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Daily Current Affiars 15th July  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

র্াপানের নবণাচ্চ ম্মানে ভূতি নে র্াপানের প্রাক্তে  প্রধােমন্ত্রী তলেনর্া আনব 

ককে ংবানে: 

● প্রাক্তে প্রধােমন্ত্রী তলেনর্া আনবনক (মরনর্াত্তর) 'ুতপ্রম অডণার অব েয ক্রাইানেমাম' তেন়ে ম্মাতেি 
করার তদ্ধান্ত তেন়েনে র্াপাে রকার। 

 

 

মূ তব়েমূ: 

● তলেনর্া আনব র্াপানের বনেন়ে েীঘণনম়োেী প্রধােমন্ত্রী তননব োত়েত্ব পাে কনরনেে। 
● তলেনর্া আনব নে েিুর্ণ প্রাক্তে প্রধােমন্ত্রী তযতে ংতবধানের অধীনে র্াপানের নবণাচ্চ ম্মাে কপনে। 
● ুপ্রীম অডণার অফ েয ক্রাইানেমাম র্াপানের নবণাচ্চ ম্মাে। 
● গ্র্যান্ড কডণে অফ েয অডণার 1876  ান র্াপানের ম্রাট কমইতর্ দ্বারা প্রতিতিি ন়েতে এবং 1888 

ানর , 4ঠা র্ােু়োতর,কার অফ েয অডণারও এনি অন্তভুণক্ত করা ন়েতে। 
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● 2022 ানর 8ই রু্াই োরা লনর এক র্েভা়ে ভার্ তেনি তগন়ে খুে ে তলেনর্া আনব। 

 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািী়ে 

কলাবা কর্ন্ডার গযাপ ইেনডক্স, 2022 ও়োর্ল্ণ ইনকােতমক কফারাম দ্বারা প্রকাতলি   

ককে ংবানে: 

● 2022 ানর র্েয কলাবা কর্ন্ডার গযাপ ইেনডক্স, 2022 প্রকাল কর ও়োর্ল্ণ ইনকােতমক কফারাম। 

 

 

মূ তব়েমূ: 

● ও়োর্ল্ণ ইনকােতমক কফারাম কিৃণক প্রকাতলি কলাবা কর্ন্ডার গযাপ ইেনডক্স, 2022-এ এবের 146 তট 
কেনলর মনধয ভারি 135 িম স্থানে রন়েনে। 
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● কলাবা কর্ন্ডার গযাপ ইেনডক্স 0 এবং 1 এর মনধয একতট ককার তেধণারর্ কনর, কযখানে 1 মূ্পর্ণ তঙ্গ 
মিা প্রতিতেতধত্ব কনর এবং 0 পরম ববমযনক তেনেণল কনর। 

● কলাবা কর্ন্ডার তরনপাটণ, 2022-এ বা ন়েনে কয তঙ্গ মিা়ে কপৌঁোনি এখে 132 বের ম়ে াগনব, 
2021া কর্নক এই বযবধাে মাত্র োর বের হ্রা পানব এবং তঙ্গ ববময 68.1%-এ বন্ধ নব। 

● কলাবা কর্ন্ডার গযাপ ইেনডক্স কেলগুতনক োরতট মূ মাত্রা়ে তঙ্গ মিার তেনক িানের অগ্র্গতির 
মূযা়েে কনর, যার মনধয রন়েনে- 

● অর্ণনেতিক অংলগ্র্র্ ও ুনযাগ- ুতবধা, 
● তলক্ষার ুনযাগ, 
● স্বাস্থয ও কবেঁনে র্াকা, 
● রার্নেতিক ক্ষমিা়েে। 

● কলাবা কর্ন্ডার গযাপ ইেনডক্স 2022-এর আওিা়ে, স্বাস্থয ও কবেঁনে র্াকার কক্ষনত্র ভারি 146, অর্ণনেতিক 
অংলগ্র্র্ ও ুনযানগ 143, তলক্ষাগি অর্ণনে 107 এবং রার্নেতিক ক্ষমিা়েনে 48 িম স্থানে রন়েনে। 

● কলাবা কর্ন্ডার গযাপ ইেনডক্স 2022 অেুযা়েী, ভারনির অবস্থাে িার প্রতিনবলী কেলগুতর কর্নকও কম। 
● বাংানেল (71িম), কেপা (96িম), শ্রীঙ্কা (110িম), মাদ্বীপ (117িম) ও ভুটাে (126িম) কলাবা 

কর্ন্ডার গযাপ ইেনডক্স 2022-এ স্থাে কপন়েনে। 
● কলাবা কর্ন্ডার গযাপ ইেনডক্স 2021-এ 156 তট কেনলর মনধয ভারি 140 িম স্থানে তে। 
● স্বাস্থয ও কবেঁনে র্াকার কক্ষনত্র ভারনির অবস্থাে 146, অর্ণনেতিক অংলগ্র্র্ ও ুনযানগ 143, তলক্ষাগি 

অর্ণনে 107 এবং রার্নেতিক ক্ষমিা়েনে 48িম। 

 

ূত্র: Indian Express 

NIRF India Rankings 2022 
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ককে ংবানে: 

েযালো ইেতিতটউলো যণা তঙ্কং কেমও়োকণ (এেআইআরএফ) ভারনির লীণ স্থােী়ে কনর্ ও 
তবশ্বতবেযা়েগুতনক যণা ঙ্ক করার র্েয প্রকাল করা ন়েনে।  

মূ তব়েমূ: 

NIRF ইতন্ড়ো যণা তঙ্কং 2022 েলতট তবভানগর র্েয কঘার্া করা ন়েনে- ামতগ্র্ক, ইতিতে়োতরং, মযানের্নমন্ট, 
ফানমণত, কনর্, আতকণনটকোর, আইে, কমতডনক, কডন্টা এবং গনবর্া। 

েীনে তবতভন্ন তবভানগর লীণ স্থােী়ে প্রতিিােগুতর িাতকা কেও়ো  - 

● ভারনির লীণ গনবর্া প্রতিিাে - ইতন্ড়োে ইেতিতটউট অফ ান়েন্স, কর্ণাটক 
● লীণ আইে প্রতিিাে - েযালো  কু অফ ইতন্ড়ো ইউতেভাতণতট, কবঙ্গাুরু 
● আতকণনটকোনর লীণ প্রতিিাে - ইতন্ড়োে ইেতিতটউট অফ কটকনোতর্, রুরতক, উত্তরাখণ্ড 
● ামতগ্র্ক তবভানগ লীণ প্রতিিাে - ইতন্ড়োে ইেতিতটউট অফ কটকনোতর্ মাদ্রার্, িাতমোডু 
● লীণ কডন্টা কনর্ - মতেপা কনর্ অফ কডন্টা ান়েন্স, মতেপা  
● লীণ ইতিতে়োতরং কনর্ - আইআইতট মাদ্রার্ 
● লীণ মযানের্নমন্ট কনর্ - ইতন্ড়োে ইেতিতটউট অফ মযানের্নমন্ট আনমোবাে, গুর্রাট 
● কমতডনকন লীণ কনর্ - অ ইতন্ড়ো ইেতিতটউট অফ কমতডনক ান়েনন্স, তেতি 
● ফানমণতনি লীণ কনর্ - র্াতম়ো ামেেণ 
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NIRF ম্পনকণ:  

● েযালো ইেতিতটউলো যণা তঙ্কং কেমও়োকণ (NIRF) MHRD দ্বারা অেুনমাতেি ন়েতে এবং 29 কল 
কনেম্বর 2015ান মােব ম্পে উন্ন়েে মন্ত্রী দ্বারা োু করা ন়েতে। 

● এই কাঠানমাতট ারা কেল রু্নড প্রতিিােগুতনক যণা ঙ্ক করার র্েয একতট পদ্ধতির রূপনরখা কে়ে।  

Source: ndtv news 

তমলে লতক্ত-র র্েয তবস্তাতরি তেনেণতলকা 

ককে ংবানে: 

● 'তমলে লতক্ত' প্রকনের তবস্তাতরি তেনেণতলকা র্াতর কনরনে মতা ও তলশু উন্ন়েে মন্ত্রক। 

 

 

মূ তব়েমূ: 

● 2021-22 কর্নক 2025-26 া পযণন্ত পঞ্চেল অর্ণ কতমলনের ম়েকান মতানের তেরাপত্তা,ুরক্ষাএবং 
ক্ষমিা়েে বাস্তবা়েনের র্েয একতট তেতেণষ্ট প্রকে তানব ভারি রকার 'তমলে লতক্ত' োনম ইতন্টনগ্র্নটড 
উইনমে এমপাও়োরনমন্ট কপ্রাগ্র্ামতট োু করা ন়েনে। 
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● 'তমলে লতক্ত'  তমলে কমানডর একতট প্রকে যা মতানের তেরাপত্তা, ুরক্ষা এবং ক্ষমিা়েনের র্েয 
মর্ণে কর্ারোর করার নক্ষয কার্ কনর। 

● তমলে লতক্ত কযার্োর ক্ষয  মতানের আতর্ণকভানব ক্ষমিা়েে করা এবং তংা ও তবপেমুক্ত 
পতরনবনল িানের মে ও লরীর ম্পনকণ স্বাধীে তদ্ধান্ত তেনি অেুপ্রাতর্ি করা। 

● 'তমলে লতক্ত'র েু'তট উপ-প্রকে রন়েনে- 'ম্ব' এবং 'ামর্ণয', 'ম্ব' উপ-প্রকেতট মতানের ুরক্ষার 
র্েয, আর 'ামর্ণয' উপ-প্রকেতট মতানের ক্ষমিা়েনের র্েয। 

 

ূত্র: PIB 

ার তবভাগ দ্বারা গতঠি ার ফ্লাইং ককা়োড 

ককে ংবানে: 

● ানর রকম ডাইভারলে, কানাবার্াতর বা কভর্া রুখনি 'ফাতটণাইর্ার ফ্লাইং ককা়োড' োনম একতট 
কডতডনকনটড কতমতট গঠে কর ার েফির। 

 

মূ তব়েমূ: 

● রকাতর ির্য অেুযা়েী, প্রতি বের প্রা়ে 10 াখ টে কৃত কগ্র্ড ার তলে খানি বযবার করা নে। 
● ফাতটণাইর্ার ফ্লাইং ককা়োনডর ক্ষয  তলেদ্বারা ভিুণতকযুক্ত ইউতর়োর কানাবার্াতর এডানো। 
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● কৃত-কগ্র্ড ারগুত তেম-প্রতপ্ত ়ে যখে প্রযুতক্তগি-কগ্র্ড ারগুত তেম-প্রতপ্ত ়ে ো। 
● তেনমর-প্রনপ  ারগুত কর্নক তকেু রাা়েতেক প্রতক্র়োর মাধযনম তরন়ে কেও়ো এবং িার পনর ারগুত 

তলনের উনেনলয বযবার করা ়ে। 
● ানরর র্েয ভারনির বাতণক অভযন্তরীর্ োতো প্রা়ে 350 ক্ষ টে, যার মনধয 2.6 তমত়েে টে 

স্থােী়েভানব উৎপাতেি ়ে এবং বাতক পতরমার্ আমোতে করা ়ে। 
● তলে বযবানরর র্েয বেনর প্রা়ে 13-14 াখ টে কটকতেকযা কগ্র্ড ার প্রন়োর্ে ়ে, যার মনধয কেনল 

মাত্র কেড াখ টে উৎপােে ়ে। 
● ারগুত তবতভন্ন তলনে বযবার করা ়ে কযমে রর্ে / গাম, প্লাইউড , ক্রকাতর, োেঁেতেমণার্ পাউডার, পশু 

খােয, েুগ্ধ এবং তলে খতের তবনফারনক। 

 

ূত্র: Indian Express 

েীতি তেধণারনর্র র্েয ভারনি যনর্েভানব ীতমি ট্রা়ো 

ককে ংবানে: 

● কোনব তবর়্েী মাইনক আর কক্রমার আরও ভা েীতি তবনের্ এবং গঠনের র্েয ভারনি যনর্েভানব 
ীতমি ট্রা়োনর আহ্বাে র্াতেন়েনেে।

 

মূ তব়েমূ: 
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● যনর্েভানব ীতমি পরীক্ষাগুত প্রভাব মূযা়েনের একতট পরীক্ষামূক পদ্ধতি যার মনধয একতট কপ্রাগ্র্াম বা 
েীতি স্তনক্ষপ গ্র্র্কারী র্েংখযানক একতট কযাগয র্েংখযা কর্নক অতেতেণষ্টভানব তেবণাতেি করা ়ে 
এবং একই কযাগয র্েংখযা কর্নক অতেতেণষ্টভানব একতট ীতমি গ্রুপ তেবণােে করা ়ে। 

● একতট কমাবাই ভযাকতনেলে ভযাে বা খােযলনযর একতট বস্তা রবরা করা  ভযাে গ্র্ামবাীনের িানের 
বাচ্চানের তটকা কেও়োর র্েয উৎাতি করনব তকো ইিযাতে কবল কন়েকতট প্রনের উপর যনর্েভানব 
ীতমি পরীক্ষার মাধযনম একতট তবস্তাতরি গনবর্া করা নব। 

● যনর্েভাকব ীতমি এই ট্রা়োনর আওিা়ে গ্র্ানমর পতরবারগুনানক েন ভাগ করা নব, যার াানযয 
এর তবতভন্ন তেক তেন়ে গনবর্া করার পালাপাতল তবতভন্ন পরীক্ষা-তেরীক্ষা করা নব। 

● কক্রমার, অর্ণেীতিতবে অতভতর্ৎ বযাোর্ণী এবং এস্থার ডুনফ্লার ানর্, তবশ্ববযাপী োতরদ্রয তবনমােনে িানের 
পরীক্ষামূক পদ্ধতির র্েয আনেড কোনবনর সৃ্মতিনি অর্ণনেতিক তবজ্ঞানে 2019 ানর কভভতরনগ 
তরকবযাংক পুরষ্কানর ভূতি ে। 

 

ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: কৃত 

প্লযাটফমণ অফ প্লযাটফমণ (POP) োু করা ন়েনে 

ককে ংবানে: 

● কর্ণাটনকর কবঙ্গাুরুনি রানর্যর কৃত ও উেযােপাে মন্ত্রীনের নম্মনের ম়ে ককন্দ্রী়ে কৃত ও কৃক 
কযার্ মন্ত্রী শ্রী েনরন্দ্র তং কিামার েযালো এতগ্র্কাোর মানকণট (e-NAM)-এর অধীনে প্লযাটফমণ অফ 
প্লযাটফমণ (POP) োু কনরতেনে। 



www.byjusexamprep.com   
 

 

মূ তব়েমূ: 

● প্লযাটফর্ম অফ প্লযাটফমণ (POP) ক্ষয  বার্ার, কক্রিা এবং পতরনবা প্রোেকারীনের কানে কৃকনের 
তডতর্টা অযানক্স বাডানো এবং মূয আতবষ্কানরর প্রতক্র়ো উন্নি কনর এবং মােম্মি মূয আোন়ের 
মাধযনম বযবাত়েক কেনেনে স্বেিা আো। 

● e-NAM পতরনবা প্রোেকারীনের প্লযাটফমণনক "প্লযাটফমণ অফ প্লযাটফমণ" তানব ংি কনর যার মনধয 
রন়েনে কনম্পাতর্ট াতভণ কপ্রাভাইডার (পতরনবা প্রোেকারী যারা কৃত পনর্যর বযবার র্েয ামতগ্র্ক 
পতরনবা প্রোে কনর। 

● প্লযাটফমণ অফ প্লযাটফমণ (POP) কৃক, এফতপও, বযবা়েী এবং অেযােয কিকনার্ল্ারনের একতট একক 
উইনন্ডার মাধযনম কৃত মূয লৃঙ্খ রু্নড তবসৃ্তি পর্য এবং পতরনবা অযানক্স করনি ক্ষম কনর, যার 
ফন কিকনার্ল্ারনের আরও তবকে কে়ে। 

● e-NAM কমাবাই অযানপর মাধযনম POP অযানক্স করা কযনি পানর যা গুগ কপ্ল কিার কর্নক ডাউেনাড 
করা যানব। 

ূত্র: Indian Express 
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গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রতিরক্ষা 

প্রতিরক্ষা়ে কৃতত্রম বুতদ্ধমত্তা (AIDEf) কতমোর এবং প্রেলণেী 

ককে ংবানে: 

● ভারনির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রার্োর্ তং প্রর্ম "আতটণতফত়ো ইনন্টতনর্ন্স ইে তডনফন্স (AIDEf) 
কতমোর এবং প্রেলণেী" উনদ্বাধে কনরে। 

 

মূ তব়েমূ: 

● 'আর্াতে কা অমৃি মনাৎব'-এর আওিা়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রনকর অধীনে প্রতিরক্ষা উৎপােে েফির কর্নক 
আতটণতফতল়ো ইনন্টতনর্ন্স ইে তডনফন্স কতমোর ও প্রেলণেীর আন়োর্ে করা ন়েনে। 

● আতটণতফতল়ো ইনন্টতনর্ন্স ইে তডনফন্স তনম্পাতর়্োনমর উনেলয  প্রতিরক্ষা কক্ষনত্র "আত্মতেভণর ভারি" 
এর প্রোর করা। 

● প্রতিরক্ষা তনম্পাতর়্োম এবং প্রেলণেীনি কৃতত্রম বুতদ্ধমত্তার ম়ে, তবভাগতট AI-ক্ষম মাধােগুত প্রেলণে 
কনরনে যা তলে, গনবর্া ংস্থা এবং িাটণআপ এবং উদ্ভাবকনের দ্বারা তবকতলি ন়েনে। 
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● প্রেলণেীনি অন্তভুণক্ত মস্ি পর্য অনটানমলে বা মােবতবীে বা করানবাতটক্স তনিম, াইবার তেরাপত্তা, 
মােব আেরর্ তবনের্, তর্তিক এবং াপ্লাই কেইে মযানের্নমন্ট, ের্রোতর তনিম, বকৃ্তিা তবনের্ 
এবং C4ISR এর কক্ষত্রগুতর ানর্ ম্পতকণি: কমান্ড, তে়েন্ত্রর্, কযাগানযাগ, কতম্পউটার এবং বুতদ্ধমত্তা, 
ের্রোতর। 

ূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: পতরনবল 

কর্া র্বা়ুে পতরবিণে তমলে 

ককে ংবানে: 

● িাতমোডু রকার 38তট কর্া়ে কর্া র্বা়ুে পতরবিণে তমলে োু কনরনে। 
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মূ তব়েমূ: 

● কর্া র্বা়ুে পতরবিণে তমলনের অধীনে, তমলে পতরোক তানব তমলনের কেিৃনত্ব র্াকনবে কর্া 
কানক্টররা। 

● কর্া র্বা়ুে পতরবিণে তমলনের অধীনে, কর্া বে কমণকিণা র্বা়ুে কমণকিণা তানব কার্ করনবে। 

● এই পতরকেোর অধীনে, ংগ্র্াকনের কর্া পযণান়ে র্বা়ুে পতরবিণে প্রলমে এবং অতভনযার্ে 
পতরকেো বিতর করনি নব এবং কম কাবণে, র্বা়ুে-তস্থতিস্থাপক উন্ন়েে পতরকেোর র্েয ইেপুট 
রবরা করনি নব। 

● আনরকতট গুরুত্বপূর্ণ তবিরর্ কর্া র্বা়ুে পতরবিণে তমলনের অধীনে একক-বযবানরর প্লাতিক 
বযবানরর তবরুনদ্ধ 'কমন্দম মিপাই' অতভযােনক আরও কর্ারোর করা। 

● িাতমোডু র্বা়ুে পতরবিণে তমলনের িত্ত্বাবধানে 38তট কর্া তমলনের র্েয রকার প্রার্তমকভানব 
₹3.80 ককাতট টাকা প্রোে কনরনে। 

ূত্র: The Hindu 


