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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্স 28.06.2022 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: আন্তর্ণাতিক  

গ্লাবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ইনভেস্টভেন্ট (PGII) তিে 

গ্কন সংবাদ তিভরানাভে : 

● গ্লোবোল ইনফ্রোস্ট্রোকচোর অ্যোন্ড ইনভেস্টভেভের জনয অ্ংশীদোররত্ব পররকল্পনোটি আনুষ্ঠোরনকেোভব 

রোষ্ট্রপরি বোইভেন এবং G7 এর গ্নিোরো চোলু করভলন। 

 

 

েূল তবষয়সেূহ: 

● এটি উন্নয়নশীল রবভের জনয 600 রবরলয়ন েলোভরর িহরবল সংগ্রভহর পররকল্পনো যো চীভনর গ্বল্ট 

অ্যোন্ড গ্রোে পররকল্পনোর পোল্টো রহসোভব গ্দখো হয়। 

● জলবোযু় পররবিতন গ্েোকোরবলো, ববরেক স্বোভযযর উন্নরি, রলঙ্গ সেিো অ্জতন এবং রেজজিোল 

অ্বকোঠোভেো গভ়ে গ্িোলোর লভযয এই উভদযোগটি গ্রহণ করো হভব। 
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● যুক্তরোভজয 2021  সোভলর G7  শীর্ ত সভেলভন অ্বকোঠোভেোগি  পররকল্পনোটি প্রথে উভমোচন করো 

হয়। 

● প্রোথরেকেোভব রবল্ড বযোক গ্বিোর ওয়োল্ডত নোভে পরররচি, 2022  সোভলর শীর্ ত সভেলভন প্রকল্পটির 

নোেকরণ করো হভয়ভে PGII। 

 

সূত্র: The Hindu 

5-তদনবযাপী র্াতিসংভের েহাসাগর সভেলন  

গ্কন সংবাদ তিভরানাভে : 

● 5-রদনবযোপী জোরিসংভের  েহোসোগর সভেলভনর আভয়োজন কভর গ্করনয়ো ও পিত তগোল সরকোর। 

 

েূল তবষয়সেূহ: 

● সভেলভন রবভের 130টি গ্দভশর গ্নিোরো পোাঁচ রদন ধভর আভলোচনো কভর রবভের েহোসোগর , সোগর ও 

সোেুরিক সম্পদ রযোয় একটি আন্তজতোরিক চত জক্তর সম্ভোবনো খরিভয় গ্দভখন। 

● েহোসোগর সভেলন একটি গুরুত্বপূণ ত সেভয় অ্নুটষ্ঠি হল কোরণ রবে SDG Goal  14 অ্জতভনর জনয 

কোঠোভেোগি পররবিতন এবং উদ্ভোবনী এবং সবুজ সেোধোন প্রভয়োজন এেন অ্ভনক চযোভলঞ্জ 

গ্েোকোভবলো করভি চোয়, যোর েভধয েহোসোগর, সোগর এবং সোেুরিক সম্পদ অ্ন্তেত তক্ত রভয়ভে। 

সংরযণ এবং গ্িকসই বযবহোভরর জনয একটি কল করো হভয়ভে 
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●  5-রদনবযোপী এই সভেলভনর প্রথে রদভন েোরিীয় প্ররিরনরধ দভলর গ্নিৃভত্ব রেভলন গ্কন্দ্রীয় েন্ত্রী 

েঃ জজভিন্দ্র রসং সহ েোরিীয় প্ররিরনরধ দভলর অ্নযোনয সদসযরো। 

 

সূত্র: News on Air 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: র্ািীয় 

 

BIS EV বযাটারীর র্নয কে ণক্ষেিা োন 

গ্কন সংবাদ তিভরানাভে : 

●  রলরথয়োে-আয়ন (Li-Ion) ট্র্যোকশন বযোিোরর পযোক এবং রসভস্টেস (পোরফরভেন্স গ্িরস্টং) 

ইভলকটট্র্ক গ্েরহভকলস-এ পরীযো করোর জনয গ্েরসরফভকশন বুযভরো অ্ফ ইজন্ডয়োন স্টযোন্ডোেতস 

দ্বোরো প্রকোরশি হভয়ভে। 

 

 

েূল তবষয়সেূহ: 
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● বযোিোরর পযোক এবং রসভস্টভের জনয েোন 17855: 2022 ISO 12405-4: 2018 গ্সই অ্নুযোয়ী 

উৎপোরদি হয়। 

● নিতন বিরর স্টযোন্ডোেতটি বযোিোরর পযোক এবং রসভস্টেগুরলর জনয উচ্চ যেিো  বো উচ্চ শজক্ত 

অ্যোরিভকশনগুরলর জনয কে তযেিো, রনেতরভযোগযিো এবং ববদুযরিক পোরফরেযোভন্সর গ্েৌরলক 

ববরশষ্ট্যগুরলর জনয পরীযোর পদ্ধরিগুরল কেোর কভর। 

● BIS হ'ল েোরভির জোিীয় েোন সংযো যো বযোিোররগুরলর স্টযোন্ডোেতোইভজশন, েোরকতং এবং গুণেোভনর 

শংসোপভের জিয়োকলোভপর সোেঞ্জসযপূণ ত রবকোভশর জনয গঠন করো হভয়ভে । 

● BIS আইন 2016 এর অ্ধীভন BIS-গ্ক েোরভির একটি জোিীয় স্টযোন্ডোেত বরে করো হভয়ভে। 

● সোটিতরফভকশন, হলেোরকতং, ইভকো েোকত, বোধযিোেূলক রনবন্ধন, এবং লযোবভরিরর পররভর্বোগুরল BIS-

এর ফোংশন রহসোভব অ্ন্তেত তক্ত করো হয়। 

 

সূত্র: Indian Express 

Rocketry: The Nambi Effect 

গ্কন সংবাদ তিভরানাভে : 

● নয়োরদরির রসরর গ্ফোিত অ্রেভিোররয়োভে 'Rocketry: The Nambi Effect' েরবর রবভশর্ জিরনংভয়র 

আভয়োজন করল িথয ও সম্প্রচোর েন্ত্রক। 
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েূল তবষয়সেূহ: 

● Rocketry: The Naambi Effect হল েোরিীয় েহোকোশ গভবর্ণো সংযোর (ISRO) প্রোক্তন রবজ্ঞোনী এবং 

েহোকোশ প্রভকৌশলী নোরি নোরোয়ণভনর জীবভনর উপর রেরি কভর রনরে তি একটি নোিক চলজচ্চে, 

যোর রবরুভদ্ধ 1994 সোভল গুপ্তচরবৃরির অ্রেভযোগ আনো হভয়রেল। 

● 75িে কোন চলজচ্চে উৎসভবর সেয় Rocketry: The Naambi Effect েরবটির ওয়োল্ডত রপ্ররেয়োর 

হভয়রেল। 

● েোরি, জজজতয়ো, রোরশয়ো, সোরব তয়ো, ফ্রোন্সসহ রবভের রবরেন্ন গ্দভশ েরবটির শুটিং হভয়ভে। চলজচ্চেটি 

িোরেল, রহজি এবং ইংভরজজভি একভযোভগ রনরে তি হভয়ভে, পোশোপোরশ গ্িলুগু, েোলয়োলে এবং 

কন্ন়ে েোর্োয় েোরবং এবং েুজক্ত গ্পভয়ভে। 

 

সূত্র: Indian Express 
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তিক্ষা েন্ত্রর্ালয় কিত ণক 2018-19 এবং 2019-20 সাভলর র্নয তিতস্ট্রক্ট পারফরভেন্স গ্েতিং 

ইনভিক্স (PGI-D) এর উপর প্রথে প্রতিভবদন 

গ্কন সংবাদ তিভরানাভে : 

● 2018-19 এবং 2019-20 সোভলর জনয রেরস্ট্রক্ট পোরফরভেন্স গ্গ্ররেং ইনভেক্স (PGI-D) সম্পরকতি 

প্রথে প্ররিভবদনটি রশযো েন্ত্রণোলয় দ্বোরো প্রকোরশি হল। 

 

 

েূল তবষয়সেূহ: 

● রোজযগুরলর জনয পোরফরভেন্স গ্গ্ররেং ইনভেক্স (PGI) সু্কল রশযো ও সোযরিো রবেোগ দ্বোরো প্রস্তুি 

করো হভয়ভে এবং গ্রফোভরন্স বের 2017-18  গ্থভক 2019-20 এর জনয প্ররিভবদন প্রকোশ করো 

হভয়ভে। 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 
 
 

  

● রোজয PGI-গুরলর সোফভলযর উপর রেরি কভর, গ্জলোগুরলর  জনয 83-সূচক PGI (PGI-D) সু্কল রশযোর 

সেস্ত গ্জলোর কে তযেিো গ্গ্রে করোর জনয রেজোইন করো হভয়ভে। 

● PGI-D কোঠোভেোটি 83 টি সূচক জভু়ে 600 পভয়ভের গ্েোি ওজন রনভয় গটঠি, যো 6 টি রবেোভগর 

অ্ধীভন গ্রুপ করো হভয়ভে। এই রবেোগগুরল আরও 12 টি গ্েোভেইভন রবেক্ত। 

● PGI-D-র গ্জলোগুরলভক দশটি গ্গ্রভে েোগ করো হয়, অ্থ তোৎ, গ্সই রবেোভগ বো সোেরগ্রকেোভব 90% এর 

গ্বরশ নির পোওয়ো গ্জলোগুরলভক সভব তোচ্চ গ্গ্রে 'দয' প্রদোন করো হয়। PGI-D-গ্ি সব তরনম্ন গ্গ্রেভক 

Akanksha-3,বলো হয়, যো গ্েোি নিভরর 10 শিোংশ পয তন্ত গ্স্কোভরর লোে কভর । 

 

সূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: রার্য 

 

নাগালযাভন্ড েধু পরীক্ষার লযাব চালু  

গ্কন সংবাদ তিভরানাভে : 

● গ্কন্দ্রীয় কৃরর্ ও কৃর্ক কলযোণ েন্ত্রী শ্রী নভরন্দ্র রসং গ্িোের নোগোলযোভন্ড েধু পরীযোর লযোব চোলু 

করভলন ।  

েূল তবষয়সেূহ: 
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● এই অ্নুষ্ঠোভন গ্কন্দ্রীয় কৃরর্ ও কৃর্ক কলযোণ েন্ত্রী শ্রী নভরন্দ্র রসং গ্িোের নোগোলযোভন্ডর রেেোপুভর 

একটি েধু  পরীযোগোভররও উভদ্বোধন করভলন। 

● েধু  পরীযোগোভরর েূল উভেশয হ'ল উৎপোরদি েধু পরীযো করোর জনয গ্েৌেোরে পোলনকোরী এবং 

প্রভসসরভদর সহোয়িো প্রদোন করো। 

● েোরি রবভের 5 টি বৃহিে েধু উৎপোদকভদর েভধয একটি, েোরভি েধু উৎপোদন 2005-06 সোভলর 

িতলনোয় 242 শিোংশ বৃজদ্ধ গ্পভয়ভে, এবং এর রপ্তোরন 265  শিোংশ বৃজদ্ধ গ্পভয়ভে। 

● েধু উৎপোদভন গ্েজোল একটি ব়ে সেসযো। এটি উচ্চ ফ্রুভক্টোজ কন ত রসরোপ বো চোল, িযোরপওকো, 

আখ এবং রবি রসরোপ বযবহোর করো হয়, েধু পরীযোগোভরর লযয এই গ্েজোল হ্রোস করো। 

 

সূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ ণ খবর: অ্থ ণনীতি 

 

োরভির বুতেং তগগ এবং প্ল্যাটফে ণ ইভকানতে তরভপাটণ  

গ্কন সংবাদ তিভরানাভে : 

● 'ইজন্ডয়োস বুরেং রগগ অ্যোন্ড িযোিফে ত ইকনরে' শীর্ তক একটি ররভপোিত প্রকোশ কভরভে নীরি আভয়োগ। 
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েূল তবষয়সেূহ: 

1. এই প্ররিভবদনটি েোরভির রগগ-িযোিফে ত অ্থ তনীরি সম্পভকত একটি রবস্িৃি দৃটষ্ট্েরঙ্গ এবং 

সুপোররশ উপযোপভনর জনয এই ধরভনর প্রথে। 

2. েোরভির বুরেং রগগ এবং িযোিফে ত ইভকোনরে ররভপোিত এই খোভির বিতেোন আকোর এবং কে তসংযোন 

সৃটষ্ট্র সম্ভোবযিো অ্নুেোন করোর জনয একটি ববজ্ঞোরনক পদ্ধরি সরবরোহ কভর। 

3. এই প্ররিভবদনটির লযয হল িযোিফে ত কেীভদর জনয রবভশর্েোভব রেজোইন করো পণযগুরলর 

েোধযভে অ্থ তোয়ভন অ্যোভক্সস ত্বরোরিি করোর জনয রগগ-িযোিফে ত গ্সক্টভরর সম্ভোবযিোভক কোভজ 

লোগোভনো, আঞ্চরলক ও গ্রোেীণ রন্ধনপ্রণোলী, রোস্তোর খোবোর ইিযোরদ রবজি করোর বযবসোয় স্ব-রনযুক্ত 

করো । িযোিফে তসহ রনযুক্ত বযজক্তভদর জর়েি করোর পরোেশ ত গ্দওয়ো  যোভি িোরো শহর ও 

শহরগুরলভি, ব়ে বোজোভর িোভদর পণয রবজি করভি সযে হয়। 
4. েোরভির বুরেং রগগ এবং িযোিফে ত ইভকোনরে ররভপোভিতর অ্নযোনয সুপোররশগুরলর েভধয রভয়ভে রগগ 

এবং িযোিফে ত কেীভদর আকোর অ্নুেোন করোর জনয একটি পৃথক গণনো পররচোলনো করো এবং 

রগগ কেীভদর রচরিি করোর জনয সরকোরী গণনোর সেয় িথয সংগ্রহ করো।  
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সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ ণ পুরষ্কার 

 

"নযািানাল  হাইওভয় এক্সতসভলন্স  অ্যাওয়ািণ " 2021 

গ্কন সংবাদ তিভরানাভে : 

● গ্কন্দ্রীয় েন্ত্রী শ্রী নীরিন গেক়েীর উপরযরিভি স়েক পররবহন ও েহোস়েক েন্ত্রভকর পয গ্থভক 

"নযোশোনোল  হোইওভয় এক্সরসভলন্স  অ্যোওয়োেত" 2021-এর েোধযভে  সোরো গ্দভশর গ্সরো পোরফরে তং 

গ্রোে প্রপোটিত এবং গ্িোল িোজোগুরলর জনয গ্কোম্পোরন / গ্স্টকভহোল্ডোরভদর এই পুরস্কোর প্রদোন করো 

হভয়ভে ।

 

েূল তবষয়সেূহ: 

● গ্দভশর স়েক অ্বকোঠোভেোভক শজক্তশোলী ও উন্নি করোর লভযয স়েক রনে তোণ ও রযণোভবযণ 

প্রজিয়োয় গ্স্টকভহোল্ডোরভদর উৎসোরহি করো এবং িোভদর েভধয সুয প্ররিভযোরগিোর েভনোেোব গভ়ে 

গ্িোলোর লভযয স়েক পররবহন ও েহোস়েক েন্ত্রণোলয়  2018  সোভল 'নযোশোনোল  হোইওভয় এক্সরসভলন্স ' 
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চোলু করো হভয়রেল নযোশনোল হোইওভয় এজক্সভলন্স অ্যোওয়োভেতর উভেশয হল গ্দভশর গ্সরো পোরফরে তং 

গ্রোে অ্যোভসি এবং গ্িোল িোজোগুরলর সোভথ সংযোগুরলভক স্বীকৃরি গ্দওয়ো এবং পুরসৃ্কি করো। 

1. 2021 সোভলর পুরষ্কোর চভির জনয রনম্নরলরখি রবেোগগুরলভক পুরষ্কোর বরোে করো হভয়ভে - 

2. এক্সরসভলন্স ইন প্রভজক্ট  

3. এক্সরসভলন্স ইন হোইওভয় গ্সফটি  

4. এক্সরসভলন্স ইন অ্পোভরশন অ্যোন্ড গ্েভেভনন্স  

5. এক্সরসভলন্স ইন গ্িোল েযোভনজভেে ইভনোভেশোন  

6. রগ্রন হোইওভয়  

7. এক্সরসভলন্স ওয়োকত ইন  চযোভলজঞ্জং কজন্ডশোন  

8. রিে কন্সট্র্োকশোন  

9. িোভনল কন্সট্র্োকশোন 

সূত্র: PIB 
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