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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্ স 10.06.2022 
                             গুরুত্বপরূ্ণ খবর: আন্তর্ণ াতিক 

তিকস কৃতিমন্ত্রীদের 12িম ববঠক 

ককন খবদর: 

• BRICS কৃতি মন্ত্রীদের 12 িম ববঠদক, ভারদির প্রতিতনতিত্ব কদরন কৃতি প্রতিমন্ত্রী, শ্রীমতি ক াভা করন্দলাদর্৷ 

 

গুরুত্বপূর্ণ তেক: 

• এই বছর তিকস কৃতি মন্ত্রীদের 12 িম ববঠক একটি ভার্চণ যাল মািযদম অনচতিি হদযতছল কেখাদন র্ীন, েতির্ 
আতিকা, িাতর্ল, রাত যা এবং ভারদির মন্ত্রীরা অং গ্রহর্ কদরতছদলন। 
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• BRICS কৃতিমন্ত্রীদের 12 িম ববঠদকর তিম তছল "Strengthening BRICS Cooperation for Integrated Agriculture 

and Rural Development"। 

 

• তিকস কৃতি মন্ত্রীদের 12 িম ববঠদকর সময, 12 িম সভার কেৌি ক াির্ার সাদি BRICS সেসয কে গুতলর মদিয 
খােয তনরাপত্তা সহদোতিিা সম্পতকণ ি BRICS ককৌ লও সেসয কে গুতল দ্বারা িৃহীি হদযতছল৷ 

• এই বছর ভারি প্রাকৃতিক সম্পদের সাসদেইদনবল বযবহাদরর মািযদম িচিা েরূ করার এবং কৃতির উৎপােন ও 
উৎপােন ীলিা বাডাদনার সাসদেইদনবল উন্নযন লিয পূরদর্ িার সংকদের উপর কর্ার তেদযদছ এবং সেসয 
কে গুতলদক এটি গ্রহর্ করার আহ্বান র্াতনদযদছ। 

সূত্র: তপআইতব 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: ভারি 

4িণ রার্য খােয তনরাপত্তা সূর্ক 

ককন খবদর: 

• ককন্দ্রীয স্বাস্থ্য ও পতরবার কলযার্ মন্ত্রী, ডঃ মনসচখ মান্ডাতভযা 2021-22 সাদলর র্নয র্িচ িণ রার্য খােয তনরাপত্তা 
সূর্ক (SFSI) প্রকা  কদরদছন৷ 
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গুরুত্বপূর্ণ তেক: 
• িাতমলনাডচ 2021-22 সাদলর র্নয বৃহৎ রার্যগুতলর িাতলকায  ীদিণ রদযদছ কেখাদন গুর্রাে এবং মহারাষ্ট্র 
েিাক্রদম তদ্বিীয এবং িৃিীয স্থ্াদন রদযদছ। 

• কছাে রাদর্যর িাতলকায কিাযা প্রিম স্থ্ান কপদযদছ, এরপর রদযদছ মতর্পচর ও তসতকম। 

• ককন্দ্র াতসি অঞ্চলগুতলর িাতলকায, এই বছর র্ম্মচ ও কাশ্মীর, তেতি এবং র্ণ্ডীিড েিাক্রদম প্রিম, তদ্বিীয এবং 
িৃিীয স্থ্ান অতিকার কদরদছ৷ 

• কেদ র খােয তনরাপত্তা ইদকাতসদেদম প্রতিদোতিিামূলক এবং ইতিবার্ক পতরবিণ ন আনার লদিয 2018-19 সাদল 
রার্য খােয তনরাপত্তা সূর্ক র্ালচ করা হদযতছল। 

• রাদর্যর খােয তনরাপত্তা সূর্ক স্বাস্থ্য মন্ত্রদকর দ্বারা তনিণাতরি খােয তনরাপত্তার পাাঁর্টি পযারাতমোদরর উপর 
িাদের কমণিমিার তভতত্তদি রার্যগুতলদক স্থ্ান কেয৷ 

• এই র যাতকংটি ফচ ড কসফটি অযান্ড েযান্ডাডণ  অিতরটি অফ ইতন্ডযা (FSSAI) দ্বারা করা হদযদছ। 

সূত্র: েয তহন্দচ 
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" Entrepreneurial Freedom: Entry, Competition, and Exit"  ীিণক সদম্মলন 

ককন খবদর: 
• সারা কেদ  75টি স্থ্াদন ইনসলদভতি অযান্ড কেউতলযাপতস কবাডণ  অফ ইতন্ডযা (IBBI) দ্বারা র্লমান উেোপদনর 
েচেণ ান্ত সমাতি তর্তিি করার র্নয, নযাতেতির হযাতবেযাে কসন্টাদর একটি মেণাোপরূ্ণ একতেদনর অনচিাদনর আদযার্ন 
করা হদযতছল। 

 

মূল তবিযগুদলা: 
• বার্াদরর বযবসাদযর তিনটি পেণাদয তবসৃ্তি স্বািীনিা প্রদযার্ন - একটি বযবসা (তবনামূদলয এতি) শুরু 

করা, বযবসা র্াতলদয োওযা (তবনামূদলয প্রতিদোতিিা), এবং বযবসা (তবনামূদলয প্রস্থ্ান) বন্ধ করার র্নয, এই 
কনদভন দনর প্রিান উদে যগুতল হ'ল উন্নতি সনাক্ত করা কেতডংদযর তিনটি পেণায। 

• নযাতেতিদি সদম্মলদনর সময আইতপ কনদেদভরও আদযার্ন করা হদযতছল। 

• " Entrepreneurial Freedom: Entry, Competition, and Exit" এর সদম্মলদন আইতবতস ইদকাতসদেদমর 
তবপচল সংখযক কেকদহাল্ডাররা উপতস্থ্ি তছদলন, োর মদিয কেউতলযা কপ াোর, তনবতন্ধি ভযালচযার, 

অিণনীতিতবে, আতিণক ঋর্োিা, পতরদিবা সরবরাহকারী, িদবিক, ছাত্র, কপ াোর, তনযন্ত্রক, একাদডতমযা অন্তভচণ ক্ত 
তছল। সদম্মলদন তফতর্কাল  ফমণ এবং অনলাইন উভয পদ্ধতিদিই অং গ্রহর্ করা হদযতছল। 
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• "Research: Exploring New Perspectives on Insolvency"  ীিণক একটি প্রকা নাও প্রকাত ি হয, োর 
মদিয ২৬টি িদবির্াপত্র রদযদছ। 

• সূত্র: The Hindu 

 

 

 

র্ািীয পচরষ্কার কপােণ াল 

ককন সংবাে: 
• ভারি সরকার কিৃণ ক তবতভন্ন পচরষ্কাদরর র্নয মদনানযন আমন্ত্রর্ র্ানাদনার র্নয র্ািীয পচরষ্কার 
কপােণ াল র্ালচ করা হদযতছল, ো তবতভন্ন পচরষ্কাদরর র্নয মদনানযনও শুরু হদযদছ। 

 

মূল তবিযগুদলা: 

• র্ািীয পচরষ্কার কপােণ াদলর মািযদম, সরকার স্বচ্ছিা এবং র্নসািারদর্র অং গ্রহর্ (র্ন ভাতিোরী) তনতিি করার 
র্নয তবতভন্ন মন্ত্রক / তবভাি / সংস্থ্ার সমস্ত পচরষ্কারদক একটি একক তডতর্োল প্ল্যােফদমণর আওিায তনদয আসার 
লিয রাদখ। 

• র্ািীয পচরষ্কার কপােণ াদলর উদে য হ'ল ভারি সরকার কিৃণ ক প্রবতিণ ি তবতভন্ন পচরষ্কাদরর র্নয নািতরকদের বযতক্ত 
/ সংস্থ্াদক মদনানীি করার সচতবিা প্রোন করা। 
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• বিণ মাদন, সরকার র্ািীয পচরষ্কার কপােণ াদল তনম্নতলতখি পচরষ্কাদরর র্নয মদনানযন শুরু কদরদছ োর মদিয রদযদছ- 

• পদ্ম পচরস্কার 

• সেণ ার পযাদেল র্ািীয সংহতি পচরস্কার 

• কিনতর্ং কনারদি র্ািীয অযাডদভঞ্চার পচরস্কার 

• র্ীবন রিা পাডক তসতরর্ পচরস্কার 

• পতণ্ডি েীনেযাল উপািযায কেতলকম তস্কল এতিদলি অযাওযাডণ  

সূত্র: PIB 

 

 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

গুর্রাে প্রাইড কযাদম্পইন কপ্রাগ্রাম 

ককন সংবাে: 

• প্রিানমন্ত্রী শ্রী নদরন্দ্র কমােী গুর্রাে কিৌরব অতভোন কমণসূতর্দি অং গ্রহর্ কদরন। 
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মূল তবিযগুদলা: 

• এই সদম্মলদন প্রিানমন্ত্রী শ্রী নদরন্দ্র কমােী নবসাতর কর্লার একটি উপর্াতি এলাকা খচেদভদল প্রায তিন হার্ার ৫০ 
ককাটি োকার উন্নযনমূলক প্রকদের উদদ্বািন কদরন। 

• এই প্রর্ারাতভোদনর সময, প্রিানমন্ত্রী িাতপ, নভসাতর এবং সচরাে কর্লার বাতসন্দাদের র্নয ১৩ টি র্ল সরবরাহ 
প্রকদের ভূতম পূর্াও কদরন এবং একই উপলদি প্রিানমন্ত্রী নভসাতর কর্লার কমতডদকল কদলদর্র ভূতম পূর্াও কদরন। 

• নবসাতরদি এএম নাদযক কহলি ককযার কমদপ্ল্ি এবং কবাপাদলর তনরাতল মাতি-দে াতলটি হাসপািাল এবং 
আহদমোবাদে ইতন্ডযান নযা নাল কসন্টার ফর কেস এনহযািদমন্ট অযান্ড অিরাইদর্ দনর সের েিদরর মদিা অনযানয 
প্রকেগুতলও প্রিানমন্ত্রী শ্রী নদরন্দ্র কমােী িাাঁর গুর্রাে সফদরর সময উদদ্বািন করদবন। 

সূত্র: News on Air 
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গুরুত্বপূর্ণ খবর: অিণনীতি 

"বার্াদরর মািযদম সম্পে সৃতি"  ীিণক সদম্মলন 

ককন সংবাে: 

• তবতনদযাি ও পাবতলক অযাদসে মযাদনর্দমন্ট তবভাি (তডআইতপএএম) দ্বারা সারা কেদ র 75 টি  হদর একটি 
মেণাোপূর্ণ ইদভন্ট তহসাদব "বার্াদরর মািযদম সম্পে সৃতি" সম্পতকণ ি একটি সদম্মলন আদযার্ন করা হদযতছল। 

 

গুরুত্বপূর্ণ তেক: 

• "বার্াদরর মািযদম সম্পে সৃতি" তবিযক সদম্মলদনর উদে য হল ভারদির 75টি  হদর তবতনদযাি এবং সম্পে সৃতির 
পা াপাত  নািতরকদের আতিণক বৃতদ্ধ তনতিি করার র্নয সরকাদরর িৃহীি পেদিপগুতল সম্পদকণ  মানচিদক ত তিি 
করা, উত্সাতহি করা এবং িমিাযন করা। করদি হদব. 

• "মাদকণ দের মািযদম সম্পে সৃতি"  ীিণক সদম্মলন তনম্নতলতখি তবিযগুতলদক কভার কদর- 

1. িি 75 বছদর ভারিীয পচাঁতর্বার্াদরর তববিণ ন 

2. স্বািীন তবতনদযািকারী তহদসদব মতহলাদের আিমন  
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3. বার্াদরর আস্থ্ার উন্নতিদি সরকার এবং অনযানয বার্ার কনিাদের ভূতমক4. আতিণক সািরিা - আতিণক সচস্থ্িার 
পি 

5. ভারিীয পচাঁতর্ বার্াদরর ভতবিযি অন্তভচণ ক্ত কদর কেমন অমৃি কাল ইিযাতে। 

• "আর্াতে কা অমৃি মদহাৎসব" ভারদির স্বািীনিার 75 িম বাতিণকী এবং এর র্নিদর্র কিৌরবময ইতিহাস, 

সংসৃ্কতি এবং কৃতিদত্বর স্মরদর্ পাতলি হদচ্ছ৷ এটি 5000 বছদররও কবত  প্রার্ীন ইতিহাদসর উত্তরাতিকার সহ 75 
বছদরর পচরদনা স্বািীন কে  তহসাদব আমাদের কেৌি অর্ণ দনর উেোপন। 

সূত্র: তপআইতব 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: পতরদব  

তেতি-এনতসআদর কযলা বযবহাদর তনদিিাজ্ঞা 

ককন খবদর: 

• এযার ককাযাতলটি মযাদনর্দমন্ট কতম ন (CAQM) তেতি-এনতসআর অঞ্চল র্চদড ত ে, িাহণ স্থ্য এবং অনযানয তবতবি 
অযাতপ্ল্দক দনর র্নয কযলা বযবহার তনতিদ্ধ করার তনদেণ  তেদযদছ 1 র্ানচযারী, 2023 কিদক। 

 

গুরুত্বপূর্ণ তেক: 
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• এযার ককাযাতলটি মযাদনর্দমন্ট কতম ন (CAQM) িাপ তবেচযৎ ককন্দ্রগুতলদি কম সালফার কযলার পা াপাত  কযলা 
বযবহাদরর তনদিিাজ্ঞা কিদক অবযাহতি কপদযদছ। 

• এটি তেতি এনতসআর-এ তগ্রনহাউস িযাদসর তনিণমন হ্রাস করার লিয রাদখ। 

• তেতিদক সম্প্রতি েিূর্ সরূ্ক অনচসাদর সবদর্দয েতূিি  হদরর িাতলকায রাখা হদযদছ, িাই এই পেদিপটি রার্িানী 
তেতির র যাতকং উন্নি করদি সাহােয করদব এবং বছদর প্রায 17 লাখ েন কযলাও সাশ্রয করদব৷ 

সূত্র: ইতন্ডযান এিদপ্রস 

 

 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: কখলািচলা 

পযারা-শুটিং তবশ্বকাপ 
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• মনী  নারওযাল এবং রুতবনা িাতিদসর ভারিীয র্চটি িাদির র্যাদোদি অনচতিি পযারা-শুটিং তবশ্বকাদপ 10 
তমোর P-6 এযার তপস্তল ইদভদন্ট স্বর্ণপেক তর্দিদছ৷ 

• মনী  ও রুতবনার র্চটি ফাইনাদল র্ীনা র্চটি ইযাং র্াও এবং তমন তলদক 17-11-এ পরাতর্ি কদর। 

• একই ইদভদন্ট, মনী  এবং রুতবনার র্চটি বাছাই পদবণ 565 কস্কার তনদয ফাইনাদল প্রদবদ র র্নয একটি নিচ ন তবশ্ব 
করকডণ ও বিতর কদরতছল। 
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• পযারা-শুটিং তবশ্বকাদপ এটি ভারদির িৃিীয স্বর্ণপেক। এর আদি, শ্রীহিণ কেবরাতে রামকৃষ্ণ তমশ্র 10 তমোর এযার 
রাইদফল SH2 ইদভদন্ট এবং অবনী কলখারা R2 মতহলাদের 10 তমোর এযার রাইদফল েযাতন্ডং SH1 ইদভদন্ট স্বর্ণপেক 
তর্দিতছদলন। 

সূত্র: র্নসত্তা 
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