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Daily Current Affiars 20th July  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

এতলযা ও আতিকান দেলগুততি বার্রা উৎপােন 

দকন ংবাতে: 

● নীতি আতযাগ এবং ওযার্ল্ণ ফুড দরাগ্রাম (WFP) ভারি, এতলযা ও আতিকার দেলগুততি বার্রার মূয তনর্ণারন 
করার তযয একতি াইতিড দরাগ্রাম 'মযাতপং অ্যান্ড এক্সতেঞ্জ অ্ফ গুড রযাকতি' উতেযাগতি োু করতি েততে।

 

মূ তবযমূ: 

● এই রকতের অ্র্ীতন, নীতি আতযাগ এবং ওযার্ল্ণ ফুড দরাগ্রাম ভারি ও তবতেতল বার্রার উৎপােন ও বযবার 
বাডাতনার র্নয ভা অ্নুলীতনর একতি ংগ্র রস্তুি করতব। 

● ICAR, দকন্দ্রীয ও রার্য রকারী তবভাগ, কৃত তবজ্ঞান দকন্দ্র, তলে, দকন্দ্রীয ও রার্য কৃত তবশ্বতবেযায, FPO, 
NGO, স্টািণ-আপ, একাতডতমক ও তরােণ ইনতস্টতিউি, এবং ক্রপ তরােণ ইনতস্টতিউি, ফুড এতগ্রকাোর 
অ্গণানাইতর্লন (FAO), ইন্টারনযালনা কতমলন অ্ন ইতরতগলন অ্যান্ড দেতনর্ (ICID) ইিযাতে ংস্থাগুতর  র্নয 
আন্তর্ণাতিক ংস্থাও এই অ্নুষ্ঠাতন অ্ংল দনতব। 

● রকাতর িথ্য অ্নুযাযী, 2020-21 াত ভারতি বার্রার উৎপােন তযতে 17.96 তমতযন িন। 
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ূত্র: PIB 

                            গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয 

নমতে তিম 

দকন ংবাতে: 

● আবান ও নগর তবযক মন্ত্রর্াতযর পয দথ্তক নেণমা ও দপতিক িযাংক পতরষ্কাতরর র্নয যাতন্ত্রক যাতনতিলন 
ইতকাততস্টম-নমতে রকদের  একতি র্ািীয কমণপতরকেনা রস্তুি করা তযতে।

 

মূ তবযমূ: 

● নমতে রকেতি পানীয র্ ও পয়ঃতনষ্কালন তবভাগ, ামাতর্ক নযাযতবোর ও যমিাযন মন্ত্রক এবং আবান ও 
নগর তবযক মন্ত্রতকর একতি দযৌথ্ রতেষ্টা। 

● নমতে রকতের উতেলয  ভারতি যাতনতিলতনর কাতর্ মূ্পর্ণ যযমাত্রা  অ্র্ণন করা, 

● নমতে রকতের আওিায, দকানও াফাই কমণী রাতর মানুতর ম-মূতত্রর ংস্পতলণ আতন না। 

● রযর্াতবযতর্র কাতর্র র্নয রতযার্নীয যন্ত্রপাতি এবং মূ রঞ্জামগুতর র্রর্ এবং াফাই তমত্রতের র্নয ুরযা 
তগযার এই রকতের অ্র্ীতন মন্ত্রর্ায দ্বারা বাোই করা তযতে এবং এতি রার্য এবং লহুতর স্থানীয ংস্থাগুতর 
দ্বারা ক্রতযর স্বাচ্ছতযযর র্নয রকারী ই-মাতকণিতেত (GeM) উপব্ধ। 
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● নমতে রকতের আওিায, ামাতর্ক নযায তবোর ও যমিাযন মন্ত্রতকর তযাতগিায র্ািীয াফাই কমণী অ্থ্ণ 
উন্নযন কতপণাতরলতনর মার্যতম াফাই তমত্রতের েযিা উন্নযন ও রতলযর্ও রোন করা তব। 

. 

ূত্র: All India Radio 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: কৃত 

নূনযিম াযক মূয 

দকন ংবাতে: 

● রকার নূযনিম াযক মূতযর (MSP) তবযগুত তনতয আতােনা করতি এবং এতিতক আরও কাযণকর করার 
র্নয রাক্তন দকন্দ্রীয কৃত তেব ঞ্জয আগরওযাতর দনিৃতত্ব একতি কতমতি গঠন কর। 

 

মূ তবযমূ: 

● তিনতি কৃত আইন বাতি, লূনয বাতর্ি-তভতিক কৃততক উৎাতি করা, দেতলর পতরবতিণি োতোর কথ্া মাথ্ায 
দরতখ ফতর র্রর্ পতরবিণন করা এবং MSP-দক আরও কাযণকর ও স্বচ্ছ করা  রকাতরর এই  তদ্ধাতন্তর পতর 
কতমতি গঠন করা তযতে। 
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● রকাতরর  গতঠি কতমতিতি দকন্দ্রীয ও রার্য রকাদরর রতিতনতর্, কৃক, কৃত তবজ্ঞানী এবং কৃত 
অ্থ্ণনীতিতবেতের অ্ন্তভুণক্ত করা তযতে। 

● কৃত তবপর্ন বযবস্থার রতি েৃতষ্ট আকণর্ করাই এই কতমতির উতেলয। 

● এই কতমতি মূয লৃঙ্খ উন্নযন, দরাতিাক যাোইকরর্ এবং ভতবযতির রতযার্নীযিা এবং অ্ঞ্চ ম্প্রারতর্র 
র্নয এবং গতবর্ার র্নয রকাতরর কাতে দরাগ্রাম এবং তিমগুতরও পরামলণ দেতব। 

● কতমতির রর্ান কার্  উৎপােক ও দভাক্তা রার্যগুতর কৃত-পতরতবলগি অ্ঞ্চগুতর তবেযমান ফতর 
তনেলণনগুতর মযাতপং তনতয আতােনা করা। 

 

ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্নীতি 

ওুর্ ও রার্নী আইন 

দকন ংবাতে: 
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● রোতবি ওুর্, দমতডতক তডভাই এবং রার্নী তব, 2022 দকন্দ্রীয স্বাস্থয মন্ত্রক দ্বারা তবেযমান ওুর্ ও 
রার্নী আইন, 1940-এর দবল কতযকতি তনযতমর পতরবতিণ রকাল করা তযতে।

 

মূ তবযমূ: 

● দকন্দ্রীয স্বাস্থয মন্ত্রক দয খডা রকাল কতরতে, িাতি দমতডকযা তডভাইতক পৃথ্ক িা তততব তনযন্ত্রর্ করার 
উপর দর্ার দেওযা তযতে। 

● বিণমাতন 1940 াতর আইন বা দকানও তনযতম রতযাগ করা অ্নাইন ফাতমণতগুত তনযন্ত্রর্ করার দকানও তবর্ান 
দনই, রকার কিৃণক র্াতর করা নিুন ংতলার্নীতি অ্নাইন ফাতমণতগুত তনযন্ত্রতর্র তবর্ান অ্ন্তভুণক্ত করা 
তযতে। 

● রকার কিৃণক র্াতর করা নিুন তবতিতি অ্ংলগ্রর্কারী বা িাতের আইনী উিরাতর্কারীতের তিতনকা ট্রাযা 
এবং ওুর্ ও তেতকৎা রঞ্জাতমর র্নয িেতন্তর র্নয আঘাি বা মৃিুযর র্নয যতিপূরর্ দেওযার তবর্ান রতযতে। 

● লিণ দেওযা তযতে, যতিপূরর্ না তেত যতিপূরতর্র পতরমার্ তদ্বগুর্ তব। 
● খডা তবত দকন্দ্রীয াইততসং অ্থ্তরতির অ্নুমতি োডা ওুর্ ও তেতকৎা রঞ্জাতমর তিতনকা ট্রাযা বা 

তিতনকা পরীযা তনতদ্ধ করার কথ্াও বা তযতে। 
● দমতডতক তডভাইতনযন্ত্রতর্র তবতয তদ্ধান্ত দনওযার র্নয, খডা তবতি তবেযমান ওুর্ রযুতক্তগি উপতেষ্টা 

দবাতডণর মতিা একতি দমতডতক তডভাই রযুতক্তগি উপতেষ্টা দবাডণ তিতরর র্নয উপব্ধ করা তযতে। 
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ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রতিরযা 

Swavlamban-এর ময তিন্ট েযাতঞ্জ উতমােন 

দকন ংবাতে: 

● রর্ানমন্ত্রী শ্রী নতরন্দ্র দমাতে নযাতেতিতি দনৌ উদ্ভাবন ও স্বতেলীকরর্ ংস্থা (NIIO) ততম্পাতর্যাম দাযাভাম্বান -
এর ময ভারিীয দনৌবাতনীতি দেলীয রযুতক্তর বযবার রোতরর তযয 'তিন্ট েযাদঞ্জ'  উতমােন কতরতেতন। 

 

মূ তবযমূ: 

● রতিরযায 'আত্মতনভণর ভারি' অ্র্ণতনর তযয এবং 'আর্াতে কা অ্মৃি মতাৎব'-এর অ্ংল তাতব, NIIO 
তডতফস ইতনাতভলন অ্গণানাইতর্লন (DIO) এর তযাতগিায অ্ন্তি 75তি নিুন দেলীয রযুতক্ত/পর্য ভারিীয 
দনৌবাতনীতি অ্ন্তভুণক্ত করার উতেযাগ তনতযতে। যয তস্থর করা তযতে। 

● তযাগী রকে, তিন্ট নাতম, "ইতনাতভলন ফর তডতফস এতক্সতস (iDEX), NIIO এবং দিকতনাতর্ 
দডতভপতমন্ট এতক্সাতরলন দ (TDAC) এর মার্যতম R&D-এ দপা-ভতটংতক মথ্ণন করার উতেতলয"। 

● একতি স্বতনভণর রতিরযা বযবস্থা অ্থ্ণনীতির র্নয গুরুত্বপূর্ণ এবং দকৌলগিভাতবও, যার াাতযয েীঘণ মুিুতব 
থ্াকা রতিরযা রকেগুততি একতি নিুন দররর্া দেওযা দযতি পাতর। 
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ূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: তবজ্ঞান ও রযুতক্ত 

তবনামূতয LabVIEW েযািফমণ 

দকন ংবাতে: 

● দেতল রথ্মবাতরর মতিা, ভারতির তলযা দযতত্রর একাতডতমক গতবকতের র্নয I-STEM-এর মার্যতম তবনামূতয 
LabVIEW েযািফমণ োু করা তযতে। 

 

মূ তবযমূ: 

● I-STEM  একতি উতেযাগ যা ইতন্ডযান ইনতস্টতিউি অ্ফ াতযস, বযাঙ্গাতাতরর তবজ্ঞানীতের দ্বারা PM-STIAC 
তমলতনর অ্র্ীতন ভারি রকাতরর রর্ান তবজ্ঞাতনক উপতেষ্টার অ্তফ দ্বারা মতথ্ণি। 

● LABVIEW একতি গ্রাতফক ইন্টারতফ বযবার কতর যা রতযার্নীয গতি (রবা) রোন করতি এবং Windows, 
OS X (Apple), এবং Linux অ্পাতরতিং ততস্টতম েত এবং দবতলরভাগ দ্বারা মতথ্ণি এতিতক র্নতরয 
কতম্পউতিং ততস্টতমর র্নয উপযুক্ত কতর দিাত। 

● এই ফ্টওযযার ুযিতি I-STEM দ্বারা দি আপ করা একতি িাউড াভণাতর দাস্ট করা তযতে যাতি ভারতির 
দযতকাতনা র্াযগা দথ্তক বযবারকারী-বান্ধব অ্যাতক্স রোন করা য। 

● দপািণাতি বিণমাতন ারা দেতল 1520তি রতিষ্ঠান দথ্তক 22,900তিরও দবতল যতন্ত্রর িাতকাভুক্ত কতর এবং 16,000 
তিরও দবতল ভারিীয গতবকরা বযবার কতরতেন। 

● যাবতভউ দপািণাতর তবতলষ্টয তততব দেলীযভাতব উন্নি রযুতক্ত এবং পতর্যর একতি তডতর্িা কযািাগও অ্ন্তভুণক্ত 
করা তযতে। 

ূত্র: PIB 
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গুরুত্বপূর্ণ খবর: দখারু্া 

দমরার্ আতমে খান 

 

● ভারতির দমরার্ আতমে খান েতযর্ দকাতরযার েযাংওযাতন ISSF শুতিং তবশ্বকাতপ তিি ইতভতন্ট স্বর্ণপেক 
তর্তিতেন। 

● দমরার্ রথ্ম ভারিীয পুরু শুিার তযতন তবশ্বকাতপর তিি ইতভতন্ট দানা তর্তিতেন। 

● দমরার্ তবশ্বকাতপর ফাইনা মযাতে 40তির মতর্য 37তি তনভুণ তযয আঘাি কতর এই স্বর্ণপেক তর্তিতেন। 

● একই রতিতযাতগিায দরৌপয পেক তর্তিতেন দকাতরযার তমনু তকম 36 দিার কতর এবং দিাঞ্জ পেক তর্তিতেন 
তিতিতনর দবন দতভতন 26 দিার কতর। 

● এর আতগ দমরার্ আতমে খান 2016 তরও তড দর্তনতরা তবশ্বকাতপ েুইবার অ্ততম্পযান দখিাব এবং দরৌপয পেক 
তর্তিতেতন। 

● দমরার্ আতমে খাতনর স্বর্ণপেক  ভারি ISSF শুযতিং তবশ্বকাতপ পাাঁেতি স্বর্ণ, পাাঁেতি দরৌপয এবং তিনতি দিাঞ্জ 
পেক তনতয তিতন পেক িাতকায লীতণ রতযতেন। 

ূত্র: News on Air 

 

গুরুত্বপূর্ণ তেব 

আন্তর্ণাতিক োবা তেব 

দকন ংবাতে: 

● রতি বের 20 রু্াই আন্তর্ণাতিক োবা তেব তততব পান করা য। 
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মূ তবযমূ: 

● এবাতরর আন্তর্ণাতিক োবা তেবতর তথ্ম  "Chess is healthy, too"। 

● 11924 াত পযাতরত আন্তর্ণাতিক োবা দফডাতরলন (FIDE) রতিষ্ঠার িাতরখ তেতিি করার তযয র্াতিংতঘর 
ার্ারর্ পতরে কিৃণক 12 তডতম্বর 2019 িাতরতখ 20 রু্াইতক তবশ্ব োবা তেব তততব দঘার্া করা য। 
আন্তর্ণাতিক অ্ততম্পক কতমতি 1999 াত আন্তর্ণাতিক োবা দফডাতরলন (FIDE) দক একতি তবশ্ব ক্রীডা ংস্থা 
তাতব স্বীকৃতি দেয। 

● আন্তর্ণাতিক োবা দফডাতরলন (FIDE)  োবা দখার তনযন্ত্রক ংস্থা, যা মে আন্তর্ণাতিক োবা রতিতযাতগিা 
তনযন্ত্রর্ কতর। 

● োবা একতি র্নতরয দখা যা আমাতের যুতগর রােীনিম দখাগুতর অ্ন্তভুণক্ত। 

ূত্র: Indian Express 


