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Daily Current Affiars 6th July  2022 

গুরুত্বূর্ণ খফয: অন্তজণাতিক 

তপনাতিয়ার যাকন টাস্ক ফপাণ (FATF) 

ফকন ংফাদ তরযানারভ: 

● তঙ্গাুরযয তট যাজা কুভাযরক র্ণ াচায তফরযাধী মণরফক্ষক ংস্থা তপনাতিয়ার যাকন টাস্ক ফপারণয (FATF) 
ফচয়াযভযান তররফ তনরয়াগ কযর । 

 

 

ভূর তফলয়ভূ: 

● যাজা কুভায ফিণভান FATF-য বাতি ভাকণা ফেয়ারযয স্থরাতবতলক্ত ররন এফং িারক দুআ ফছরযয জনয তনরয়াগ 
ফদওয়া রয়রছ। 

● তপনাতিয়ার যাকন টাস্ক ফপাণ পযাত বালায় Groupe d'Action Financial (GAFI) নারভও তযতচি। 
● FATF একতট অন্তঃযকাতয ংস্থা মা 1989 ারর G7 এয একতট উরদযাগ তারফ প্রতিতিি রয়তছর মা নীতি 

তফকা এফং ভাতন রন্ডাতযংরয়য তফরুরে রডাআ কযায জনয প্রতিতিি রয়তছর। 
● FATF অন্তজণাতিক অতর্ণক ফযফস্থায খণ্ডিায জনয ন্ত্রাী র্ণায়ন, ভাতন রন্ডাতযং এফং নযানয ম্পতকণি 

হুভতকগুতরয তফরুরে রডাআ কযায জনয অআনী, কামণকযী এফং তনয়ন্ত্রক ফযফস্থাগুতরয কামণকয ফাস্তফায়রনয রক্ষয 
তনরয় কাজ করয। 
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ূত্র: Business Times 

গুরুত্বূর্ণ খফয: জািীয় 

 

'নাযীয শ্রোঞ্জতর' প্রকল্প 

ফকন ংফাদ তরযানারভ: 

● যারজযয ভতরারদয জনয 'নাতয ফকা নভন' প্রকল্প চারু কযররন  তভাচর প্রফদরয ভুখযভন্ত্রী জয় যাভ ঠাকুয। 

 

 

ভূর তফলয়ভূ: 

● এআ প্রকরল্পয অওিায়, তভাচর প্ররদ যকায যাজয যকাযী ফার ভতরারদয জনয তটতকরটয দারভয উয 50% 
ছাড ফঘালর্া করযরছ। 

● এআ প্রকরল্পয অওিায়, তটতকরট ভতরারদয ছাড ফদওয়ায াাাত, যকারযয ক্ষ ফর্রক HRTC ফার নূযনিভ 
বাডা 7 টাকা ফর্রক কতভরয় 5 টাকা কযায কর্াও ফঘালর্া কযা রয়রছ। 

● HRTC তভাচর প্ররদরয একতট যাষ্ট্রীয় ভাতরকানাধীন ডক তযফন করণারযন, HRTC 'র বাযরিয প্রর্ভ 
RTC-গুতরয ভরধয একতট মা ভস্ত ধযরর্য ফার নরাআন তটতকট ফুতকংরয়য ুতফধা প্রদান করয। 

● HRTC 1958 ারর তভাচর প্ররদ যকায, াঞ্জাফ যকায এফং ফযরওরয় দ্বাযা "ভাতন্ড-কুরু ফযাড ট্রািরাটণ 
করণারযন" তারফ প্রতিতিি রয়তছর। 
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● 1974 াররয 2যা রটাফয এআ করণারযনরক তভাচর প্ররদ যকারযয ারর্ একীবূি কযা য় এফং এয নাভ 
তযফিণন করয তভাচর ফযাড ট্রািরাটণ করণারযন কযা য়। 

 

ূত্র: Indian Express 

ফেট োটণঅ মণা তকং 2021  

ফকন ংফাদ তরযানারভ: 

● োটণঅ আরকাতরেভরক ভর্ণন কযায ররক্ষয ফাতর্জয ও তল্প ভন্ত্রর্ারয় দ্বাযা োটণঅ মণা তকংরয়য িৃিীয় 
ংস্কযরর্য পরাপর প্রকা কযা র। 

 

ভূর তফলয়ভূ: 

● ফেট োটণঅ মণা তকং 2021 নুমায়ী, গুজযাট ও কর্ণাটক যাজযগুতর ফযা াযপযভায তফবারগ ীরলণ যরয়রছ, 
নযতদরক ফভঘারয় ফকন্দ্রাতি ঞ্চর এফং উত্তয-ূফণাঞ্চরীয় যাজয তফবারগ ীরলণ যরয়রছ। 

● বাযি যকারযয োটণঅ আতন্ডয়া উরদযাগতট উদ্ভাফরনয প্রচায এফং উদীয়ভান উরদযাক্তারদয ুরমাগ প্রদারনয 
ররক্ষয ফদর একতট তক্তারী োটণঅ আরকাতরেভ গরড ফিারায তযকল্পনা কযরছ। 
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● ফাতর্জয ও তল্প ভন্ত্ররকয ধীনস্থ তডাটণরভন্ট পয ফপ্রারভান প আন্ডাতি যান্ড আন্টাযনার ফট্রড (DPIIT) 2018 
ার ফর্রক যাজযগুতরয োটণঅ মণা তকং প্রকা কযরছ। 

● োটণঅ আরকাতরেরভয প্রচারয যাজয/ফকন্দ্রাতি ঞ্চরগুতরয গ্রগতিরক িুরর ধযায জনয যাজযগুতরয 
োটণঅ মণা তকং িযন্ত গুরুত্বূর্ণ। 

● ফেট োর্টঅ মণা তকং 2021 এয রক্ষয র যাজয / ফকন্দ্রাতি ঞ্চরগুতররক বার নুীরনগুতর নাক্ত 
কযরি, তখরি এফং প্রতিতরত কযরি ায়িা কযা। 

 

ূত্র: Indian Express 

কযাাততট তফতডং ফট্রতনং ফপ্রাগ্রাভ 

ফকন ংফাদ তরযানারভ: 

● ভতর্ুরযয ভতরা ফযফায়ীরদয াতফণক উন্নয়রন এফং িাাঁরদয জনয অযও ফফত করয উরদযাক্তায ুরমাগ তিতয 
কযরি যাজয ভতরা কতভরনয রমাতগিায় জািীয় ভতরা কতভন (NCW) এক তদরনয 'কযাাততট তফতডং 
ফট্রতনং ফপ্রাগ্রাভ'-এয অরয়াজন কযর। 

 

ভূর তফলয়ভূ: 



www.byjusexamprep.com   
 

● ভতর্ুরযয আভা তকরর্ররক এতয়ায ফৃত্তভ ভতরা ফাজায ফরা য়, ফমখারন প্রচুয ংখযক ভতরা িারদয ের 
তযচারনা করযন। 

● প্রতক্ষর্ ফপ্রাগ্রাভতট তিনতট প্রমুতক্তগি ফরন তফবক্ত কযা রয়তছর, 'প্রাতঙ্গক ফযাংতকং তস্কভগুতরয জ্ঞান এফং 
কীবারফ নরাআন ফযাংতকং ফযফায কযা মায়' এআ তফলরয়য উয প্যর্ভ ফন, তদ্বিীয় ফনতট 'টযাক্স অআন / 
GST অআন এফং টযাক্স কভোরয়িগুতরয জ্ঞান' এফং িৃিীয় ফনতট 'আ-কভাণ াযপযভযাি' তর্রভয উয তবতত্ত 
করয কযা রয়তছর। 

● আ-কভাণ, ফযাংতকং, কয অআরনয ভরিা গুরুত্বূর্ণ তফলরয় নাযীরদয ফতি ও ততক্ষি কযায জনয তফতবন্ন যকাতয 
তফবাগ এফং ফযাংতকং খারিয তফতষ্ট ফযতক্তরদয তযরাণ াণন তররফ কতভন কিৃণক অভন্ত্রর্ জানারনা রয়রছ। 

 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ খফয: যাজয 

গ্রদূি গ্রু প তনউজরাণ 

ফকন ংফাদ তরযানারভ: 

● প্রধানভন্ত্রী শ্রী নরযন্দ্র ফভাদী তবতডও কনপারযরিয ভাধযরভ গ্রদূি গ্রু প তনউজরাণ-এয ুফর্ণজয়ন্তী 
উদমারনয উরদ্বাধন কযররন। 
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ভূর তফলয়ভূ: 

● অারভয ভুখযভন্ত্রী, ডঃ তভন্ত তফশ্ব ভণা, গ্রদূরিয ুফর্ণ জয়ন্তী উদমান কতভতটয প্রধান ৃিরালক। 

● গ্রদূি ভীয়া বালায় তদ্ব-াপ্তাতক তারফ শুরু রয়তছর। 

● গ্রদূি তত্রকাতট অারভয ততনয়য াংফাতদক কনক ফন ফডকা প্রতিিা করযতছররন। 

● 1995 ারর, তদতনক অধায একতট তনয়তভি তদতনক ংফাদত্র তারফ প্রকানা শুরু করয এফং অারভয একতট 
তফশ্বারমাগয এফং প্রবাফারী কণ্ঠস্বয তারফ অতফবূণি রয়রছ। 

ূত্র: PIB 

গুরুত্বূর্ণ খফয: তফজ্ঞান ও প্রমুতক্ত 

প্রমুতক্ত উদ্ভাফন ফকন্দ্র-তিান 

ফকন ংফাদ তরযানারভ: 
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● িযাধুতনক স্বায়ত্তাতি ফনতবরগরনয প্রমুতক্ত উদ্ভাফন ফকন্দ্র - তিান অনভযানড এতযয়ার ফবতরকর তফকারয 
জনয - অআঅআতট ায়দ্রাফাদ কযাম্পার ফকন্দ্রীয় তফজ্ঞান ও প্রমুতক্ত প্রতিভন্ত্রী উরদ্বাধন করযতছররন। 

 

ভূর তফলয়ভূ: 

● তফজ্ঞান ও প্রমুতক্ত ভন্ত্রর্ারয় যফিণী প্রজরেয স্মাটণ ফভাতফতরতট প্রমুতক্তয ফক্ষরত্র IIT ায়দ্রাফারদয উদীয়ভান 
উদ্ভাফরনয জনয ায়িা প্রদান করযরছ। 

● স্বয়ংতিয় নযাতবরগন এফং ফডটা তধগ্রর্ তরেরভয তনতদণষ্ট ফডারভন এরাকায় অন্তঃতফলয়ক প্রমুতক্তয R&D এয 
উয প্ররয়াজনীয় ফপাকা তদরয়, ফকন্দ্রতট ভানফীন এফং স্বায়ত্তাতি মানফান ম্পতকণি তফতবন্ন চযারররঞ্জয 
জরুতয ভাধারনয প্ররয়াজনীয়িাও ূযর্ করয। 

● রটারনাভা ফনতবরগন তরেভ ফা ভনুলযতফীন তফভান এফং দূয ফর্রক তনয়তন্ত্রি মানফারনয জনয স্বায়ত্তাতি 
ফনতবরগন তরেরভয উয তবতত্ত করয প্রমুতক্ত উদ্ভাফরনয ফকন্দ্রতট অআঅআতট ায়দ্রাফারদ 'তিান পাউরন্ডন' 
নারভ তযতচি। 

● এতট একতট ফহু-তফলয়ক উরদযাগ মারি অআঅআতট ায়দ্রাফারদয তফদুযতিক, কতম্পউটায তফজ্ঞান, মাতন্ত্রক ও ভাকা, 
ততবর, গতর্ি এফং তডজাআরনয গরফলকযা নাভী প্রতিিান এফং তরল্পয রমাতগিা এফং ায়িায় জতডি। 

● এতট 'স্বতনবণয বাযি', 'তস্কর আতন্ডয়া' এফং 'তডতজটার আতন্ডয়া'য তদরক একতট গুরুত্বূর্ণ দরক্ষ। 

ূত্র: The Hindu 

আনফ্রারযড রাআট 
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ফকন ংফাদ তরযানারভ: 

● তফজ্ঞানীযা একতট নিুন উাদান অতফষ্কায করযরছন মা উচ্চ দক্ষিায ারর্ আনফ্রারযড অররা তনগণি, অতফষ্কায 
এফং ংরাধন কযরি ারয মারি এতট ফৌয ও িাীয় তক্ত ংযক্ষর্ এফং তটকযার ফমাগারমাগ তডবাআগুতরয 
জনয দযকাযী য়। 

 

ভূর তফলয়ভূ: 

● আররররাভযাগরনতটক িযঙ্গ র নফায়নরমাগয তক্তয উৎ, মা তফদুযৎ উৎাদন, ফটতররমাগারমাগ, প্রতিযক্ষা ও 
তনযাত্তা প্রমুতক্ত, ফিয এফং স্বাস্থয তযরলফাগুতররি ফযফহৃি য়। 

● আনফ্রারযড রাআট যাতেরকনগুতরয জনয ফুতেভত্তা এফং িযাধুতনক উকযর্ প্ররয়াজন মা উরত্তজনা, ভডুররন 
এফং উচ্চ দক্ষিায ারর্ ছন্দআ ফর্ণারী তযরয নাক্তকযর্ ক্ষভ কযরি ারয। 

● ফফঙ্গারুরু-তবতত্তক জওযরার ফনররু ফন্টায পয যাডবািড ারয়তন্টতপক তযাচণ (JNCASR), তফজ্ঞান ও প্রমুতক্ত 
তফবারগয (DST) একতট স্বায়ত্তাতি প্রতিিান, এআ আনতেতটউরটয গরফলকযা একক-তিোরাআন স্কযাতন্ডয়াভ 
নাআট্রাআড (SCN) নারভ একতট নিুন উাদান অতফষ্কায করযরছ মা উচ্চ ভাত্রায দক্ষিা. এতট আনফ্রারযড অররা 
তনগণি, নাক্ত এফং ংরাধন কযরি ারয। 

● স্কযাতন্ডয়াভ নাআট্রাআরডয ভরিা, এআ উাদানতট অধুতনক তযূযক-ধািু-ক্সাআড-ফতভকন্ডাটয (CMOS) ফা ত-তচ 
প্রমুতক্তয ারর্ ঙ্গতিূর্ণ কাযর্ গযাতরয়াভ নাআট্রাআড (GaN) এয ভরিা একআ তযফারযয ারর্ িায ম্পকণ 
যরয়রছ। 
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ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বূর্ণ খফয: প্রতিযক্ষা 

তযম্পযাক ভডা 

ফকন ংফাদ তরযানারভ: 

● বাযিীয় ফনৌফাতনীয INS ািুযা এফং P8I RIMPAC ভডায াযফায রফণ ং তনরয়তছর। 

 

ভূর তফলয়ভূ: 

● বাযিীয় ফনৌফাতনীয ফদীয় মুেজাাজ INS ািুযা এফং P8I LRMRASW তফভানগুতর ভাতকণন মুক্তযারষ্ট্রয 
াওয়াআরয়য ারণ াযফারয প্রান্ত ভাাগযীয় ঞ্চররয ফৃত্তভ ফহুাতক্ষক ফনৌ ভডায একতটরি ংগ্রর্ 
কযরছ। 

● নুীররনয াযফায রফণয ং তারফ ফফ করয়কতট ফতভনায, ফযায়াভ তযকল্পনা অররাচনা এফং িীডা 
প্রতিরমাতগিায অরয়াজন কযা রয়তছর। 

● 28তট ফদ, 38তট মুেজাাজ, 9তট ফনাফাতনী, 31তট ভনুলযতফীন তরেভ, 170তট তফভান এফং 25,000 তটযও ফফত 
কভণী এআ ফহুভুখী ভডায় ংগ্রর্ করয। 

● INS ািুযা এফং একতট P8I াভুতদ্রক টর তফভান ছয় প্তারযও ফফত তনতফড তযচারন ও প্রতক্ষর্ তনরয় 
ভডায় ংগ্রর্ করযরছ 

● RIMPAC ভডায উরেয র ফনু্ধত্বূর্ণ ফনৌফাতনীয ভরধয অন্তঃপ্রতিয়াীরিা এফং তফশ্বা গরড ফিারা। 

ূত্র: PIB 
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