
www.byjusexamprep.com   
 

Daily Current Affiars 11th July  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: জাতীয় 

UNESCO আন্টারগভর্ণমমন্টা কমমমি 

ককর্ ংবামে? 

● ভারত 2022-2026 ামর জর্য UNESCO-র 2003 ামর কর্মভর্লর্ ফর েয করামিকলর্ ফ 
আর্িযার্মজব কাচারা কমরমিমজর অন্তঃরকামর কমমমির েয মামব মর্বণামচত ময়মে। 

 

 

মূ মবয়মূ: 
● ভারত এর অমগ 2006 কেমক 2010 া পযণন্ত এবং 2014 কেমক 2018া পযণন্ত েুআবার ICH কমমমির 

েয মামব োময়ত্ব পার্ কমরমে। 
● ভারত UNESCO-র ওয়ার্ল্ণ কমরমিজ কমমমির (2021-2025) েয। 
● 2003  ামর কর্মভর্লর্ ফর েয করামিকলর্ ফ আর্িযার্মজব কাচারা কমরমিজ 2005 ামর 

কমেম্বমর ভারত কতৃণক রু্মমামেত ময়মে। 
● 2003 ামর কর্মভর্লমর্র ধীমর্ গমিত অন্তঃরকামর কমমমি 24 জর্ েয মর্ময় গমিত এবং মার্ 

কভৌমগামক রমতমর্মধত্ব এবং অবতণমর্র র্ীমত রু্ামর কর্মভর্লমর্র পমরমে মর্বণামচত য়। 
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● কমমমির েয রাষ্ট্রগুম চার বেমরর কময়ামে মর্বণামচত য়। 
● আর্িযার্মজব কাচারা কমরমিজ ফ মউমযামর্মি-র রমতমর্মধ তামকায় 14মি মলামমপর ামে, ভারত 

আর্িযার্মজব কাচারা কমরমিমজর তামকায় ওপমর রময়মে। 

 

ূত্র: The Hindu 

জাতীয় সৃ্ভমতমৌধ কতৃণপক্ষ 

ককর্ ংবামে? 

● জাতীয় সৃ্ভমতমৌধ কতৃণপক্ষ ংমবধামর্র স্থপমত বাবাামব অমম্বেকমরর ামে ম্পমকণত েুমি স্থার্মক 
জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সৃ্ভমতস্তম্ভ মামব কঘার্া করার ুপামরল কমরমে। 

 

মূ মবয়মূ: 

● ভমোেরার ঙ্কল্প ভূমম বিগাে কমমেমের জর্য র্যালর্া মরু্মমন্ট েমরমি এআ ুপামরল কমরমে, একআ 
জায়গায় কযখামর্ বাবাামব 1917 ামর 23 কল কমেম্বর সৃ্পলযতা মর্মূণ করার ঙ্গীকার 
কমরমেমর্। 
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● র্যমি মারামষ্ট্রর াতারার স্থামর্র জর্য ুপামরল করা ময়মে কযখামর্ ডঃ অমম্বেকর রতাপ রাও 
কভাোঁম দ্বারা উচ্চ মবেযাময় রােমমক মলক্ষা গ্রর্ কমরমেকর্। 

● 2010 ামর মাচণ মাম রর্ীত রাচীর্ সৃ্ভমতমৌধ এবং রত্নতামিক স্থার্ এবং বমলষ্াংল (ংমলাধর্ ও 
স্বীকৃমত) অআমর্র মবধার্ রু্ামর ংসৃ্কমত মন্ত্রর্াময়র ধীমর্ জাতীয় সৃ্ভমতমৌধ কতৃণপক্ষ রমতষ্ঠা করা 
য়। 

● জাতীয় সৃ্ভমতমৌধ কতৃণপক্ষ ীমমত ও মর্য়মন্ত্রত এাকায় মর্মণার্-ম্পমকণত মিয়াকামপর জর্য 
অমবের্কারীমের রু্মমত কেওয়ার মমতা কাজগুম গ্রর্ কমর। 

 

ূত্র: Livemint 

ভারত রার্ী স্বাস্থয মের্ 2022 

ককর্ ংবামে? 

● ভারমতর রেম রার্ী স্বাস্থয মের্ 2022-এর উমদ্বাধর্ করমর্ ককন্দ্রীয় মৎয, পশুপার্ ও েুগ্ধমন্ত্রী। 
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মূ মবয়মূ: 

● আমিয়ার্ কচম্বার ফ ফুড যাি এমগ্রকাচার (ICFA) এবং এমগ্রকাচার িুমড গ্রুপ দ্বারা অময়ামজত, এমি 
ভারমতর রেম রার্ী স্বাস্থয মের্। 

● যামর্মযা কে ামমমির উমেলয  কেমলর খােয ও পুমষ্ ুরক্ষা, গ্রামীর্ অয় ও মৃমি এবং ামমগ্রক 
েণনর্মতক উন্নয়মর্র মক্ষয রার্ী স্বামস্থযর গুরুত্ব ম্পমকণ াধারর্ জর্গর্মক মচতর্ করা। 

● েুআ মের্বযাপী এআ রু্ষ্ঠামর্ রার্ী স্বাস্থয র্ীমতর উমেযাগ কেমক শুরু কমর কপলাগত পমরমবল এবং রার্ী 
স্বাস্থয খামত মবমর্ময়ামগর ুমযাগ-ুমবধা  মবমভন্ন মবয় ন্তভুণক্ত করা মব এবং উন্নত অমাচর্াগুম 
পমর র্মেভুক্ত করা মব এবং কতৃণপমক্ষর কামে উপস্থাপর্ করা মব। 

● কেমলর খােয ও পুমষ্ মর্রাপত্তা, গ্রামীর্ অয় ও মৃমি এবং ামমগ্রক েণনর্মতক উন্নয়র্ জণমর্র জর্য 
রার্ী স্বামস্থযর গুরুত্ব কবাঝাআ এআ যামর্মযা কে ামমমির ক্ষয। 

 

ূত্র: Indian Express 
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স্টািণঅপ সু্ক আমিয়া 

 

ককর্ ংবামে? 

● স্টািণঅপ সু্ক আমিয়া' উমেযাগমি চাু কর গুগ।

 

মূ মবয়মূ: 

● স্টািণঅপ সু্ক আমিয়া উমেযাগমি স্টািণঅপগুমর রামঙ্গক তেয ংগ্র এবং এমিমক একমি মর্য়মারু্গ 
পািযিমম পমরর্ত করার মক্ষয স্থাপর্ করা ময়মে। 

● স্টািণঅপ সু্ক আমিয়া করাগ্রামমি 9 প্তামর জর্য ভাচুণয়া কমামড পমরচামত মব। 
● গুগ স্টািণঅপ সু্ক আমিয়া উমেযাগমি মফর্মিক, ভাা, চাকমর রু্ন্ধার্, কালযা মমমডয়া এবং 

কর্িওয়ামকণং, বযবা-কেমক-কভাক্তা আ-কমাণ এবং বযবা-কেমক-বযবাময়ক আ-কমাণ  মবমভন্ন মবয়মক 
ন্তভুণক্ত কমরমে। 

● স্টািণঅপ সু্ক আমিয়ার ক্ষয ভাচুণয়া পািযিমম র্মর্ীয়তা রবরা করা। 
● স্টািণঅপ সু্ক আমিয়া উমেযাগ মারু্মক মমডউগুম বাোআ এবং চয়র্ করার বযবস্থা কমরমে। 
● ভারত মবমের তৃতীয় বৃত্তম স্টািণঅপ আমকামমস্টম। 
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ূত্র: The Hindu 

মার্গড় পাাড় 

 

ককর্ ংবামে? 

● র্যালর্া মরু্মমন্ট েমরমির (NMA) একমি রমতমবেমর্ 1500 জর্ ভী উপজামত স্বাধীর্তা ংগ্রামীর 
োমর্ একমি জাতীয় সৃ্ভমতমৌধ মামব রাজস্থামর্র মার্গড় পাামড়র চূড়ার র্াম কঘার্া কমরমে। 

 

 

মূ মবয়মূ: 

● গুজরাি-রাজস্থার্ ীমামন্ত বমস্থত মার্গড় পাাড় একমি উপজাতীয় মবমরামর স্থার্ কযখামর্ 1913 াম 
1500  এরও কবমল ভী উপজামত স্বাধীর্তা ংগ্রামীমক তযা করা ময়মে। 

● মার্গড় পাাড় উপজাতীয় ঞ্চমি জাময়ার্ওয়াা র্ামমও পমরমচত। 
● 1913 ামর 17 আ র্মভম্বর, মিমিল কর্াবামর্ী কগামবন্দ গুরু ম্প্রোময়র একজর্ কর্তার কর্তৃমত্ব 

রমতবামে জমড়া ওয়া উপজাতীয়মের উপর গুম চাায়, যার ফম 1,500  এরও কবমল কাক মর্ত র্। 
● ভীরা, াধারর্ত রাজস্থামর্র ধরু্ধরী র্ামম পমরমচত, ভারমতর বৃত্তম উপজামত ম্প্রোয়। 
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● ভীরা রাক-অযণ জামতর েয, এবং ভী ম্প্রোয় েমক্ষর্ এমলয়ার বৃত্তম উপজামত। 
● 2010 ামর মাচণ মাম রর্ীত রাচীর্ সৃ্ভমতমৌধ এবং রত্নতামিক স্থার্ এবং বমলষ্াংল (ংমলাধর্ ও 

স্বীকৃমত) অআমর্র মবধার্ রু্ামর ংসৃ্কমত মন্ত্রর্াময়র ধীমর্ জাতীয় সৃ্ভমতমৌধ কতৃণপক্ষ রমতষ্ঠা করা 
য়। 

 

ূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: মবজ্ঞার্ ও রযুমক্ত 

অযণভট্ট-1 

ককর্ ংবামে? 

● IISc-এর গমবকরা "অযণভট্ট-1" র্ামমর একমি যার্াগ মচপমমির করামিািাআপ ততমর কমরমের্। 

 

মূ মবয়মূ: 

● অযণভট্ট-1 মচপমি দ্রুত কাজ করমত পামর এবং এমি মবমভন্ন আমকট্রমর্ক গযামজমি বযবহৃত মডমজিা 
রমমরর তুর্ায় কম লমক্ত বযবার করমব। 

● অযণভট্ট-1 মডজাআর্ কমরমের্ রতীক কুমার, মযমর্ IISc-কত মপএআচমড কমরমের্। 
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● অযণভট্ট-1 এর েণ  "যার্াগ মরকর্মফগামরব কিকমর্ামজ এবং বায়া-কস্কমব াডণওয়যার ফর 
AI িাস্ক"। 

● অযণভট্ট-1 মচপমি কৃমত্রম বুমিমত্তার (AI) উপর মভমত্ত কমর যামো  বমজক্ট বা মস্পচ মরকগমর্লর্ 
যামপর জর্যও উপমযাগী রমামর্ত মব। 

● গমবকমের মমত, অযণভট্ট একামধক কমমলর্ ামর্ণং অমকণমিকচামরর ামে কর্মফগার করমত ক্ম, 
কযমর্ মডমজিা মমপআউগুমর ামে কাজ করার পালাপামল মবমভন্ন তাপমাত্রার করমে কাজ করমত ক্ষম। 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ বযমক্তত্ব 

জাপামর্র রাক্তর্ রধার্মন্ত্রী মলর্মজা অমব 

ককর্ ংবামে? 

● 2022 ামর 8 জুাআ জাপামর্র রাক্তর্ রধার্মন্ত্রী মলর্মজা অমবমক গুম কমর তযা করা য়। 

 

মূ মবয়মূ: 

● জাপামর্র রাক্তর্ রধার্মন্ত্রী মলর্মজা অমবর মৃতুযমত কলাক রকাল কমরমের্ ভারমতর রধার্মন্ত্রী র্মরন্দ্র 
কমামে এবং 2022 ামর 9 জুাআ ভারমত এক মেমর্র জাতীয় কলাক কঘার্া করা ময়মে। 
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● মলর্মজা অমব জাপামর্র আমতাম বমচময় কবমল মের্ োময়ত্ব পার্কারী রধার্মন্ত্রী মেমর্, মযমর্ 2006-
2007 এবং 2012-2020 া পযণন্ত োময়ত্ব পার্ কমরমেমর্। 

● অমবমর্ামমমের ধারর্ামি মলর্মজা অমবআ মেময়মেমর্, যার মমধয রময়মে কেমল েণ রবরা বৃমি, ংস্কার 
বাস্তবায়র্, রকারী বযয় বাড়ামর্ার র্ীমতমূ। 

● যামবমর্ামমে ধারর্ামির মমধয মতর্মি রধার্ মবয় রময়মে- 

● 2% এর মুরাস্ফীমতর ক্ষয জণমর্র মেমক মমর্ামর্মবল করা, 

● র্মর্ীয় রাজস্ব র্ীমত, 

● উন্নয়র্ ককৌল। 

● মলর্মজা অমব রেম জাপামর্ রধার্মন্ত্রী মযমর্ ভারমতর রজাতন্ত্র মেবমর কুচকাওয়ামজ রধার্ মতমে 
মামব ংল মর্ময়মেমর্, পালাপামল মলর্মজা অমবর অমম ভারত ও জাপামর্র মমধয ম্পকণ অরও েৃঢ় 
ময়মে। 

ূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: পমরমবল 

পমরমবল (ুরক্ষা) অআর্, 1986 

ককর্ ংবামে? 

● পমরমবল, বর্ ও জবাযু় পমরবতণর্ মন্ত্রক পমরমবল (ুরক্ষা) অআর্, 1986-এ ংমলাধর্ীর রস্তাব কমর 
মর্মেণমলকা জামর কমরমে। 
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মূ মবয়মূ: 

● পমরমবল (ুরক্ষা) অআর্ "পমরমবল ুরক্ষার েীঘণমময়ােী রময়াজর্ীয়তাগুমর ধযয়র্, পমরকল্পর্া এবং 
বাস্তবায়মর্র পালাপামল পমরমবলমক মবপন্ন পমরমস্থমতমত দ্রুত এবং পযণাপ্ত রমতমিয়ার বযবস্থা করার জর্য 
একমি কািামমা স্থাপর্ কমর।" 

● ংমলাধর্ীর একমি কি মামব, এমি পমরমবল ুরক্ষা অআমর্র (EPA) মবধার্গুম ংমলাধর্ করার জর্য 
পমরমবল মন্ত্রক রস্তাব কমরমে। 

● রস্তামবত পমরবতণর্গুমর মমধয একমি 'যাডজুমডমকলর্ মফার' মর্ময়াগও ন্তভুণক্ত রময়মে যার রধার্ 
কাজ  পমরমবল ঙ্ঘমর্র কক্ষমত্র লামস্ত মর্ধণারর্ করা। 

● জমরমার্া মামব ংগৃীত পমরমার্ "পমরমবল ুরক্ষা তমব"-এ মজণত মব এবং অআর্ ঙ্ঘমর্র 
কক্ষমত্র, জমরমার্া পাোঁচ াখ কেমক পাোঁচ ককামি িাকা মত পামর। 

ূত্র: The Hindu 
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