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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্স 22.06.2022 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: জাতীয় 

সিিম ালজজ অবজারমেটরী 

কেন খবমর: 

● জম্মু ও কাশ্মীরেে উধমপুরে সিিরমালজজকযাল অবজােরেটসেে উরবাধন করেন 

ককন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জজরেন্দ্র সিিং। 
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গুরুত্বপূর্ ণ সবষয়গুমলা: 

● ককন্দ্রীয় েূ সবজ্ঞান মন্ত্ররকে নযাশনাল কিন্টাে ফে সিিরমালজজে উর্যারে 153েম 

সিিসমক কেশনটট জম্ম ুও কাশ্মীরেে উধমপুরে প্রসেটিে হরয়রে। 

● উধমপুে কজলা ্ুটট সিিসমক ফল্ট লাইরনে মাঝখারন অবসিে োই এই 

পর্ যরবক্ষণরকন্দ্রটট েূসমকম্প-িম্পসকযে গুরুত্বপূণ য েথ্য িিংগ্ররহে জনয গুরুত্বপূণ য। 

● েূসমকম্প প্রায়শই পৃসথ্বীে পৃি এবিং এে কাঠারমারে কম্পরনে িারথ্ জস়িে এবিং 

জােীয় ্ুরর্ যাে বযবিাপনা কেৃযপরক্ষে মরে, েূসমকম্পগুসল প্রায়ই চলমান 

সলরথ্াজিয়াসেক বা ক্রাোল কেরটে মরধয িঞ্চাসেে চারপে মুজিে কােরণ ঘরট। 

● েূ-সবজ্ঞান মন্ত্ররকে অধীন নযাশনাল কিন্টাে ফে সিিরমালজজ হল োেে িেকারেে 

কনাডাল এরজজি, র্া েূসমকরম্পে িময় িটঠকোরব েসবষ্যবাণী কেরে িক্ষম 

হওয়াে লরক্ষয ক্রশ েূসমকরম্পে কার্ যকলাপ পর্ যরবক্ষণ করে। 

িূত্র: Indian Express 

অর্ ণননসতে সবষয়ে সবোমের িক্ষ তা বৃজির উম্যাে 

কেন খবমর: 

● িাো ক্রশ িমস্ত মন্ত্রক, োজয িেকাে এবিং পসেকাঠারমা িম্পা্রনে বসধ যে 

পসেরবরশ িিংসিষ্ট িক্ষমো বা়িারনাে লরক্ষয কযাপাসিটট সবজডিং কসমশরনে 

িহরর্াসেোয় অথ্ যননসেক সবষ্য়ক সবোে কেৃযক িক্ষমো বৃজিে পসেকল্পনা তেসে 

কো হরয়রে। 
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গুরুত্বপূর্ ণ সবষয়গুমলা: 

● িক্ষমো বৃজিে উর্যারেে অিংশ সহরিরব অফলাইন ও অনলাইন উেয় পিসেরেই 

এই প্রসশক্ষণ কার্ যক্রম শুরু কো হরয়রে। 

● 2022 িারলে 20 কশ জনু, ফসে্াবার্ অবসিে োে কযাম্পারি অরুণ কজটসল 

নযাশনাল ইনসেটটউট অফ সফনাজিয়াল মযারনজরমন্ট (AJNIFM) এে িারথ্ 

অিংশী্াসেরত্ব 37 জন অিংশগ্রহণকােীে িারথ্ অথ্ যননসেক সবষ্য়ক সবোরেে 

কযাপাসিটট সবজডিং ইসনসশরয়টটরেে অধীরন 'পাবসলক-প্রাইরেট পাটযনােসশপ' শীষ্ যক 

9ম, 5-স্রনে কপ্রাগ্রামটট চালু কো হরয়সেল। 

● কযাপাসিটট সবজডিং সিরমে আওোয় প্রসশক্ষরণে উরেশয হল এই প্রসশক্ষণ কম যিূসচে 

মাধযরম অবকাঠারমা প্রকল্পগুসলে পসেকল্পনা, বাস্তবায়ন এবিং বাস্তবায়রনে িারথ্ 

জস়িে কম যকেযার্ে িক্ষমো উন্নে কো। 

● নযাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচাে পাইপলাইন, নযাশনাল মসনটাইরজশন পাইপলাইন এবিং 

প্রধানমন্ত্রী েসেশজি মাোে েযারনে মরো মূল পসেকাঠারমা কম যিূসচগুসলে িফল 

রূপায়রণে মাধযরম োেরেে পসেকাঠারমােে ্ৃটষ্টেসি বাস্তবায়রন প্ররয়াজনীয় 
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িহায়ো প্র্ারনে লরক্ষয এই উর্যারেে আওোয় থ্াকা প্রসশক্ষণ কম যিূসচগুসল 

সডজাইন কো হরয়রে। 

 

িূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: রাজয 

প্রধান ন্ত্রীর জাতীয় সিক্ষানসবি ক লা 

কেন খবমর: 

● ওস়িশাে 10টট কজলায় সিল ইজিয়া বাো প্রধানমন্ত্রীে জােীয় সশক্ষানসবশ কমলাে 

আরয়াজন কো হয়। 

 

গুরুত্বপূর্ ণ সবষয়গুমলা: 

● প্রধানমন্ত্রীে জােীয় সশক্ষানসবশ কমলাে আওোয় কম যিিংিারনে িুরর্াে প্র্ান 

কেরে এই কমলায় 36টটে কবসশ কিক্টে এবিং 500টটে কবসশ কেড এবিং 100টটেও কবসশ 

ককাম্পাসন অিংশগ্রহণ করেরে। 
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● এই কম যিূসচে মূল উরেশয হল সনরয়ােকেযার্ে এই টারে যট কজলাগুসল কথ্রক 

সশক্ষানসবি সনরয়ারেে জনয উৎিাসহে কো এবিং শজিশালী ্ক্ষো প্রসশক্ষরণে 

মাধযরম োর্ে িক্ষমো তেসে কোে িময় িটঠক কারজে েূসমকা সচসিে কেরে 

িহায়ো কো। 

● প্রধানমন্ত্রীে জােীয় সশক্ষানসবশ কমলাে অধীরন, প্রাথ্ীর্ে নযাশনাল কাউজিল ফে 

কোরকশনাল এডুরকশন অযাি কেসনিং (NCVET) বাো স্বীকৃে একটট শিংিাপত্র প্র্ান 

কো হরব, র্া োর্ে সনজ সনজ কডারমরন উর্যািা হওয়াে িুরর্াে প্র্ান করে 

কম যিিংিান বৃজি সনজিে কেরব। 

● প্রধানমন্ত্রীে জােীয় সশক্ষানসবশ কমলায় অিংশগ্রহণকােী িিংিাগুসলরক িম্ভাবয 

প্রসশক্ষণাথ্ীর্ে িারথ্ ক্খা কোে এবিং একটট িাধােণ েযাটফরম য প্রাথ্ী সনব যাচন 

কোে িুরর্াে ক্ওয়া হরয়সেল, কিইিারথ্ কোট আকারেে সশল্পগুসল, কমপরক্ষ 

চােজন কম যচােী েরয়রে, সশক্ষানসবশ সনরয়ারেে িুরর্াে ক্ওয়া হরয়সেল। 

িূত্র: Livemint 

এে ক্ি এে করিন োর্ণ প্রেল্প 

কেন খবমর: 

● আিাম ক্রশে 36েম োজয/ককন্দ্রশাসিে অঞ্চল সহরিরব এক ক্শ এক কেশন 

কাডয (ONORC) বাস্তবায়ন করেরে। 
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গুরুত্বপূর্ ণ সবষয়গুমলা: 

● 36টট োজয ও ককন্দ্রশাসিে অঞ্চরল এক ক্শ এক কেশন কাডয প্রকল্প িফলোরব 

বাস্তবাসয়ে হরয়রে, র্াে ফরল িাো ক্রশ খা্য সনোপত্তা চালু হরয়রে। 

● খা্য সনোপত্তাে িমিযা িমাধারনে লরক্ষয 2019 িারল োেে িেকাে এক ক্শ 

এক কেশন কাডয (ONORC) প্রকল্প চালু করেসেল। 

● এক ক্শ এক কেশন কাডয প্রকরল্পে অধীরন, একজন িুসবধারোেী ক্রশে কর্ 

ককানও জায়োয় োে কেশন কাডযরক কর্ ককানও জায়োয় সনবসিে হওয়া কথ্রক 

স্বাধীন কেরখ ক্রশে কর্ ককানও জায়োয় োে ককাটাে খা্যশিয কপরে পারেন। 

● এক ক্শ এক কেশন কাডয প্রকরল্পে অধীরন আরেকটট স্ক হল 'কমো কেশন' 

কমাবাইল অযাসেরকশন র্া এক ক্শ এক কেশন কাডয প্রকরল্পে িব যাসধক িুসবধা 

পাওয়াে জনয চালু কো হরয়রে, বেযমারন, এই অযাসেরকশনটট 13 টট োষ্ায় 

উপলব্ধ। 

িূত্র: PIB 
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গুরুত্বপূর্ ণ খবর: রাজনীসত 

নযািনাল ইমেসলমজন্স সির্ (NetGrid) 

কেন খবমর: 

● স্বোষ্ট্রমন্ত্রক কেৃযক নযাশনাল ইরন্টসলরজি সগ্ররডে সচফ এেজজসকউটটে 

অসফিারেে কময়া্ কমন হরয়রে এবিং বডযাে সিসকউসেটট কফারি য ব্সল কো হরয়রে 

নযাশনাল ইরন্টসলরজি সগ্রড-কক। 

 

গুরুত্বপূর্ ণ সবষয়গুমলা: 

● এই বেে,  আসশি গুপ্তরক নযাটসগ্ররডে CEO সহিারব সনরু্ি কো হরয়রে , আসশি 

গুপ্ত 1989 বযারচে IPS অসফিাে। 

● NATGRID একটট অনলাইন ডাটারবি র্া কটসলরর্াোরর্াে, টযাক্স কেকডয, বযািংক, 

ইসমরগ্রশন, ইেযাস্ কক্ষরত্র 20 টটেও কবসশ িিংিাে েথ্য িিংগ্রহ করে। 

● নযাশনাল ইরন্টসলরজি সগ্রড (NetGrid) প্রকল্পটট  2009 িারল 26/11 মুম্বাই িন্ত্রািী 

হামলাে পে চালু কো হরয়সেল। 

● নযাশনাল ইরন্টসলরজি সগ্ররডে উরেশয হল IB, RAW-এে মরো ককন্দ্রীয় িিংিাগুসলে 

কারে থ্াকা েথ্যগুসলরক িন্ত্রাি-সবরোধী ে্রেে জনয একটট সনোপ্ েযাটফরম য 

অযারক্সি প্র্ান কো। 
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িূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: প্রসতরক্ষা 

োরতীয় কনৌবাসিনীর ে ীম্র  ামচণে কনসেমত রূপান্তসরত েরার জনয  উ 

কেন খবমর: 

● োেেীয় কনৌবাসহনীে কমীর্ে মারচযন্ট কনসেরে রূপােসেে কেরে সডরেক্টরেট 

কজনারেল অফ সশসপিং এবিং োেেীয় কনৌবাসহনীে মরধয মউ স্বাক্ষসেে হল। 

 

 

গুরুত্বপূর্ ণ সবষয়গুমলা: 

● এই উর্যারেে মূল উরেশয হল অবিেপ্রাপ্ত োেেীয় কনৌবাসহনীে কমীর্ে উপকৃে 

কো এবিং োর্ে বাসণজজযক জাহারজ কাজ কোে িুরর্াে ক্ওয়া। 

● এই চুজিটট  NCV জাহাজ এবিং সবর্শীোমী জাহাজগুসলে শিংিাপত্র কথ্রক শুরু 

করে োেেীয় কনৌবাসহনীে কমীর্ে সবসেন্ন সবকল্প েথ্য িেবোহ কেরব । 
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● এই প্রকরল্পে অধীরন, োেেীয় কনৌবাসহনীে কেসডও অসফিােো মারচযন্ট কনসে 

জাহারজে কজনারেল কেসডও অপারেটে এবিং োেেীয় কনৌবাসহনীে কডক নাসবকো 

কনৌবাসহনীে নজে্াসেে অিংশ হরয় মারচযন্ট কনসে কডক কেটটিংরয় রূপােসেে হরয়  

কর্ােযোে শিংিাপত্র কপরে পারেন। 

● এই প্রকরল্পে লক্ষয হল োেেীয় কনৌবাসহনী বা পণযিম্ভাে জাহাজগুসলরে কেটটিং এবিং 

িামুসিক পসেরষ্বাে অসেজ্ঞো েপ্ত কো, র্া োেেীয় কনৌবাসহনী কেৃযক োে 

কম যকেযার্ে ক্ওয়া প্রসশক্ষণ এবিং োেেীয় কনৌবাসহনী কেৃযক জাসে কো 

শিংিাপত্রগুসলে গ্রহণরর্ােযোে উপে সেসত্ত করে তেসে কো হরয়রে। 

 

িূত্র: News on Air 

 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: স্বাস্থ্য 

টাইপ 1 র্ায়ামবটটি 

কেন খবমর: 

● টাইপ-1 ডায়ারবটটরিে কোে সনণ যয়, সচসকৎিা ও বযবিাপনাে জনয ইজিয়ান 

কাউজিল অব কমসডকযাল সেিাচয (ICMR) কেৃযক সনর য্সশকা জাসে কো হরয়রে। এই 

প্রথ্ম ICMR সবরশষ্োরব টাইপ 1 ডায়ারবটটরিে জনয সনর য্সশকা জাসে করেরে। 
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গুরুত্বপূর্ ণ সবষয়গুমলা: 

● টাইপ 1 ডায়ারবটটি এমন একটট অবিা কর্খারন অগ্ন্যাশয় ইনিুসলন িম্পূণ যরূরপ 

উৎপা্ন বি করে ক্য় এবিং এই হেরমান েরি ে্লুরকারজে মাত্রা সনয়ন্ত্রণ কোে 

জনয সলোরেে মাধযরম চসব য এবিং অনযানয শেীরেে ককাষ্গুসলে কশাষ্ণ বৃজি বা হ্রাি 

করে। 

● টাইপ 1 ডায়ারবটটি টাইপ 2 ডায়ারবটটরিে সবপেীে কর্খারন শেীরেে ইনিুসলন 

উৎপা্ন হয় হ্রাি পায় বা ককাষ্গুসল ইনিুসলন প্রসেরোধী হরয় ওরঠ। 

● টাইপ 1 ডায়ারবটটি প্রধানে সশশু এবিং সকরশাে-সকরশােীর্ে মরধয পাওয়া র্ায়। 

● টাইপ 1 ডায়ারবটটি টাইপ 2 এে কচরয় অরনক কবসশ গুরুেে, র্খন টাইপ 1 

ডায়ারবটটরি আক্রাে বযজি োর্ে ইনিুসলন গ্রহণ বি করে ক্য়, েখন োো শীঘ্রই 

মাো র্ায় কােণ শেীে জজরো ইনিুসলন তেসে করে। 

 

িূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ ণ বযজিত্ব 
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সিসনয়র েূটনীসতে রুসচরা োমবামজা 

 

● সিসনয়ে কূটনীসেক রুসচো কারম্বাজরক জাসেিিংরঘ োেরেে পেবেী োষ্ট্র্েূ এবিং 

িায়ী প্রসেসনসধ সহিারব সনরু্ি কো হরয়রে। 

● রুসচো কারম্বাজ ইজিয়ান ফরেন িাসেযরিে 1987   বযারচে অসফিাে এবিং বেযমারন 

েুটারন োেরেে োষ্ট্র্েূ সহিারব ্াসয়ত্ব পালন কেরেন, রুসচো েুটারন োেরেে 

প্রথ্ম মসহলা োষ্ট্র্েূ। 

● েুটারন োষ্ট্র্েূ সহরিরব ্াসয়ত্ব পালরনে আরে, রুসচো কারম্বাজ ্সক্ষণ আসফ্রকায় 

োেরেে হাই কসমশনাে এবিং UNESCO-কে োেরেে োষ্ট্র্েূ বা িায়ী প্রসেসনসধ 

সহিারব ্াসয়ত্ব পালন করেরেন। 

● সেসন জাসেিিংরঘ োেেীয় োষ্ট্র্েূ সহিারব টট এি সেরুমূসেযে িলাসেসষ্ি হরলন । 

 

িূত্র: News on Air 
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