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Daily Current Affiars 18th July  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: াঅন্তর্ণাতিক  

াাংাাআ ককা-াপাররলন াগণানাাআরর্লন (SCO) 

ককন াংবারে: 

● াআরান , কবারুল, চীন ও রাতলযা মতথণি াাংাাআ ককা-াপাররলন াগণানাাআরর্লন ((SCO) গ্রুরপ েুতি নিুন েয 
তররব কযাগ কেরব বর াঅলা করা রে।

 

মূ তবযমূ: 

● 2017  ার ভারি ও পাতকস্তান াাংাাআ ককাাপাররলন াগণানাাআরর্লরন কযাগ কেওযার পর াাংাাআ ককাাপাররলন 
াগণানাাআরর্লরনর প্রথম ম্প্রারর্ করা য। 

● চীন, রাতলযা এবাং চারতি মধ্য এলীয কেল - কার্াখস্তান, তকরতগর্স্তান, উর্রবতকস্তান এবাং িাতর্তকস্তান - SCO-র 
প্রতিষ্ঠািা েয তি, যখন ভারি ও পাতকস্তান 2017 ার এাআ গ্রুরপ কযাগ কেয। 
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● াআরান  েুলানরবরি ানুতষ্ঠি 2021 ারর লীণ রেরন াাংল তনরি েি রযরি, এবাং কবারুল েযপে 
গ্ররর্র প্রতিযাও শুরু করররি। 

● ভারি াঅগামী বির াাংাাআ ককা-াপাররলন াগণানাাআরর্লরনর লীণ রেরনর াঅরযার্ন কররব, কযখারন বারার্ী 
SCO াঞ্চরর প্রথম "পযণিন ও াাংসৃ্কতিক রার্ধ্ানী" তারব তনবণাতচি রব। 

 

ূত্র: The Hindu 

                                      গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয 

নযালনা াআনতিতিউ যণা তকাং (NIRF) 2022 

ককন াংবারে: 

● তলক্ষা মন্ত্রর্ারযর নযালনা াআনতিতিউলনা যণা তকাং ানুযাযী, াআতিযান াআনতিতিউি াফ কিকরনাতর্, মাদ্রার্ 
(IIT-M), াঅবারও কেরলর লীণ স্থানীয উচ্চতলক্ষা প্রতিষ্ঠান তারব তনবণাতচি রযরি, িারপরর ররযরি াআতিযান 
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াআনতিতিউি াফ ারযন্স (IISc), কবঙ্গাুরু এবাং IIT কবারে।

 

মূ তবযমূ: 

● এ বির এতি নযালনা াআনতিতিউি যণা তকাংরযর প্তম াংস্করর্। 
● NIRF করর্, তবশ্বতবেযায এবাং গরবর্া প্রতিষ্ঠানগুতরক স্থান কেয এবাং মস্ত প্রতিষ্ঠারনর একতি কযৌথ যণা তকাং 

রবরা করর। 
● এাআ বির, কমাি  4,786 তি প্রতিষ্ঠানরক পাাঁচতি পযারাতমিাররর উপর মূযাযন করা রযকি - তলক্ষর্,  তলক্ষা এবাং 

াংস্থান (TLR), গরবর্া, স্নািক ফাফ এবাং ান্তভুণতি এবাং উপতি। 
● IISc, র্ওরা কনররু তবশ্বতবেযায, র্াতমযা তমতযা াআাতমযা, যােবপুর তবশ্বতবেযায এবাং ামৃিা তবশ্ব 

তবেযাপীঠম NIRF-এর মরি এাআ বির লীণ পাাঁচতি তবশ্বতবেযারযর মরধ্য ররযরি। 
● এ বির প্রকাতলি প্রতিরবেন ানুযাযী, লীণ পাাঁচতি তচতকৎা প্রতিষ্ঠান  া াআতিযা াআনতিতিউি াফ কমতিকযা 

ারযরন্স, কপাি গ্রযারু্রযি াআনতিতিউি াফ কমতিকযা এিুরকলন াযাি তরাচণ, চণ্ডীগড়, তিতিযান কমতিরক 
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করর্, কভরার, নযালনা াআনতিতিউি াফ কমন্টা কথ াযাি তনউররাারযরন্স, কবঙ্গাুরু এবাং কবনার তনু্দ 
তবশ্বতবেযায। 

● াআতিযান াআনতিতিউি াফ মযারনর্রমন্ট (IIM) াঅরমোবাে, IIM বযাঙ্গারার, IIM ককািা, IIT তেতি এবাং IIM 
ককাতিরকাড় র্ািীয াআনতিতিউি যণা তকাং ানুযাযী এাআ বির ভাররির লীণ পাাঁচতি মযারনর্রমন্ট াআনতিতিউরির মরধ্য 
ান্তভুণি রযরি। 

ূত্র: The Hindu 

কভািা াতধ্কাররর র্নয JAGRITI MASCOT 

ককন াংবারে: 
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● কভািারের ক্ষমিাযন এবাং িারের াতধ্কার ম্পরকণ রচিনিা ৃতির রক্ষয কভািা তবযক তবভাগ একতি 
মাকি "JAGRITI" চাু করররি।
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মূ তবযমূ: 

● JAGRITI-কক একতি ক্ষমিাতযি কভািা তারব তচতত্রি করা রযরি যার প্রধ্ান ক্ষয  কভািা াতধ্কার ম্পরকণ 
রচিনিা িতড়রয কেওযা এবাং কভািারের মযার মাধ্ান করা। 

● "JAGRITI" মযাকিতি তবভারগর তবতভন্ন তবয ম্পরকণ কভািারের াবতি করার র্নযও বযবার করা রব। 
● JAGRITI Mascot-এর  চমান তথমতিরি কভািা ুরক্ষা াঅাআন 2019, মাতকণাং, নযালনা কনতর্উমার 

কল্পাাআন কিা-তি নের 1915 এর তবধ্ান, ওর্ন ও পতরমাপ াঅাআরনর তবধ্ান, এবাং ককন্দ্রীয কভািা ুরক্ষা 
কিৃণপরক্ষর তদ্ধান্ত এবাং াতভরযাগ তনষ্পতিরি কভািারের দ্বারা প্রলাংাপত্র ান্তভুণি করা রযরি। 

● JAGRITI mascot-তি িার মস্ত তমতিযা প্রচারাতভযারন "Jago Grahak Jago" িযাগাাআন  ববতলিযযুি রব। 

 

ূত্র: PIB 

রার্য ও ককন্দ্রীয কর ও শুল্ক হ্রা করার র্নয তস্কম (ROSCTL) 

ককন াংবারে: 

● কিক্সিাাআ কক্টরর রপ্তাতন ও কমণাংস্থান ৃতির রক্ষয, ককন্দ্রীয রকার রার্য এবাং ককন্দ্রীয কর ও শুল্ক (ROSCTL) 
হ্রা করার র্নয প্রকল্পতি 2024 ারর মাচণ পযণন্ত বাতড়রযরি।

 

মূ তবযমূ: 
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● RoSCTL প্রকরল্পর াঅওিায কপালাক ও কপালাক রপ্তাতনর ার মন্ত্রর্ায কথরক  াঅরগ কযমন র্ানারনা রযতি, 
একাআ থাকরব। 

● RoSCTL প্রকরল্পর ক্ষয  খরচ েক্ষিা উন্নি কররি এবাং াঅন্তর্ণাতিক বার্ারর প্রতিরযাতগিামূক রপ্তাতন 
কররি াযিা করা। 

● এাআ প্রকল্পতি একতি তস্থতিলী এবাং ানুমানরযাগয নীতি বযবস্থা তনতিি করার র্নয করা রযরি , যারফর  রপ্তাতন 
এবাং কমণাংস্থান বাড়ারি াযিা করা রব । 

● এাআ প্রকরল্পর াারযয কিারমাআরন িািণ-াঅপ এবাং উরেযািারের াআনতকউরবলনও প্রচার করা রে, যার কাররর্ 
তবপু াংখযক MSME কপালাক রপ্তাতন বযবারযর ারথ র্তড়ি রযরি। 

 

ূত্র: All India Radio 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

াঅাম, ারুর্াচ প্ররেরলর মরধ্য নামাাআ কঘার্া 

ককন াংবারে: 

● 1960 ার একতি কতমতির দ্বারা তচতিি ীমাররখা াঅাম এবাং ারুর্াচ প্ররেরলর াঅন্তাঃরার্য ীমানা 
পুনতবণনযা করার তভতি বিতর করররি। 

 

মূ তবযমূ: 
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● উির-পূরবণর কভৌরগাতক াবস্থারনর কাররর্, ারনক রারর্যর মরধ্য ীমানা তনধ্ণাররর্ মযা ররযরি, যার কাররর্ 
রার্যগুতর মরধ্য িারের ীমানা তনরয তবররাধ্ ররযরি, এাআ ধ্ররনর তবররাধ্ তনষ্পতির র্নয াঅাম এবাং ারুর্াচ 
প্ররেরলর মরধ্য একতি চুতি রযরি, চুতিতি। নামাাআ কঘার্ার নাম কেওযা রযরি। 

● াঅারমর মুখযমন্ত্রী তমন্ত তবশ্ব লমণা এবাং িার ারুর্াচ প্ররেরলর প্রতিপক্ষ কপমা খািু 123তি গ্রারমর ারথ 
র্তড়ি াঅন্তাঃরার্য ীমান্ত তবররাধ্ মাধ্ারনর র্নয নামাাআ কঘার্াপরত্র স্বাক্ষর করররিন। 

● নামাাআ কঘার্ার াধ্ীরন, েুাআ রারর্যর দ্বারা তবিতকণি গ্রাকমর াংখযা 123 কথরক 86-এ নাতমরয াঅনা রযরি। 

● 26 তিরের 2007-এ ারুর্াচ প্ররেল স্থানীয কতমলরনর ামরন এাআ গ্রারমর একতি িাতকা কপল কররতি। 

● নামাাআ কঘার্া ানুারর, াঅাম এবাং ারুর্াচ প্ররেরলর মরধ্য মস্ত ীমান্ত মযা 2007 ার স্থানীয 
কতমলরনর ামরন উত্থাতপি তবযগুতর মরধ্য ীমাবদ্ধ থাকরব। 

ূত্র: The Hindu 

বুরন্দখণ্ড এক্সরপ্রওরযর উরদ্বাধ্ন কররন প্রধ্ানমন্ত্রী নররন্দ্র কমাতে 

ককন াংবারে: 

● উিরপ্ররেরলর র্াাউন কর্ার বকথাতর গ্রারম বুরন্দখি এক্সরপ্রওরযর উরদ্বাধ্ন কররন প্রধ্ানমন্ত্রী নররন্দ্র 
কমােী। 
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মূ তবযমূ: 

● প্রায 14,850 ককাতি িাকা বযরয তনতমণি বুরন্দখি এক্সরপ্রওরয বিণমারন 297 তকরাতমিার েীঘণ এবাং চার করনর 
এক্সরপ্রওরয, যা পরবিণীরি 6 করন প্রাতরি করা কযরি পারর। 

● বুরন্দখণ্ড এক্সরপ্রওরয তচত্রকূি কর্ার ভরিকুরপর কারি কগািা গ্রারমর র্ািীয ড়ক 35 কথরক াআিাওযা 
কর্ার কুদ্রাাআ গ্রারম ম্প্রাতরি রযরি যা পরর াঅগ্রা-খনউ এক্সরপ্রওরয দ্বারা াংযুি রযরি। 

● বুরন্দখি এক্সরপ্রওরয 7তি কর্ার মধ্য তেরয যায- তচত্রকূি, বান্দা, মারাবা, াতমরপুর, র্াাউন, াঅউরাাআযা 
এবাং াআিাওযা। 

● বুরন্দখি এক্সরপ্রওরযর কারি বান্দা এবাং র্াাউন কর্ায একতি তলল্প কতররিার বিতরর প্রস্তাবও ররযরি, যার 
কার্ াআতিমরধ্যাআ শুরু রযরি। 

● বুরন্দখি এক্সরপ্রওরয তনমণারর্র তভতিপ্রস্তর স্থাপন কররতিরন প্রধ্ানমন্ত্রী নররন্দ্র কমাতে 29 কফব্রুযাতর, 2020-এ, 
যার তনমণার্ কার্ 28 মার কল রযরি। 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্নীতি 
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কপ্র াযাি র্ানণা করতর্রেলন তব, 2019 

ককন াংবারে: 

● কপ্র াযাি তপতরওতিকা তবরর তনবন্ধীকরন, 2019 াংবােপরত্রর র্নয একতি নিুন তনবন্ধন বযবস্থা প্রতিষ্ঠার 
রক্ষয রকার দ্বারা াংরলাধ্ন করা রযরি, যার মরধ্য তিতর্িা তমতিযাও ররযরি। 

 

মূ তবযমূ: 

● নিুন তবতি 1867 ারর কপ্র াযাি বুক করতর্রেলন াযাক্টরক প্রতিস্থাপন কররব। 

● কপ্র াযাি মযাগাতর্রনর তনবন্ধন তব, 2019 ককন্দ্রীয এবাং রার্য রকারগুতরক াংবােপরত্র াতফতযা তবজ্ঞাপন, 
াংবােপরত্রর স্বীকৃতি এবাং াংবােপরত্রর র্নয এাআ র্ািীয ানযানয ুতবধ্ার র্নয উপযুি তনযম বা প্রতবধ্ান বিতর 
করার ানুমতি কেয। 

● করতর্রেলন াফ কপ্র াযাি র্ানণা তব, 2019 াআ-কপপাররর তনবন্ধরনর র্নয একতি র্ বযবস্থা বিতর করর 
এবাং একতি কপ্র করতর্োর কর্নারর বিতরর বযবস্থাও করর। 

● নিুন াঅাআরনর াধ্ীরন তনবন্ধরনর র্নয তনধ্ণাতরি কযাগযিায পতত্রকার ম্পােরকর ভারিীয নাগতরক ওযা 
বাধ্যিামূক। 

ূত্র: The Hindu 
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গুরুত্বপূর্ণ খবর: কখাধু্া 

তঙ্গাপুর ওরপন বযািতমন্টন িুনণারমন্ট 

ককন াংবারে: 

● তঙ্গাপুর ওরপন বযািতমন্টন িুনণারমরন্টর তলররাপা তর্রিরিন তপতভ তনু্ধ। 

 

মূ তবযমূ: 

● ভারিীয বযািতমন্টন িারকা তপতভ তনু্ধ তঙ্গাপুর ওরপরনর ফাাআনার তবরশ্বর 11 নের চীরনর ওযাাং তর্ াআ-কক 
াতররয তলররাপা তর্রিরিন। 

● তপতভ তনু্ধ তিন করির ফাাআনার ওযাাং তর্ াআ-কক 21-9, 11-21, 21-15 কগরম পরাতর্ি কররন। 

● তপতভ তনু্ধ রন িৃিীয ভারিীয মতা তযতন তঙ্গাপুর ওরপন বযািতমন্টন িুনণারমরন্টর তলররাপা তর্রিরিন, 2010 
ার াাআনা কনওযা এবাং 2017 ার াাআনা প্রর্ীি তর্রিতিরন। 

● এাআ বির এতি তপ.তভ. এতি তনু্ধর িৃিীয তলররাপা, এর াঅরগ তিতন ককাতরযা ওরপন এবাং ুাআ ওরপন তলররাপা 
তর্রিতিরন। 

ূত্র: News on Air 
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