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দৈনিক কাররন্ট যারেযাস 16/6/2022 
গুরুত্বপূর্স খবর: অন্তর্সানিক 

ASEAN পররাষ্ট্রমন্ত্রীরৈর দবঠক 

ককি ংবারৈ? 

● িযানৈল্লীরি ASEAN কৈলগুনর নবরৈলমন্ত্রীরৈর দবঠক রে। 

 

মূ পরযন্টমূ: 

● ভারি ASEAN ভুক্ত কৈলগুনর নবরৈলমন্ত্রীরৈর একনি নবরল দবঠরকর অরযার্ি রে। ভারি প্রথম এআ 
দবঠরকর অরযার্ি করররে। 

● ASEAN কৈলগুনর নবরৈলমন্ত্রীরৈর দবঠরকর পালাপানল Delhi Dialogue-র 12িম ংস্কররর্রও 
অরযার্ি করা রযরে িযানৈল্লীরি। 

● নৈল্লী ডাযারগর 12িম ংস্কররর্র মূ নথম রে 'আরদা-পযাননেক ঞ্চরর অন্তঃংরযাগ'। 

ংনিষ্ট িথযমূ 

ASEAN ম্পরকস: 



www.byjusexamprep.com 
 

● ASEAN ৈনির্-পূবস এলীয কৈলগুনর একনি অঞ্চনক ংগঠি যা এনলযা-প্রলান্ত মাাগরীয ঞ্চরর 
ঔপনিরবনলক কৈলগুনর মরযয ক্রমবযসমাি উরের্িার মরযয রার্নিনিক ও ামানর্ক নিনিলীিা প্রচাররর 
র্িয প্রনিনিি রযরে, যার নচবায আরদারিনলযার রার্যািী র্াকািসায বনিি। 

● ASEAN প্রনিিাকারী কৈলগুনর ASEAN কঘার্াপত্র বা বযাংকক কঘার্া স্বািররর মাযযরম ASEAN গনঠি 
রযনে। 

Source: Business Standard 

গুরুত্বপূর্স খবর: র্ািীয 

ভাররি মাআরেলি 2020-21 নররপািস 

ককি ংবারৈ? 

● ভাররি 2020-21  ারর মাআরেলি নররপািস িুযাযী, 2020 ারর রু্াআ কথরক 2021ারর রু্ি 
পযসন্ত কৈরলর র্িংখযার 0.7 লিাংল নে গৃিানর 'িাযী ৈলসিাথসী'। 

 

মূ পরযন্টমূ: 
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● ভাররি, আনিযা মাআরেলি নররপািস পনরংখযাি ও কপ্রাোম বাস্তবাযি মন্ত্রর্ায (MoSPI) প্রকাল করর। 

● যারা 2020 ারর মারচসর পর এর কপৌঁরেরেি এবং িািা 15 নৈি বা িার কবনল নকন্তু 6 মাররও কম 
ময যরর িারৈর বান়িরি বিাি করররেি, িারৈর নররব 'িাযী নভনর্ির'কক কের্ীবদ্ধ করা রযরে। 

● আন্টারিযালিা গসািাআরর্লি ের মাআরেলরির মরি, একর্ি নভবাীরক এমি ককািও বযনক্ত, নযনি 
িার ববারর র্াযগা কথরক ৈূরর একনি অন্তর্সানিক ীমান্ত বা রারর্যর মরযয চর যারেি বা 
িািান্তনরি রযরেি। 

● অন্তর্সানিক নভবারির চযারঞ্জ ও ুনবযা ম্পরকস রচিিিা বৃনদ্ধর রিয র্ানিংঘ প্রনি বের 18 
নডরম্বর অন্তর্সানিক নভবাী নৈব পাি ককর থারক। 

● 17 নি কিকআ উন্নযি িযমাত্রার মরযয 11িম কিকআ উন্নযি িযমাত্রার মরযয ররযরে নভবাি বা 
গনিলীিার রে ংনিষ্ট িয ও ূচক। 

Source: Indian Express 

মুখয নচবরৈর প্রথম র্ািীয রেি 

ককি ংবারৈ? 

● নমাচ প্ররৈরলর যমসলাায রার্যগুনর মুখয নচবরৈর প্রথম নিি নৈরির িযালিা কিোরররের উরবাযি 
করররেি কযানবরিি নচব রার্ীব কগৌবা। 
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মূ পরযন্টমূ: 

● প্রথম র্ািীয রেরি ককন্দ্র, রার্য ও ককন্দ্রলানি ঞ্চগুনর 200 র্রিরও কবনল প্রনিনিনয ও 
নবরলজ্ঞ ংল নিরযরেি। 

● ভাররির প্রযািমন্ত্রী শ্রী িররন্দ্র কমাৈী এআ রেরি ভাপনিত্ব কররবি। 

● এআ রেরির মূ উরেলয  একনি িিুি নলিািীনি বাস্তবাযি, লাি ও েরর দবনচত্রয এবং 
কৃনরি অত্মনিভসরিা নিরয অরাচিা করা। 

● মুখয নচবরৈর প্রথম িযালিা কিোরররের িয  ককন্দ্র ও রার্যগুনর ারথ ংলীৈানররত্ব দ্রুি ও 
কিকআ থসনিনিক উন্নযরির নৈরক মরিানিরবল করা। 

Source: News on Air 

থসনিনিক নবযক প্রনলির্ কপ্রাোম নবভাগ 

ককি ংবারৈ? 
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● IIM ককানিরকার়ির রযানগিায বকাঠারমা খারি কযাপাননি নবনডং আনিনলরযনিরভর ংল নারব 
থসনিনিক নবযক নবভাগ কিৃসক একনি প্রনলির্ কমসূনচর অরযার্ি করা রযরে। 

 

মূ পরযন্টমূ: 

● এআ 5 নৈরির (14 কথরক 18 রু্ি) অবানক প্রনলির্ কপ্রাোমনি ককানিরকা়ি কযাম্পার আনিযাি 
আিনিনিউি ে মযারির্রমরন্টর ারথ ংলীৈানররত্ব অরযার্ি করা রে। 

● ংনিষ্ট মন্ত্রক, রার্য রকারগুনর বনযসি বাস্তুিরন্ত্র প্রানেক িমিা বৃনদ্ধ এবং োআি ও িাআি 
প্রনলির্ কমসূনচ  কৈরলর বকাঠারমাগি কমসিমিা বা়িারিার রিয থসনিনিক নবযক নবভাগ 
কিৃসক িমিা বৃনদ্ধ কনমলরির রযানগিায একনি িমিা-নবনডং পনরকল্পিা দিনর করা রযরে। 

● প্রস্তানবি প্রনলির্ কমসূনচর মাযযরম কযাপাননি গরমরন্টলি নস্করমর উরেলয  বকাঠারমা প্রকল্পগুনর 
পনরকল্পিা, বাস্তবাযি এবং বাস্তবাযরির ারথ র্ন়িি কমসকিসারৈর িমিা উন্নি করা। 

● এ বের এ পযসন্ত IIM-B বযাোরার, আনিযাি সু্ক ব নবর্রি, াযদ্রাবাৈ, আিফ্রাস্ট্রাকচার যাি 
প্ররর্ক্ট থনরনি, েররি নে, কমিওরযথ যাি কডকভপরমন্ট নে, UNESCAP,  আনিযা 
মযারির্রমন্ট যারানরযলি এবং নবশ্ববযাংরকর রে ংলীৈানররত্ব েযনি প্রনলির্ কমসূনচ ের্ করা 
রযরে। পাাঁচ র্রির কবনল পৈানযকারীর মরিািযি র্মা পর়িরে। 
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Source: PIB 

গুরুত্বপূর্স খবর: রার্য 

 

কযাররা নবমািবদর 

ককি ংবারৈ? 

● 1305 ককানি িাকা বযরয গুর্রারির কযাররায একনি িিুি নেিনেড নবমািবদররর প্রথম পযসারযর 
উন্নযরির প্রস্তারব িুরমাৈি নৈরযরে ককন্দ্রীয মনন্ত্রভা। 

 

মূ পরযন্টমূ: 

● ভারিীয নবমািবদর কিৃসপি, গুর্রাি রকার এবং িযালিা আিানস্ট্রযা কনররডার কডরভপরমন্ট যাি 
আমনিরমরন্টলি ট্রারির মন্বরয গনঠি একনি কযৌথ উরৈযাগ ংিা কযাররা আন্টারিযালিা এযাররপািস 
ককাম্পানি ননমরিড (DIACL) এআ প্রকল্পনি 51:33:16 িুপারি বাস্তবাযি কররব। 

● কযাররা নবমািবদরনি নলল্প খািরক কবা কৈওযার র্িয এনি একনি প্রযাি কারগসা াব নারব গর়ি 
কিাার রিয দিনর করা রে। 

● এআ নবমািবদরনি অরলপারলর এাকার চানৈাও পূরর্ কররব এবং অরমৈাবারৈর র্িয নবিীয 
নবমািবদর নারব কার্ কররব। 

Source: Economic Times 

ওযাআি কবাি বাআবযাক পনরকল্পিা 
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ককি ংবারৈ? 

● িীনগনরর TASMAC কৈাকািগুনরি পুরারিা ওযাআরির কবািগুন ককিার র্িয প্রকল্পনি চাু ওযার 
এক মা পরর, এআ প্রকল্পনি ভা োে কপরযরে। 

 

মূ পরযন্টমূ: 

● িানমিা়ুি রকার িানমিা়ুি কিি মারকসনিং করপসাররলি ননমরিরডর (TASMAC) াযিায এআ 
প্রকল্পনি বাস্তবাযি কররনে, যার উরেলয নে বিাঞ্চর বযবহৃি ওযাআি কবািগুন কের কৈওযা নিমূস 
করা এবং বিযপ্রার্ীরৈর র্িয িারৈর বারা ৃষ্ট নবপৈরক হ্রা করা। 

● এআ প্রককল্পর অওিায, কর্া রু্র়ি TASMAC-র কৈাকািগুনরি নেরর অা প্রনিনি কবািরর র্িয 
পুরারিা কবাি কেরিরৈর 10 িাকা কৈওযার বযবিা করা রযনে। 

● এআ প্রকরল্পর অওিায, কর্া রু্র়ি কখাা র্াযগায কের কৈওযা কবািরর ংখযা বযাপকভারব হ্রা 
কপরযরে। িরব িীনগনরর TASMAC-র কৈাকাকি র্মা কৈওযা কবািগুন নিরয কী করা যায িা নিরয 
কর্া প্রলাি এবং TASMAC অরও একনি মযার মুরখামুনখ রে। 

Source: The Hindu 

গুরুত্বপূর্স খবর: প্রনিরিা 

েভারব পরীিা-নিরীিা করা ংনিপ্ত পাল্লার বযাননিক কিপর্াস্ত্র, পৃথ্বী নবিীয 
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● ওন়িলার চাাঁনৈপুররর আনন্টরেরিড কিি কররঞ্জ একনি ংনিপ্ত পাল্লার বযাননিক নমাআ পৃথ্বী-2-এর ে 
উৎরিপর্ করার প্রনলির্  ম্পন্ন । 

● আনন্টরেরিড গাআরডড নমাআ কডরভপরমন্ট কপ্রাোরমর অওিায DRDO কিৃসক কৈলীযভারব দিনর করা 
প্রথম কিপর্াস্ত্র পৃথ্বী II। 

● পৃনথ্ব II কিপর্াস্ত্রনি একনি াররে-িু-াররে মািানর পাল্লার বযাননিক কিপর্াস্ত্র যার পাল্লা 350 
নকরানমিার। 

● পৃনথ্ব II  একনি একক-পযসারযর কিপর্াস্ত্র যা ির জ্বাািী নবভারগর যীরি পর়ি এবং এনি প্রথম 
ভারিীয নবমাি বানিী বযবার করররে। 

Source: PIB 

 


