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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্ স 24.06.2022 

 

                                        গুরুত্বপূর্ স খবে: আন্তর্সানিক 

িৈসাি স আযােল্যান্ড প্রার াকল্ (NIP) 

কেন সংবাদ শির ানারে : 

● একট  িিুি আইি, িৈসাি স আযােল্যান্ড প্রার াকল্ নবল্, বনের্ র্ির্ি রশার্ি দ্বাো রবনিসি 

হরযরে, যাে ল্ক্ষ্য হল্ নির িরক উত্তে আযােল্যারন্ডে বানর্র্য বযবস্থা র্ম্পনকসি প্িক্সি  চুক্সিে 

নবধািগুনল্ অ্গ্রাহয কেরি র্ক্ষ্ম কো। 

 

েূল শবষয়সেূহ: 

● িৈসাি স আযােল্যান্ড প্রার াকল্ অ্িুযায়ী, উত্তে আযােল্যারন্ড আগি পর্যগুনল্ দ্ব়ীরপ ররবরশে 

আরগ 'র্মুদ্র র়্ীমারন্ত' পে়ীক্ষ্া কো হরব এবং উত্তে আযােল্যান্ড প্রাডাক্ট স্ট্যান্ডাডসগুনল্রি EU 

রনবধািগুনল্ প্মরি চল্রি থাকরব। 
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● উত্তে আযােল্যান্ড প্রার াকরল্ে বিসমাি র্ংস্কেরর্ যুিোরর্যে রধাি বাধা নেল্ যুিোরর্যে 

অ্ভ্যন্তে়ীর্ বার্ারে প্গ্র  নির ি এবং উত্তে আযােল্যারন্ডে মরধয বানর্রর্যে র্িয "অ্গ্রহর্রযাগয 

বাধা" দিনে কো, যা প্রার াকল্ হ্রার্ কেরি চায। 

● উত্তে আযােল্যান্ড যুিোরর্যে একমাত্র অ্ংশ যা ইউরোপ়ীয ইউনিযরিে র্ারথ স্থল্ র়্ীমান্ত দ্বাো 

যুি । 

 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ স খবে: র্াি়ীয 

 

ভ্ােরিে ভ্নবষ্যরিে রু্পােেুড 

 

কেন সংবাদ শির ানারে: 

● খাৈয রক্সিযাকের্ নশল্প মন্ত্ররকে রনিমন্ত্র়ী শ্রী রহ্লাৈ নর্ং পযার ল্ 'রু্পাে েুড অ্ে ৈয নেউচাে 

েে ইক্সন্ডযা' শ়ীষ্ সক র্াি়ীয নমরল্  কিোরেরেে উরদ্বাধি কেরল্ি । 

 

েূল শবষয়সেূহ: 
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● খাৈয রক্সিযাকের্ নশল্প মন্ত্ররকে র্হরযানগিায নশল্প র্ংস্থা ASSOCHAM দ্বাো  আরযাক্সর্ি এই 

র্রেল্রিে ল্ক্ষ্য খাৈয ও পুটি রু্েক্ষ্া নিক্সিি কোে র্িয রু্রযাগ ও চযারল্ঞ্জগুনল্ নিরয আরল্াচিা 

কো। 

● ভ্ােি নবরেে পঞ্চম বৃহত্তম নমরল্  েপ্তাি়ীকােক প্ৈশ এবং ভ্ােরিে রধাি নমরল্  উৎপাৈিকাে়ী 

োর্যগুনল্ হল্ হনেযািা, উত্তেররৈশ, েনত্তশগড়, গুর্ো , োর্স্থাি, মধয ররৈশ, মহাোষ্ট্র, 

অ্ন্ধ্রররৈশ, কর্ সা ক, িানমল্িাডু় এবং প্িল্ঙ্গািা। 

● ভ্ােরি প্মা  খাৈযশরর্যে উৎপাৈি 2015-16 র্ারল্ 14.52 নমনল্যি  ি প্থরক প্বরড় 2020-21 র্ারল্ 

17.96 নমনল্যি  রি ৈা াঁনড়রযরে এবং একই র্মরয নমরল্   (মুিা নমরল্  ) উৎপাৈিও 10.86 

নমনল্যি  রি বৃক্সি প্পরযরে। 

 

সূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ ণ খব : অর্ ণনীশি 

 

িযাশিাল্  ল্ক্সর্নস্ট্ক এক্সিরল্ে অ্যাওযারডস 

কেন সংবাদ শির ানারে: 
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● রথম িযাশিাল্  ল্ক্সর্নস্ট্ক এক্সিরল্ে অ্যাওযারডসে নবর্য়ীরৈে িাম ভ্ােি র্েকাে িযানৈনিরি 

প্ াষ্র্া কেল্।

 

েূল শবষয়সেূহ: 

● প্কন্দ্র়ীয বানর্র্য ও নশল্প, উপরভ্ািা নবষ্যক, খাৈয ও গর্বন্টি এবং বস্ত্র মন্ত্র়ী শ্রী প়ীযূষ্ প্গারযল্ 

এবং বানর্র্য ও নশল্প রনিমন্ত্র়ী শ্রী প্র্াম রকাশ শম সা 12ট  নবনভ্ন্ন নবভ্ারগ এই পুেস্কাে রৈাি 

কেরল্ি। 

● িযাশিাল্ ল্ক্সর্নস্ট্ক এক্সিরল্ে অ্যাওযাডসরর্ে ল্ক্ষ্য হল্ প্ৈরশে  ল্ক্সর্নস্ট্ক পনেরষ্বা 

র্েবোহকাে়ীরৈে রচাে কো যাো উদ্ভাবি, দবনচত্রয এবং ৈক্ষ্িা রৈশ সি কেরি র্ক্ষ্ম। 

● নবর্য়ীরৈে 18র্ি নবনভ্ন্ন নবরশষ্জ্ঞ এবং 9 র্ি রব়ীর্ নবনশি বযক্সিে একট  র্াি়ীয র্নুে নিরয 

গটিি একট  নবরশষ্জ্ঞ ক্সিনিং কনমট  দ্বাো নিব সানচি কো হরযরে। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ ণ খব :  াজনীশি 

প্লাে প্ স্ট্ ল্  

কেন সংবাদ শির ানারে: 

● র্ংনবধারিে অ্ধ়ীরি োর্যপারল্ে দ্বাো র্ংর্রৈ ৈরল্ে র্ংখযাগনেষ্ঠিা রমারর্ে র্িয প্লাে প্ রস্ট্ে 

আহ্বাি র্ািাি হয , র্ম্ভবি যনৈ নশবরর্িা মহাোরষ্ট্র মুখযমন্ত্র়ী নহর্ারব র্ংখযাগনেষ্ঠিা হাোয। 
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েূল শবষয়সেূহ: 

● র্ংনবধারিে 174(2)(b) ধাোয  োর্যপাল্রক  মনন্ত্রর্ভ্াে র্হাযিায ও পোমরশ স নবধাির্ভ্া প্ভ্রে 

প্ৈওযাে ক্ষ্মিা প্ৈওযা হরযরে। 

●  174 িং ধাোয  বল্া হরযরে প্য োর্যপাল্ র্মরয র্মরয উভ্য কক্ষ্ বা োর্য আইির্ভ্াে রনিট  

কক্ষ্রক প্যরকারিা র্ময দবিক কোে র্িয প্ডরক পািারবি যা নিনি উপযুি বরল্ মরি করেি। 

● িরব163 িং ধাোয বল্া হরযরে, মনন্ত্রর্ভ্াে 'র্াহাযয ও পোমশ স' অ্িুযায়ী কার্ কেরি হরব 

োর্যপাল্রক। 

● র্ংর্রৈ র্ভ্া আহ্বাি কোে র্িয র্ংনবধারি একট  বযনিিমও অ্ন্তভু্সি কো হরযরে, যা নবধাি 

করে প্য যখি মরি হয প্য মুখযমন্ত্র়ী র্ংখযাগনেষ্ঠিা হানেরযরেি এবং করক্ষ্ে  আইির্ভ্াে র্ৈর্যো 

মুখযমন্ত্র়ীে নবরুরি অ্িাস্থা রস্তাব উত্থাপি করেরেি, িখি োর্যপাল্ নিরর্ই র্ংর্রৈ র্ভ্া 

ডাকাে নবষ্রয নর্িান্ত নিরি পারেি। 

● িাাঁে নবচক্ষ্র্ ক্ষ্মিা ররযাগ ক্ষ্মিা আৈাল্রি চযারল্ঞ্জ কো প্যরি পারে। 

 

রূ্ত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ স খবে: রনিেক্ষ্া 

কযাপরস্ট্াি প্র্নমিাে 
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কেন সংবাদ শির ানারে: 

● রথম ওযাে অ্যান্ড অ্যারোরের্ স্ট্র্যার ক্সর্ প্রাগ্রাম (WASP) ভ্ােি়ীয নবমাি বানহি়ী নিউ নৈনিে 

এযাে প্োর্ স অ্নডর ানেযারম একট  কযাপরস্ট্াি প্র্নমিারেে মাধযরম আরযার্ি কেল্। 

 

েূল শবষয়সেূহ: 

● করল্র্ অ্ে এযাে ওযােরেযাে এবং প্র্ন্টাে েে এযাে পাওযাে স্ট্ানডরর্ে উরৈযারগ 

কযাপরস্ট্াি প্র্নমিারেে আরযার্ি কো হরব। 

● কযাপরস্ট্াি প্র্নমিারেে ল্ক্ষ্য হল্ এরোরের্ স্ট্র্যার ক্সর্ প্রাগ্রারমে নশক্ষ্র্ উরেশযগুনল্ রৈশ সি 

কো এবং IAF প্িিৃত্বরক এই প্রাগ্রাম প্থরক অ্ক্সর্সি কাঙ্ক্ষিি েল্ােল্গুনল্ যাচাই কেরি 

র্হাযিা কো। 

● এরোরের্ স্ট্র্যার ক্সর্ প্রাগ্রামট  ভ্ােি়ীয নবমাি বানহি়ী দ্বাো প্কৌশল্গি ৈক্ষ্িা এবং যুরিে 

ইনিহার্ এবং িরেে গভ়্ীে প্বাঝাে র্ারথ মধয-কম সর়্ীবি বাযু শক্সি কমীরৈে একট  গ্রুপ দিনে 

কোে ল্রক্ষ্য ধাের্া কো হরযনেল্। 
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● অ্যারোরের্ স্ট্র্যার ক্সর্ প্রাগ্রারমে উরেশয হল্ অ্ংশগ্রহর্কাে়ীরৈে িাক্সেক নচন্তাভ্াবিা উন্নি 

কো এবং প্কৌশরল্ে উপে কায সকে যুক্সিে র্িয িারৈে প্যাগযিা নবকাশ কো। 

রূ্ত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ স খবে: নবজ্ঞাি ও রযুক্সি 

BRATA প্রার্াি মযাল্ওযযাে 

কেন সংবাদ শির ানারে: 

● BRATA একট  নেরমা  অ্যারির্ প্রার্াি মযাল্ওযযাে, যা রথম 2019 র্ারল্ নশরোিাম দিনে 

করেনেল্, বিসমারি, এই মযাল্ওযযােট ে একট  আপরডর ড প্ভ্নেরযন্ট, যা BRATA (িাক্সর্নল্যাি 

নেরমা  অ্যারির্  ুল্) িারম পনেনচি, র্ম্প্রনি নশরোিারম এরর্রে। 

 

েূল শবষয়সেূহ: 

● BRATA প্রার্াি মযাল্ওযযােট  মািুরষ্ে প্োরিে ক্সিিগুনল্ িা প্ৈরখ প্েকডস কোে র্িয বযবহাে 

কো হরযনেল্। 

● BRATA এে এই িিুি ভ্যানেরযন্টট  উন্নি রযুক্সি (APT) বযবহাে করে এবং হযাকােরৈে ৈ়ী স র্ময 

ধরে র্ংিানমি প্ি ওযাকসগুনল্রি থাকাে অ্িুমনি প্ৈয। 
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● BRATA প্রার্াি মযাল্ওযযােট  র্াইবাে অ্পোধ়ীরৈে স্মা সরোি নিে়ীক্ষ্র্ কোে অ্িুমনি প্ৈয, 

প্কািও বযক্সি বযাংনকং অ্যারপ ল্গ ইি কোে র্ারথ র্ারথই প্রার্ািরক টরগাে করে এবং বযাংনকং 

রমার্পত্রানৈে রনিনল্নপ দিনে করে হযাকােরৈে কারে র্েবোহ করে। 

রূ্ত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ স খবে: পনেরবশ 

ভ্ােি়ীয র্ল্র়্ীমা প্থরক চােট  িিুি রবাল্ উিাে 

 

কেন সংবাদ শির ানারে: 

 

● আন্দামাি ও নিরকাবে দ্ব়ীপপুরঞ্জে র্ল্ প্থরক রথমবারেে মরিা চােট  রর্ানিে 

অ্যারর্ািািরথরল্  প্কাোল্ প্েকডস কো হরযরে। 

● প্কাোরল্ে চােট  গ্রুপ একই পনেবারেে (Flabellidae) অ্ন্তগ সি । 

● Azooxanthelate প্কাোল্ প্কাোরল্ে একট  গ্রুপ যা zooxanthellae ধাের্ করে িা এবং নবনভ্ন্ন 

ধেরিে প্ল্যাঙ্ক ি প্থরক পুটি র্ংগ্রহ করে, রূ্য স প্থরক িা। 
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● রবারল্ে এই গ্রুপগুনল্ গভ়্ীে র্মুরদ্র পাওযা যায, প্বনশেভ্াগ রর্ানি 200 নম াে এবং 1000 

নম ারেে মরধয, এবং িাো অ্গভ়্ীে উপকূল়্ীয র্ল্ প্থরক রচুে পুটিও পায। 

রূ্ত্র: Livemint 

গুরুত্বপূর্ স বযক্সিত্ব 

ডঃ শযামা রর্াৈ মুরখাপাধযায (July 6, 1901 - June 23, 1953) 

কেন সংবাদ শির ানারে: 

 

● রধািমন্ত্র়ী শ্রী িরেন্দ্র প্মাৈ়ী ডক্টে শযামা রর্াৈ মুরখাপাধযাযরক িাাঁে মৃিুযবানষ্ সক়ীরি শ্রিা 

র্ানিরযরেি৷ 

● ডঃ শযামা রর্াৈ মুরখাপাধযায 1901 র্ারল্ে 6 র্লু্াই কল্কািায র্ন্মগ্রহর্ করেি। 

● ডঃ শযামা রর্াৈ মুরখাপাধযায 1934 র্ারল্ কল্কািা নবেনবৈযাল্রযে উপাচায স নিযুি হি এবং 1944 

র্ারল্ নিনি 'নহন্দ ুমহার্ভ্া'-এে র্ভ্াপনি নিযুি হি। 
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● ডঃ শযামা রর্াৈ মুরখাপাধযায পক্সন্ডি প্িরহরু অ্ন্তব সিী র্েকারে নশল্প ও র্েবোহ মন্ত্র়ী নহর্ারব 

নিযুি হি, যনৈও পরে ডঃ শযামা রর্াৈ মুরখাপাধযায এই পৈ প্থরক পৈিযাগ করেি এবং 1951 

র্ারল্ ডঃ শযামা রর্াৈ মুরখাপাধযায  নৈনিরি 'ভ্ােি়ীয র্ির্ং ' রনিষ্ঠা করেি। 

● র্েু ও কাশ্ম়ীরে 370 ধাো বানিল্ কোে র্িয ডঃ শযামা রর্াৈ মুরখাপাধযায একট  আরন্দাল্ি শুরু 

করেনেরল্ি, প্যখারি নিনি "এক নিশাি, এক নবধাি, এক রধাি" প্লাগাি নৈরযনেরল্ি। 

● ডঃ শযামা রর্াৈ মুরখাপাধযায 1953 র্ারল্ে 23 র্িু  মৃিুযবের্ করেি। 

●  

রূ্ত্র : Times of India 
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