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গুরুত্বপূর্ ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

ভারি ও সেনেগানের মনযে েমন ািা স্মারক স্বাক্ষতরি হন়েনে 

কেন খবরে: 

ভােত ও কেরনগাল োাংসৃ্কততে তবতনময়, যুব তবষয়ে েহরযাতগতা এবাং অতিোেরেে জনয তভো-মুক্ত বযবস্থাে 

তবষরয় ততনটি েমর াতা স্মােে স্বাক্ষে েরেরে। 

 

 

গুরুত্বপূর্ ণ তিক: 

● এই চুক্তক্তগুতল এমন এে েমরয় স্বাক্ষতেত হরয়রে যখন উভয় কেশ েূিননততে েম্পরেেে 60 বেে 

উেযাপন েেরে। 

● ভােত ও কেরনগারলে মরযয স্বাক্ষতেত চুক্তক্ত েুটি কেরশে মরযয তিপাতক্ষে অাংশীোতেত্বরে আেও 

কজােোে েোে লরক্ষয, যাে মরযয- 
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● প্রথম MOU েূিননততে এবাং অতিতেয়াল পােরপািেযােীরেে জনয তভো-মুক্ত বযবস্থাে োরথ 

েম্পতেেত। 

● তিতীয় চুক্তক্তটি 2022-26 েমরয়ে জনয োলচাোল এক্সরচঞ্জ কপ্রাগ্রাম (CEP) এে পুনন েবীেেণ 

োংক্রান্ত। 

● তৃতীয় েমর াতা স্মােেটি যুব তবষয়ে তিপাতক্ষে েহরযাতগতা বৃক্তিে োরথ েম্পতেেত। 

● ভােত ও কেরনগারলে মরযয তিপাতক্ষে বাতণজয $1.5 তবতলয়ন, যা গত বেরে 37% বৃক্তি কপরয়রে। 

● কপ্রাগ্রাম চলাোলীন, ভােত ডাোরে কেন্টাে িে এন্টােরপ্রনােতশপ কেতনাং অযান্ড কডরভলপরমন্ট 

(CEDT) এে আপরগ্ররডে তিতীয় যাপ অনুরমােন েরেরে। 

েূত্র: িে তহন্দ ু

 

ে়োতিতিনি ভারি ও ইেরান়েনের মনযে তিপাতক্ষক আনোচো অেুষ্ঠিি হন়েনে 

সকে খবনর: 

ভােরতে প্রততেক্ষা মন্ত্রী শ্রী োজনাথ তোং এবাং ইেোরয়রলে প্রততেক্ষা মন্ত্রী শ্রী কবঞ্জাতমন গযান্টরজে মরযয 

নতুন তেল্লীরত তিপাতক্ষে আরলাচনা অনুটিত হরয়রে। 
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গুরুত্বপূর্ ণ তিক: 

মূে তবষ়েগুনো: 

● নয়াতেতল্লরত অনুটিত তিপক্ষীয় আরলাচনাে মূল উরেশয হ'ল প্রততেক্ষা েম্পতেেত েমস্ত কক্ষরে 

েহরযাতগতা বাডারনা, ভতবষযরতে প্রযুক্তক্ত এবাং প্রততেক্ষা েহ-উৎপােরন গরবষণা ও উন্নয়রনে 

তেরে মরনাতনরবশ েো। 

● তিপাতক্ষে আরলাচনাে েময়, প্রততেক্ষা েহরযাতগতাে প্রততটিত  োঠারমারে আেও শক্তক্তশালী 

েোে জনয উভয় কেশই প্রততেক্ষা েহরযাতগতাে ভােত-ইেোরয়ল েৃটিভতি গ্রহণ েরেরে। 

● তিপাতক্ষে আরলাচনাে আরগ, ইেোরয়রলে প্রততেক্ষামন্ত্রী তমিঃ কবঞ্জাতমন গযান্টজরে 

ঐততহযগতভারব ভােতীয় কেনাবাতহনী গাডে অি অনাে তহোরব উপস্থাপন েরেতেল। 

● েুই কেরশে মরযয প্রততেক্ষা েম্পেে কজােোে েোে পাশাপাতশ এ বেে ভােত ও ইজোরয়রলে 

মরযয আনুিাতনে েূিননততে েম্পেে স্থাপরনে 30 তম বাতষ েেীে লরক্ষয ইজোরয়রলে 

প্রততেক্ষামন্ত্রীে এিাই প্রথম ভােত েিে। 

েূত্র: PIB 

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


3www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 

দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্ স  03.06.2022 
 

                                                                                                                                      
 

 

 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: ভারি 

আবাতেক তিক্ষা প্রকল্প (সেিা) 

সকে েংবাি: 

কেন্দ্রীয় োমাক্তজে নযায় তবচাে ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী ডিঃ বীরেন্দ্র েুমাে িাো লক্ষযযুক্ত এলাোয় উচ্চ 

তবেযালরয়ে তশক্ষাথীরেে জনয আবােন তশক্ষা প্রেল্প (কেিা) চালু েো হরয়তেল। 

 

 

 

 

● মূল তবষয়গুরলা: 
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● ভােরতে োংতবযারন বতণ েত নীততমালাে তনরেেশে নীতত (DPSP)অনুোরে, তিতেতল জাততে েতেদ্রতম 

তশক্ষাথীরেে জনয মানেম্মত তশক্ষা ও েুরযাগ প্রোরনে লরক্ষয লক্ষযযুক্ত এলাোে তশক্ষাথীরেে 

জনয আবাতেে তশক্ষা প্রেল্প (কেিা) চালু েো হরয়রে। 

● আওয়াতেয়া তশক্ষা কযাজনা (কেিা) এে আওতায়, তিতশতল জাতত েম্প্রোরয়ে এমন কমযাবী েতেদ্র 

তশক্ষাথীরেে যারেে তপতামাতাে বাতষ েে আয় 2.5 লক্ষ িাো পয েন্ত, তারেে নবম কেতণ কথরে িােশ 

কেতণ পয েন্ত তবনামূরলয আবাতেে তশক্ষা প্রোন েো হরব। 

● এই প্রেরল্পে অযীরন, নযাশনাল কিতটাং এরজক্তি (এনটিএ) িাো "কেিা" এে জনয জাতীয় 

প্ররবতশো পেীক্ষাে (কনিে) এেটি স্বচ্ছ পিততে মাযযরম প্রতত বেে োজয / কেন্দ্রশাতেত 

অঞ্চলগুতলরত কমযাবী তিতশতল জাতত তশক্ষাথীরেে এেটি তনতেেি োংখযা (প্রায় 3000)। তনব োচন েো 

হরব। 

● এই প্রেরল্প পডুয়ারেে মান তনক্তিত েেরতই নযাশনাল কিতটাং এরজক্তি (এনটিএ) েব েভােতীয় 

প্ররবতশো পেীক্ষাে তভতিরত পডুয়ারেে েন্ধান কনরব । 

 

● তেতবএেই-ে অতযভুক্ত কেো পােিতম োং কবেেোেী আবাতেে সু্কলগুতল তনম্নতলতখত 

পযাোতমিােগুতলে তভতিরত তনব োচন েো হরব- 

● সু্কলটি েমপরক্ষ গত 5 বেে যরে োয েক্রম  থাো উতচত 

● সু্কল কবারডেে 75% এেও কবতশ গত 3 বেে যরে েশম এবাং িােশ কেতণরত িলািল েরেরে 

● নবম ও এোেশ কেতণরত এেতে তশক্ষাথীরেে অতততেক্ত ভততেে জনয তবেযালয়গুতলরত পয োপ্ত 

পতেোঠারমা থাো উতচত। 

 

েূত্র: The Hindu 

তপএম-গতি িক্তির অযীনে 13 ষ্ঠি সরে প্রকল্প 

সকে েংবাি: 

েয়লা মন্ত্রে তপএম-গতত শক্তক্তে অযীরন 13 টি কেল প্রেল্প শুরু েরেরে, যাে মরযয চােটি কেল প্রেল্পরে 

উচ্চতে প্রভাব তবভারগে আওতায় অন্তভুেক্ত েো হরয়রে। 
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মূে তবষ়েগুনো: 

● 2021 োরলে অরটাবেমারে প্রযানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র কমােী পতেোঠারমা উন্নয়রনে জনয জাতীয় 

মাটাে প্ল্যান ক ে েূচনা েরেন, যাে উরেশয তেল তবতভন্ন মন্ত্রেরে এেক্তেত েো এবাং 

পতেোঠারমা কযাগারযাগ প্রেল্পগুতলে েুোংহত পতেেল্পনা ও েমতিত রূপায়ণ। 

● তপএম-গতত শক্তক্ত কযাজনাে মূল উরেশয হল তবতভন্ন মন্ত্রে এবাং োজয েেোেগুতলে পতেোঠারমা 

প্রেল্পগুতল েভাে েো এবাং ভূ-তাক্তিে পতেেল্পনা েেঞ্জামগুতল েহ আেও তবে্তৃতভারব 

প্রযুক্তক্তরে োরজ লাগারনা। 

● প্রযানমন্ত্রী গতত শক্তক্তে লক্ষয পূেরণে জনয, েয়লা মন্ত্ররেে পক্ষ কথরে মাতিরমাডাল োংরযাগ 

তবোরশে পাশাপাতশ প্রততটি প্রেরল্পে জনয হাতেরয় যাওয়া অবোঠারমা তচতিত েোে জনয 13 টি 

কেল প্রেল্প গ্রহণ েো হরয়রে। 

● এই প্রেরল্পে অযীরন, এনএমতপ কপািোরল উচ্চ প্রভাব প্রেল্পগুতলে অযীরন চােটি কেল প্রেল্প 

েিলভারব পতেেল্পনা েো হরয়রে যা  াডখণ্ড ও ওতডশা োরজয উন্নত েো হরব, যাে মূল লক্ষয 

েমস্ত বাতণক্তজযে খতনেতমেরেে জনয দ্রুত েেবোহ এবাং তবে্তৃত োংরযাগ।  

েূত্র: ইক্তি়োে এক্সনপ্রে 

"উত্তর-পূব ণ অঞ্চে এবং তেতকনম এমএেএমইগুতের প্রচার" 

সকে েংবাি: 
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উৎপােন ও প্রততরযাতগতা বৃক্তিে লরক্ষয কেন্দ্রীয় েেোে "উিে-পূব ে অঞ্চল ও তেতেরম 

এমএেএমইগুতলরে উন্নীত েো" কেন্দ্রীয় খারতে প্রেরল্পে জনয নতুন তনরেেতশো অনুরমােন েরেরে। 

 

 

 

● মূে তবষ়েগুনো: 

● কেন্দ্রীয় েেোে েতৃেে প্রোতশত "উিে-পূব ে অঞ্চল এবাং তেতেরম এমএেএমইগুতলে প্রচাে" 

প্রেল্পটি 15 তম অথ ে েতমশরনে (2021-22 কথরে 2025-26) েময়োরল বাস্তবাতয়ত হরব। 

● এই প্রেরল্পে মূল উরেশয হল উিে-পূব ে অঞ্চল এবাং তেতেরমে অততকু্ষদ্র, কু্ষদ্র ও মা াতে 

উরেযাগগুতলরে (এমএেএমই) আতথ েে েহায়তা প্রোন েো যারত উৎপােন ও 

প্রততরযাতগতামূলেতা বৃক্তি েো যায় এবাং কেইোরথ তারেে েক্ষমতা বৃক্তি েো যায়। 

● তনম্নতলতখত উপাোনগুতল পতেেল্পনায় অন্তভুেক্ত েো হরয়রে- 

● নতুন তমতন প্রযুক্তক্ত কেন্দ্র স্থাপন এবাং তবেযমান কেন্দ্রগুতলে আযুতনেীেেণ: এই প্রেরল্পে 

অযীরন, নতুন তমতন প্রযুক্তক্ত কেন্দ্র স্থাপন এবাং তবেযমান কেন্দ্রগুতলে আযুতনেীেেরণে জনয 

োজয েেোেগুতলরে আতথ েে েহায়তা প্রোন েো হরব, যাে মরযয কেন্দ্রীয় েেোরেে আতথ েে 

েহায়তা 90% পয েন্ত হরব। 

● নতুন এবাং তবেযমান তশল্প এরটিগুতলে উন্নয়ন: নতুন এবাং তবেযমান তশল্প এরটি এবাং 

ফ্ল্যািেহ োেখানা েমরপ্ল্ক্সগুতলে উন্নয়রনে জনয কেন্দ্রীয় েেোে েতৃেে োজয 
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েেোেগুতলরে আতথ েে েহায়তা প্রোন েো হরব, কযখারন কেন্দ্রীয় েেোরেে আতথ েে েহায়তা 

90% পয েন্ত হরব। 

● পয েিন খারতে উন্নয়ন: এই প্রেরল্পে অযীরন, কহামরটগুতলে এেটি ক্লাটারেে মরযয এেটি 

োন্নাঘে, কবোতে, লক্তি এবাং শুেরনা পতেষ্কাে, কেতিজারেশন এবাং কোল্ড কটারেজ, আইটি 

ইনিা, পানীয় জল, স্থানীয় পণযগুতলে জনয প্রেশ েন কেন্দ্র, োাংসৃ্কততে ক্তক্রয়ােলারপে কেন্দ্র 

ইতযাতে অন্তভুেক্ত থােরব। তনম োণ োংক্রান্ত প্রেল্প তততে হরব, কযখারন কেন্দ্রীয় েেোরেে 

আতথ েে োহাযয 90% পয েন্ত হরব। 

 

েূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: রাষ্ট্র 

38িম র্ািী়ে পুতেি প্রতিক্ষর্ সেতমোর 

কেন োংবাে: 

উিেপ্ররেরশে গাক্তজয়াবারে 38তম জাতীয় পুতলশ প্রতশক্ষণ কেতমনারেে উরিাযন েরেন কেন্দ্রীয় স্বোষ্ট্র 

প্রততমন্ত্রী শ্রী তনতযানন্দ োই। 
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মূে তবষ়েগুনো: 

● বুযরো অব পুতলশ তেোচে অযান্ড কডরভলপরমন্ট (BPR & D) আরয়াক্তজত েুই তেনবযাপী৩৮তম 

জাতীয় পুতলশ প্রতশক্ষণ কেতমনারেে তথম  হরচ্ছ ''Sharing of Best Practices in Police Training'। 

● এই কেতমনারেে লক্ষয হল পুতলশ প্রতশক্ষরণে জটিল তবষয়গুতল তনরয় আরলাচনা েোে জনয এই 

প্ল্যািিম েটি োয েেেভারব বযবহাে েো, যাে োহারযয এই েমেযাগুতল পেীক্ষামূলে পযাোতমিারেে 

তভতিরত েেোে িাো েমাযান েো কযরত পারে। 

● এই কেতমনারেে মূল উরেশয হল স্মািে পুতলতশাং েম্পরেে প্রযানমন্ত্রীে েৃটিভতিরে বাস্তবাতয়ত েো। 

● তডরেটতে অি পুতলশ কেতনাং ইিটিটিউরিে তিতীয় োংস্কেণটিও এই উপলরক্ষ প্রোশ েো 

হরয়তেল যাে লক্ষয োজয, কেন্দ্রশাতেত অঞ্চল, কেন্দ্রীয় েশস্ত্র পুতলশ বাতহনী এবাং কেন্দ্রীয় পুতলশ 

োংস্থাগুতলে েমস্ত পুতলশ প্রতশক্ষণ প্রততিানগুতলে েম্পে, েুরযাগ-েুতবযা এবাং েক্ষতা 

কনিওয়াতেোংরয়ে মাযযরম ভাগ েরে কনওয়া। প্রতশক্ষণ প্রততিানগুতলে মরযয তেরয়ল-িাইম তভতিে 

কযাগারযারগে েুতবযারথ ে। 

 

েূে: PIB 
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গুরুত্বপূর্ ণ খবর: পতরনবি 

বৃহত্তর পান্না েোিনেনপর র্েে ইতিনেনিড েোিনেপ মোনের্নমি প্ল্োে 

সকে েংবাি: 

বৃহিে পান্না লযান্ডরস্করপে জনয ইতন্টরগ্ররিড লযান্ডরস্কপ মযারনজরমন্ট প্ল্যারনে চূডান্ত প্রততরবেনটি 

পতেরবশ ও বন মন্ত্রণালয় এবাং অনযানয োংতিি োংস্থাে েম েেতোরেে উপতস্থততরত জল শক্তক্ত মন্ত্ররেে 

জলেম্পে, নেী উন্নয়ন ও গিা পুনরুজ্জীবন তবভারগে েতচব প্রোশ েরেরেন। 

 

 

 

মূে তবষ়েগুনো: 

● কেন-কবতওয়া তলঙ্ক কপ্রারজরটে েরি যুক্ত এই ইতন্টরগ্ররিড লযান্ডরস্কপ মযারনজরমন্ট প্ল্যান তততে 

েরেরে ওয়াইল্ডলাইি ইনতটটিউি অি ইক্তন্ডয়া (ডতিউআইআই)। 

● বৃহিে পান্না লযান্ডরস্করপে জনয ইতন্টরগ্ররিড লযান্ডরস্কপ মযারনজরমন্ট প্ল্যারন টিগ শেুন এবাং 

ঘতডয়ারলে মরতা মূল প্রজাততগুতলে আেও ভাল আবােস্থল োংেক্ষণ এবাং পতেচালনাে তবযান 

েরয়রে। 
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● ইতন্টরগ্ররিড লযান্ডরস্কপ মযারনজরমন্ট প্ল্যারনে মূল উরেশয হল জীবনবতচেয োংেক্ষণ এবাং মানব 

েলযারণে জনয, তবরশষ েরে বন-তনভেে েম্প্রোরয়ে জনয োমতগ্রেভারব আডাআতড োংহত 

েেরত েহায়তা েো। 

● ইতন্টরগ্ররিড লযান্ডরস্কপ মযারনজরমন্ট প্ল্যারনে লক্ষয হল মযযপ্ররেরশে নওোরেতহ বনযপ্রাণী 

অভয়ােণয এবাং েুগ োবতী বনযপ্রাণী অভয়ােণয এবাং উিে প্ররেরশে োনীপুে বনযপ্রাণী 

অভয়ােরণযে োরথ কযাগারযাগ কজােোে েরে এই বাঘ োংেক্ষণ  ক্ষমতা বাডারনা। 

েম্পতকণি িথ্ে 

সকে সবিও়ো তেঙ্ক প্রকল্প তক? 

 

● কেন-কবতওয়া োংরযাগ প্রেল্প এেটি নেী-োংরযাগ প্রেল্প যা উিে প্ররেরশে কবতওয়াে খো-প্রবণ 

বুরন্দলখন্ড অঞ্চরল কেরচে জনয মযযপ্ররেরশে কেন নেী কথরে অতততেক্ত জল প্রবাতহত েোে 

লরক্ষয তততে েো হরয়রে। 

● এই প্রেরল্পে আওতায় 7তমিাে েীঘ ে ও 2তেরলাতমিাে প্রশস্ত কযৌযন বা াঁয ও ২৩০ তেরলাতমিাে খাল 

তনম োণ েো হরব। 

● কেন-কবতওয়া তলাংে প্রেল্প োো কেরশ কয 30টি নেী-োংরযাগ প্রেরল্পে েথা ভাবা হরয়রে তাে 

মরযয এেটি। 

েূত্র: The Hindu 

 

 

গুরুত্বপূর্ ণ তিে 

তবশ্ব বাইোইনকে তিবে 
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● প্রতত বেে 03 জনু োো তবরে তবে বাইোইরেল তেবে পালন েো হয়। 

● ভােরত তিিরনে ও Sustainable  উন্নয়রনে লরক্ষয তেতল্লরত যুব পতেরষবা ও ক্রীডা তবভাগ, 

কনরহরু যুব কেরন্দ্রে েহরযাতগতায় তবে োইরেল তেবরেে আরয়াজন েো হরয়রে। 

● তবে বাইোইরেল তেবরেে যােণাটি শােীতেেভারব তিি এবাং শােীতেেভারব তিি হওয়াে 

অপতেহায েতাে োরথ জতডত, পাশাপাতশ পতেরবশগতভারব তনোপে এবাং োেয়ী মূরলযে 

পতেবহন এে  উপায় েেবোহ েরে। 

● তবে বাইোইরেল তেবে উপলরক্ষ, কনরহরু যুব কেন্দ্র োংগঠন িাো কেরশে 35 টি োজয / 

কেন্দ্রশাতেত অঞ্চরলে োজযানী এবাং 75 টি ময োোপূণ ে স্থারন োইরেল ে  ্যাতলে আরয়াজন 

েো হরয়রে। 

● প্রস্তাতবত োইরেল ে  ্যাতলে মাযযরম এে তেরন 1,.29 লক্ষ তরুণ োইতক্লট 9.68 লক্ষ 

তেরলাতমিারেেও কবতশ পথ অততক্রম েরেরেন। 

o  
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● কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অনুোগ ঠােুে তবে োইরেল তেবে উেযাপরনে মাযযরম নাগতেেরেে 

েমপরক্ষ ৩০ তমতনরিে শােীতেে ক্তক্রয়ােলাপ "প্রতততেন আয ঘন্টা তিিরনরেে কডাজ" তারেে 

জীবরন অন্তভুেক্ত েোে অিীোে কনওয়াে আহ্বান জাতনরয়রেন। 

েূে: PIB 
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