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Daily Current Affiars 13th July  2022 

গুরুত্বূর্ণ খফয: জাতীয় 

জাতীয় প্রতীক উন্মাচন কযন্রন প্রধানভন্ত্রী 

ককন ংফান্ে: 

● কন্ট্রার ভবস্তা নান্ভ ভযভচত নতুন ংে বফন্নয ছান্ে প্রধানভন্ত্রী নন্যন্দ্র কভােী জাতীয় প্রতীক অন্াক স্তম্ভ 
উন্মাচন কযন্রন। 

 

 

ভূর ভফলয়ভূ: 

● 9,500 ককভজ করাঞ্জ ভেন্য় ততভয এই জাতীয় প্রতীন্কয উচ্চতা 6.50 ভভটায। 
● নতুন ংে বফন্নয কন্ট্রার ন্রয ীন্লণ জাতীয় প্রতীক স্থান কযা ন্য়ন্ছ। 
● বাযন্তয যাষ্ট্রীয় প্রতীক র াযনান্েয অন্ান্কয ভং স্তন্ম্ভয একভট প্রভতরূ, মা াযনাে মােুঘন্য ংযভিত 

যন্য়ন্ছ। 
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● অন্ান্কয ভং স্তন্ম্ভয উন্য চাযভট ভং যন্য়ন্ছ, তান্েয ভঠ এন্ক অন্যয ভেন্ক ভুখ কন্য যন্য়ন্ছ, এফং এয 
নীন্চ ফীযন্ত্বয ভন্ধে একভট াভতয ভূভতণ, কইান্ে একভট চতুবুণজ, একভট লাাঁড় এফং একভট ভং একভট কঘাড়া 
যন্য়ন্ছ, মা একভট কফন্রয আকান্য যন্য়ন্ছ।  ‘K’ ন্েয উন্য যন্য়ন্ছ, মায ককন্ন্দ্র যন্য়ন্ছ অন্াক চক্র। 

● একভট ভাত্র ােয কেন্ক কখাোই কযা এই ভং স্তন্ম্ভয উন্য 'ধভণচক্র' স্থান কযা ন্য়ন্ছ। 
● 1950 ান্রয 26ক জানুয়াভয বাযত যকায এই প্রতীকন্ক তায জাতীয় প্রতীক ভন্ন্ফ কঘালর্া কন্য। 

 

ূত্র: PIB 

প্রায বাযতীয নতুন করান্গা উন্মাচন 

ককন ংফান্ে: 

● প্রায বাযতীয নতুন করান্গা উন্মাচন কযন্রন তেে ও ম্প্রচায ভচফ অূফণ চন্দ্র। 

 

ভূর ভফলয়ভূ: 

● প্রায বাযতীয নতুন প্রতীন্ক বাযন্তয ভানভচন্ত্র কেন্য জনে আস্থা, ভযন্লফা, ভনযাত্তা এফং কেষ্ঠত্ব কেখান্না 
ন্য়ন্ছ। 

● নতুন প্রতীন্কয গাঢ় ভাঝাভয নীর যঙ আকা এফং ভুদ্র উবয়ন্কই প্রভতভনভধত্ব কন্য, মা ভুক্ত স্থান, স্বাধীনতা, 
স্বজ্ঞা, কল্পনা, অনুন্প্রযর্া এফং ংন্ফেনীরতায ান্ে মুক্ত। 

● নীর গবীযতা, আনুগতে, ততা, প্রজ্ঞা, আত্মভফশ্বা, ভস্থভতীরতা, ভফশ্বা এফং ফুভিভত্তায প্রভতভনভধত্ব কন্য। 
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● প্রায বাযতী একভট স্বায়ত্তাভত ংভফভধফি ংস্থা মা 1997 ান্রয 23ক নন্বম্বয প্রায বাযতী আইন্নয 
অধীন্ন প্রভতভষ্ঠত য়, এভট কেন্য াফভরক াভবণ রডকাস্টায। 

● অর ইভিয়া কযভডও এফং েূযেণন্নয ভাধেন্ভ প্রায বাযতী আইন্ন উভিভখত াফভরক াভবণ রডকাভস্টংন্য়য 
রিেগুভর অজণন্নয কচষ্টা কযা য়। 

 

ূত্র: Livemint 

অভৃত ন্যাফয ভভন 

 

ককন ংফান্ে: 

● কেন্ কযর ও ভাড়ক প্রকল্প দ্রুত ফাস্তফায়ন্নয রন্িে ককন্দ্রীয় যকায কযর ভন্ত্রক এফং বাযন্তয জাতীয় 
ভাড়ক কতৃণিন্ক (NHAI) ভস্ত কজরায় অভৃত ন্যাফয ভভন্নয অধীন্ন ুকুয ও টোঙ্ক কেন্ক খনন কযা 
ভাভট ফা ভর ফেফায কযায ভনকেণ ভেন্য়ন্ছ।  
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ভূর ভফলয়ভূ: 

● গত 24 ক এভপ্রর প্রধানভন্ত্রী নন্যন্দ্র কভােী কম জর ংযির্ ভভন্নয ূচনা কন্যভছন্রন, তায রিে র আজাভে 
কা অভৃত ভন্াৎফ উেমান্নয অং ভান্ফ ভস্ত যান্জেয প্রভতভট কজরায় 75ভট কন্য জরান্য়য উন্নয়ন কযা। 

● অভৃত ন্যাফয ভভন্নয  কেফোী কভণূভচ কল ন্ফ,2023 ান্রয 15 ই আগস্ট।  
●   এই প্রকন্ল্পয আওতায় কভন্ি  50,000  জরাধায ভনভণান্র্য ম্ভাফনা যন্য়ন্ছ। 
● কমন্তু এই প্রকন্ল্প ভাভট ফা ভরয আকান্য কন্য়ক াজায টন ভাভট খনন কযা ন্ফ, তাই গ্রান্ভান্নয়ন ভন্ত্রক, কযর 

ভন্ত্রক এফং NHAI-কক ভস্ত যাজে ও ককন্দ্রাভত অঞ্চরগুভরন্ত অভৃত ন্যাফয াইটগুভরয ান্ে তায 
অফকাঠান্ভা প্রকল্পগুভরয ভানভচত্র ততভয কযন্ত ফরা ন্য়ন্ছ। 

●  

ূত্র: The Hindu 

                          গুরুত্বূর্ণ খফয: কৃভল 

ভফন্ল পর: ড্রাগন পর 
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ককন ংফান্ে: 

● ভফন্ল পর, ড্রাগন পন্রয স্বাস্থে উকাভযতা ভফন্ফচনা কন্য, ড্রাগন পন্রয ভফকান্য প্রচান্যয জনে যকান্যয ি 
কেন্ক ভিান্ত কনওয়া ন্য়ন্ছ। 

 

 

ভূর ভফলয়ভূ: 

● ড্রাগন পর ভন্রা কভযয়া কোকটা গান্ছ জমায়, মা কান্নারুরু যানী নান্ভও ভযভচত। 
● ড্রাগন পর েভির্ কভভিন্কা এফং ভধে আন্ভভযকায একভট স্থানীয় পর, ভকন্তু ফতণভান্ন, এভট তায স্বাস্থে কফভনভপন্টয 

কাযন্র্ াযা ভফন্শ্ব উভিত য়। 
● বাযন্তয ফন্চন্য় কফভ ড্রাগন পন্রয চাল য় ভভন্জাযাভ যান্জে। 
● ড্রাগন পরভট ডায়ান্ফভটক কযাগীন্েয জনে েযকাযী ফন্র ভন্ন কযা য়, আয়যন, কোরভয়াভ, টাভয়াভ এফং 

েস্তায ভন্তা কোন্রাভয এফং ুভষ্টয ভযভার্ কভ োন্ক। 
● ভফন্শ্বয কফভ ড্রাগন পন্রয উৎােক এফং যপ্তাভনকাযক ভবন্য়তনাভ, উভিেভট 19 তন্ক পযাভন্েয দ্বাযা 

ভবন্য়তনান্ভ আনা ন্য়ভছর। 
● ভবন্য়তনান্ভ, ড্রাগন পরন্ক স্থানীয়বান্ফ োন রং ফরা য়। 
● ভবন্য়তনাভ, ভাভকণন মুক্তযাষ্ট্র, ভারন্য়ভয়া, োইরোি, তাইওয়ান, চীন, অন্েভরয়া, ইযান্য়র এফং শ্রীরঙ্কা ড্রাগন 

পন্রয উৎােক এফং যপ্তাভনকাযক। 
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ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ খফয: াভাভজক ভো 

তারাক-ই-াান্নয অফান্নয জনে আন্ফেন োন্য়য 

ককন ংফান্ে: 

● তারান্কয ভনধণাভযত ইরাভী িভত তারাক-ই-াানন্ক অবফধ কযায োভফন্ত একভট জনস্বােণ ভাভরা (PIL) 
কফনভজয ভনা ুভপ্রভ ককান্টণ োন্য়য কন্যন্ছন।

 

ভূর ভফলয়ভূ: 

● ইরাভী ভনয়ভ অনুমায়ী, তাৎিভর্ক ভতন তারান্ক একজন ুরুল একফান্য ভতনফায তারাক উচ্চাযর্ কন্যন এফং 
একভট ভফফা অভফরকম্ব কল ন্য় মায়। 

● তাৎিভর্ক  ভতন তারান্কয ভফযীন্ত, তারাক-ই-াান কভন্ি এক ভা ফা একভট ভাভক চন্ক্রয ফেফধান্ন 
উচ্চাভযত য়। 

● প্রায় ফ ভুভরভ কেন্ই তারাক-ই-াানন্ক আইভন তফধতা ভেন্য়ন্ছ, অনেভেন্ক ভভয, ভভযয়া, জডণন, কুন্য়ত, 
ইযাক, ভারন্য়ভয়ায ভন্তা অন্নক ভুভরভ কেকই তাৎিভর্ক ভতন তারান্কয ওয ভনন্লধাজ্ঞা আন্যা কন্যন্ছ। 

● গাভজয়াফান্েয ফাভন্দা কফনভজয ভনায োন্য়য কযা একভট ভভটন্ন তারাক-ই-াানন্ক অাংভফধাভনক কযায 
আন্ফেন কযা ন্য়ন্ছ, মা ভফফাভফন্েন্েয ভনধণাভযত ইরাভী িভত। 
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● কফনভজয ভনায োন্য়য কযা ভভটন্ন তারাক-ই-াানন্ক ংভফধান্নয 14, 15, 21, এফং 25 ধাযা রঙ্ঘনকাযী 
আইন ফন্র অভবভত কযা ন্য়ন্ছ। 

ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বূর্ণ খফয: কখরাধুরা 

উইম্বরডন কটভন প্রভতন্মাভগতা, 2022 

ককন ংফান্ে: 

● াভফণয়ায কনাবাক জন্কাভবচ উইম্বরডন কটভন প্রভতন্মাভগতা, 2022-এ ুরুলন্েয একক ভকযাা ভজতন্রন।

 

ভূর ভফলয়ভূ: 

● রিন্ন অনুভষ্ঠত পাইনান্র অন্েভরয়ায ভনক ভকযভগওন্ক 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 কগন্ভ াভযন্য় ভন্যাা ভজতন্রন 
কনাবাক জন্কাভবচ। 

● এই কখতান্ফয ভাধেন্ভ, জন্কাভবচ যজায কপন্ডযায, ভট াম্প্রা এফং কফানণ কফান্গণয ন্য চতুেণ কখন্রায়াড় ভন্ন্ফ 
টানা চাযভট উইম্ফরডন ভন্যাা ভজতন্রন। 

● ফ ভভভরন্য় এভট জন্কাভবন্চয 21তভ গ্রোি স্ল্োভ ভন্যাা। 
● উইম্বরডন চোভিয়নভ, মা াধাযর্ত উইম্বরডন ফা চোভিয়নভ নান্ভ ভযভচত, ভফন্শ্বয প্রাচীনতভ গ্রোি স্ল্োভ 

কটভন টুনণান্ভন্ট। 



www.byjusexamprep.com   
 

● প্রেভ ভফশ্বমুন্িয ভয় 1915–18 এফং ভদ্বতীয় ভফশ্বমুন্িয ভয় 1940–45 ভয়কার ফেতীত 1877 ার কেন্ক 
রিন্নয উইম্বরডন্নয অর-ইংরোি ক্লান্ফ প্রভত ফছয উইম্বরডন কটভন টুনণান্ভন্ট অনুভষ্ঠত ন্য় আন্ছ।  

ূত্র: Indian Express 

যকায কতৃণক জাভয কযা জাতীয় করোর্ ও কনন প্রকল্প 

ককন ংফান্ে: 

● ক্রীড়াভফেন্েয জনে নগে ুযষ্কায, জাতীয় করোর্, কনন এফং ক্রীড়া ভফবান্গয প্রকল্পগুভরয জনে একভট ওন্য়ফ 
কাটণার এফং জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন তভফন্রয ওন্য়ফাইন্টয ংন্াভধত প্রকল্পগুভর মুফ ভফলয়ক ও ক্রীড়া ভন্ত্রক 
দ্বাযা শুরু কযা র। 

 

 

ভূর ভফলয়ভূ: 

● ংন্াভধত প্রকন্ল্পয অধীন্ন, ফতণভান্ন কম ককানও স্বতন্ত্র কখন্রায়াড় ভতনভট ভিন্ভয জনে যাভয আন্ফেন কযন্ত 
ান্যন। 

● ংন্াভধত ভিন্ভ ভফধান কযা ন্য়ন্ছ কম আন্ফেনকাযীন্েয এখন ভফন্ল ইন্বন্টভট কল ওয়ায কল তাভযখ কেন্ক 
ছয় ভান্য ভন্ধে নগে ুযষ্কায প্রকন্ল্পয জন্ম অনরাইন্ন আন্ফেন কযন্ত ন্ফ। 

● ভডপভরভিন্ক অংগ্রর্কাযী ক্রীড়াভফেন্েয জনে কনন ুভফধায ভন্তা ভফধানগুভরও এই প্রকন্ল্পয আওতায় 
অন্তবুণক্ত কযা ন্য়ন্ছ। 
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● ংন্াভধত প্রকল্পগুভর ফাস্তফায়ন এফং ুভফধা প্রোন্নয জনে, উন্যাক্ত প্রকল্পগুভরয জনে আন্ফেনকাযী 
কখন্রায়াড়ন্েয ুভফধায জনে ক্রীড়া ভফবান্গয ন্মাভগতায় ভন্ত্রর্ারয় কতৃণক একভট অনরাইন ওন্য়ফ কাটণারও 
ততভয কযা ন্য়ন্ছ। 

● প্রফভতণত অনরাইন কাটণান্রয াান্মে, কখন্রায়াড়ন্েয অোভিন্কনগুভরয ভযন্য়র-টাইভ ট্র্োভকং এফং তান্েয 
ভনফভিত কভাফাইর নম্বন্য াঠান্না ওয়ান-টাইভ াওয়ান্ডণয ভাধেন্ভ প্রভার্ীকযন্র্য ুভফধা জতয কযা ন্য়ন্ছ। 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ ফেভক্তত্ব 

আচামণ প্রপুিচন্দ্র যায় 

ককন ংফান্ে: 

● ভেভি ভফশ্বভফেোরন্য়য যায়ন ভফবাগ এফং ভফজ্ঞান বাযতীয ন্মাভগতায় ংিৃভত ভন্ত্রক কতৃণক "একজন 
যায়নভফে ও স্বাধীনতা ংগ্রাভী ভান্ফ আচামণ প্রপুিচন্দ্র যান্য়য অফোন" ীলণক েুই ভেনফোী একভট 
আন্তজণাভতক ন্েরন্নয আন্য়াজন কযা র। 

 

 

ভূর ভফলয়ভূ: 

● ভফজ্ঞান্নয কিন্ত্র আচামণ প্রপুিচন্দ্র যান্য়য অফোন ভছর জাভত গঠন্নয ভেন্ক একভট গুরুত্বূর্ণ েন্ি। 
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● আচামণ প্রপুি চন্দ্র যায় একজন ভিতও ভছন্রন ভমভন ভিা ংিাযন্ক ভেণন কন্যভছন্রন এফং যাজবনভতক 
অগ্রগভতয াাাভ ভন্ল্পয ভাধেন্ভ কভণংস্থান্নয প্রচান্যয জনে অন্নক গুরুত্বূর্ণ েন্ি ভনন্য়ভছন্রন। 

● অন্নক গুরুত্বূর্ণ যাায়ভনক কমৌগ আচামণ প্রপুি চন্দ্র যায় আভফষ্কায কন্যভছন্রন কমভন ভাযকাটাভয নাইট্র্াইট 
ইতোভে। 

● আচামণ প্রপুিচন্দ্র যায় রিন্নয জানণার অপ েে ককভভকোর কাাইভটয ভন্তা ভফখোত ভফজ্ঞান জানণান্র 150 ভটযও 
কফভ গন্ফলর্াত্র প্রকা কন্যভছন্রন। 

● আচামণ প্রপুিচন্দ্র যায় যায়ন্নয কিন্ত্রও গুরুত্বূর্ণ অফোন কযন্খন্ছন। ভতভন যায়ন্নয উয কফ কন্য়কভট ফই 
ভরন্খভছন্রন কমখান্ন একজন ফাঙাভর যায়নভফন্েয জীফন ও অভবজ্ঞতা একভট জনভপ্রয় ফই। 

ূত্র: Indian Express 

 


