
www.byjusexamprep.com 
 
 

Daily Current Affairs 14/6/2022 

গুরুত্বূর্ণ খফয: বাযত 

CiSS যাপ্লিকেন 

কেন ংফাদ প্লকযানাকভ : 

 নযানার েপ্লভন পয করাকেেন প চাআল্ড যাআে (NCPCR) ফার স্বযাজ কােণাকরয ধীকন এেপ্লে "CiSS 
যাপ্লিকেন" চারু েযা কেকে  মায রধান োজ র থ প্লশুকদয ুনফণান রপ্লিোে ােতা েযা। 

 

ভূর প্লফলে ভূ: 

 প্লশুকদয মত্ন ও ুযক্ষায রকোজকন NCPCR কােণারপ্লে CISSS, ফার স্বযাজ, নরাআন ট্র্যাপ্লেং এফং প্লিপ্লজোর 
প্লযকের-োআভ ভপ্লনেপ্লযং ভযাোপ্লনভ দ্ধপ্লত দ্বাযা চারু েযা কেকে । 

 ফার স্বযাজ কােণাকরয দুপ্লে রধান োজ যকেকে - কোপ্লবি কেোয এফং CiSS 
 কোপ্লবি কেোয প্লরংে। এআ কােণারপ্লেয ভাধযকভ  2020 াকরয ভাকচণয য কথকে কমফ প্লশুযা  তাকদয ফাফা-

ভাকে কোপ্লবি-19 ফা নয কোকনা োযকর্ াপ্লযকেকে, তাকদয কফা কদওোয ফযফস্থা েযা কে। 
 CISS যাপ্লিকেনপ্লে ভস্ত যাজয এফং কেন্দ্রাপ্লত ঞ্চরগুপ্লর কথকে থ   প্লশুকদয তথয ংগ্র েযকত এফং 

তাকদয উদ্ধায ও ুনফণান রপ্লিো ট্র্যাে েযকত ফযফহৃত ে। 
 বাযকতয ুপ্লরভ কোকেণয প্লনকদণক CISS উকদযাগপ্লে চারু েযা কেকে। 

Source: PIB 

কযরওকেয জনয স্টােণঅ 
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কেন ংফাদ প্লকযানাকভ : 

বাযতীে কযর উদ্ভাফন নীপ্লত - "কযরওকেয জনয স্টােণঅ" শ্রী প্লিনী বফষ্র্ফ চারু েযকরন। 

 

ভূর প্লফলে ভূ: 

● কযরওকেয জনয স্টােণঅ প্লরপ্লয রক্ষয র বাযতীে স্টােণঅ / MSME / উদ্ভাফে / উকদযাক্তাকদয দ্বাযা 
উন্নত উদ্ভাফনী রমুপ্লক্তগুপ্লর ফযফায েযা মাকত বাযতীে কযকরয েভণদক্ষতা এফং প্লনযাত্তা উন্নত েযা মাে। 

● কযরওকেয জনয স্টােণঅ প্লরপ্লয রক্ষয র খুফ ফড় এফং ফযফহৃত স্টােণঅ আকোপ্লকস্টকভয ংগ্রকর্য 
ভাধযকভ াকযন, যক্ষর্াকফক্ষর্ এফং ফোঠাকভা বতপ্লযয কক্ষকে কের এফং দক্ষতা অনা। 

● কযরওকেয জনয স্টােণঅকয ধীকন এখনও মণন্ত রাে 160 প্লে ভযা ম্পকেণ প্লফফৃপ্লত াওো কগকে। 
রাথপ্লভেবাকফ, নতুন উদ্ভাফন নীপ্লতয ভাধযকভ ভযাপ্লে কভাোকফরায জনয 11 প্লে ভযা প্লফফৃপ্লত প্লচপ্লিত েযা কেকে, 
মা কােণাকর অকরাি েযা কেকে। 

Source: The Hindu 

রধানভন্ত্রীয জাতীে রপ্লক্ষর্াথণী কভরায অকোজন 

কেন ংফাদ প্লকযানাকভ : 

 াযা কদক 200প্লেযও কফপ্ল স্থাকন দক্ষতা উন্নেন ও উকদযাক্তা ভন্ত্রর্ারকেয উকদযাকগ রধানভন্ত্রীয জাতীে 
প্লক্ষানপ্লফ কভরায অকোজন েযা র। 
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ভূর প্লফলে ভূ: 

● তরুর্কদয ন-প্লপল্ড রপ্লক্ষকর্য জনয অযও কফপ্ল ুকমাগ রদান এফং েকণাকযে জগকত েভণংস্থাকনয ুকমাগ 
ফাড়াকনায জনয দক্ষতা উন্নেন ও উকদযাক্তা ভন্ত্রর্ারে েতৃণে রপ্লত ভাক রধানভন্ত্রীয জাতীে প্লক্ষানপ্লফ কভরায 
অকোজন েযা কফ। 

● রধানভন্ত্রীয জাতীে প্লক্ষানপ্লফ কভরায অওতাে 36প্লেযও কফপ্ল কক্টকযয এে াজাকযযও কফপ্ল কোম্পাপ্লন 
ংগ্রর্ েকয এফং রপ্লক্ষর্াথণীকদয এআ কোম্পাপ্লনকত রপ্লক্ষর্ কদওোয জনয প্লনফণাপ্লচত েযা ে। 

● 5ভ কথকে 12ভ কের্ী া াপ্লেণপ্লপকেেধাযী, দক্ষতা উন্নেন নদধাযী, ITI প্লিকিাভাধাযী ফা গ্রযাজুকেে প্লিগ্রীধাযীযা  
াক্ষাৎোকযয জনয রধানভন্ত্রী জাতীে কট্র্প্লন কভরাে  উপ্লস্থত কত াকযন। 

● এআ রেকেয ধীকন, রাথণীকদয রপ্লক্ষকর্য কভোদ কল ওোয কয নযানার োউপ্লির প কবাকেনার 
এিুকেন যান্ড কট্র্প্লনং দ্বাযা স্বীেৃত প্লক্ষানপ্লফকয ংােও কদওো কফ, মাকত প্লেগুপ্লরকত প্লক্ষানপ্লফকদয 
স্বীেৃপ্লত কদওো মাে। 

Source: News on Air 

গুরুত্বূর্ণ খফয: রপ্লতযক্ষা 

38তভ বাযত-আকদাকনপ্লো কমৌথ  ের েভণূপ্লচ 

কেন ংফাদ প্লকযানাকভ : 

 অদাভান ও প্লনকোফয েভাকন্ডয (ANC) বাযতীে কনৌ আউপ্লনে এফং আকদাকনীে কনৌফাপ্লনীয ভকধয 38তভ 
বাযত-আকদাকনপ্লো ভপ্লিত ের করাগ্রাভ (IND-INDO CORPAT) 13 জুন কথকে 24জুন মণন্ত অদাভান 
াগয এফং ভারাক্কা রর্ারীকত প্লযচাপ্লরত কে। 

 

ভূর প্লফলে ভূ: 

● কোপ্লবি ভাভাপ্লযয য দুআ কদকয ভকধয এপ্লেআ রথভ কমৌথ  ের। 
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● 38তভ বাযত-আকদাকনপ্লো কমৌথ  ের েভণূপ্লচয ং প্লককফ যকেকে 2022 াকরয 13আ জুন কথকে 15আ জুন 
2022 মণন্ত কােণ কেোকয ANC-য আকদাকনপ্লোন কনৌ-আউপ্লনেগুপ্লরয প্লযদণন এফং 23 কথকে 24ক জুন 2022 
মণন্ত অদাভান াগকযয ফং (আকদাকনপ্লো) এফং 23ক জুন 2022 মণন্ত ভুদ্র মণাকে যকেকে। এয ভকধয 
যকেকে ট্র্াকবর আউপ্লনে। 

● 38তভ বাযত-আকদাকনপ্লো কো-প্লিণকনকেি যাকট্র্ার করাগ্রাকভয রক্ষয র দুআ কদকয কনৌফাপ্লনীয ভকধয কফাঝাড়া 
ও অন্তঃপ্লিোীরতা ফৃপ্লদ্ধ েযা। 

● 38তভ বাযত-আকদাকনপ্লো কো-প্লিণকনকেি যাকট্র্ার করাগ্রাকভয রক্ষয র বফধ বাকফ প্লনেপ্লন্ত্রত (IUU) ভাে 
ধযা, ভাদে াচায রপ্লতকযাধ ও দভকনয ফযফস্থা গ্রর্ েযা। 

Source: Indian Express 

28 তভ কমৌথ কফাভপ্লযে-াভপ্লযে রপ্লক্ষর্ েভণূপ্লচ 

কেন ংফাদ প্লকযানাকভ: 

● উত্তযাখকেয ভুকৌপ্লযকত রার ফাাদুয াস্ত্রী নযানার যাোকিপ্লভ প যািপ্লভপ্লনকেকন (LBSNAA) 28তভ কমৌথ 
াভপ্লযে-াভপ্লযে রপ্লক্ষর্ েভণূপ্লচয উকদ্বাধন েযকরন রপ্লতযক্ষাভন্ত্রী শ্রী যাজনাথ প্লং। 

 

ভূর প্লফলে ভূ: 

● 2001 াকর কমৌথ কফাভপ্লযে-াভপ্লযে েভণূচী চারু েযা ে, মায রক্ষয প্লের কফাভপ্লযে েভণচাযী এফং স্ত্র 
ফাপ্লনীয েভণেতণাকদয ভকধয এেপ্লে োঠাকভাগত আন্টাযকপ রচায েযা, মাকত জাতীে প্লনযাত্তায এেপ্লে কমৌথ 
কফাঝাড়ায জনয োজ েযা মাে। 

● কমৌথ কফাভপ্লযে-াভপ্লযে রপ্লক্ষর্ েভণূপ্লচয উকেয র ংগ্রর্োযীকদয জাতীে প্লনযাত্তা প্লযচারনায 
চযাকরঞ্জ, উদীেভান ফাপ্লযে ও বযন্তযীর্ প্লনযাত্তা প্লযকফ এফং প্লফিােকনয রবাফগুপ্লরয াকথ প্লযচে েপ্লযকে 
কদওো। 
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● কমৌথ কফাভপ্লযে-াভপ্লযে রপ্লক্ষর্ েভণূপ্লচয ধীকন, ংগ্রর্োযীকদয এআফ প্লফলকে ভতপ্লফপ্লনভকেয ুকমাগ 
রদান েযা ে, াাাপ্ল কফাভপ্লযে-াভপ্লযে ভিকেয প্লযামণতা ম্পকেণ তাকদয কচতন েযা ে। 

● কমৌথ কফাভপ্লযে-াভপ্লযে রপ্লক্ষর্ েভণূপ্লচয রক্ষয জাতীে প্লনযাত্তাকে অযও কজাযদায েযা এফং বপ্লফলযকতয 
চযাকরঞ্জ কভাোপ্লফরাে কফাভপ্লযে রান ও স্ত্র ফাপ্লনীয ফৃত্তয কমাপ্লগতা ফৃপ্লদ্ধ েযা। 

Source: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ খফয: স্বাস্থয 

"Har Ghar Dastak II Phase" রচাযাপ্লবমান 

কেন ংফাদ প্লকযানাকভ: 

● কেন্দ্রীে স্বাস্থয ও প্লযফায েরযার্ ভন্ত্রী িাঃ ভনুখ ভােফয, প্লেোদান েভণূপ্লচ য ঘয দস্তে প্লবমাকনয প্লদ্বতীে 
মণাকেয প্লবপ্লিও েনপাকযকিয (VC) ভাধযকভ এেপ্লে বফঠকেয বাপ্লতত্ব েকযন, কমখাকন স্বাস্থযভন্ত্রী এফং যাজয ও 
কেন্দ্রাপ্লত ঞ্চরগুপ্লরয (UTs) ঊর্ধ্ণতন েভণেতণাযা উপ্লস্থত প্লেকরন। 

 

ভূর প্লফলে ভূ: 

● 'য ঘয দস্তে -ককেন্ড কপজ' েযাকম্পআকনয রক্ষয র কদজুকড় েুকর মাওো প্লশুকদয জনয কোপ্লবি প্লেোেযকর্য 
েবাকযজ ফৃপ্লদ্ধ এফং ফেেকদয জনয তেণতাভূরে কিাজ ফাড়াকনায প্লদকে ভকনাপ্লনকফ েযা। 

● 'য ঘয দস্তে -ককেন্ড কপজ' েযাকম্পআকনয উকেয র কমাগয কদয ভকধয কোপ্লবকিয প্লফরুকদ্ধ ফপ্লধণত ুযক্ষা 
প্লনপ্লিত েযায জনয  100% েবাকযজ প্লনপ্লিত েযা। 

● 31জুরাআ মণন্ত চরা 'য ঘয দস্তে -ককেন্ড কপজ' েযাকম্পআকনয রক্ষয 60 ফেকযয ঊকর্ধ্ণ 4 কোপ্লে 70 রাখ 
ভানুলকে েকযানাবাআযা রপ্লতকযাধী প্লেোয তেণতাভূরে কিাজ কদওো। 

Source: PIB 

অেুষ্মান বাযত প্লিপ্লজোর প্লভন (ABDM) - প্লিপ্লজোর স্বাকস্থয প্লফিফ 

কেন ংফাদ প্লকযানাকভ : 
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● প্লিপ্লজোর স্বাকস্থয বফিপ্লফে প্লযফতণকনয রকক্ষয নযানার করথ থপ্লযপ্লে (NHA) এফং নযােভ (নযানার 
যাকাপ্লকেন প পেওেযায যান্ড াপ্লবণ কোম্পাপ্লন) কমৌথবাকফ অেুষ্মান বাযত প্লিপ্লজোর প্লভন - NHA- 
নযােভ েনপাকযি - 2022 এয অকোজন েকযপ্লের । 

 

ভূর প্লফলে ভূ: 

● বাযকতয স্বাস্থযকফা ও রমুপ্লক্ত খাত এফং প্লে কথকে 400 জকনযও কফপ্ল কস্টেকাল্ডাযকদয ংগ্রকর্ এেপ্লে 
াআপ্লিি (াযীপ্লযে / বাচুণোর) কভাকি এআ কেরকনয অকোজন েযা কেপ্লের। 

● NHA- NASSCOM কেরকনয উকেয র স্বাস্থয ফযফস্থাকে রপ্লতকযাধভূরে স্বাকস্থযয প্লদকে ভকনাপ্লনকফ েযকত 
ােতা েযা এফং বপ্লফলযকতয স্বাকস্থযয প্লদকে ভকনাপ্লনকফ েযায জনয উৎা কদওো। 

● NHA- NASSCOM কেরকনয উকেয র কেপ্লরেনারকেন, নরাআন যাকেন্টকভন্ট ফুপ্লেং, কজআ 
যাকেকমাগয স্বাস্থয ম্পপ্লেণত তথয এফং প্লফকলজ্ঞকদয যাকে আতযাপ্লদয ভকতা প্লফপ্লবন্ন ুপ্লফধাগুপ্লর রপ্লতপ্লে 
নাগপ্লযকেয োকে যাকেকমাগয েকয কতারা। 

Source: Jansatta 

গুরুত্বূর্ণ খফয: কখরাধুরা 

কখকরা আপ্লন্ডো আেুথ কগভ কল র 

কেন ংফাদ প্লকযানাকভ : 

● কখকরা আপ্লন্ডো আেুথ কগভ প্লযোনায ঞ্চেুরায আন্দ্রধনুল প্লিকোপ্লযোকভ কল র। 
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ভূর প্লফলে ভূ: 

● কখকরা আপ্লন্ডো আেুথ কগভকয ধীকন এআ ফেয ঞ্চেুরা, অম্বারা, চেীগড়, প্লদপ্লি এফং প্লযোনায াফাকদ 25প্লে 
প্লফবাকগ প্লফপ্লবন্ন রপ্লতকমাপ্লগতায অকোজন েযা কেপ্লের। 

● কখকরা আপ্লন্ডো আেুথ কগভকয ধীকন, এআ ফেয প্লযোনায 538 জন কখকরাোড়  প্লফপ্লবন্ন যাজয কথকে 8500 জন 
কখকরাোড় প্লফপ্লবন্ন কখরাে ং প্লনকেপ্লের। 

● কখকরা আপ্লন্ডো আেুথ কগভকয কেন্ট কেপ্লফকর, প্লযোনা 41 প্লে স্বর্ণ, 35 প্লে কযৌয এফং 42 প্লে কিাঞ্জ দে প্লনকে 
রথভ স্থাকন যকেকে, এআ রপ্লতকমাপ্লগতাে কভাে 118প্লে দে জণন েকযকে, এফং ভাযাষ্ট্র 41প্লে স্বর্ণ, 35প্লে কযৌয 
এফং 30প্লে কিাঞ্জ দে প্লনকে প্লদ্বতীে স্থাকন যকেকে। এআ ফেয কেন্ট কেপ্লফরপ্লে যকে কগকে 

● ের্ণােে 21প্লে স্বর্ণ, 16প্লে কযৌয এফং 23প্লে কিাঞ্জ দে প্লনকে তৃতীে স্থাকন যকেকে, ভপ্লনুয 17প্লে কানা, 3প্লে 
কযৌয এফং 5প্লে কিাঞ্জ দে প্লনকে চতুথণ স্থাকন যকেকে, এফং কেযারা 16প্লে স্বর্ণ, 16প্লে কযৌয এফং 13প্লে কিাঞ্জ 
দে প্লনকে এআ ফেকযয কখকরা আপ্লন্ডো মুফ কগভক কেন্ট কেপ্লফকর ঞ্চভ স্থাকন যকেকে। 

Source: Akashvani 


