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Daily Current Affiars 7th July  2022 

 

গুরুত্বূর্ণ খফয: জাতীয় 

18 তভ MyGov স্টেট আনেযান্স 

স্টেন ংফাদে? 

● MyGov যাদজযয 18 তভ চচত্রর্ - MyGov গুজযাট চারু েযা দয়চছর। 

 

ভূর চফলয়গুদরা: 

● এআ নাগচযে-স্টেচিে প্ল্যাটপভণচট 4 চট প্রধান উদেয চনদয় চারু েযা দয়দছ, মায ভদধয যদয়দছ- 
1. ফৃচিয জর ংযক্লর্ এফং জর-ংযক্ষদর্য দ্ধচতগুচর বাগ েদয স্টনয়ায জনয অদরাচনা 

স্টপাযাভ। 
2. আ-গবদনণদন্সয ভাধযদভ আজ প চরচবং চনদয় অদরাচনায জনয স্টপাযাভ। 
3. চযষ্কায-চযচ্ছন্নতা েযাদেআদন স্টবাট 
4. চডচজটার স্টফা স্টতুদত ব্লগ। 

● নাগচযেদেয এদে দযয াদে ংমুক্ত েযায জনয চফদেয ফৃত্তভ প্ল্যাটপভণ ভাআগব, 2014 াদরয 
26স্ট জুরাআ প্রধানভন্ত্রী শ্রী নদযি স্টভােী াধাযর্ ভানুদলয াদে যোযদে ংমুক্ত েযায ধাযর্া চনদয় 
চারু েদযচছদরন। 

● MyGov বাযতীয় মুফেদেয ভদধয জনচপ্রয় প্রায় ভস্ত স্টাযার চভচডয়া প্ল্যাটপদভণ উরব্ধ, চফদল েদয 
মাযা স্টেদয প্রতযন্ত ঞ্চস্টর ফা েদয, যোদযয োদছ নাগচযেদেয ধাযর্া এফং যাভণ গুচর চনদয় 
মায়ায রদক্ষয। 

ূত্র: The Hindu 

চযয়াচর ভদাৎফ 
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স্টেন ংফাদে? 

● চযদফ, ফন  জরফাযু় চযফতণন ভন্ত্রদেয 'অজাচে ো ভৃত ভদাৎফ'-এয স্টচতনায় অগাভী 8আ 
জুরাআ, 2022 তাচযদখ নয়াচেচিয তারোদটাযা স্টেচডয়াদভ 'চযয়াচর ভদাৎফ'-এয অদয়াজন েযা দফ। 

 

 

ভূর চফলয়গুদরা: 

● চযয়াচর ভদাৎফ- 'ফৃক্ষ ভদাৎফ'-এয অদয়াজন েযা দচ্ছ শুধুভাত্র ফতণভান প্রজদেয জীফনদে চটচেদয় 
যাখাআ নয়, অগাভী প্রজদেয বচফলযৎ ুযচক্ষত েযদত গাদছয গুরুত্ব েদেণ দচতনতা ফৃচদ্ধয রদক্ষয। 

● চযয়াচর ভদাৎফ 2022-এয অদয়াজন েযা দফ চযদফ, ফন  জরফাযু় চযফতণন ভন্ত্রে, যাজয 
যোয, ুচর প্রচতষ্ঠান এফং চেচিয সু্করগুচরয দমাচগতায়, মাদত এআ উরদক্ষ ফৃক্ষদযার্ চবমান 
চযচারনা েযা মায়। 

● উৎদফয ং চাদফ, াযা স্টেদ 75 চট ধঃচতত ফৃক্ষদযার্স্থদর এেচট অনুষ্ঠাচনে ফৃক্ষদযার্ 
চবমাদনয অদয়াজন েযা দফ, মায ভদধয 75 চট দযয ফনবূচভয েভণেতণা, 75চট ুচর স্টেন এফং 
চেচি / NCR এফং চফচবন্ন যাদজযয 75  চট সু্কর ংগ্রর্ েযদফ। 

 

ূত্র: Times of India 

আচিয়ান োউচন্সর  নযানার েে এক্সদচদেয স্টমৌে দেরন 

স্টেন ংফাদে? 
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● আচিয়ান োউচন্সর পয চযাচণ ন আন্টাযনযানার আদোনচভে চযদরন এফং নযানার েে এক্সদচদেয 
স্টমৌে দেরনচট স্টগায়াচরয়য স্টেদে বাচুণয়াচর উদবাধন েযদরন স্টেিীয় েৃচল  েৃলে েরযার্ ভন্ত্রী শ্রী 
নদযি চং স্টতাভয। 

 

 

ভূর চফলয়গুদরা: 

● ICRIER স্টেদয স্টনতৃস্থানীয় েণননচতে চেংে টযাংেগুচরয ভদধয এেচট, এফং চফদেয ফৃত্তভ চফচনভয় 
ভাধযভ - NSE। "Getting Right to Agricultural Markets" ীলণে প্রেদেয জনয এআ দেরদনয 
অদয়াজন েযা য়। 

● জজফ  প্রােৃচতে চাদলয ুপর েদেণ স্টেদয েৃলেদেয দচতন েযাআ এআ দেরদনয ভূর উদেয। 
● বাযদতয জনংখযায চধোংআ েৃচলয উয চনবণযীর, আচিয়ান োউচন্সর  নযানার েে এক্সদচে 

অদয়াচজত স্টমৌে দেরদনয রক্ষয র েৃলেদেয অয় ফৃচদ্ধ েযা এফং তাদেয েৃচলদত ফযফহৃত প্রমুচক্তয 
াদে চযচচত েযা। 

 

ূত্র: PIB 

নাআদযাচফ ভাচছ  

স্টেন ংফাদে? 
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● ূর্ফ চচেদভয প্রায় 100 জন চক্ষােণী নাআদযাচফ ভাচছগুচরয ংস্পদণ অায দয ত্বদেয ংক্রভদর্ 
অক্রান্ত দয়দছ।

 

ভূর চফলয়গুদরা: 

● নাআদযাচফ ভাচছ ূফণ অচিোয এেচট তঙ্গ প্রজাচত, মা স্টেচনয়ায ভাচছ ফা ড্রাগন ফাগ নাদভ চযচচত। 
● নাআদযাচফ ভাচছদত েুচট প্রজাচত ন্তবুণক্ত েযা দয়দছ- 
1. স্টড্রা এচক্সচভয়া। 
2. স্টডাযা াচফয়া। 
● নাআদযাচফ ভাচছগুচর েভরা এফং োদরা যদঙয য় মা স্টফচ ফৃচিাত মুক্ত ঞ্চদর ভৃদ্ধ য় এফং 

স্টফচযবাগ স্টাোভােদ়েয ভদতা উজ্জ্বর অদরায প্রচত অেৃি য়। 
● স্টফ েদয়েচট নাআদযাচফ ভাচছ তীদত অচিোয ফাআদয বাযত, জাান এফং যাযাগুদয়য ভদতা 

স্টেগুচরদত ছচ়েদয় দ়েচছর। 

 

ূত্র: Livemint 
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গুরুত্বূর্ণ ফযচক্তত্ব 

েরাআ রাভা   

স্টেন ংফাদে? 

● েরাআ রাভাদে প্রধানভন্ত্রী শ্রী নদযি স্টভােী তাাঁয 87তভ জেচেদন শুদবচ্ছা জানাদরন। 

 

ভূর চফলয়গুদরা: 

● োরাআ রাভা চতব্বচত স্টফৌদ্ধধদভণয স্টগরুগা ঐচতদযয ন্তগণত, মা চতব্বদতয ফৃত্তভ এফং ফদচদয় 
প্রবাফারী ঐচতয। 

● চতব্বচত স্টফৌদ্ধধদভণয আচতাদ স্টভাট 14 জন েরাআ রাভা চছদরন এফং প্রেভ  চবতীয় েরাআ রাভাদে 
ভযদর্াত্তয এআ উাচধ স্টেয়া দয়চছর। 

● চতুেণ  ফতণভান েরাআ রাভা দরন স্টতনচজন চগয়াতদা। 
● স্টফাচধত্ত্বগুচর ভস্ত স্টচতনা মুক্ত  প্রার্ীয উোদযয জনয ফুদ্ধত্ব জণদনয অোঙ্ক্ষা বাযা নুপ্রাচর্ত য়। 
● োরাআ রাভা 1959  াদরয চতব্বতী বুযত্থাদনয ভয় াজায াজায নুাযী চনদয় চতব্বত স্টেদে বাযদত 

চদর অদন, স্টমখাদন প্রাক্তন বাযতীয় প্রধানভন্ত্রী জযরার স্টনদরু তাদে স্বাগত জানান এফং তাদে 
ধযভারায (চভাচর প্রদে) চনফণাদন এেচট চতব্বচত যোয গঠদনয নুভচত স্টেন। 

 

ূত্র: Times of India 

ডঃ যাভা প্রাে ভুখাচজণ (6 জুরাআ 1901 - 23 জুন 1953) 

স্টেন ংফাদে? 
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● 6আ জুরাআ ডঃ যাভাপ্রাে ভুদখাাধযাদয়য জেফাচলণেী উেমাচত য় এফং বাযদতয প্রধানভন্ত্রী ডঃ 
যাভাপ্রাে ভুদখাাধযাদয়য জেফাচলণেীদত তাাঁয প্রচত শ্রদ্ধা চনদফেন েদযন। 

 

ভূর চফলয়গুদরা: 

● ডঃ যাভা প্রাে ভুদখাাধযায় 1901 াদরয 6 জুরাআ েরোতায় জেগ্রর্ েদযন। 

● ডঃ যাভা প্রাে ভুদখাাধযায় চছদরন বাযতীয় জনংদঘয প্রচতষ্ঠাতা এফং 1944 াদর চতচন 'চনু্দ 
ভাবা'-এয বাচত চদদফ চনমুক্ত ন। 

● 1921 াদর, ড. ভুখাচজণ েরোতা স্টেদে আংদযচজদত স্নাতে ন এফং স্নাতে য়ায য, 1923 াদর, ড. 
যাভা প্রাে ভুখাচজণ েরোতা স্টেদেআ ফাংরা বালা  াচদতয স্নাতদোত্তয চডচগ্র জণন েদযন। 

● 1951 াদর, চেচিদত 'বাযতীয় জনংঘ' প্রচতষ্ঠা েদযন ডঃ যাভাপ্রাে ভুদখাাধযায়। 

● ডঃ যাভা প্রাে ভুদখাাধযায় জেু  োশ্মীদয 370 ধাযা ফাচতদরয দক্ষ স্টাচ্চায চছদরন এফং এয জনয 
এে চনান, এে চফধান, এে প্রধান স্টলাগান চেদয়চছদরন। 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ ফআ 

'স্টভাচে যাট টুদয়চন্ট: চড্রভ চভট স্টডচরবাচয' ীলণে ফআ 

স্টেন ংফাদে? 

● চেচি চফেচফেযারদয় 'স্টভাচে যাট স্টটাদয়চন্ট: চড্রভ চভট স্টডচরবাচয' ফআচট চনদয় এেচট চফদল অদরাচনা 
নুষ্ঠাদনয অদয়াজন েযা দয়চছর। 
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ভূর চফলয়গুদরা: 

● 'স্টভাচে যাট স্টটাদয়চন্ট: চড্রভ চভট স্টডচরবাচয' ফআচট ফতণভান প্রধানভন্ত্রীয জীফনী নয় ফযং এেচট াধাযর্ 
ফআ, মা ফতণভান ভচন্ত্রবায ভন্ত্রী, জাতীয় চনযাত্তা উদেিা এফং চফচবন্ন স্তদযয ভানুদলয বাযা স্টমৌেবাদফ 
স্টরখা দয়দছ। . 

● চড্রভ চভট স্টডচরবাচয ফআচট বু্লক্রাফ্ট চডচজটার পাউদিদনয বাযা েণায়ন েযা দয়দছ এফং রূা বাযা 
প্রোচত দয়দছ। 

● এআ ফআচট চরদখদছন চভত া, যযাষ্ট্রভন্ত্রী এ জয়ঙ্কয, এনএএ। এচট চজত স্টডাবার, নন্দন 
চনদরোচন, আনদপাচদয ুধা ভূচতণ, স্টোটাে ভাচিা ফযাদঙ্কয উেয় স্টোটে এফং াটরায চচব চনু্ধয 
স্টরখা 21চট অচটণদেদরয ংেরন। 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ চনদয়াগ 

জুচনয়য পাচেণনান্দ ভাদেণা 

স্টেন ংফাদে? 

● জুচনয়য পাচেণনান্দ ভাদেণা চপচরাআদনয 17 তভ যাষ্ট্রচত চাদফ ভযাচনরায় ে চনদরন। 
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ভূর চফলয়গুদরা: 

● জুচনয়য পাচেণনান্দ ভাদেণা যাষ্ট্রচত যচিদগা েুদতদতণয স্থরাচবচলক্ত ন এফং যচিদগা েুদতদতণয স্টভদয় াযা 
েুতাদতণ উ-যাষ্ট্রচত চদদফ ে স্টনন। 

● 64 ফছয ফয়ী ভাদেণাদে স্টেদ ভাভাযী, উচ্চ ভূরযস্ফীচত এফং ক্রভফধণভান ঋদর্য স্টফাঝায ভদতা 
চযাদরদেয ভুদখাভুচখ দত দফ। 

● চপচরাআদনয ংচফধান নুমায়ী যাষ্ট্রচতয স্টভয়াে ছয় ফছয। 

● বাযত 1992 াদর রুে আে নীচত প্রফতণদনয ভাধযদভ ASEAN এয াদে তায ংীোচযত্ব ফৃচদ্ধ েদয, 
মায পদর চপচরাআদনয াদে চবাচক্ষে এফং অঞ্চচরে েেণ ত্বযাচিত য়। 

● বাযত-চপচরাআন েেণ যাক্ট আে নীচতয ধীদন অয স্টফী জফচচত্রয স্টেদখদছ এফং ফতণভাদন 
চপচরাআদনয াদে বাযদতয এেচট আচতফাচে ফাচর্জয বাযাভয যদয়দছ। 

ূত্র: Times of India 

 

 


