
www.byjusexamprep.com 
 

Daily Current Affairs 29/6/2022 

গুরুত্বূর্ণ খফয: জাতীয় 

ই-রারনণিং প্ল্যাটপভণ 

কেন িংফাদ ররযানারভ: 

● ডাে রফবারেয জনয এেরট “ই-রারনণিং কাটণার ডাে েভণরমােী” কেন্দ্রীয় কমাোরমাে, কযর, ইররেট্ররনক্স এফিং আইরট 
ভন্ত্রী শ্রী অরিনী বফষ্ণফ এফিং কমাোরমাে প্ররতভন্ত্রী শ্রী কদফুরিং ক ৌান বাযরতয যারফটযাট কন্টারযয কেইন 
অরডরটারযয়ারভ আরয়ারজত এেরট অনুষ্ঠারন উরবাধন েযকরন । 

 

 

ভূর রফলয়ভূ: 

● ই-রারনণিং কাটণাররট 'রভন েভণরমােী'-এয দৃরিরোর্ কেরে 'ইনরেরটউরট' বতরয েযা রয়রে , মা প্রধানভন্ত্রী শ্রী 
নরযন্দ্র কভাদী বাযা বাযত যোরযয ভস্ত েভণ াযীরদয োরজ দক্ষতা আনরত এফিং 'নূযনতভ যোয' এফিং 
'ফণারধে ান' এয রক্ষয অজণরনয জনয েল্পনা েযা রয়রের । আভরাতরন্ত্রয োরজয দক্ষতায় রযফতণন আনায 
ররক্ষয এই কাটণাররট  ারু েযা রয়রে । , 

● অনুষ্ঠারনয ভয় কযরভন্ত্রী, কমাোরমাে ও ইররেট্ররনক্স ও তেয প্রমুরি ভন্ত্রী শ্রী অরিনী বফষ্ণফ এফিং কমাোরমাে 
প্ররতভন্ত্রী শ্রী কদফুরিং ক ৌান েভণ াযীরদয আটরট রবন্ন রফবারে কভঘদূত ুযষ্কায প্রদান েরযন। 
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● 1984 ারর কভঘদূত ুযস্কায প্রফতণন েযা য়, াভরিে েভণক্ষভতা ও উৎেলণতায জনয এই ুযস্কাযরট জাতীয় 
মণারয় ডাে রফবারেয রফণাচ্চ ুযস্কায। 

● আটরট রফবারে কভঘদূত ুযস্কায প্রদান েযা য়, ুযস্কায প্রােরদয কভরডর, ারটণরপরেট এফিং নেদ 21,000 
টাো ুযস্কায প্রদান েযা য়। 

 

ূত্র: Indian Express 

12তভ বাযত Chem-2022  

কেন িংফাদ ররযানারভ: 

● আন্ন 12তভ ইরিয়া Chem-2022 -এয রযেল্পনায জনয এই বফঠরেয বারতত্ব েরযন কেন্দ্রীয় যাায়রনে ও 
ায ভন্ত্রী ডঃ ভনুখ ভাণ্ডব্ম। 

 

 

ভূর রফলয়ভূ: 
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● এ ফেয12তভ ইরিয়া Chem-2022 অনুষ্ঠারনয ভূর প্ররতাদয রফলয় র'Vision 2030 - Chem and 
Petrochemicals Build India'। 

● 12তভ ইরিয়া Chem-2022  এরয়া-যাররপে অঞ্চররয যাায়রনে ও করট্রারেরভেযার কক্টরযয ফর রয় ফড় 
ঘটনাগুররয ভরধয এেরট মা 2022 াররয 6-8 অরক্টাফয FICCI-য রমারেতায় যাায়রনে ও করট্রারেরভেযার 
রফবাে বাযা িংেরঠত রফ। 

● ইরিয়া Chem প্রদণনীয রক্ষয র বাযতীয় যাায়রনে রল্প এফিং রফরবন্ন রল্প খারতয (কমভন যাায়রনে, 
করট্রারেরভেযার, েৃরল যাায়রনে রল্প, প্ররিয়া এফিং মন্ত্রারত) রফার ম্ভাফনায প্রদণন েযা। 

● বাযত কেফর রফরিয লষ্ঠ ফৃত্তভ যাায়রনে উৎাদেই নয়, 175  রটযও কফর কদর যাায়রনে যপ্তারন েরয, মা 
বাযরতয কভাট যপ্তারনয 13  তািং। 

●  

ূত্র: PIB 

কায়াইট গুড-এয জনয PLI রস্কভ 

কেন িংফাদ ররযানারভ: 

● PLI রস্কভ পয কায়াইট গুড (AC ও LED  রাইট) এয রবতীয় মণারয়য অধীরন, 15 রট কোম্পারনরে 1,368 
কোরট টাোয প্ররতশ্রুরতফদ্ধ রফরনরয়ারেয ারে রনফণার ত েযা রয়রে। 
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ভূর রফলয়ভূ: 

● রবতীয় মণারয় প্রাপ্ত 19 রট আরফদরনয ভূরযায়রনয  য 1,368 কোরট টাোয প্ররতশ্রুরতফদ্ধ রফরনরয়ারেয ারে 15রট 
কোম্পারনরে রনফণার ত েযা রয়রে, মায ভরধয 6 রট AC বতরযয কোম্পারন  908 কোরট টাোয রফরনরয়াে েযরফ 
এফিং ফারে 9 রট  LED  বতরযয কোম্পারন 460  কোরট টাোয রফরনরয়াে েযরফ ।  

● কায়াইট গুড-PLI  রস্কভরট বাযরত এয়ায েরিনায এফিং LED রাইট ররল্পয জনয এেরট মূ্পর্ণ উাদানভূরে  
ফাস্তুতন্ত্র বতরয েযরত এফিং বাযতরে রফিফযাী যফযা ৃঙ্খররয এেরট অরফরেদয অিং রারফ েরড় কতারায 
জনয রডজাইন েযা রয়কে। 

● কায়াইট গুড (এয়ায েরিনায এফিং LED  রাইট) এয জনয কপ্রাডােন ররঙ্কড ইনররন্টব রস্কভ (PLI রস্কভ) 
2021 াররয এরপ্রর ভার কেন্দ্রীয় ভরন্ত্রবা েতৃণে অনুরভারদত রয়রের মা 2021-22 অেণফেয কেরে 2028-29 
অেণফেয মণন্ত 6,238  কোরট টাো ফযরয় ফাস্তফারয়ত রফ। 

●  

ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বূর্ণ খফয: যাজয 

ুদুর রযরত কনন ও কননাণ ওরয়ররপয়ায রফবাে বাযা কননায র তনতা েভণূর  

কেন িংফাদ ররযানারভ: 
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● রডাটণরভন্ট অপ কনন অযাি কননাণ ওরয়ররপয়ায (DOP&PW) বাযা ুদুর রযরত কননাযরদয র তনতা 
েভণূর য আরয়াজন েযা রয়রে। 

 

ভূর রফলয়ভূ: 

● ভাভাযীয রয এরট কদরয দরক্ষর্াঞ্চররে েবায েযায জনয প্রেভ াযীরযে অনুষ্ঠান, ক ন্নাই এফিং ুদুর রযয 
কননাণ অযারাররয়রনয রমারেতায় ক ন্নাই এফিং ুদুর রযয 300 জরনযও কফর কননরবােী অিংির্ 
েরযরেররন। 

● এয রক্ষয র যোরযয "ইজ অপ রাইপ" উরদযারেয অধীরন কম রযফতণনগুরর েযা রয়রে ক ম্পরেণ 
কননরবােীরদয র তন েযা এফিং এই রফরল করনয অধীরন কননরবােীরদয ারে ম্পরেণত আয়েয 
িংিান্ত রফলয়গুররয াাার ফারলণে রাইপ ারটণরপরেট জভা কদওয়ায রডরজটার দ্ধরতরত আরয়াজন েযা 
রয়রের। য়। 

● এই কপ্রািাভগুররয উরেয র কেন্দ্রীয় যোরযয কননরবােীরদয ভরধয কননরমােযতা এফিং দ্ধরতয রফরবন্ন 
রনয়ভ ও দ্ধরত ম্পরেণ র তনতা েরড়রয় কদওয়া, াাার নীরত ও দ্ধরতয রফরবন্ন িংরাধনীয ভাধযরভ ভরয় 
ভরয় কম রযফতণনগুরর ঘটরে ক ম্পরেণ কননরবােীরদয র তন েযা। 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ খফয: প্ররতযক্ষা 

17A (P17A) জাাজ 
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কেন িংফাদ ররযানারভ: 

● বাযতীয় কনৌফারনীয আইেরনে P17A-এয প্তভ জাাজ (Y-12654) রনভণারর্য রবরত্তপ্রস্তয আনুষ্ঠারনেবারফ স্থান 
েরযন ভুম্বাই-এয কভাণ ভাজাোাঁও ডে ররফল্ডাণ রররভরটড, কনৌ-রডজাইন (াযরপ র গ্রু) এয 
ভারয ারে রযয়ায অযাডরভযার রজ কে রয। 

 

ভূর রফলয়ভূ: 

● রফরল্ডিং ফারেণ মুদ্ধজাাজ রনভণার্ প্ররিয়ায আনুষ্ঠারনে ূ না েরয জাাজ রনভণারর্য কক্ষরত্র এই ধযরনয রের স্থান 
এেরট প্রধান োমণেরা। 

● P17A েযাটােরযয অধীরন াতরট মুদ্ধজাাজ বতরয েযা রে, মায ভরধয  াযরট MDL-এ এফিং রতনরট GRSE-এ 
MDL-এয ররড ইয়াডণ রররফ রনরভণত কে। 

● P17A জাারজয রনভণার্ আধুরনে প্রমুরি 'ইরন্টরিরটড েনস্ট্রােন (IC)' অফরম্বন েরয মুদ্ধজাাজ রনভণারর্য 
ধাযর্া কেরে রবন্ন, কমখারন মুদ্ধজাাজ রনভণারর্য ভয়োর েভারত মুি েযায আরে ব্লে প্রস্তুত েযা য়। 

● জাাজ 17A (P17A) এয ভূর উরেয র বাযতীয় কনৌফারনীয রিরটয পায়ায াওয়ায ফাড়ারনা। 

● 17A (P17A) মুদ্ধজাাজগুরর স্ব-রনবণয বাযত এফিং বাযরতয 'কভে ইন ইরিয়া' প্ররতশ্রুরতয ারে াভঞ্জয কযরখ 
কদীয়বারফ বতরয েযা রে, MSME  কদীয় িংস্থাগুরররত যঞ্জাভ এফিং ররেরভয অডণারযয 75 তািং 
কদীয় উাদান । 
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ূত্র: Livemint 

Mk III কস্কায়াড্রন 

কেন িংফাদ ররযানারভ: 

● কদীয় প্রমুরিরত উন্নত রাইট কররেপ্টায Mk III কস্কায়াড্রন গুজযারটয কাযফন্দরয বাযতীয় উেূরযক্ষী 
ফারনীয রযরলফায় অন্তবুণি েযা রয়রে। 

 

ভূর রফলয়ভূ: 

● Mk III কস্কায়াড্রন প্রধানভন্ত্রী শ্রী নরযন্দ্র কভাদীয 'আত্মরনবণয বাযত'-এয দৃরিবরিয ারে িরতূর্ণ অনুন্ধান এফিং 
উদ্ধায (SAR) এফিং াভুরিে নজযদারয কক্ষরত্র স্বরনবণযতা অজণরনয এেরট দরক্ষ রারফ স্থান েযা রয়রে। 

● Mk III কররেপ্টাযরট রনু্দস্তান অযাকযানরটক্স রররভরটড (HAL) বাযা কদীয়বারফ বতরয। 

● Mk III কস্কায়াড্ররন অতযাধুরনে মন্ত্রারত কমভন ইররররা-অরটেযার কন্সয, রি ইরঞ্জন, এেরট ূর্ণ োর য 
েেরট, এেরট উচ্চ-তীব্র া ণরাইট, এেরট উন্নত কমাোরমাে ফযফস্থা, এেরট স্বয়িংরিয় নািেযর্ ফযফস্থা এফিং  
উন্নত যাডায   এেরট এএআয(SAR) কাভায। 

● ফতণভাকন 13রট ALH Mk-III রফভান মণায়িরভ বাযতীয় উেূরযক্ষী ফারনীরত অন্তবুণি েযা রয়রে, মায ভরধয 
 াযরট রফভান কাযফন্দরয অফস্থান েযরে। 
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● রযরলফায় অন্তবুণি ওয়ায য কেরে, ALH Mk-III রফভান রদউ উেূরর প্রেভফারযয ভরতা যারতয SAR  
কফ েরয়েরট অারযনার রভন রয ারনা েরযরে। 

ূত্র: Indian Express 

অারযন িংেল্প 

কেন িংফাদ ররযানারভ: 

● বাযতীয় কনৌফারনীয রেরে রিরেট, আইএনএ তরওয়ায ফতণভারন বাযরতয াভুরিে স্বােণ যক্ষায জনয 
উােযীয় অঞ্চরর বাযতীয় কনৌফারনীয উরস্থরতয টানা তৃতীয় ফেয উদমারনয জনয অারযন ঙ্করল্পয জনয 
কভাতারয়ন েযা রয়রে। 

 

ভূর রফলয়ভূ: 

● 2019 াররয জুন ভার ওভান উােরয ফারর্রজযে জাারজ াভরায য উােযীয় অঞ্চরর রনযাত্তা 
রযরস্থরতয অফনরতয রযরপ্ররক্ষরত, বাযতীয় কনৌফারনী উােযীয় অঞ্চরর াভুরিে রনযাত্তা অরবমান, কোড 
'অ ঙ্কল্প'  ারু েরযরে। 



www.byjusexamprep.com 
 

● অারযন ঙ্করল্পয ভূর উরেয 'র যভুজ প্রর্ারীয ভধয রদরয় মাওয়া বাযতীয় তাোফাী জাাজগুররয জনয 
রনযাদ ে রনরিত েযা। 

● প্ররতযক্ষা ভন্ত্রর্ারয়, যযাষ্ট্র ভন্ত্রর্ারয়, কনৌরযফন ভন্ত্রর্ারয়, করট্রাররয়াভ ও প্রােৃরতে েযা ভন্ত্রর্ারয় এফিং রডরজ 
ররিং ের কেেরাল্ডাযরদয ারে ঘরনষ্ঠ ভন্বরয় অারযন ঙ্কল্প এরেরয় রনরয় মাওয়া রে। 

ূত্র: PIB 

গুরুত্বূর্ণ খফয: রযরফ 

রযরফেতবারফ িংরফদনীর এরাো 

কেন িংফাদ ররযানারভ: 

● ভস্ত ুযরক্ষত এরাো, ফনযপ্রার্ী অবয়াযর্য এফিং জাতীয় উদযারনয  াযার 1 রেররারভটারযয ইরো-িংরফদনীর 
অঞ্চর স্থারনয জনয ুরপ্রভ কোরটণয আরদরয রফরুরদ্ধ কেযারায েৃলেযা প্ররতফাদ েযরেন। 

 

ভূর রফলয়ভূ: 
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● নযানার ওয়াইল্ডরাইপ অযােন প্ল্যান (2002-2016) অনুারয, অস্বাবারফে রযরস্থরতরত জাতীয় উদযান এফিং 
ফনযপ্রার্ী অবয়াযরর্যয ীভানায 10 রেররারভটারযয ভরধয োো জরভগুরররে ইরো-বিুয অঞ্চর ফা ইরো-
িংরফদনীর অঞ্চর (ESZs) রারফ অফরত েযা রয়রে। 10 রেরভ কযঞ্জ ফাড়ারনা ফা েভারনা কমরত ারয। 

● রযরফেতবারফ িংরফদনীর এরাোরট "ে কালে" এফিং কইারে ুযরক্ষত এরাোয জনয এেরট ট্রানরজন 
কজান রররফ োজ েযায জনয রডজাইন েযা রয়রে। 

● রযরফেতবারফ িংরফদনীর এরাোগুররয ভূর উরেয র োোোরে ঘটরে রেেু ভানুরলয োমণেরা বাযা 
"বিুয ফাস্তুতরন্ত্রয" উয কনরতফা ে প্রবাফ হ্রা েযা। 

● রযরফ-িংরফদনীর এরাো র রিত েযরত কেন্দ্রীয় যোয েডরের েরভরট এফিং েস্তুরযযিন েরভরট েঠন 
েরযরে। 

ূত্র: The Hindu 

 

 


