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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্ স 27.06.2022  

 

গুরুত্বপূর্ স খবে: আন্তর্সানিক 

 

● গাি সর্েটি ল 

সকি র্ংবাৈ নিরোিারে : 

● ফেডারেল গান ফেেটি ল-এ  স্বাক্ষে কেরলন  মার্কিন ফের্েরডন্ট ফ া বাইরডন। 

 

 

েূল নবষযর্েূহ: 
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● ফিক্সারেে একটি োথর্মক র্বদ্যালয় এবং বারেরলা র্নউ ইয়রকিে একটি েুপােমারকিরি 

ফগালাগুর্লে পে গান ফেেটি ল চালু কো হল। 

● গান ফেেটি ল -ফে  18 ফথরক 21 বছে বয়েী েরুণরদ্ে  নয অস্ত্র ফকনাে  নয বযাকগ্রাউন্ড 

ফচরকে পর্ের্ি বাডারনা হরয়রছ। 

● 234 ফথরক 193 ফ ারি হাউে অে র্েরের রন্টটি ে এই র্বল পাশ করেরছ, এেপে র্বলটি র্েরনরি 

ফ ািা ুটিে মািযরমও পাশ হয়। 

● গান ফেেটি ল-এে মূল উরেশয হল  নগরণে  ীবন ফক েুের্ক্ষে কো। 

 

র্ূত্র: Livemint 

 

গুরুত্বপূর্ স খবে: ভােি 

মাদ্কদ্ররবযে অপবযবহারেে র্বরুরে আন্ত িার্েক র্দ্বে উপলরক্ষ ড্রাগ-মুক্ত  ােে েচাোর্ যান 

সকি র্ংবাৈ নিরোিারে : 

● ড্রাগ-মুক্ত  ােে কযারেইন োন - মাদ্রকে অপবযবহারেে র্বরুরে 19 েম োন।যা োমাজ ক 

নযায়র্বচাে ও ক্ষমোয়ন র্ব াগ দ্বাো নেুন র্দ্র্িে েগর্ে র্বহারেে  ীষ্ম র্পেমাহ মারগ িে 

 ওহেলাল ফনরহরু ফের্ডয়ারম আরয়া ন কো হল। 
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েূল নবষযর্েূহ: 

● এ বছে র্দ্বেটিে ের্েপাদ্য র্বষয় হল-'Share Facts on Drugs, Save Lives'। 

● মাদ্কদ্ররবযে অপবযবহাে ও অববি পাচারেে র্বরুরে  ের্ে বছে 26ফশ  নু আন্ত িার্েক র্দ্বে 

র্হোরব পার্লে হয়, যা মাদ্কদ্ররবযে অপবযবহাে বন্ধ করে মুক্ত র্বশ্ব গরড ফোলাে  নয গৃহীে 

পদ্রক্ষপ এবং েহরযার্গোরক শজক্তশালী করে ফোরল। 

● েরচেনো েৃটি এবং মাদ্রকে অপবযবহারেে র্বরুরে একটি যুক্তফ্রন্ট উপস্থাপরনে লরক্ষয এই 

ফদ্ৌরডে আরয়া ন কো হয়।  

● "Nasha Mukt Bharat Abhiyan হল একটি উরদ্যাগ যা Run – Run Against Drugs" এে োরথ 

েের্কিে একটি উরদ্যাগ, যাে মরিয েরয়রছ 1 র্কর্ম, 5 র্কর্ম, 10 র্কর্ম োন,  মু্বা ক্লাে এবং 

অযারোর্বক্স। 

 

র্ূত্র: PIB 

ভােি িিুি গাড়ী অ্যারর্র্রেন্ট সরাগ্রাে 
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সকি র্ংবাৈ নিরোিারে : 

● েডক পর্েবহন ও মহােডক মন্ত্রণালয় কেৃিক একটি র্বজ্ঞর্ি  ার্ে কো হরয়রছ, যাে অিীরন 

ইজন্ডয়া র্নউ কাে অযারেেরমন্ট ফোগ্রাম (BNCAP) েের্কিে CMVR (ফেন্ট্রাল ফমািে ফ র্হরকলে 

ফেগুরলশন), 1989-এ একটি নেুন র্নয়ম 126E  অন্ত ুিক্ত কোে েস্তাব কো হরয়রছ।

 

েূল নবষযর্েূহ: 

● নেুন আইন অনুযায়ী, 3.5 িরনেও কম ফমাি গার্ডে ও রনে কযািাগর্ে M1-এে অনুরমার্দ্ে 

ফমািে ফ র্হরকল, যা ফদ্রশ উৎপার্দ্ে বা আমদ্ার্ন কো হরব, অরিারমাটি  ইন্ডার্ি েযান্ডাডিে 

(AIS)-197 অনুযায়ী েরয়াগ কো হরব, যা েমরয় েমরয় েংরশার্িে হরব, ফলাবাল ফবঞ্চমাকি। এবং 

েব ির্নম্ন র্নয়ন্ত্রক েরয়া নীয়ো অর্েক্রম কেরব। 

● েব িরশষ েংরশািনী অনুযায়ী,  ােে (a) অযাডাল্ট অকুপযান্ট ফোরিকশান  (AOP) (b) চাইল্ড  

অকুপযান্ট ফোরিকশান  (COP) এবং (c) ফেেটি অযার্ের্ে  ফিকরনালজ ে-এে ফক্ষরে গার্ডে 

মূলযায়ন করে NCAP ফেটিং দ্বাো োে অর্িবােীরদ্ে েুেক্ষাে স্তেটি মূলযায়ন কেরব। AIS 197 

অনুোরে পর্েচার্লে র্বর্ ন্ন পেীক্ষাে র্বরুরে ফকার্েংরয়ে উপে র্ র্ি করে গার্ডটিরক এক ফথরক 

পাাঁচ োেকা পয িন্ত একটি োেকা ফেটিংও ফদ্ওয়া হরব। 

● নেুন কাে অযারেেরমন্ট ফোগ্রারমে  নয CMVR 1989 এে র্বর্ি 126 -এ আচ্ছার্দ্ে েরয়া নীয় 

অবকাঠারমাগে েুর্বিাে োরথ েজ্জিে ফির্েং এর জিগুর্লরে যানবাহনগুর্ল পেীক্ষা কো হরব। 
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র্ূত্র: PIB 

োিব পাচাে নবরোধ়ী র্রচিিিা নিরয সর্নেিারেে আরযার্ি 

 

সকি র্ংবাৈ নিরোিারে : 

● পুর্লশ র্েোচি অযান্ড ফডর লপ্টরমন্ট  বুযরোে (BPR&D) েহরযার্গোয়  ােীয় মর্হলা কর্মশন 

(NCW) কেৃিক মানব পাচাে র্বরোিী েরচেনো েের্কিে এক র্দ্রনে ফের্মনারেে আরয়া ন কো 

হল। 

 

 

েূল নবষযর্েূহ: 

● একর্দ্রনে েরচেনো ে ায় মানব পাচারেে  ূর্মকা, িােণা, িেন এবং র্বদ্যমান ের্েজক্রয়া 

েজক্রয়া এবং পাচারেে মানর্েক-োমাজ ক ে াব এবং এে ের্েরোরি নাগর্েক েমার ে 
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েংগঠনগুর্লে  ূর্মকা র্নরয় আরলাচনা কো হরয়র্ছল। 

● ফের্মনােটি চােটি েযুজক্তগে ফেশরন র্ব ক্ত কো হরয়রছ, 'Introduction: Concepts, Patterns and 

Existing Response Mechanisms of Human Trafficking', 'Different Dimensions of Human 

Trafficking, 'Psycho-Social Effects of Trafficking' এবং 'Post-Emancipation Care and 

Rehabilitation Role of NGOs in'। 

● মানব পাচাে র্বরোিী েরচেনোয় ো য মর্হলা কর্মশন, ো য / ফকন্দ্রশার্েে অঞ্চলগুর্লে মর্হলা 

ও র্শশু উন্নয়ন র্ব াগ, র্ের্নয়ে পুর্লশ অর্েোে, পযাো র্মর্লিার্ে ফোরে িে র্ের্নয়ে অর্েোে, 

েেকােী েংস্থা,  ােীয় কর্মশন, েশাের্নক, র্বচাে র্ব াগ এবং পুর্লশ ের্শক্ষণ ইনর্েটিউি, 

ফবেেকােী েংস্থা, র্চর্কৎো ের্েষ্ঠান এবং র্বশ্বর্বদ্যালয় / করলর ে পর্েচালকরদ্ে অন্ত ুিক্ত কো 

হরয়রছ। 

●  ােীয় মর্হলা কর্মশন কেৃিক মানব পাচাে র্বরোিী ফেল (মানব পাচাে র্বরোিী ফেল) মানব 

পাচারেে ঘিনা, মর্হলারদ্ে  মরিয েরচেনো বৃজে, েক্ষমো বৃজে, এবং পাচাে র্বরোিী 

ইউর্নিগুর্লরক ের্শক্ষণ ফদ্ওয়া এবং আইন েরয়াগকােী যন্ত্রপার্েরক েংরবদ্নশীল ও 

ক্ষমোয়রনে লরক্ষয 2022 োরলে 2ো এর্েল োর্েরে একটি মানব পাচাে র্বরোিী ফেল (এর্ন্ট-

র্হউমযান ট্রার্ের্কং ফেল) গঠন করেরছ ।  

 

র্ূত্র: The Hindu 

ফ যার্েগ িামায়া - অনর্ রেে র্শল্পীরদ্ে ের্ে া েদ্শ িন করে উৎেরবে েমার্ি 

সকি র্ংবাৈ নিরোিারে : 

● ফ যার্েগ িামায়া, একটি অননয উৎেব ফযোরন  োো ফদ্শ ফথরক র্বেল বাদ্যযরন্ত্রে ের্ে া েদ্শ িন 

কো হয়, যাে মরিয েরয়রছ োস্তাে র্শল্পী, ফট্রন এন্টােরিইনাে, মজিে র্শল্পী, ইেযার্দ্, এই উৎেবটি 

নয়ার্দ্র্িে কামার্ন অর্ডরিার্েয়ারম ফশষ হয়। 
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েূল নবষযর্েূহ: 

● 5 র্দ্নবযাপী এই উৎেরব ফদ্রশে র্বর্ ন্ন োন্ত ফথরক আগে অেযাে  র্শল্পীরদ্ে ের্ে া েদ্শ িন কো 

হয়, ফযোরন ের্ের্দ্ন 15  ন র্শল্পী োরদ্ে র্শল্পকম ি েদ্শ িন করেন, যাে মরিয ফমাি 75টি অনুষ্ঠান 

অনুটষ্ঠে হয়। 

● উৎেরবে েময়, চারুকলা গযালার্েরে একটি লাই  েদ্শ িনীে আরয়া ন কো হয়, ফযোরন 

কামাইচা, োবণহাথা, োবাব, পুং, োরের্ি, ফ ার্ড পা া এবং ফোরলে মরো বাদ্যযন্ত্রগুর্ল েদ্র্শ িে 

হরয়রছ, যা আমারদ্ে ফদ্রশে র্বর্ ন্ন অংরশে োরথ েের্কিে। 

● মোলাম, রুদ্র বীণা, দ্ুক্কাদ্, ফশহনাই এবং নাদ্শ্বেরমে মরো দ্ুল ি  বাদ্যযন্ত্র তের্েে উপে 

কম িশালাে আরয়া ন কো হরয়রছ ফ যার্েগ িমায়া উৎেরব যা র্শল্পী, পজিে, গরবষক, র্শক্ষাথী 

ইেযার্দ্ে দ্বাো উৎোরহে োরথ ের্ের্দ্ন পালন কো হয়। 

অনুষ্ঠান চলাকালীন, উৎেরব দ্শ িকরদ্ে  নয 20 টি দ্ুল ি  বাদ্যযরন্ত্রে একটি েদ্শ িনী েদ্র্শ িে হরয়রছ। 

 

র্ূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ স খবে: সখলাধুলা  

সগারেি অ্যানচভরেন্ট অ্যাওযার্স 2021 
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●  2021োরলে ফগারল্ডন অযার্চ রমন্ট অযাওয়ারডি েম্মার্নে হরয়রছন  ােরেে র্ব য় অমৃেো । 

● ফগারল্ডন অযার্চ রমন্ট পুেকােটি ের্ে বছে আন্ত িার্েক ফির্নে হল অে ফেম এবং 

আন্ত িার্েক ফির্নে ফেডারেশন দ্বাো েদ্ান কো হয়। 

● ফগারল্ডন অযার্চ রমন্ট অযাওয়াডি ফদ্ওয়া হয় ফির্নরে এমন এক ন বযজক্তরক র্যর্ন আন্ত িার্েক 

স্তরে শােন, েচাে এবং র্শক্ষাে ফক্ষরে ফির্নরেে অগ্রগর্েরে উরিেরযাগয অবদ্ান োরেন । 

● র্ব য় অমৃেো  র্বরশ্বে অনযেম গুরুত্বপূণ ি ফির্নে ফেরলায়াড র্হোরব পর্ের্চে, র্যর্ন ফপশাদ্াে 

ফির্নেরক ATP  িুযরে রূপান্তর্েে করের্ছরলন। 

 

র্ূত্র: News on Air 

গুরুত্বপূর্ স নৈবর্ 

আন্তর্সানিক িানবক নৈবর্ 
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● বার্ণ য ও অথ িবনর্েক বযবস্থায় নার্বকরদ্ে অমূলয অবদ্ানরক স্বীকৃর্ে র্দ্রে ের্েবছে 25ফশ  নু 

োো র্বরশ্ব 'আন্ত িার্েক নার্বক র্দ্বে' পালন কো হয়। 

● 2010 োরল, আন্ত িার্েক োমুর্দ্রক েংস্থা ের্ে বছে25 ফশ  নুরক আন্ত িার্েক নার্বক র্দ্বে 

র্হোরব পালন কোে ফঘাষণা করে, যাে পে ফথরক  2011 োরল েথম আন্ত িার্েক নার্বক র্দ্বরেে 

আরয়া ন কো হয়। 

● আন্ত িার্েক নার্বক র্দ্বরেে োথর্মক লক্ষয হল তবর্শ্বক বার্ণ য ও পর্েবহরন নার্বকরদ্ে 

গুরুত্বপূণ ি  ূর্মকা েেরকি মানুষরক েরচেন কো। 

●  
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● মহান ফযাো বাবা বািা র্েং বাহাদ্ুরেে শাহীদ্ র্দ্বে টি নেুন র্দ্িীে লালরকিায়  ােীয় স্মৃর্েরেৌি 

কেৃিপক্ষ কেৃিক উদ্যার্পে হল। 

 

 

েূল নবষযর্েূহ: 

● নয়ার্দ্র্িে লালরকিাে অনুষ্ঠারন একটি িার্দ্  যাঠা পর্েরবশন কো হরয়রছ এবং ফেইোরথ বাবা 

বািা র্েং বাহাদ্ুরেে গল্প র্চজেে একটি েদ্শ িনীও কো হরয়রছ। 

● বাবা বািা র্েং বাহাদ্ুে এক ন মহান র্শে ফযাো র্ছরলন, এবং র্ের্ন োলো ফেনাবার্হনীে 

এক ন কমান্ডােও র্ছরলন র্যর্ন মুঘলরদ্ে পোজ ে করের্ছরলন এবং উিে  ােরেে একটি বড 

অংশরক র্নপীডক মুঘল শােন ফথরক মুক্ত করের্ছরলন এবং পাঞ্জারব োলো শােন ের্েষ্ঠা 

করের্ছরলন। 

● বািা র্েং বাহাদ্ুে  র্মদ্ার্ে েথা র্বরলাপ করেন এবং  র্মরে চাষীরদ্ে েের্িে অর্িকাে েদ্ান 

করেন। 

● বািা র্েং বাহাদ্ুে এক ন মহান শােক র্ছরলন র্যর্ন নানক শার্হ মুদ্রা েবেিন করের্ছরলন। 

● বািা র্েং বাহাদ্ুে মুঘল শােক োরুের্েয়রেে হারে বিী হন এবং ফমহরেৌর্লরে শহীদ্ হন, 

ফযোরন োাঁে স্মেরণ একটি স্মৃর্েরেৌি র্নর্ম িে হরয়রছ। 
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র্ূত্র: Indian Express 
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