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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্ স  09.06.2022 
গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণ াতিক 

ভারি ও সংযুক্ত আরব আতিরাতির (UAE) িতযে সিত ািা স্মারক 

ককন খবতর: 

• ককন্দ্রীয় িতিসভা তিল্প এবং উন্নি প্রযুতক্তর কেতে সহতযাতিিার তবষতয় ভারি এবং সংযুক্ত আরব আতিরাি 
(UAE) এর িতযে একটি তিপাতেক সিত ািা স্মারক অনুতিাদন কতরতে৷ 

 

গুরুত্বপূর্ণ তদক: 

• একটি তিপাতেক "তবসৃ্তি অর্ণননতিক অংিীদাতরত্ব চুতক্ত" (CEPA) ভারি এবং সংযুক্ত আরব আতিরাি িারা 18 
কেব্রুয়াতর 2022-এ স্বােতরি হতয়তেল৷ 

• চুতক্তর লেে আিািী পাাঁচ বেতর ভারি ও সংযুক্ত আরব আতিরাতির িতযে বাতর্র্ে US$60 তবতলয়ন (রুতপ 4.57 
লে ককাটি) কর্তক $100 তবতলয়ন (7.63 লে ককাটি) এ উন্নীি করা। 

• ভারি এবং সংযুক্ত আরব আতিরাি (UAE) এর িতযে স্বােতরি সিত ািা স্মারকটি তবতনতয়াি, প্রযতুক্ত স্থানান্তর 
এবং তিল্পগুতলতি িূল প্রযুতক্ত স্থাপতনর িাযেতি উভয় কদতি তিল্পতক িতক্তিালী এবং তবকাতির লেে রাতখ, যা 
অর্ণনীতিতি কিণসংস্থান সৃতিতি সহায়িা করতি পাতর। 
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• সংযুক্ত আরব আতিরাি হল ভারতির তিিীয় বৃহত্তি রপ্তাতনকারক (িাতকণ ন যুক্তরাতের পতর) এবং এোডাও 
আনুিাতনক US$18 তবতলয়ন (1.37 লাখ ককাটি টাকা) তবতনতয়াি সহ ভারতির অিি বৃহত্তি তবতনতয়ািকারী। 

সূে: দে তহন্দ ু

গুরুত্বপূর্ণ খবর: ভারি 

আয়ষু ইনতিটিউতটর র্নে NABL স্বীকৃতি 

ককন খবতর: 

• বাতয়াতকতিতি এবং পোর্লতর্ তবভাি, নোিনাল তরসাচণ  ইনতিটিউট অে আয়ুতবণদ (NARIP), কচরুর্ুরুতর্, তিসুর, 

ককরালা পঞ্চকতিণর র্নে তিতনকাল লোবতরটতর পতরতষবার র্নে NABL M(EL)T স্বীকৃতি কপতয়তে৷ 

 

গুরুত্বপূর্ণ তদক: 

• এটি CCRAS-এর অযীতন প্রর্ি ইনতিটিউট যা িার তিতনকাল পরীোিার পতরতষবাগুতলর র্নে NABL স্বীকৃতি 
কপতয়তে। 
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• লোবতরটতর অোতিতিতটিন হল একটি প্রতিয়া যার িাযেতি একটি প্রািাতর্ক সংস্থা িৃিীয় পতের িূলোয়ন 
এবং আন্তর্ণ াতিক িান অনসুরতর্র তভতত্ততি তনতদণি পরীো/পতরিাতপর র্নে প্রযতুক্তিি দেিার আনুষ্ঠাতনক 
স্বীকৃতি প্রদান কতর। 

• নোিনাল অোতিতিতটিন কবািণ  ের কটতিং অোন্ড কোতলতেিন লোবতরটতরর্ (Quality Council of India এর  
• একটি সংতবতযবদ্ধ কবািণ ) িারা িংসাপেটি কদওয়া হয়। 

• এর উতেিে হল নািতরকতদর তবতিষ কতর গ্রাতি এবং কোট িহতর বসবাসকারীতদর িানসম্পন্ন স্বাস্থেতসবা 
প্রদান করা। 

সূে: দে তহন্দ ু

নোিনাল হাইওতয় অর্তরটি অে ইতন্ডয়া (NHAI) িারা তিতর নিুন তিতনস ওয়ার্ল্ণ  করকিণ  

ককন খবতর: 

• নোিনাল হাইওতয় অর্তরটি অে ইতন্ডয়া (NHAI) 105 ঘন্টা 33 তিতনতট NH53-এ একটি একক কলতন 75 তকতি 
তবটুতিনাস কংতিট স্থাপন কতর একটি নিুন তিতনস ওয়ার্ল্ণ  করকিণ  তিতর কতরতে। 
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গুরুত্বপূর্ণ তদক: 

• এক কলতনর অতবতিন্ন তবটুতিনাস কংতিট রাস্তার কিাট তদঘণে 75 তকতি যা দইু কলতনর পাকা রাস্তার 37.5 
তকতলাতিটাতরর সিান। 

• প্রকল্পটি সমূ্পর্ণ করার র্নে স্বাযীন পরািিণদািাতদর একটি দল সহ 720 র্ন কিী তনতয় 4 তদন যতর কার্ 
কতরতেন। 

• এর আতি, দীঘণিি 25.275 তকতলাতিটার রাস্তার র্নে অতবতিন্ন তবটুতিনাস কংতিট রাস্তার স্থাপতনর র্নে তিতনস 
ওয়ার্ল্ণ  করকিণ টি কেব্রুয়াতর 2019 সাতল কািাতরর কদাহাতি অর্ণ ন করা হতয়তেল, যা সমূ্পর্ণ হতি 10 তদন সিয় 
কলতিতেল। 

• NH 53, অিরাবিী কর্তক আতকালা তবভাতি অবতস্থি, একটি গুরুত্বপূর্ণ কতরতিার যা কলকািা, রায়পরু, নািপুর 
এবং সুরাতির িতিা প্রযান িহরগুতলতক সংযুক্ত কতর৷ 
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সূে: তপআইতব 

 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্ে 

তখর ভাবানীর কিলা 

ককন খবতর: 

• তর্েষ্ঠ অিিীর শুভ উপলতেে, প্রায় 18,000 কাশ্মীতর পতিি এবং ভক্তরা তবখোি িািা খীর ভবানী িতন্দতরর 
পািাপাতি র্ম্ম ুও কাশ্মীতরর ককন্দ্রিাতসি অঞ্চল িুলিুল্লার িান্ডারবাতলর িািা খীর ভবানী িতন্দতর খীর ভবানী 
কিলা কদখতি যান। শুভ তদন 

 

গুরুত্বপূর্ণ তদক: 

• উৎসবটি সারা কদি কর্তক লোতযক তহন্দু িীর্ণযােীতদর সাতর্ উদযাতপি হয়, তবতিষ কতর কাশ্মীতর পতিি 
সম্প্রদায় িান্ডারবাল কর্লার তবখোি রািনা কদবী িতন্দতর, স্থানীয়ভাতব 'িািা খীর ভবানী' নাতিও পতরতচি। 
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• তহন্দু পতিকা অনুসাতর 'কর্ষ্ঠ অিিী' তদতন এই উৎসব ও কিলা পাতলি হয়। 

• 'তখর' িতের অর্ণ 'ভাতির পুতিং' যা বসতন্ত কদবীতক খুতি করার র্নে কদওয়া হয়, খীর ভবানীতক কাশ্মীতর 
পতিিতদর পাতরবাতরক কদবিা তহতসতব তবতবচনা করা হয়। 

সূে: তনউর্ অন এয়ার 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: কৃতষ 

তবপর্ন কিৌসুি 2022-23 এর র্নে খতরে েসতলর নূেনিি সির্ণন িলূে (MSP) 

ককন খবতর: 

• প্রযানিিী শ্রী নতরন্দ্র কিাদীর সভাপতিতত্ব অর্ণননতিক তবষয় সংিান্ত িতিসভা কতিটি (CCEA) তবপর্ন কিৌসিু 
2022-23-এর র্নে সিস্ত বাযেিািূলক খতরে েসতলর নূেনিি সির্ণন িলূে (MSP) বৃতদ্ধর অনুতিাদন তদতয়তে৷ 

 

গুরুত্বপূর্ণ তদক: 
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• তবপর্ন িরসুতি 2022-23 সাতলর খতরে েসতলর MSP বতৃদ্ধ, 2018-19-এর ককন্দ্রীয় বাতর্তট কঘাষর্ার সাতর্ 
সািিসে করতখ সবণভারিীয় ওর্নযুক্ত িড উৎপাদন খরতচর (COP) উপর MSP অন্তি 50 িিাংি িুনাো 
তনযণারর্ করা কিতে. 
• তরতলর্ কঘাষর্া অনুসাতর, 2022-2023 সাতলর র্নে বার্রা, িুর, উডদ, সযূণিুখী বীর্, সয়াতবন এবং 
তচনাবাদাতির MSP-কি লাভ সবণভারিীয় ওর্নযুক্ত িড উৎপাদন খরতচর িুলনায় 50 িিাংি কবতি যা 
85%, 60 %, 59%, 56%, যর্ািতি। %, 53% এবং 51%। 

নিুন এিএসতপ িূতলের িলূ লেে হল কৃষকতদর এই েসতলর অযীতন বতযণি এলাকায় তনতয় যাওয়ার সিয় 
সতবণাত্তি প্রযতুক্ত এবং চাষাবাদ পদ্ধতি গ্রহর্ করতি উত্সাতহি করা। 

 

Crop 

 

MSP  

2014-15 

 

MSP  

2021-22 

 

MSP  

2022-23 

Paddy (Common) 1360 1940 2040 

Paddy (Grade A) 1400 1960 2060 

Jowar (Hybrid) 1530 2738 2970 

Jowar (Maldandi) 1550 2758 2990 

Bajra 1250 2250 2350 

Ragi 1550 3377 3578 

Maize 1310 1870 1962 

Tur (Arhar) 4350 6300 6600 

Moong 4600 7275 7755 

Urad 4350 6300 6600 

Groundnut 4000 5550 5850 

Sunflower Seed 3750 6015 6400 

Soyabean (yellow) 2560 3950 4300 

Sesamum 4600 7307 7830 

Nigerseed 3600 6930 7287 
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Cotton (Medium Staple) 3750 5726 6080 

Cotton (Long Staple) 4050 6025 6380 

Source: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্নীতি 

তচে অে তিতেন্স িাে (তসতিএস) 

ককন খবতর: 

• CDS কযািেিা সরকার িারা সংতিাযন করা হতয়তে যার অযীতন কসবারি বা অবসরপ্রাপ্ত তিন-িারকা কসনা 
কলেতটনোন্ট কর্নাতরল, এয়ার িািণাল এবং ভাইস অোিতিরালতদরও এই পতদর র্নে তনতয়াি করা কযতি পাতর। 

 

গুরুত্বপূর্ণ তদক: 

• পরবিী তচে অে তিতেন্স িাে (CDS) তনতয়াতির র্নে কসনাবাতহনী, কনৌবাতহনী এবং তবিান বাতহনীর 
তনয়ি সংতিাযন কতর প্রতিরো িিক কিৃণ ক তিনটি পৃর্ক তবজ্ঞতপ্ত র্াতর করা হতয়তে। 

• র্াতর করা তবজ্ঞতপ্ত অনসুাতর, কসনাবাতহনীতি কিণরি তিন-িারকা অতেসার, তবিান বাতহনীতি এয়ার িািণাল, 
কনৌবাতহনীতি ভাইস-এিতিরাল, বা অবসরপ্রাপ্ত সাতভণ স তচে বা তি-িার অতেসারতদর, যতদ িাই বতল িতন করা 
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হয়, িাতদর প্রযান তহসাতব তনতয়াি করা হতব। প্রতিরো িাে। তনতয়াি করা কযতি পাতর। র্নস্বাতর্ণ প্রতয়ার্নীয়। 
হয়। 

• বিণ িাতন প্রকাতিি তবজ্ঞতপ্ত অনুসাতর, তসতিএস তনতয়াতির র্নে সতবণাচ্চ বয়স সীিা 65 বের তনযণারর্ করা 
হতয়তে। 

সূে: ইতন্ডয়ান এক্সতপ্রস 

 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত 

গ্রাতেতন তনরতপে ইতলকট্রন প্রবাহ পাওয়া যায় 

ককন খবতর: 

• গ্রাতেতন, পদার্ণতবজ্ঞানীরা তি-স্তরযুক্ত পাল্টা-প্রসারর্ চোতনলগুতল সনাক্ত কতরতেন কযখাতন তকেু তনরতপে 
ককায়াতসকর্া তবপরীি তদতক চতল, প্রচতলি তনয়ি ভঙ্গ কতর এবং ভতবষেতির ককায়ান্টাি ির্না সম্ভব কতর। 

 

গুরুত্বপূর্ণ তদক: 
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• যখন একটি িতক্তিালী কচৌম্বক কেে একটি 2D উপাদান বা িোতসর উপর প্রতয়াি করা হয়, িখন 
ইন্টারতেতসর তকেু ইতলকট্রন, গ্রুতপ ঘুরতি র্াকা ইতলকট্রনগুতলর তবপরীতি, প্রাতন্তর কিাি বা চোতনল বতল প্রান্ত 
বরাবর চলাচল করতি পাতর। কর্ার এই ঘটনাতক ককায়ান্টাি হল প্রভাব বলা হয়। 

• যাইতহাক, প্রচতলি ইতলকট্রতনর র্নে, কাতরন্ট শুযুিাে একটি তদতক প্রবাতহি হয় যা কচৌম্বক কেে 
('িাউনতিি') িারা তনযণাতরি হয়। 

• এই কিাি বা চোতনলগুতল সনাক্ত করতি, পদার্ণতবদতদর দল তবদেুতিক িে তনযুক্ত একটি নিুন পদ্ধতি বেবহার 
কতরতে - িাপ অপচতয়র কারতর্ আউটপটু সংতকতির একটি ওঠানািা। তবদেুৎ চলাচল কতরনা। 

সূে: তপআইতব 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: কখলাযলুা 

ফ্রাতন্সর চোটিলতন অনুতষ্ঠি পোরা শুটিং তবশ্বকাপ 

ককন খবতর: 

• ভারতির শুেটার অবনী কলখারা ফ্রাতন্সর চোটিলতন অনুতষ্ঠি পোরা শুেটিং তবশ্বকাতপ করকিণ  ককার কতর 
স্বর্ণপদক তর্তিতে। 
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গুরুত্বপূর্ণ তদক: 

• এই পদতকর সাতর্, অবনী িার তনতর্র 249.6 এর তবশ্ব করকিণ  কভতে 2024 পোতরস পোরাতলতম্পক কিিতসর র্নে 
কযািেিা অর্ণ ন কতরতে৷ 

• অবনী িতহলাতদর 10 তিটার এয়ার রাইতেল SH-1 ইতভতন্ট 250.6 ককার তনতয় একটি নিুন তবশ্ব করকিণ  তিতর 
কতরতে৷ 

• এর আতি, ভারতির শুটার অবনী কলখারাও কটাতকও পোরাতলতম্পক কিিতস স্বর্ণপদক তর্তিতেল৷ 

• রাইতেল প্রতিতযাতিিায়, SH-1 িাস এিন িীডাতবদতদর র্নে যাতদর িরীতরর ভর কি। 

সূে: তনউর্ অন এয়ার 
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