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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্স 04.07.2022 
গুরুত্বপূর্স খবে: জাতীয 

গুজোরেে গান্ধী িগরে নিনজোল ইনিযা র্প্তাহ-2022 উরবাধি কো হরযরছ 

ককি র্ংবাৈ নিরোিারে : 

● গুজোরেে গান্ধীিগরে প্রধািেন্ত্রী শ্রী িরেন্দ্র কোনৈ নিনজোল ইনিযা র্প্তাহ 2022 এে উরবাধি 
করেনছরলি। 

 

েূল নবষযর্েূহ: 

● নিনজোল ইনিযা র্প্তাহ-2022-এে উরেিয হল প্রযুনিে অ্যারের্ বৃনি কো, জীবিযাত্রাে রু্নবধাে জিয 
পনেরষবা র্েবোহ বযবস্থারক রু্গে কো এবং স্টােসআপগুনলরক উন্নীত কো। 

● নিনজোল ইনিযা র্প্তাহ-2022-এে নিে হল "New India Technology Inspiration"। 

● আধাে, ইউনপআই, নিনজলকাে, ককা-উইি ভ্যাকনর্রিিি প্ল্যােেেস, গভ্িসরেন্ট ই-োরকসে কপ্ল্র্, ৈীক্ষা 
প্ল্যােেেস, এবং আযুষ্মাি ভ্ােত-এে েরতা বড় প্রকল্পগুনলে জিয 'Indiastack.global' চালু কো, 
প্রধািেন্ত্রীে ইরভ্রন্টে র্েয ইনিযাস্টযারকে অ্ধীরি নিনজোল স্বাস্থয নেিি বাস্তবানযত হরে . 
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● নিনজোল ইনিযা কজরিনর্র্, কৈরিে নেযাে-2 এবং নেযাে-3 িহরে স্টােসআপগুনলরক আনবষ্কাে, র্েিসি, 
লালি  র্েল কোে জিয একনে জাতীয গভ্ীে প্রযুনি স্টােসআপ প্ল্যােেেস ইরভ্ন্ট চলাকালীি চালু কো 
হরযরছ। 

রূ্ত্র: News on Air 

 

প্রধািেন্ত্রী িরেন্দ্র কোৈী স্বাধীিতা র্ংগ্রােী আলু্লনে নর্তাোো োজুে 30 েুে লম্বা করারেে েূনতস উরমাচি কেরবি 

 

ককি র্ংবাৈ নিরোিারে : 

ভ্ােরতে স্বাধীিতাে 75 বছে পূনতস উপলরক্ষ আরযানজত 'আজানৈ কা অ্েৃত েরহাৎর্ব'-এে অ্ংি নহরর্রব র্েকাে 
স্বাধীিতা র্ংগ্রােী কৈে অ্বৈািকক যিাযি স্বীকৃনত নৈরত এবং র্াো কৈরিে োিুষরক তারৈে র্ম্পরকস র্রচতি 
কেরত বিপনেকে। 



www.byjusexamprep.com 
 

কক নছরলি আলু্লনে নর্তাোো োজু? 

·        অ্ধুিা অ্ন্ধ্রপ্ররৈরি জরমরছি আলু্লনে নর্তাোো োজু। 

·        নতনি খুব অ্ল্প বযরর্ই এই অ্ঞ্চরল নরনেিরৈে নবরুরি কগনেলা প্রনতরোরধে কিতৃত্ব কৈযাে জিয 
পনেনচত। 

·        োজুে নবনভ্ন্ন নবরিষ ক্ষেতা নছল: নতনি র্নিক কজযানতনবসজ্ঞারিে ভ্নবষযবার্ী কেরত পােরতি এবং 
োিুষরক রু্স্থ করে তুলরত পােরতি , এবং নতনি বুরলে িরে কবেঁরচ িাকরত পােরতি । 

 

দ্রার্ র্াইরকল কযারম্পইি 

ককি র্ংবাৈ নিরোিারে : 

● কৈরিে স্বাধীিতাে 75 বছে পূনতস উপলরক্ষ নৈনল্ল কিরক দ্রার্ পযসন্ত ঐনতহানর্ক র্াইনলং অ্নভ্যাি 
একরযারগ শুরু করেনছল ভ্ােতীয কর্িা  বাযুরর্িা। 

 

েূল নবষযর্েূহ: 
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● দ্রার্ র্াইরকল এেনপনিিি নেরে 20 জি কর্িা  নবোিকেসী িাকরবি, যাে কিতৃরত্ব িাকরবি র্িস্ত্র 
বানহিী  বাযুরর্িাে ৈুই জি প্রনতভ্াবাি েনহলা অ্নের্াে। 

● িযা নৈল্লীে িযািিাল যাে কেরোনেযাল কিরক এই প্রচাোনভ্যারিে রূ্চিা কো হরযনছল এবং এই ৈলনে 
24 নৈরিে েরধয র্াইরকরল এক হাজাে ছযিত নকরলানেোে ৈূেত্ব অ্নতক্রে কেরব। 

● কানগসল যুরি জীবি উৎর্গসকােী র্াহর্ী দর্িযরৈে র্ম্মাি জািারত এই োরর্ে 26 তানেরখ দ্রারর্ে কানগসল 
র্াোে কেরোনেযারল এই প্রচাোনভ্যাি অ্িুনিত হরব। 

● দ্রার্ চক্র অ্নভ্যারিে েূল উরেিয হল ভ্ােতীয যুবকরৈে েরধয জাতীযতারবাধ জানগরয কতালা। র্াইনলস্ট 
কযারম্পইি চলাকালীি নবনভ্ন্ন জাযগায সু্করলে বাচ্চারৈে র্রে েতনবনিেয কো হরব। 

রূ্ত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্স খবে: োজয 

আষাঢী বীজ 

 

● গুজোরেে কনচ র্ম্প্রৈায এই নৈরি তাে িতুি বছে উৈযাপি করে। 
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● আষাঢী বীজ নহনু্দ কযারলিারেে আষাঢ োরর্ে শুল পরক্ষে নবতীয নৈরি উৈযানপত হয। 

● আষাঢী বীজ উৎর্ব, যা গুজোরেে কে অ্ঞ্চরল বৃনিপারতে রূ্চিা করে, এনে একনে ঐনতহযবাহী উৎর্ব 
এবং এনে বানড়রত উৈযানপত হয। 

● আষাঢী বীজ উৎর্রবে র্েয, আর্ন্ন বষসায ককাি ের্ল ভ্ারলা হরব তা অ্িুোি কেরত বাযুেণ্ডরলে আদ্রসতা 
পেীক্ষা কো হয। 

● আষাঢী বীজ উৎর্ব উপলরক্ষ ভ্গবাি গরর্ি, কৈবী লক্ষ্মী এবং অ্িযািয আঞ্চনলক কৈবরৈবীরৈে পূজা কো 
হয। 

রূ্ত্র: LiveMint 

গুরুত্বপূর্স খবে: োজিীনত 

 

েরেি কনিনবউিি কেগুরলিি অ্যাক্ট  

ককি র্ংবাৈ নিরোিারে : 

● ককন্দ্রীয স্বোষ্ট্র বাো  েন্ত্রক েরেি কনিনবউিি কেগুরলিি অ্যাক্ট (FCRA) র্ংরিাধি কো হল,  ভ্ােতীযো 
যারত নবরৈরি আত্মীযরৈে   অ্বারধ আে কবনি অ্িস কপ্রেরর্ কেরত পারে কর্ই অ্িুেনত কৈযাে 
নবধািগুনল অ্ন্তভু্সি কো হরযরছ । 
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েূল নবষযর্েূহ: 

● র্ংরিানধত নিযে অ্িুযাযী, এখি আত্মীয-স্বজিরৈে র্েকােরক িা জানিরয 10 লাখ োকা পািারিাে 
অ্িুেনত কৈযা হরযরছ, যনৈ অ্রিসে পনেোর্ কবনি হয, তাহরল এখি 30 নৈি আরগ কিরক র্েকােরক 
জািারিাে জিয বযনিরৈে হারত নতি োর্ র্েয েরযরছ।  

● র্ংরিানধত নবনধ অ্িুযাযী, 'কেনজরেিি' বা 'আগাে অ্িুেনত' কযাোগনেে আতায প্রাপ্ত অ্িস বযবহারেে 
জিয বযাংকগুরলারক বযাংক অ্যাকাউন্টরখালাে নবষরয র্েকােরক অ্বনহত কোে জিয প্রনতিািগুরলারক 
আে কবনি র্েয কৈযা হরযরছ। 

● পুোরিা নবধারি কযখারি নবরৈিী তহনবল গ্রহর্কােী ককাি র্ংস্থা / বযনিরক তাে অ্নেনর্যাল 
রযবর্াইরে প্রনত দত্রোনর্রক এই ধেরিে অ্বৈাি কঘাষর্া কোে প্ররযাজি হত, কর্নে িতুি নিযরে 
বানতল কো হরযরছ। 

 

রূ্ত্র: Hindustan Times 

গুরুত্বপূর্স খবে: কখলাধুলা 
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জর্নপ্রত বুেো 

 

● ইংলযারিে সু্টযােস ররিে এক ভ্ারে 29 োি করে রাযাি লাোে কেকিস এক োরি কভ্রঙ কেস্ট নক্ররকরে 
এক ভ্ারে র্রবসাচ্চ োরিে নবশ্বরেকরিসে োনলক হরলি ভ্ােরতে স্টযাি-ইি অ্নধিাযক জর্প্রীত বুেো। 

● নবশ্ব কেকিসনে 18 বছে ধরে লাোে ৈখরল নছল - 2003-04  র্ারল একনে কেস্ট েযারচ, নতনি ৈনক্ষর্ 
আনিকাে বােঁ-হানত নিিাে েনবি নপোের্রিে এক ভ্ারে  28 োি করেনছরলি, কযখারি নতনি 6 বরল 
চােনে চাে এবং ৈুনে োি করেনছরলি।এবং বানক োি  ছক্কাে র্াহারযয করেনছরলি । 

● অ্রেনলযাে প্রািি কখরলাযাড় জজস কবইনল এক ভ্ারে 28 োি করেনছরলি, তকব বাউিানে গর্িাে 
নৈক কিরক নতনি লাোে নপছরি নছরলি। 

 

রূ্ত্র: Times of India 

লর্ এরেরলরর্ িতুি জাতীয কেকিস পারুল কচৌধুেীে 
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● লর্ এরেরলরর্ র্াউি োনিং নেরেে র্েয ভ্ােতীয নিন্টাে পারুল কচৌধুেী একনে জাতীয কেকিস স্থাপি 
কেরলি এবং কৈরিে প্রিে ক্রীড়ানবৈ নহর্াকব েনহলারৈে 30 নেোে ইরভ্রন্ট িয নেনিরেে কে র্েয 
নিরলি। 

● 8 নেনিে 57.19 কর্রকি র্েয নিরয প্রনতরযানগতাে তৃতীয স্থাি নিনিত করেি পারুল। 
● পারুল ছয বছে আরগ িযানৈনল্লরত রূ্যস লংিািরিে 9 নেনিে 4.5 কর্রকরিে কেকিস কভ্রঙ িতুি নবশ্ব 

কেকিস করেনছরলি। 
● এে আরগ, পারুল কচৌধুেী কচন্নাইরয জাতীয চযানম্পযিনিরপ েনহলারৈে 3000 নেোে নস্টপলরচজ কখতাব 

নজরতনছরলি। 

 

রূ্ত্র: News on Air 

গুরুত্বপূর্স নৈবর্  

 

আন্তজসানতক র্েবায নৈবর্ 

ককি র্ংবাৈ নিরোিারে : 
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●  1923  র্াল কিরক নবশ্বজুরড় র্েবায বাো নচনিত এবং 1995 র্ারল জানতর্ংরঘে র্াধাের্ পনেষৈ কতৃসক 
ICA-ে িতবরষস আিুিানিকভ্ারব কঘানষত, আন্তজসানতক র্েবায নৈবর্ প্রনত বছে জুলাইরযে প্রিে 
িনিবারে উৈযানপত হয। 

 

 

েূল নবষযর্েূহ: 

● র্েবায আরন্দালরিে অ্বৈািরক তুরল ধোে লরক্ষয এ বছে 2ো জুলাই আন্তজসানতক র্েবায নৈবর্ পালি 
কো হয। 

● এ বছে নৈবর্নেে প্রনতপাৈয নবষয হল ''Cooperatives Build a Better World'। 
● আন্তজসানতক র্েবায নৈবরর্ে উরেিয হল র্েবায র্ম্পরকস র্রচতিতা বৃনি কো এবং আন্তজসানতক র্ংহনত, 

অ্িসনিনতক ৈক্ষতা, র্েতা এবং নবশ্ব িানন্তে আরন্দালরিে ধাের্াগুনল প্রচাে কো। 

 

রূ্ত্র: The Hindu 

নবশ্ব ক্রীড়া র্াংবানৈক নৈবর্ 



www.byjusexamprep.com 
 

 

● নবশ্ব ক্রীড়া র্াংবানৈক নৈবর্ - যা আন্তজসানতক ক্রীড়া র্াংবানৈক নৈবর্ িারে পনেনচত, প্রনত বছে 2 ো  
জুলাই পালি কো হয। 

● 1994 র্ারল প্রিে নবশ্ব ক্রীড়া র্াংবানৈক নৈবর্ উৈযানপত হয , আন্তজসানতক ক্রীড়া কপ্রর্ এরর্ানর্রযিি 
তাে 70  তে বানষসকীে র্ম্মারি এনে উৈযাপি কোে নর্িান্ত কিয। 

● নবরশ্বে র্কল ক্রীড়া র্াংবানৈকরক র্ম্মাি জািারিাে লরক্ষয নবশ্ব ক্রীড়া র্াংবানৈক নৈবর্ পালি কো হয। 

● ঊিনবংি িতাব্দীরত ক্রীড়া র্াংবানৈকতা নবকনিত হরত শুরু করে, তরব এনে অ্নভ্জাত ক্রীড়ায েরিানিরবি 
করে। 
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● নবংি িতাব্দীরত ক্রীড়া র্াংবানৈকতাে জিনপ্রযতায একনে োনিসং পরযন্ট কৈখা যায। 1880 র্ারল, 
র্ংবাৈপরত্রে োত্র 0.4 িতাংি কখলাধুলাে জিয নিরবনৈত নছল, নকন্তু 1920-এে ৈিকক এই র্ংখযানে 20 
িতাংরি উন্নীত হরযনছল, কাের্ র্ংবাৈপত্রগুনল একরচনেযাভ্ারব কখলাধুলা কভ্াে করেনছল। 

রূ্ত্র: Navbharat Times 

 


