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Daily Current Affiars 8th July  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অন্তর্ণাতিক 

গ্লাবা ফাআন্ডেক্স ডাটান্ডব 2021 

গ্কন ংবান্ডে? 

● গ্লাবা ফাআন্ডেক্স ডাটান্ডব 2021 প্রকাল কর তবশ্বব্াংক।

 

মূ তবয়গুন্ডা: 

● তবশ্বব্াংক গ্লাবা ফাআন্ডেক্স ডাটান্ডব -এ পরীক্ষা কন্ডরন্ডে গ্য র্ণনীতির 123 র্ন মানু কীভান্ডব কাডণ, ATM, 
গ্মাবাআ গ্ফান এবং আন্টারন্ডনন্ডটর মন্ডিা অনুষ্ঠাতনক এবং নানুষ্ঠাতনক অতর্ণক পতরন্ডবাগুত ব্বার কন্ডর। 

● প্রতিন্ডবেন্ডন বা ন্ডয়ন্ডে গ্য , তবশ্বব্াপী, 2021 ান্ড, প্রাপ্তবয়স্কন্ডের মন্ডয্  76  লিাংল ব্তির ব্াংক বা তনয়তিি 
প্রতিষ্ঠান গ্যমন গ্েতডট আঈতনয়ন, মাআন্ডোফাআন্ান্স প্রতিষ্ঠান বা গ্মাবাআ মাতন াতভণ গ্প্রাভাআডান্ডরর ান্ডর্ 
্াকাঈন্ট তে। 

● গ্লাবা ফাআন্ডেক্স ডাটান্ডব 2021 নুযায়ী , গ্মাবাআ  অতর্ণক ন্তভুণতির একতট মূ তেয়কারী ন্ডয় ঈন্ডেন্ডে - 
তবন্ডল কন্ডর মতান্ডের র্ন্। 
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● প্রতিন্ডবেন্ডন বা ন্ডয়ন্ডে, ভারন্ডি অনুষ্ঠাতনক ব্াংতকং-এ কম  ুতবযা এবং অস্থার ভাব রন্ডয়ন্ডে। 
● ড্রপ-আন ফ্রড এবং তন্ডকর্: নগে গ্র্ন্ডক বান্ডয়ান্ডমতিক স্মাটণ কাডণগুতন্ডি রূপান্তন্ডরর ফন্ড গ্পনলন প্রোন্ডনর গ্ক্ষন্ডে 

ড্রপ-আন র্াতয়াতির ংখ্া  47% হ্রা গ্পন্ডয়ন্ডে। 

 

ূে: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয় 

 

র্ািীয় খাে্ তনরাপত্তা অআন বাস্তবায়ন্ডনর র্ন্ তডলা রার্্ যণা তকং-গ্য় লীন্ডণ রন্ডয়ন্ডে 

গ্কন ংবান্ডে? 

'ভারন্ডির খাে্  পুতি ুরক্ষা' লীণক রার্্ খাে্মিীন্ডের ন্ডেন্ডন 'NFSA 2022-এর র্ন্ রার্্ যণা তকং আনন্ডডক্স' প্রকাল 
কর গ্কন্দ্রীয় খাে্  ঈপন্ডভািা তবয়ক মিী। 

 

 

মূ তবয়গুন্ডা: 
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● রার্্ যণা তকং-এ তডলা প্রর্ম স্থান্ডন রন্ডয়ন্ডে, এবং ঈত্তর প্রন্ডেল এবং ন্ধ্র প্রন্ডেল যর্ােন্ডম তিিীয় এবং িৃিীয় 
স্থান্ডন রন্ডয়ন্ডে। 

● তবন্ডল তবভান্ডগর রার্্গুতর মন্ডয্ (ঈত্তর-পূন্ডবণর রার্্গুত, তমায়ান রার্্গুত এবং িীপরাষ্ট্রগুত) তেপুরা প্রর্ম 
স্থান্ডন রন্ডয়ন্ডে, ন্তেন্ডক তমাচ প্রন্ডেল এবং ততকম তিিীয় এবং িৃিীয় স্থান্ডন রন্ডয়ন্ডে। 

● প্রকাতলি ূচক নুযায়ী, গ্বতলরভাগ রার্্ এবং গ্কন্দ্রলাতি ঞ্চগুত ভা কার্ কন্ডরন্ডে এবং গ্বতলরভাগ রার্্ 
 গ্কন্দ্রলাতি ঞ্চগুত তডতর্টাআন্ডর্লন, অযার ংযুতিকরর্ এবং EPOS আনস্টন্ডলন্ডন ভা কার্ কন্ডরন্ডে। 

● ূচকিারা প্রেত্ত যণা তকং NFSA-র যীন্ডন রার্্গুতর মন্ডয্ স্বাস্থ্কর প্রতিন্ডযাতগিান্ডক ঈৎাতি করন্ডে, যা খাে্ 
অআন নান্ডম পতরতচি, যার যীন্ডন গ্কন্দ্র প্রায় 80 গ্কাতট মানুন্ডক ি্ন্ত ভিুণতকযুি খাে্ল্ রবরা কন্ডরন্ডে। 

 

ূে: Indian Express 

'পরীক্ষা ঙ্গম গ্পাটণা' 

গ্কন ংবান্ডে? 

● ‘পরীক্ষা ঙ্গম' গ্পাটণাতট চাু কর গ্ন্ট্রা গ্বাডণ ফ গ্ন্ডকোতর এডুন্ডকলন (CBSE)। 

 

 

মূ তবয়গুন্ডা: 
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● পরীক্ষা ঙ্গম গ্পাটণান্ডর মায্ন্ডম পডুয়ান্ডের র্ন্ সু্ক, অঞ্চতক তফ এবং CBSE-র ের েফির গ্র্ন্ডক র্াতর 
করা ব যরন্ডনর ির্্আ এক র্ায়গায় এআ গ্পাটণান্ড গ্পৌঁন্ডে গ্েয়া ন্ডব। 

● পরীক্ষা ঙ্গম গ্পাটণাতট পরীক্ষা-ম্পতকণি প্রতেয়াগুতন্ডক ংি করন্ডি ায়িা করন্ডব, যা সু্কন্ডর অঞ্চতক 
তফ এবং CBSE গ্বান্ডডণর ের েফির িারা পতরচাতি ন্ডি পান্ডর। 

● পরীক্ষা ঙ্গম গ্পাটণা তলক্ষার্ণীন্ডের িান্ডের েলম  িােল গ্েতর্র গ্বান্ডডণর ফাফ ন্ডর্আ পরীক্ষা করন্ডি 
ায়িা করন্ডব। 

● পরীক্ষা ঙ্গম গ্পাটণা CBSE গ্বাডণ পরীক্ষা ম্পতকণি মস্ত তেয়াকান্ডপর র্ন্ একতট য়ান-স্টপ গ্পাটণা। 
● পতরক্ষা ঙ্গম গ্পাটণান্ডক তিনতট প্রযান তবভান্ডগ গ্ের্ীবদ্ধ করা ন্ডয়ন্ডে: 1. সু্ক (গঙ্গা) তবভাগ, 2। অঞ্চতক তফ 

(যমুনা) তবভাগ, 3। প্রযান কাযণায় (রস্বিী) তবভাগ। 

 

ূে: Times of India 

স্বামী রামানুর্াচাযণ 

গ্কন ংবান্ডে? 

● র্েু  কাশ্মীন্ডরর শ্রীনগন্ডর তভতড কনফান্ডরন্ডন্সর মায্ন্ডম স্বামী রামানুর্াচাযণ-এর মূতিণ 'স্ট্াচু ব তপ'- ঈন্ডমাচন 
কন্ডরন গ্কন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমিী। 
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মূ তবয়গুন্ডা: 

● স্বামী রামানুর্াচাযণ তেন্ডন একর্ন ববতেক োলণতনক এবং মার্ ংস্কারক তযতন ারা ভারি ভ্রমর্ কন্ডরতেন্ডন 
এবং মিা  ামাতর্ক ন্ায়তবচান্ডরর নীতিগুতর ঈপর গ্র্ার তেন্ডয়তেন্ডন। 

● রামানুর্াচান্ডযণর তলক্ষা ভতি অন্ডদান্ডনর ন্তন্ডের নুপ্রাতর্ি কন্ডরতে এবং িাাঁর তল্ রামানদ ভতি অন্ডদান 
শুরু কন্ডরতেন্ডন। 

● ময্যুগীয় াযু কতব ন্নমাচাযণ, ভি রামো, বিয়গরার্, কবীর এবং মীরাবাইন্ডয়র রচনাগুত িাাঁর েলণন্ডনর িারা 
প্রভাতবি ন্ডয়ন্ডে। 

● রামানুর্াচাযণ তলক্ষা গ্র্ন্ডক বতঞ্চি এআ গ্াকন্ডের কান্ডে তলক্ষা গ্পৌঁন্ডে গ্েয়ার গ্চিা কন্ডরন্ডেন। 

● রামানুর্াচান্ডযণর বন্ডচন্ডয় বড বোন  'বুধযব কুটুম্বকম' যারর্াতটর প্রচার, যা প্রায়লআ 'মগ্র মাতবশ্ব এক 
পতরবার' তান্ডব নুবাে করা য়। 

ূে: Livemint 

পালমাো ম্প্রোয় 

গ্কন ংবান্ডে? 
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● ন্তভুণতিমূক ঈন্নয়ন এবং অন্তঃবর্ণ ববম্ েূরীকরন্ডর্র র্ন্ পালমাো ম্প্রোয় ন্ডনক রার্ধনতিক েন্ডর েৃতি 
অকণর্ করার গ্চিা কন্ডরন্ডে। 

 

মূ তবয়গুন্ডা: 

● 'পামাো', একতট ফাতণ লব্দ যার র্ণ "যারা তপেন্ডন রন্ডয় গ্গন্ডে", লূদ্র (পশ্চােপে) এবং অতি-লূদ্র (েতি) বন্ডর্ণর 
মুমানন্ডের র্ন্ ব্বহৃি য়। 

● পামাোয় এমন গ্াকন্ডের ন্তভুণি করা ন্ডয়ন্ডে যারা ামাতর্ক, তলক্ষাগি  র্ণধনতিকভান্ডব তপতেন্ডয় রন্ডয়ন্ডে 
এবং গ্েন্ডলর ংখ্াগতরষ্ঠ মুতম ম্প্রোয় গেন কন্ডর। 

● "পামাো" লব্দতট ঈত্তর প্রন্ডেল, তবার এবং ভারন্ডির ন্ান্ ংন্ডল মুতম আঈতনয়নগুত তনন্ডর্ন্ডেরন্ডক 
ঐতিাতক  ামাতর্কভান্ডব তনপীতডি মুতম ম্প্রোয় তান্ডব ংজ্ঞাতয়ি করার র্ন্ ব্বার কন্ডর। 

● তনন্ডনাি ম্প্রোয়গুতন্ডক এর মন্ডয্ ন্তভুণি করা ন্ডয়ন্ডে যার মন্ডয্ রন্ডয়ন্ডে পশ্চাৎপে, েতি এবং ঈপর্ািীয় 
মুতম ম্প্রোয়- 

● কুঞ্জন্ডর (রায়ান), িাাঁতি (অনাতর), যুতনয়া (মনুতর), কাআ (কুন্ডরতল), ফতকর (অতভ), নাতপি (ামাতন), গ্মর্র 
(াান্ডখার), গ্গায়াা (গ্ঘাত), গ্যাতব (ায়াতর), কামার (াআতফ), মতর্ার (ততিতক), েতর্ণ (আতদ্রত), ভাঙু্গর্ার 
আি্াতে। 

ূে: The Hindu 
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তমলন বাৎ্ গ্যার্না 

গ্কন ংবান্ডে? 

● মতা  তলশু ঈন্নয়ন মিন্ডকর পক্ষ গ্র্ন্ডক "তমলন বাৎ্ গ্যার্না" ম্পতকণি তনন্ডেণতলকা র্াতর করা ন্ডয়ন্ডে যা 
2022ান্ডর 1 া এতপ্র গ্র্ন্ডক কাযণকর ন্ডব। 

 

মূ তবয়গুন্ডা: 

● তলশুন্ডের ক্ার্  পুনবণান্ডনর র্ন্ 2009-10 া গ্র্ন্ডক গ্কন্দ্রীয় পৃষ্ঠন্ডপাকিায় একতট প্রকল্প "তমলন বাৎ্" 
র্ণাৎ তলশু ুরক্ষা পতরন্ডবা প্রকল্প চাু কন্ডরতে মতা  তলশু ঈন্নয়ন মিক। 

● তমলন বাৎন্ড্র ক্ষ্  ভারন্ডির প্রতিতট তলশুর র্ন্ একতট ুস্থ  ুখী বললব তনতশ্চি করা, িান্ডের পূর্ণ 
ম্ভাবনা ঈপতি করার ুন্ডযাগ প্রোন করা, প্রতিতট গ্ক্ষন্ডে ঈন্নয়নন্ডক মর্ণন করা এবং িান্ডের র্ন্ একতট 
ংন্ডবেনলী, ায়ক এবং মতিি আন্ডকাতন্ডস্টম বিতর করা। - এআ তন্ডস্টম স্থাপন করা। 

● "তমলন বাৎ্" এর প্রযান কার্গুতর মন্ডয্ রন্ডয়ন্ডে াংতবযাতনক ংস্থাগুতর কাযণকাতরিা ঈন্নি করা, পতরন্ডবা 
রবরান্ডর কাোন্ডমান্ডক লতিলাী করা, প্রাতিষ্ঠাতনক যত্ন  পতরন্ডবাগুতর মান বৃতদ্ধ করা, -প্রাতিষ্ঠাতনক 
ম্প্রোয়-তভতত্তক যন্ডত্নর প্রচার করা এবং র্রুতর ্ান্ডক্স প্রতলক্ষর্, প্রতলক্ষর্ এবং ক্ষমিা বৃতদ্ধ করা। 

● "তমলন বাৎল্য" গ্কন্দ্র এবং রার্্ / গ্কন্দ্রলাতি ঞ্চ রকান্ডরর মন্ডয্ তনযণাতরি ব্য়-ভাগাভাতগ নুপাি 
নুযায়ী একতট গ্কন্দ্রীয় পৃষ্ঠন্ডপাকিা প্রকল্প তান্ডব বাস্তবাতয়ি ন্ডব। 
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ূে: The Hindu 

Important News: State 

অম ঈৎব-2022 

গ্কন ংবান্ডে? 

● ঈত্তর প্রন্ডেন্ডলর খনঈন্ডি 4-7 রু্াআ পযণন্ত অম ঈৎব-2022-এর অন্ডয়ার্ন করা ন্ডয়ন্ডে। 

 

মূ তবয়গুন্ডা: 

● ন্ডেন্ডন 'অন্ডমর গ্মগা ক্লাস্টার' ঈন্ডিাযন করা য়। 

● ন্ডেন্ডন 700 র্ান্ডির অম  িান্ডের ঈপর্াি পর্্ প্রেলণন করা ন্ডয়ন্ডে। 

● কৃকন্ডের অয় বাডান্ডনার পালাপাতল অন্ডমর ঈৎপােন বাডান্ডনার ন্ডক্ষ্আ এআ ঈৎন্ডবর অন্ডয়ার্ন করা ন্ডয়ন্ডে। 

● অম মন্ডাৎব-2022 -এর ক্ষ্  ঈৎন্ডবর ময় কৃকন্ডের তবপর্ন গ্কৌল ম্পন্ডকণ ির্্ রবরা করা। 

● ভারন্ডি প্রায় 20.4 তমতয়ন টন অম ঈৎপাতেি য়, যা তবশ্বব্াপী অম ঈৎপােন্ডনর 65% এবং ঈত্তর প্রন্ডেল 4.5 
তমতয়ন টন ঈৎপােন কন্ডর। 

ূে: Times of India 

তখ ভারিীয় তলক্ষা মাগম 

গ্কন ংবান্ডে? 

● বারার্ীন্ডি প্রযানমিী নন্ডরন্দ্র গ্মাতে তখ ভারিীয় তলক্ষা মাগন্ডমর ঈন্ডিাযন কন্ডরন্ডেন। 
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মূ তবয়গুন্ডা: 

● তবশ্বতবে্ায় মঞু্জতর কতমলন এবং গ্বনার তদু তবশ্বতবে্ান্ডয়র ন্ডযাতগিায় তলক্ষা মির্ায় এআ মাগন্ডমর 
অন্ডয়ার্ন কন্ডরন্ডে। 

● তিন তেনব্াপী এআ নুষ্ঠান্ডন তখ ভারিীয় তলক্ষা ন্ডেন্ডন 300 র্ন্ডনর গ্বতল ঈপাচাযণ  পতরচাক, 
তলক্ষাতবে, নীতিতনযণারক এবং রকাতর  গ্বরকাতর তবশ্বতবে্ান্ডয়র তলল্প প্রতিতনতযরা ঈপতস্থি তেন্ডন। 

● লীণ ন্ডেনতট ভারন্ডির লীণস্থানীয় ঈচ্চতলক্ষা প্রতিষ্ঠানগুতন্ডক র্ািীয় তলক্ষানীতি-2020 বাস্তবায়ন্ডনর গ্কৌল, 
াফন্ড্র গল্প এবং ন্ডবণাত্তম নুলীনগুত তনন্ডয় অন্ডাচনা, অন্ডাচনা এবং ন্তেৃণতি ভাগ কন্ডর গ্নয়ার র্ন্ 
একতট প্ল্্াটফমণ তান্ডব কার্ করন্ডব। 

● তখ ভারিীয় তলক্ষা মাগন্ডমর মূ অকণর্  ঈচ্চ তলক্ষার ঈপর বারার্ী গ্ঘার্াপে গ্রর্ করা, যা ভারন্ডির 
ম্প্রাতরি েৃতিভতঙ্গ এবং ঈচ্চ তলক্ষা ব্বস্থান্ডক িার ক্ষ্ র্ণন্ডন ায়িা করার র্ন্ একতট নিুন প্রতিশ্রুতিন্ডক 
প্রতিফতি কন্ডর। 

ূে: PIB 

 

 


