কলখোগুষ্ঠল 
সম্পহকণ  জোনোে সুহ োে কেওযো। 

• এই েহবষর্ো ইন্টোনণষ্ঠিপ কপ্রোগ্রোহে অফলোইন কেোহেে েোর্যহে ষ্ঠবষ্ঠভন্ন ষ্ঠবশ্বষ্ঠবেযোলয এবং কহলহজে ষ্ঠপষ্ঠজ এবং 
ষ্ঠপএইচষ্ঠে উভয ককোহসণে 5 জন অংিগ্র র্কোেী অংিগ্র র্ কহেষ্ঠেল। 

• এই ইন্টোনণষ্ঠিপ কপ্রোগ্রোহেে অর্ীহন, অংিগ্র র্কোেীহেে েহবষর্ো কেটোহক সূষ্ঠচবদ্ধ প্রকোিনোয রূপোন্তে, েহবষর্োে 
পোিুষ্ঠলষ্ঠপ ততষ্ঠে কথহক প্রকোিনো প ণন্ত প্রষ্ঠিযোকেহর্ে এক্সহপোজোে, অনুষ্ঠলষ্ঠপ সম্পোেনো সম্পষ্ঠকণ ত ককৌিলগুষ্ঠলে 
জ্ঞোন, েহবষর্োপত্র এবং সোষ্ঠ হতযে সোেসংহেপ কলখোে এবং একটি েঢৃ় আগ্র  বৃষ্ঠদ্ধে ষ্ঠবষহয প্রহযোজনীয জ্ঞোন 
থোকহব। তবজ্ঞোষ্ঠনক এবং প্রহকৌিল েহবষর্ো কসইসোহথ এই এলোকোয প্র ুষ্ঠক্তেত অন্তেৃণ ষ্ঠষ্ট প্রেোন. 

Source: PIB 

'75 উহেযোক্তো সহেলন এবং 75টি কেিীয প্রোষ্ঠর্সম্পে জোত প্রেিণনী' 
ককন খবহে: 

• 75টি উহেযোক্তো সহেলন এবং 75টি আষ্ঠেবোসী প্রোষ্ঠর্সম্পে জোত প্রেিণনী কপ্রোগ্রোে, ককন্দ্রীয েৎসয, পশুপোলন 
এবং েগু্ধজোত সম্পহেে  েন্ত্রী শ্রী পুরুহষোিে রুপোলো দ্বোেো আহযোষ্ঠজত, নযোষ্ঠেষ্ঠিহত উহদ্বোর্ন কেো  হযষ্ঠেল৷ 

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


www.byjusexamprep.com 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                      

 

গুরুত্বপূর্ণ ষ্ঠেক: 

• আজোষ্ঠে কো অেৃত েহ োৎসহবে অর্ীহন েৎসয, পশুপোলন ও েগু্ধজোত েন্ত্রক এই সহেলন আহযোজন কহেহে। 

• সহেলনটি ষ্ঠতনটি প্র ুষ্ঠক্তেত ষ্ঠবষযষ্ঠভষ্ঠিক কসিহনে উপে েষৃ্ঠষ্ট ষ্ঠনবদ্ধ কহে - "উৎপোেনিীলতো বৃষ্ঠদ্ধ এবং 
পশু স্বোহযযে উন্নষ্ঠত, েূলয সংহ োজন এবং বোজোে সম্পকণ  এবং উদ্ভোবন এবং প্র ুষ্ঠক্ত"। 

• এই সহেলহনে েূল উহেিয  ল কৃষকহেে আয বৃষ্ঠদ্ধ কেো,  ষ্ঠেও বতণ েোহন পশুপোলন খোহত বৃষ্ঠদ্ধে  োে 
আট িতোংি। 

• কনফোহেহন্সে উহেিয  ল ষ্ঠবহিষভোহব েগু্ধ ও কপোষ্ঠি খোেোষ্ঠে, উদ্ভোবনী উহেযোক্তো, স্টোটণ আপ এবং ষ্ঠিহল্পে 
ষ্ঠবষহয আহলোচনো কেো। 

• সহেলহনে সেয ককন্দ্রীয েৎসয, পশুপোলন ও েুগ্ধজোত সম্পহেে  েন্ত্রী শ্রী পুরুহষোিে রুপোলো ২য স্টোটণ -
আপ গ্রযোন্ড চযোহলহেে ষ্ঠবজযীহেেহক কেিত্ব পুেস্কোে প্রেোন কহেন। 

সূত্র: ষ্ঠনউজ অন এযোে 

গুরুত্বপূর্ণ News: State 

আেোে পযোে আেোে অষ্ঠর্কোে কপ্রোগ্রোে 
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• কলহ  নযোিনোল বযোঙ্ক ফে এষ্ঠগ্রকোলচোে অযোন্ড রুেোল কেহভলপহেন্ট-নোবোেণ  দ্বোেো েোই পযোে েোই েোইটস 
কপ্রোগ্রোে চোলু কেো  হযহে। 

• েোই পযোে েোই েোইটস কপ্রোগ্রোে NABARD-এে NAB প্রষ্ঠতষ্টোহনে েোর্যহে শুরু  হযহে। 

• এই কপ্রোগ্রোহেে েূল লেয  ল ষ্ঠবষ্ঠভন্ন বযহসে েষ্ঠ লোহেে জনয উপ ুক্ত সযোষ্ঠনটোষ্ঠে পযোে ততষ্ঠে কেো। 

• েোই পযোে েোই েোইটস কপ্রোগ্রোহেে লেয  ল েোষ্ঠসক স্বোযযষ্ঠবষ্ঠর্ে েোর্যহে গ্রোেীর্ েষ্ঠ লোহেে অথণননষ্ঠতক 
েেতোযন কেো। 

• কেহিে অথণননষ্ঠতক উন্নযহন নোেীহেে অংিগ্র হর্ে সুহ োে প্রেোহনে লহেয NABARD দ্বোেো এই কেণসূষ্ঠচে 
আহযোজন কেো  হযহে। 

সূত্র: ষ্ঠনউজ অন এযোে 

গুরুত্বপূর্ণ খবে: অথণনীষ্ঠত 

ভোেহতে ষ্ঠজষ্ঠেষ্ঠপ বৃষ্ঠদ্ধ 
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ককন খবহে: 

• জোনুযোষ্ঠে-েোচণ  সেহযে েহর্য ভোেহতে কেোট কেিজ উৎপোেন (ষ্ঠজষ্ঠেষ্ঠপ) প্রবৃষ্ঠদ্ধ 4.1%-এে চতুথণ -
তত্রেোষ্ঠসক সবণষ্ঠনম্ন। 

 

গুরুত্বপূর্ণ ষ্ঠেক: 

• জোনুযোষ্ঠে-েোচণ  সেহযে েহর্য ভোেহতে কেোট কেিজ উৎপোেন (GDP) বৃষ্ঠদ্ধ আহেে তত্রেোষ্ঠসহকে 5.4% এে 
তুলনোয 4.1% এ েোাঁষ্ঠডহযহে৷ 

• বতণ েোন পষ্ঠেসংখযোন অনু োযী পুহেো বেহেে ষ্ঠজষ্ঠেষ্ঠপ প্রবৃষ্ঠদ্ধ 8.7% 

• এটি কফব্রুযোষ্ঠেহত অনুেোন কেো 8.9% বৃষ্ঠদ্ধে কচহয কে। 

• অথণনীষ্ঠতহত গ্রস ভযোলু অযোহেে (GVA) 2021-22 সোহলে জনয 8.1%  হব বহল অনুেোন কেো  হযহে,  ো 
জোতীয পষ্ঠেসংখযোন অষ্ঠফস (NSO) দ্বোেো অনুেোন কেো 8.3% কথহক সোেোনয কে৷ 
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• সংহ োে-ষ্ঠনভণ ে এবং কেণসংযোন-ষ্ঠনষ্ঠবড বোষ্ঠর্জয, ক োহটল, পষ্ঠেব ন, ক োেোহ োে এবং সম্প্রচোে কসক্টে 
সম্পষ্ঠকণ ত পষ্ঠেহষবোগুষ্ঠল প্রোক-ে োেোেী স্তহেে নীহচ, এখনও 2019-20 সোহলে GVA স্তহেে তুলনোয 11.3% কে৷ 

সূত্র: েয ষ্ঠ নু্দ 

েভনণহেন্ট-এ-েোহকণ টহেস (GeM) 

 

 

ককন খবহে: 

• ককন্দ্রীয েষ্ঠন্ত্রসভো সেবোয সষ্ঠেষ্ঠতগুষ্ঠলহক েভনণহেন্ট-ই-েোহকণ টহেস (GeM) েযোটফহেণ পর্য ষ্ঠবষ্ঠি কেোে 
অনুেষ্ঠত কেওযোে একটি প্রস্তোব অনুহেোেন কহেহে৷ 

গুরুত্বপূর্ণ ষ্ঠেক: 

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


www.byjusexamprep.com 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                      

• ককন্দ্রীয েষ্ঠন্ত্রসভো প্রেি সেষ্ঠতে উহেিয  ল 8.5 লে সেবোয সষ্ঠেষ্ঠতে সোহথ  ুক্ত 27 ককোটি কলোকহক 
উপকৃত কেো। 

• েভনণহেন্ট-এ-েোহকণ টহেহসে সো োহ য, েুদ্র ও েোঝোষ্ঠে েুদ্র ষ্ঠিল্পগুষ্ঠল কিতো পোহব এবং এটি "Vocal for 

Local" এবং স্ব-ষ্ঠনভণ ে ভোেহতে সম্ভোবনোে প্রচোহে স োযতো কেহব। 

• েভনণহেন্ট-এ-েোহকণ টহেস (GeM) 2017 সোহল চোলু কেো  হযষ্ঠেল, GeM  ল একটি ওযোন-স্টপ কপোটণ োল  ো 
সোর্োের্ভোহব বযবহৃত পর্য ও পষ্ঠেহষবোগুষ্ঠলে অনলোইন িহযে সুষ্ঠবর্োহথণ। 

সূত্র: েয ষ্ঠ নু্দ 

গুরুত্বপূর্ণ খবে: পষ্ঠেহবি 

নযোিনোল থোেণোল পোওযোে কহপণোহেিন ষ্ঠলষ্ঠেহটহেে জীবনবষ্ঠচত্রয নীষ্ঠত 

ককন খবহে: 

নযোিনোল থোেণোল পোওযোে কহপণোহেিন ষ্ঠলষ্ঠেহটে (এনটিষ্ঠপষ্ঠস ষ্ঠলষ্ঠেহটে) দ্বোেো জীবনবষ্ঠচত্রয সংেের্, পুনরুদ্ধোে 
এবং বর্ণহনে জনয একটি বযোপক আপহেট কেো জীবনবষ্ঠচত্রয নীষ্ঠত 2022 জোষ্ঠে কেো  হযহে। 
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গুরুত্বপূর্ণ ষ্ঠেক: 

• প্রস্তোষ্ঠবত নতুন নীষ্ঠতে েূল উহেিয  ল নযোিনোল থোেণোল পোওযোে কহপণোহেিন ষ্ঠলষ্ঠেহটহেে েূলর্োেোয 
জীবনবষ্ঠচত্রয আনো। 

• জীবনবষ্ঠচত্রয নীষ্ঠতটি নযোিনোল থোেণোল পোওযোে কহপণোহেিন ষ্ঠলষ্ঠেহটে গ্রুহপে সকল সেসযহক জীবনবষ্ঠচহত্রযে 
কেহত্র ষ্ঠনর্ণোষ্ঠেত লেয অজণ হন অবেোন েোখহত উত্সোষ্ঠ ত কেোে জনয ষ্ঠেজোইন কেো  হযহে। 

• এই নীষ্ঠতে লেয  ল ককোম্পোষ্ঠনে বযবসোষ্ঠযক ষ্ঠিযোকলোহপে বোইহে জীবনবষ্ঠচহত্রযে যোনীয েষ্ঠতে সম্ভোবনো  
পদ্ধষ্ঠতেতভোহব আহলোচনো কেো৷ 

সম্পষ্ঠকণ ত তথয: 

জীবনবষ্ঠচত্রয ষ্ঠক? 

• জীবনবষ্ঠচত্রয বলহত উষ্ঠদ্ভে, প্রোর্ী, বযোকহটষ্ঠেযো এবং েত্রোক স  পৃষ্ঠথবীহত জীষ্ঠবত প্রজোষ্ঠতে তবষ্ঠচত্রযহক 
কবোঝোয। 

• পৃষ্ঠথবীে জীবনবষ্ঠচত্রয এতটোই সেৃদ্ধ ক  অহনক প্রজোষ্ঠত এখনও আষ্ঠবষৃ্কত  যষ্ঠন, এবং েভুণ োেযজনক েোনুহষে 
ষ্ঠিযোকলোহপে কোেহর্ অহনক প্রজোষ্ঠত ষ্ঠবলুষ্ঠিে ঝুাঁ ষ্ঠকহত েহযহে,  ো পৃষ্ঠথবীে ে ৎ জীবনবষ্ঠচত্রযহক হুেষ্ঠকে েুহখ 
কফহলহে। 

সূত্র: ইষ্ঠন্ডযোন এক্সহপ্রস 

আজোেবোইজোহনে বোকুহত অনুষ্ঠিত ISSF ষ্ঠবশ্বকোপ 
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• ইলোহভষ্ঠনল ভোলোষ্ঠেভোন, েষ্ঠেতো এবং কেযো আেেওযোহলে ভোেহতে েল আজোেবোইজোহনে বোকুহত শুটিং 
ষ্ঠবশ্বকোহপ 10 ষ্ঠেটোে এযোে েোইহফল ইহভহন্ট স্বর্ণপেক ষ্ঠজহতহে। 

• বোকুহত অনুষ্ঠিত ISSF ষ্ঠবশ্বকোহপ এটি ভোেহতে প্রথে পেক। 

• কটোষ্ঠকও অষ্ঠলষ্ঠম্পযোন এলোহভষ্ঠনল ভোলোষ্ঠেভোহনে একটি েেুণ োন্ত পোেফেেযোহন্সে কনতৃহত্ব, ভোেত কসোনোে পেক 
েযোহচ কেনেোকণ হক 17-5-এ পেোষ্ঠজত কহে কসোনোে পেক ষ্ঠজহতহে। 

•  োইহ োক, আজোেবোইজোহনে বোকুহত অনুষ্ঠিত ISSF ষ্ঠবশ্বকোহপ, পুরুষহেে 10 ষ্ঠেটোে এযোে েোইহফল েল করোে 
পেহকে েযোহচ কিোহযষ্ঠিযোে কোহে 16-10 ক হেহে। 

• বোকুহত ISSF ষ্ঠবশ্বকোপ 6 জনু কিষ  হব এবং েোইহফল ইহভন্ট 4 জনু কিষ  হব৷ 

সূত্র: জনসিো 

গুরুত্বপূর্ণ খবে: কখলোরু্লো 
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