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Daily Current Affairs 30/6/2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

অফাইন এবং অনাইননর  মাধ্যনম বাক স্বাধ্ীনিা 

ককন ংবাদ তলনরানানম : 

● '2022 ানর তিতিিাপক গর্িাতিক  তববৃতিতি  (Resilient Democracys Statement) (RDS)'  G7 
কদলগুতর নে স্বাক্ষর কর ভারি।

 

মূ তবয়মূ: 

● তিতিিাপক গর্িাতিক  তববৃতির মূ উনেলয  নাগতরক মানর্র অতভননিানদর স্বাধ্ীনিা, মি প্রকানলর 
স্বাধ্ীনিা এবং অনাইন এবং অফাইননর  মাধ্যনম মিামি প্রকাল  করা। 

● তিতিিাপক গর্িাতিক তববৃতির অধ্ীনন, ভারি ববতিক চ্যানঞ্জগুতর নযায়েি, অন্তভভ ণতিমূক এবং কিকই 
মাধ্াননর র্নয কার্ করনব, পালাপাতল একতি তনয়ম-তভতিক আন্তর্ণাতিক লৃঙ্খা তনতিি করনব। 

● G7 কদলগুতর নে স্বাক্ষতরি '2022 ানর তিতিিাপক গর্িাতিক  তববৃতিতি 2021 ানর কারতবন কব ওনপন 
কাাইতির্ কেিনমনের নে েতিপূর্ণ। 
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ূত্র: The Hindu 

EU প্রার্ণীনদর অবিা 

 

ককন ংবাদ তলনরানানম : 

● ইউনরাপীয় পাণানমে ইউনেন ও মনদাভানক EU প্রার্ণী ওয়ার পনক্ষ কভাি তদনয়নে। 

 

 

মূ তবয়মূ: 

● র্তর্ণয়ারনক ইউনরাপীয় ইউতনয়ননর প্রার্ণী তানব মননানীি করার তবনয়   ইউনরাপীয় ংদ কতিনক  অনভনমাদন 
তদনয়নে । 

● ইউনরাপীয় ইউতনয়ননর 27তি দয রানের কনিানদর মনধ্য আনাচ্নার পর ইউনরাপীয় কাউতিনর কপ্রতনেে 
চ্াণ তমনল এতি  কঘার্া কনরনে । 

● 27 দনযর EU  কর্ানি কযাগ তদনি ন এই তিন কদলনক কবল তকেভ রার্ননতিক ও অর্ণননতিক ংস্কার ম্পন্ন 
করনি নব। 
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ূত্র: All India Radio 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয় 

 

রােপতি ভবনন আয়ভ ওনয়নন তিতনক(AWC) 

ককন ংবাদ তলনরানানম : 

● ককন্দ্রীয় আয়ভ মিীর উপতিতিনি রােপতির এনেনি, নয়াতদতিনি কোর ফর অযােভািে আয়ভ কনর্র 
উনবাধ্ন করনন ভারনির রােপতি শ্রী রামনার্ ককাতবন্দ। 

 

মূ তবয়মূ: 

● আয়ভ মিক এবং রােপতির তচ্বানয়র কযৌর্ উনদযানগ 2015 ানর র্ভাই মান রােপতির এনেনি মস্ত 
বযবিা তননয় কদনলর প্রর্ম আয়ভ ওনয়নন তিতনক (AYUSH) প্রতিতিি নয়তে। 

● অেনওয়াত়ি ককন্দ্রতি আয়ভনবণদ, কযাগ, প্রাকৃতিক তচ্তকৎা, ইউনাতন, তদ্ধা এবং কাতমওপযাতর্ তচ্তকৎার ভতবধ্া 
প্রদান কনর, পালাপাতল , রােপতির তচ্বানয়র কমণকিণা এবং রােপতির এনেনির বাতন্দানদর তচ্তকৎার বযবিা 
কনর । 
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● আয়ভ ওনয়নন কোর ারা কদনলর তবতভন্ন রকারী তবভাগ এবং AIIMS-এর মনিা নামী প্রতিিাননর তবতভন্ন  
তিতননকর অগ্রদূি তানব কার্ কনর। 

 

ূত্র: PIB 

                              গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রতিরক্ষা 

 

PSLV-C53 রনকনির পরীক্ষা করনব ISRO 

ককন ংবাদ তলনরানানম : 

● PSLV-C53 রনকনির পরীক্ষামূক উৎনক্ষপর্ করনব  ভারিীয় মাকাল গনবর্া ংিা ISRO। 

 

 

মূ তবয়মূ: 

● PSLV-C53 রনকিতি তোপভনরর তিনতি উপগ্র (155  ককতর্ NUSAAR যানিাইি এবং তোপভনরর নানইয়াং 
কিকননাতর্কযা ইউতনভাতণতি কর্নক 2.8  ককতর্ স্কাব-1 নযাননাযানিাইি) উৎনক্ষপর্ করনব । 

● শ্রীতর ককািার িীল ধ্াওয়ান কে কোনরর তবিীয় ঞ্চ পযাে কর্নক উৎনক্ষপর্ করা নব PSLV-C53 
রনকিতিনক । 
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● PSLV-C53 রনকি তনউ কে ইতিয়া ততমনিনের তবিীয় কেতেনকনিে বাতর্তর্যক তমলন, যা মাকাল তবভানগর 
অধ্ীনন একতি নবগতিি পাবতক িা। 

● PSLV-C53 রনকিতি প্রার্তমক কপনাে, DS-EO 365 ককতর্ পৃতর্বী পযণনবক্ষর্কাতর  উপগ্রতি তবভবনরখা কর্নক 
পতরমাপ করা 570 তকনাতমিার উচ্চিার কক্ষপনর্ উৎনক্ষপর্ করনব। 

 

ূত্র: Indian Express 

চ্িভ র্ণ তনাতর্ণ নেন 

ককন ংবাদ তলনরানানম : 

● ভারিীয় কনাবাতনী এবং প্রতিরক্ষা তাব তবভাগ (DAD) এর মনধ্য চ্িভ র্ণ তনাতর্ণ নেন নয়াতদতিনি অনভতিি 
নয়নে। 

 

মূ তবয়মূ: 

● এই বের তনাতর্ণ কনফানরনির -ভাপতি তেনন কনাবাতনীর ভাই তচ্ফ (VCOAS) এবং কনরাার 
কর্নানর অফ তেনফি অযাকাউে (CGDA)  ভারিীয় কনাবাতনী এবং প্রতিরক্ষা অযাকাউে তবভানগর 
ততনয়র অতফাররা। 

● তনাতর্ণ নেননর প্রার্তমক উনেলয  অতিপর্ প্রকল্প তননয় আনাচ্না করা এবং অতিবীরনদর কবিন ও ভািার 
পতরকতল্পি বযবিার ময়মি বাস্তবায়ন তননয় আনাচ্না করা। 
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● কনফানরনির ময় লস্ত্র বাতনীর পতরনবা প্রদাননর উন্নতির নক্ষয CGDA বারা তব-প্রতেয়াকরর্ এবং কপনমে 
তনেমনক কমৌতকভানব রূপান্তর করার র্নয প্রযভতির লতিনক কানর্ াগাননার এবং উদ্ভাবনী বযবাতয়ক প্রতেয়া 
তর-ইতঞ্জতনয়াতরং িাপননর দৃতিভতেও কলয়ার করা নয়নে। 

● DAD বারা ংগতিি তবতভন্ন উনদযাগ কযমন DARPAN (প্রতিরক্ষা অযাকাউনের রতদ, অর্ণপ্রদান এবং তবনের্) 
এবং আন্ন ককন্দ্রীয় কবিন বযবিার র্নয করােমযাপও তনাতর্ণ নেনন উপিাপন করা নয়তে। 

ূত্র: PIB 

Abhyas - ফভানব পরীতক্ষি উচ্চ গতির এক্সপযানিব এতরয়া িানগণি (HEAT) 

ককন ংবাদ তলনরানানম : 

● Abhyas - াই-তেে এক্সপানিব এতরয়া িানগণি (HEAT) ওতেলার উপকূন চ্তিপভনর ইতেনগ্রনিে কিে করঞ্জ 
(ITR) কর্নক ফভানব ফ্লাইি পরীক্ষা করা নয়তে। 

 

মূ তবয়মূ: 



www.byjusexamprep.com 
 

● ক্ষয তবমানতি একতি প্রাক-তনধ্ণাতরি কম-উচ্চিার ফ্লাইি পনর্ একতি ি-তভতিক তনয়িনকর কাে কর্নক উড্ডয়ন 
করা নয়তে যা রাোর এবং একতি ইননরা-অপতিকযা িানগণতিং তনেম  ITR বারা তনযভি তবতভন্ন ট্র্যাতকং 
কির বারা তনরীক্ষর্ করা নয়তে। 

● প্রতিরক্ষা গনবর্া ও উন্নয়ন ংিার (DRDO) অযানরানতিকযা কেনভপনমে এোবতলনমে বারা এই 
অনভলীনতি তের্াইন এবং উন্নি করা নয়নে। 

● Abhyas - াই-তেে এক্সপযানিব এতরয়া িানগণি কভতনকতি িভ ইন আিার-স্লাগ বভোর বযবার করার নক্ষয 
চ্াভ করা নয়তে যা যানতিনক প্রার্তমক গতি রবরা কনর। 

● ক্ষয তবমানতি মাইনো-ইননরানমকাতনকযা তনেম-তভতিক ইনারতলয়া কনতভনগলন তনেনমর ানর্ 
কনতভনগলননর র্নয ফ্লাইি কনরা কতম্পউিানরর ানর্ গাইনেি এবং তনয়িনর্র র্নয খভব কম উচ্চিার ফ্লাইি 
এবং গ্রাউি কনরা কেলন এবং িানগণি এয়ারোফনির মনধ্য এনতেপ্ট করা কযাগানযানগর র্নয কেিা তনের 
র্নয খভব কম উচ্চিার ফ্লাইি এবং কেিা তনের ানর্ তিি। 

ূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অর্ণনীতি 

বযবাতয়ক ংস্কার কমণ পতরকল্পনা (BRAP 2020) এর অধ্ীনন রার্য / ককন্দ্রলাতি অঞ্চগুতর মূযায়ন প্রতিনবদন 

ককন ংবাদ তলনরানানম : 

● ককন্দ্রীয় অর্ণ ও কনপণানরি তবয়ক মিী শ্রীমতি তনমণা ীিারামননর তবর্নন তরফমণ অযাকলন প্ল্যান (BRAP 
2020) এর অধ্ীনন, ককন্দ্রীয় বাতর্র্য ও তলল্প, কভািা তবয়ক, খাদয, এবং পাবতক তেতিতবউলন এবং কিক্সিাই 
মিী শ্রী পীযূ কগায়ানর উপতিতিনি , নয়া তদতিনি অযাননমে তরনপািণ র্াতর করা নয়নে। 
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মূ তবয়মূ: 

● এই বেনরর অযাননমে তরনপািণ "BRAP 2020" এ 301 তি উন্নতি পনয়ে রনয়নে যা 15 তি বযবাতয়ক তনয়িক 
কক্ষত্র কযমন ির্য অযানক্স, একক উইনিা তনেম, শ্রম, পতরনবল, কক্টর-তভতিক ংস্কার এবং একতি তনতদণি 
বযবানয়র র্ীবনচ্ে ম্পতকণি অনযানয ংস্কারগুত অন্তভভ ণি কনর। 

● BRAP 2020-এ প্রর্মবানরর মনিা 9তি প্রধ্ান কক্টনর (বযবাতয়ক াইনি, স্বািযনবা, আইতন পতরমাপতবদযা, 
তননমা , তপিাততি, ফায়ার এনওত, কিতকম, মভতভ শুতিং এবং পযণিন) 72তি ংস্কার  কক্টরতভতিক 
ংস্কার চ্াভ করা নয়নে। 

●  

● এই বের DPIIT বারা একতি প্রতিতেয়া-তভতিক প্রতেয়া শুরু করা নয়নে যানি রার্য এবং ককন্দ্রলাতি 
অঞ্চগুতর বারা গৃীি ংস্কার বাস্তবায়ননর গুর্মান ম্পনকণ ককাম্পাতনগুতর কাে কর্নক প্রতিতেয়া পাওয়া যায়। 

●  

● 2014 া কর্নক, তেপািণনমে ফর প্রনমালন অফ ইিাতি অযাি ইোরনা কট্র্ে (DPIIT) কদনল একতি 
তবতননয়াগকারী-বান্ধব ইনকাতনেম বিতরর নক্ষয বযবাতয়ক ংস্কার চ্ানা করার র্নয তবর্নন তরফমণ অযাকলন 
প্ল্যান (BRAP) র্াতর কনর। 

ূত্র: The Hindu 
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গুরুত্বপূর্ণ তদব 

আন্তর্ণাতিক গ্রার্ভ তদব 

 

● প্রতি বের 30 র্ভন তবিবযাপী আন্তর্ণাতিক গ্রার্ভ তদব পান করা য়। 

● এ বের আন্তর্ণাতিক গ্রার্ভ তদবনর তর্ম  "Small is beautiful"। 

● গ্রার্ভ প্রভানবর তবপদ ম্পনকণ র্নাধ্ারনর্র নচ্িনিা বা়িানি এবং একতি তবিানযাগয কাোকাতে-পৃতর্বীর 
বস্তুর হুমতকর কক্ষনত্র গৃীি তবিবযাপী ংকি কযাগানযাগ বযবিার পদনক্ষপগুত ম্পনকণ র্নাধ্ারর্নক অবতি 
করার র্নয প্রতি বের আন্তর্ণাতিক গ্রার্ভ তদবতি বযাপকভানব পান করা য়। যায়। 

● 2016 ান, র্াতিংনঘর াধ্ারর্ পতরদ কিৃণক 30 কল র্ভননক আন্তর্ণাতিক গ্রার্ভ তদব তানব কঘার্া করা 
নয়তে এবং এতি বাস্তবায়ননর র্নয, র্াতিংনঘর াধ্ারর্ পতরনদ করনর্াতউলন A/RES/71/90 গৃীি 
নয়তে। 

● 1908 ান ঘনি যাওয়া াইনবতরয়া, রাতলয়ান কফোনরলনন িভ েভস্কা প্রভানবর বাতণকী উপনক্ষ এবং গ্রার্ভর 
প্রভানবর হুমতক ম্পনকণ র্ননচ্িনিা বা়িানি প্রতি বের 30 র্ভন িাতরনখ আন্তর্ণাতিক গ্রার্ভ তদব পান করা 
য়। 
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ূত্র : Livemint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


