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Daily Current Affiars 14th July  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তজণাতিক 

I-2U-2 নেিাদের প্রথম ভাচচ ণযা লীণ দেে 

নকে ংবাদে: 

● প্রধােমন্ত্রী েদরন্দ্র নমােীর আই-ইউ-টচ  গ্রুদপর নেিাদের প্রথম লীণ দেদে ভারি, ইজরাদয, ংযচক্ত আরব 
আতমরাি এবং মাতকণে যচক্তরাষ্ট্র অংল তেদযতছ। 

 

মূ তবযমূ: 

● ভাচচ ণযা মাধযদম আদযাতজি এই দেদে ইজরাদযদর প্রধােমন্ত্রী ইযার যাতপড, ংযচক্ত আরব আতমরাদির 
রাষ্ট্রপতি নমাােে তবে জাদযে আ োতযাে এবং মাতকণে যচক্তরাদষ্ট্রর রাষ্ট্রপতি নজা বাইদডে উপতিি তছদে। 

● 18 অদটাবর 2021 িাতরদখ এই চারতট নেদলর পররাষ্ট্রমন্ত্রীনের ববঠদকর ময একতট আই-টচ -ইউ গ্রুপ গঠদের 
ধারর্াতট উত্থাতপি দযতছ। 

● দযাতগিার ম্ভাবয নেত্রগুত তেদয আদাচো করার জেয I-2U-2 গ্রুতপং-এর প্রতিতট নেদলর দ্বারা তেযতমি 
তবরতিদি নলরপা স্তদরর ববঠক অেচতিি য। 
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● I-2U-2 গ্রুতপংদযর উদেলয  জ, লতক্ত, পতরবে, িাে, স্বািয এবং খােয তেরাপত্তা এই ছযতট খাদি নযৌথ 
তবতেদযাদগর প্রচার করা। 

● ITO এর েয  অবকাঠাদমা আধচতেকীকরর্, তলদের জেয স্বে-কাবণে মাধাে খচুঁদজ নবর করা, জেস্বাদিযর 
উন্নতি এবং মাদাচোমূক উেীযমাে বচজ প্রযচতক্তর উন্নযদে নবরকাতর খাদির মূধে এবং েেিা বযবার 
করা। 

ূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: জািীয 

নকন্দ্রীয রকার দ্বারা পতরচাতি র ঘর নিরঙা জািীয প্রচারাতভযাে 

নকে ংবাদে: 

● 75 িম স্বাধীেিা তেব উপদেয, নকন্দ্রীয রকার ারা নেদল 'র ঘর নিরঙ্গা'র জেয একতট জািীয প্রচার শুরু 
করার নঘার্া কদরদছ। 

 

মূ তবযমূ: 
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● আজাতের অমৃি মদাৎদবর অধীদে ংসৃ্কতি মন্ত্রক র ঘর তিরঙ্গা জািীয প্রচারর্া শুরু করদব। 
● র ঘর তিরাঙ্গা জািীয অতভযাদের উনেলয  মােচদর মদধয নেলদপ্রদমর নচিো জাগাদো এবং নিরঙ্গা ম্পদকণ 

দচিেিা বিতর করা। 
● জািীয পিাকার বযবার, প্রেলণে এবং উদত্তাদের তেযমাবী পিাকা আচরর্তবতধ, 2002-এ তবলে তববরর্ 

রদযদছ, যা 26 জােচযারী 2002-এ কাযণকর দযতছ। 
● ভারদির পিাকা নকাড, 2002 তিেতট ভানগ তবভক্ত- 
● জািীয পিাকার াধারর্ বর্ণো প্রথম অংদল নেওযা দযদছ 
● তদ্বিীয অংদল রকাতর, নবরকাতর প্রতিিাে, তলো প্রতিিাে ইিযাতের েযদের জািীয পিাকা প্রেলণদের পূর্ণাঙ্গ 

বর্ণো নেওযা দযদছ। 
● িৃিীয অংদল, নকন্দ্রীয ও রাজয রকার এবং িাদের ংিা ও ংিাগুত দ্বারা জািীয পিাকা উদত্তাে ম্পদকণ 

িথয নেওযা দযদছ। 
ূত্র: Times of India 

রকার FCRA াইট নথদক NGO-গুতর নডটা তরদয তেদযদছ 

নকে ংবাদে: 

● স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক িার তবদেলী অবোে (তেযন্ত্রর্) আইে (FCRA) ওদযবাইট নথদক তকছচ গুরুত্বপূর্ণ িথয তরদয 
তেদযদছ যার মদধয এেতজওগুতর একতট িাতকা রদযদছ যাদের াইদন্স রকার বাতি কদরদছ। 

 

মূ তবযমূ: 



www.byjusexamprep.com   
 

● স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নয িথযগুত তরদযদছ িার মদধয NGO-গুতর বাতণক তরটােণও অন্তভচ ণক্ত রদযদছ। 

● বিণমাদে রকাদরর এই পেদেপ ংবাে তলদরাোদম উদঠ আদছ। 

● এর আদগ, FCRA তবতধদি নবল কদযকতট পতরবিণে "NGO-গুতর উপর কমপ্লাদযন্স নবাঝা হ্রা করার প্রদচষ্টায" 
মন্ত্রর্াদযর পে নথদক অবতি করা দযতছ। 

● বিণমাদে রু 13 NGO-গুতর জেয প্রদযাজয যা "তবদেলী অেচোে প্রাতির নঘার্া" ম্পতকণি। 

● এর আদগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রর্ায মাোর নটদরার তমলোতরজ অফ চযাতরতট এবং অক্সফাম ইতিযার FCRA াইদন্স 
পচেেণবীকরদর্র জেয আদবেে প্রিযাখযাে কদর এবং কমেওদযথ তউমযাে রাইট ইতেতলদযতটদভর াইদন্সও 
বাতি কদর নেয। 

ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রাজেীতি 

আরতবদেলে(াততল) তব 2021 

নকে ংবাদে: 

● আরতবদেলে(াততল) তবদ উদেখদযাগয পতরবিণদের চপাতরল কদরদছ আইে ও তবচার মন্ত্রর্ায ম্পতকণি 
ংেীয িাযী কতমতট। 
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মূ তবযমূ: 

● ংে কিৃণক গৃীি আরতবদেলে(াততল) তব 2021 াতকারীদের এবং পতরদবা প্রোেকারীদের িাদের 
তেযদমর অধীদে গতঠি াততল প্রোদের জেয প্রতলেদর্র জেয প্রতিিােগুতর গুরুত্বদক স্বীকৃতি নেয। 

● আরতবদেলে(াততল) তব 2021-এর অধীদে প্রদযাজয আইেগুত শুধচমাত্র প্রাক-নমাকেমা মামায াতদলর জেয 
বযবার করা নযদি পাদর। 

● আরতবদেলে(াততল) তব 2021 তবতভন্ন আইদে "াতত" এবং "মদঝািা" উভয অতভবযতক্ত বযবার করার ফদ 
উদূ্ভি তবভ্রাতন্ত েূর করদি চায। 

● অোইে তবদরাধ মাধােদক আরতবদেলে(াততল) তব 2021-এ স্বীকৃি করা দযদছ যাদি ভারদির প্রতিতট 
োগতরক এর চতবধা নপদি পাদরে। 

ূত্র: The Hindu 

                          গুরুত্বপূর্ণ খবর: স্বািয 

 

মারবচগণ ভাইরা নরাগ 
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নকে ংবাদে: 

● তবশ্ব স্বািয ংিার (WHO) িথয অেচযাযী, আবারও তবদশ্ব মারবচগণ ভাইরা নরাদগ আক্রাদন্তর ংখযা বাড়দছ। 

 

 

মূ তবযমূ: 

● মারবচগণ ভাইরা নরাগ ইদবাা ভাইরা ম্পতকণি একতট ংক্রামক নদমাদরতজক জ্বর। 
● মারবচগণ ভাইরা বােচদড়র মাধযদম মােচদর মদধয ংক্রাতমি য। 
● মারবচগণ ভাইরাদ আক্রান্ত বযতক্ত-নথদক-মােচদ ংক্রমর্ দ্রুি য যতে মারবচগণ ভাইরাদ আক্রান্ত নকােও বযতক্ত 

অেয বযতক্তর াদথ রাতর ংস্পদলণ আদ। 
● মারবচগণ ভাইরাদর ইেতকউদবলে তপতরযড 2-21  তেে, যার কারদর্ এই নরাগতট অিযন্ত েতিকারক এবং 

মারাত্মক। 
● মারবচগণ ভাইরা ংক্রমর্ বিণমাদে ঘাোয উদদ্বদগর তবয, যতেও এর আদগ অযাদঙ্গাা, নডদমাদক্রতটক তরপাবতক 

অফ েয কদঙ্গা, উগািা, নকতেযা এবং েতের্ আতিকায মারবচগণ ভাইরা নরাদগর ঘটো ঘদটদছ। 
● মারবচগণ ভাইরা নরাদগর াধারর্ ের্গুতর মদধয রদযদছ উচ্চ জ্বর, গুরুির অচিিা, িীব্র মাথা বযাথা, নপলী 

বযথা ইিযাতে। 
● বিণমাদে মারবচগণ ভাইরাদর জেয নকােও তচতকৎা বা ভযাকতে বিতর যতে। 
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ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: নখাধচা 

অজচ ণে বাবচিা দ্বারা অতজণি প্রথম স্বর্ণপেক 

 

নকে ংবাদে: 

● আন্তজণাতিক শুতটং নস্পাটণ নফডাদরলে-ISSF তবশ্বকাদপ প্রথম নাো তজিদে ভারদির অজচ ণে বাবচিা। 

 

 

মূ তবযমূ: 

● েতের্ নকাতরযার চযাংওদে অেচতিি ফাইোদ আদমতরকার চকা নকাদজতেতস্কদক 17-9-এ  াতরদয স্বর্ণপেক 
তজিদে অজচ ণে বাবচিা। 

● অজচ ণে বাবচিা 261.1 নস্কার কদর  রাউদি প্রথম িাে অজণে কদরে এবং চকা 260.4 নস্কার কদর তদ্বিীয িাে 
অজণে কদরে। 

● একই প্রতিদযাতগিায, ইরাদযদর নদগণই তরখটার নব্রাঞ্জ পেক তজদিদছে এবং ভারদির পাথণ মাতখজা 
প্রতিদযাতগিায চিচ থণ িাে অজণে কদরদছে। 

● কাযদরাদি আন্তজণাতিক শুতটং নস্পাটণ নফডাদরলে দ্বারা আদযাতজি ISSF তবশ্বকাদপর আদযাজে করা দযদছ। 
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● এই তবশ্বকাদপ েচতট নাো ও একতট নব্রাঞ্জ পেক তেদয পেক িাতকায তদ্বিীয িাদে রদযদছ ভারি। 

 

ূত্র: News on Air 

ISSF তবশ্বকাপ 

 

নকে ংবাদে: 

● আন্তজণাতিক শুতটং নস্পাটণ নফডাদরলে-ISSF তবশ্বকাদপর মদে ভারদির নমহুত নঘা ও লাহু িচ ার মাদে জচতট 
স্বর্ণপেক তজি। 

 

মূ তবযমূ: 

● 10 তমটার এযার রাইদফ তমক্সড তটম ইদভদের ফাইোদ াদঙ্গতরযাে জচতট ইজদির নমজাদরা ও ইস্টভাে 
নপেদক 17-13 -এ াতরদয নাোর পেক তজিদে নমহুত নঘা ও লাহু িচ ার। 

● নই প্রতিদযাতগিায 10 তমটার এযার তপস্ত তমক্সড ইদভদে নব্রাঞ্জ পেক তজিদে পাক ও তলবা োরওযাদর 
আর এক ভারিীয জচতট। 

● এতট ভারদির দয ততেযর পযণাদয িচ াদরর প্রথম স্বর্ণপেক এবং নমহুতর তদ্বিীয স্বর্ণপেক, এর আদগ নমহুত 
2019 াদ কাঠমািচ দি অেচতিি েতের্ এলীয নগমদ প্রথমবাদরর মদিা স্বর্ণপেক তজদিতছদে। 

● এই মচূদিণ েচতট নাো ও একতট নব্রাঞ্জ পেক তেদয এই তবশ্বকাদপ পেক িাতকায তদ্বিীয িাদে রদযদছ ভারি। 
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ূত্র: News on Air 

Important News: Social Issue 

তলশু নযৌে তেযণািে তেদয ইোরদপাদর ICSE উদেযাগ 

নকে ংবাদে: 

● ভারদির নন্ট্রা বচযদরা অব ইেদভতস্টদগলেদক ইোরদপাদর আন্তজণাতিক তলশু নযৌে নলার্ (ICSE) উদেযাদগ 
অন্তভচ ণক্ত করা । 

 

 

মূ তবযমূ: 

● এই উদেযাগতট ভারদির নন্ট্রা বচযদরা অফ ইেদভতস্টদগলেদক অেযােয নেদলর িেন্তকারীদের াদথ অোইদে 
তলশু নযৌে তেযণািদের ন্ধাদের জেয দযাতগিা করার অেচমতি তেদযদছ এবং তবদল ফ্টওযযার বযবার কদর 
অতডও-তভজচ যযা তিপগুত নথদক তেযণািেকারী, তেযণািদের তলকার এবং অপরাদধর েৃলযগুত োক্ত করে।  
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● ইোরেযালো চাইল্ড নক্সচযা অযাতবউজ ICSE ডাটাদব চাইল্ড  নকচযা  অযাতবউ নমদটতরযা (CSEM) 
তবদের্ করদি এবং তেযণািদের তলকার, তেযণািেকারী এবং অবিাদের মদধয ম্পকণ গদড় িচ দি তভতডও এবং 
তচত্র বযবার কদর। 

● এই উদেযাগতট ডাটাদব প্রদচষ্টার বদ্বিিা এড়াদি াযিা করদি পাদর, যা িেন্তকারীদের ময াশ্রয করদব 
এবং িেন্তকারীদের নক বদ নেদব  নয তচত্রগুতর একতট ততরজ ইতিমদধয অেয নকােও নেদল আতবষৃ্কি বা োক্ত 
করা দযদছ তকো, বা এদি অেযােয তচদত্রর অেচরূপ তচত্র রদযদছ তকো।  

● বিণমাদে রকাতর িথয অেচযাযী, ভারদি প্রতি 155 তমতেদট 16 বছদরর কম বযী একতট কেযা তলশু ধতণি য, 
যার অদেকগুদাই তরদপাটণ করা য ো। 

● এর আদগ CSEM-এর িথয বযবাদরর জেয 'অোইে তলশু নযৌে তেযণািে ও নলার্ প্রতিদরাধ/লোক্তকরর্ 
(OCSAE)' ইউতেট গঠে কদর CBI। 

 

ূত্র: The Hindu 

 

 


