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Daily Current Affiars 12th July  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

ইন্দান্েতলযায তিতর্টা নোমাি 

নকে ংবান্ে: 

● ইন্দান্েতলযা ভ্রমর্কারীন্ের র্েয একতট "তিতর্টা নোমাি তভা" নঘার্া কন্রন্ে যান্ি আরও তবন্েলী 
পযণটকন্ের আকৃষ্ট করা যায।

 

মূ তবযমূ: 

● তিতর্টা নোমাি এমে মােু যারা তবতভন্ন স্থান্ে ভ্রমন্র্র ময েূরবিণীভান্ব কার্ কন্র এবং িারা নয 
নেন্ল ভ্রমর্ কন্র নখান্ে িান্ের  আয বযয কন্র। 

● তেযতমি েূরবিণী কমণীন্ের তবপরীন্ি, এোরা একতট নভৌগতক এাকায বা করন্ি পেদ কন্র, তিতর্টা 
নোমাি-রা কার্ করার ময ভ্রমর্ এবং অেুন্ধাে কন্র। 
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● তিতর্টা নোমাি তভা েূরবিণী কমণীন্ের ইন্দান্েতলযায কর-মুক্ত থাকার অেুমতি নেয, যার মন্যয বাতও 
রন্যন্ে। 

● ইন্দান্েতলযার ক্ষ্য আগামী বেন্রর মন্যয নেলতটন্ি 3.6 তমতযন্েরও নবতল তবন্েলী ভ্রমর্কারীন্ক আকৃষ্ট 
করা, তিতর্টা নোমাি  একতট উন্েখন্যাগয পেন্ক্ষ্প। 

● ইন্দান্েতলযার আন্গ, তকেু অেযােয নেলও তবন্েলী ভ্রমর্কারীন্ের আকৃষ্ট করার র্েয তিতর্টা নোমাি-এর 
মন্িা তবযাে গ্রর্ কন্রন্ে, যার মন্যয রন্যন্ে- 

ইিাত, অযাতিগুযা ও বারবুিা, বাবণান্িা। 

 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয 

ভারন্ির গ্রামাঞ্চন্ বাযু েূর্ 

 

নকে ংবান্ে: 

● গ্রামীর্ ভারন্ি বাযু েূর্ পতরমাপ করার র্েয, ইতিযাে ইেতিতটউট অফ নটকন্োতর্, কােপুর, উত্তর 
প্রন্েল এবং তবান্রর গ্রামীর্ ব্লকগুতন্ি প্রায 1,400তট নন্সর ইেি করার র্েয একতট েিুে 2.5  
তমতযে প্রকল্প শুরু কন্রন্ে। 
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মূ তবযমূ: 

● এই প্রকল্পতট গ্রামীর্ ভারন্ি বাযুর মান্ের নন্সরগুতর একতট র্ািীয নেটওযান্কণর পথ প্রলস্ত করন্ি 
পান্র। 

● 2019 ান্, েযালো তিে এযার নপ্রাগ্রাম (NCAP) রকার কিৃণক চাু করা ন্যতে যান্ি 2024 
ান্র মন্যয পাতটণকুন্ট মযাটার বাযু েূর্ (PM) 20-30% হ্রা করা যায। 

● PM 2.5 এবং PM 10 এর র্েয নেন্লর বিণমাে বাতণক বাযু তেরাপে ীমা  যথাক্রন্ম 40 μg / m 
এবং 60 μg / m। 

● NCAP,-র আওিায 2018-19 া নথন্ক 2020-21 া পযণন্ত 114তট লরন্ক 375.44নকাতট টাকা এবং 
2021-22 আতথণক বেন্রর র্েয 82তট লরন্ক 290 নকাতট টাকা এবং 2021 ান্ েিুে প্রকন্ল্পর র্েয 
700 নকাতট টাকা বরাদ্দ করা ন্যন্ে। 

 

ূত্র: The Hindu 

SDG ইেন্িক্স তরন্পাটণ 2022 
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নকে ংবান্ে: 

● SDG ইেন্িক্স তরন্পাটণ 2022  প্রকাল কর র্াতিংঘ। 

 

মূ তবযমূ: 

● SDG ইেন্িক্স তরন্পাটণ 2022 অেুযাযী, তিেতট েতিণক নেল - তফেযাি, নিেমাকণ এবং ুইন্িে - লীণ 
অবস্থান্ে রন্যন্ে এবং লীণ 10 তট নেল ইউন্রাপীয নেল। 

● SDG ইেন্িক্স তরন্পাটণ 2022 অেুযাযী, এ বের ভারন্ির স্থাে 121। 
● SDG ইেন্িক্স তরন্পাটণ 2022 অেুযাযী, SDG নগা 1 (নকাে োতরদ্র্য নেই) এবং SDG নগা 8 (লাীে 

কার্ ও অথণনেতিক উন্নযে) এর কমণক্ষ্মিা অন্েক তেম্ন আন্যর নেল এবং তেম্ন-মযযম আন্যর নেলগুতন্ি 
প্রাক-মামারী স্তন্রর েীন্চ রন্যন্ে। 

● SDG ইেন্িক্স তরন্পাটণ 2022-এর অযীন্ে যেী নেলগুতন্ি র্বাযু ও র্ীবনবতচন্ত্রযর ক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি 
খুব যীর গতিন্ি ন্যন্ে। 
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● র্াতিংন্ঘর SDG ইেন্িক্স তরন্পাটণ 2022 অেুযাযী, মামারী এবং রুল-ইউন্ক্রে যুন্ের কারন্র্ তবশ্ববযাপী 
অথণনেতিক প্রবৃতে 0.9 লিাংল হ্রা নপন্যন্ে, যা তেম্নততখি পাশ্বণ প্রতিতক্রযা ন্ি পান্র- 

● খােয ও জ্বাাতের োম বাডা 
● ববতশ্বক রবরা ও বাতর্র্য তবঘ্ন 
● আতথণক বার্ান্রর ংকট ইিযাতে। 

 

ূত্র: The Hindu 

প্রযােমন্ত্রীর র্ািীয তলক্ষ্ােতবল কমণূতচ 

নকে ংবান্ে: 

● 'প্রযােমন্ত্রী নকৌল ভারি তমলে'-এর আওিায প্রযােমন্ত্রীর র্ািীয তলক্ষ্ােতবল নমার আন্যার্ে কন্রন্ে 
েক্ষ্িা উন্নযে ও উন্েযাক্তা মন্ত্রক। 

 

মূ তবযমূ: 

● 36তট নক্টন্রর এক ার্ান্ররও নবতল নকাম্পাতেন্ক প্রযােমন্ত্রীর র্ািীয তলক্ষ্ােতবল কমণূতচন্ি অন্তভুণক্ত 
করা ন্যন্ে, যার আওিায 500তট তবতভন্ন যরন্ের নেন্ি প্রতলক্ষ্ন্র্র ুন্যাগ নেওযা ন্যন্ে। 
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● প্রযােমন্ত্রীর র্ািীয তলক্ষ্ােতবল কমণূতচর অযীন্ে, মন্ত্রর্ায ারা নেন্ল 200 তটরও নবতল স্থান্ে নমার 
আন্যার্ে কন্রন্ে এবং আন্বেেকারীন্ের প্রতলক্ষ্ন্র্র মাযযন্ম িান্ের কযাতরযার গডার ুন্যাগ তেন্যন্ে। 

● প্রযােমন্ত্রীর র্ািীয তলক্ষ্ােতবল নপ্রাগ্রান্ম অংলগ্রন্র্র র্েয, প্রাথণীন্ের 5 ম নথন্ক 12 িম নেতর্ পান্র 
লংাপত্র, েক্ষ্িা প্রতলক্ষ্র্ লংাপত্র, আইতটআই তিন্লামা, বা নযাগযিার র্েয স্নািক তিতগ্র থাকন্ি ন্ব। 

● প্রযােমন্ত্রীর র্ািীয তলক্ষ্ােতবল কমণূতচর প্রযাে উন্দ্দলয  নকাম্পাতেগুতন্ক আরও নবতল ংখযক 
তলক্ষ্ােতবল তেন্যান্গর ুন্যাগ প্রোে করা এবং প্রতলক্ষ্র্ ও ান্ি-কন্ম েক্ষ্িার মাযযন্ম িান্ের 
ম্ভাবোর তবকাল ঘটান্ো।  

ূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: পতরন্বল 

IPBES মূযাযে তরনপাটণ 

নকে ংবান্ে: 

● র্ীবনবতচত্রয ও বাস্তুিন্ত্র পতরন্বাতের উপর ইিারগভেণন্মিা ান্যন্স-পতত নফারাম (IPBES) তবশ্বরু্ন্ড 
বেয প্রর্াতির উতিে, প্রার্ী, েত্রাক এবং বলবান্র নটকই বযবান্রর উপর িার প্রতিন্বেে প্রকাল 
কন্রন্ে। 

 

মূ তবযমূ: 
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● IPBES মূযাযে প্রতিন্বেে অেুান্র, বেয প্রর্াতির র্ীবনবতচত্রয এবং বাস্তুিন্ন্ত্রর উপর প্রযাে প্রভাবগুত 
 র্বাযু পতরবিণে, যািন্েপ এবং মুন্দ্র্র যািন্েপ পতরবিণে, েূর্ এবং আক্রমর্াত্মক এতন্যে 
প্রর্াতির প্রভাব। 

● IPBES-এর প্রকাতলি প্রতিন্বেে অেুান্র, অতবরাম তলকার বেয স্তেযপাযী প্রর্াতির র্েয প্রযাে হুমতক। 

● নটকই তগং এবং একতত্রিকরর্ অন্েক উতিে নগাষ্ঠী, তবন্ল কন্র কযাকতট, াইকযাি এবং অতকণন্ির 
পালাপাতল অেযােয গােপাা এবং ঔতয উন্দ্দন্লয ংগ্র করা েত্রান্কর র্েয প্রযাে হুমতকগুতর মন্যয 
একতট, তরন্পান্টণ উপংান্র বা ন্যন্ে। 

● প্রতিন্বেন্ে বা ন্যন্ে, ামুতদ্র্ক বেযপ্রার্ীর 34% অতিতরক্ত মৎ এবং তবশ্ববযাপী 50,000 বেয প্রর্াতি 
নকাতট নকাতট মােুন্র চাতো নমটান্ি পান্র। 

● IPBES মূযাযে প্রতিন্বেে অেুান্র, তবন্শ্বর েতরদ্র্ র্েংখযার 70 লিাংল রাতর বেয প্রর্াতির উপর 
তেভণরলী তে। 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ বযতক্তত্ব 

পরন্মশ্বরে আইযার 

 

● েীতি আন্যান্গর েিুে CEO তেযুক্ত ন্ে পরন্মশ্বরে আইযার। 
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● র্ এবং যাতেন্টলে নক্টন্র 25 বেন্ররও নবতল অতভজ্ঞিার ান্থ, তমিঃ আইযার এর আন্গ ভারন্ির 20 
তবতযে নপ্রাগ্রাম, স্বচ্ছ ভারি তমলে বাস্তবাযন্ের নেিৃত্ব তেন্যন্েে, যা ফভান্ব 550 তমতযে মােুন্ক 
তেরাপে যাতেন্টলে অযান্ক্স প্রোে কন্রন্ে। ুতবযা প্রোে করা য। 

● উত্তর প্রনেল কযািান্রর 1981 বযান্চর আইএএ অতফার, শ্রী আইযার রকারী এবং নবরকারী উভয 
নক্ষ্ন্ত্রই কার্ কন্রন্েে। 

● পরন্মশ্বরে আইযার 2016-20 ান্ েযাতেতেন্ি ভারি রকান্রর পােীয র্ ও যাতেন্টলে মন্ত্রন্কর 
তচব তান্ব কমণরি তেন্ে। 

● উত্তরপ্রন্েল এবং উত্তরাখন্ে উিাবেী ম্প্রোন্যর নেিৃন্ত্ব স্বর্ প্রকল্পতট 1990 এর েলন্ক পরন্মশ্বরে 
আইযার দ্বারা অগ্রর্ী ন্যতে। 

● পরন্মশ্বরে আইযারন্ক 2 বেন্রর নমযান্ের র্েয NITI Aayog-এর েিুে CEO তেযুক্ত করা ন্যন্ে। 

ূত্র: PIB 

িািঃ ইোমু ক 
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● তবতলষ্ট প্রত্নিত্ত্বতবে, ইতিাতবে এবং বাংান্েল র্ািীয র্ােুঘন্রর প্রাক্তে মাপতরচাক ি. ইোমু ক 
85 বের বযন্ ঢাকায নেিযাগ কন্রন্েে। 

● িিঃ ইোমু ক বাংার নটরান্কাটা এবং ভােন্যণর উপর কান্র্র র্েয 2020 ান্ পদ্মশ্রী পুরোন্র ভূতি 
ে। 

● ি. ইোমু ক বাংান্েল র্ািীয র্ােুঘর প্রতিষ্ঠায গুরুত্বপূর্ণ ভূতমকা পাে কন্রতেন্ে, 1973 ান্ ি. 
ইোমু কন্ক এর পতরচাক তেযুক্ত করা ন্যতে এবং 1983 নথন্ক 1991 া পযণন্ত তিতে 
মাপতরচাক তান্ব োতযত্ব পাে কন্রতেন্ে। 

● বাংান্েন্লর তবতভন্ন প্রত্নিাতত্ত্বক স্থাে নথন্ক অন্েক অমূয ভােযণ আতবষ্কার ও ংগ্রন্র কৃতিত্ব ি. ইোমু 
ন্কর। 

● ি. ইোমু ক িার তবতলষ্ট অবোন্ের র্েয 2016 ান্ ন্বণাচ্চ নবামতরক পুরোর একুলী পেক এবং 
2020 ান্ বাংান্েল স্বাযীেিা পেক াভ কন্রে। 

ূত্র: News on Air 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: ামাতর্ক মযা 

করর্ীয এবং অকরর্ীয, এতগন্য যাওযার উপায 

নকে ংবান্ে: 

● পাঞ্জান্বর তবতভন্ন নর্ায েযালো কতমলে ফর উইন্মে কিৃণক 'এেআরআই মযান্রর্: করর্ীয এবং 
অকরর্ীয, এতগন্য যাওযার তবন্য ন্চিেিামূক কমণূতচ'র একতট ততরর্ শুরু ন্যন্ে। 
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মূ তবযমূ: 

1. েযালো কতমলে ফর উইন্মে কিৃণক আন্যাতর্ি অেুষ্ঠান্ের উন্দ্দলয  এেআরআই তববান্র 
ান্থ ম্পতকণি ম্ভাবয ঝুুঁতক ম্পন্কণ িথয প্রচার করা এবং ভুক্তন্ভাগীন্ের র্েয উপব্ধ 
প্রতিন্রাযমূক ও আইতে বযবস্থা ম্পন্কণ ন্চিেিা বিতর করা। 

2. তবচার তবভাগ, প্রলাে এবং একান্িতমযার তবতলষ্ট তবন্লজ্ঞন্েরন্ক র্ািীয মতা কতমলে কিৃণক 
বক্তা তান্ব আমন্ত্রর্ র্াোন্ো ন্যন্ে যান্ি অংলগ্রর্কারীন্ের ংকু্ষ্ব্ধ মতান্ের ত্রার্ প্রোন্ে 
তবতভন্ন যন্ন্ত্রর ভূতমকা ম্পন্কণ অবতি ও তলতক্ষ্ি করা য। 

3. র্ািীয মতা কতমলে কিৃণক আন্যাতর্ি ন্চিেিামূক কমণূচীতট চারতট প্রযুতক্তগি নলন্ে 
তবভক্ত- 

4. প্রথম নলেতট 'এেআরআই তববান্র তলকার মতান্ের ত্রার্ প্রোন্ে তবচার তবভান্গর ভূতমকা' 
ম্পতকণি। 

5. তদ্বিীয নলন্ে 'পুতন্লর ভূতমকা' ম্পন্কণ িথয প্রোে করা য। 
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6. িৃিীয নলেতট 'আইে বযবস্থার ভূতমকা' ম্পতকণি। 

7. চিুথণ নলে 'এেআরআই তববান্র ামাতর্ক তেক' ম্পন্কণ ন্চিেিা প্রোন্ের ান্থ ম্পতকণি। 

ূত্র: PIB 


