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Daily Current Affiars 21th July  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অন্তর্ণাতিক  

জর্দ্দা তিরাপত্তা  উন্নয়ি ম্মেি 

জকি ংবাম্মে: 

● জৌতে অরম্মবর জর্দ্দা লম্মর িুতিি জর্দ্দা তিরাপত্তা  উন্নয়ি ম্মেি জল ।

 

মূ তবয়মূ: 

● জর্দ্দা তিরাপত্তা  উন্নয়ি লীণ ম্মেম্মি উপাগরীয় ম্মযাতগিা পতরে এবং মাতকণি যুক্তরাম্মের জিিারা 
উপতিি তিম্মি, জযখাম্মি জেলগুতর জিিারা জেলগুতর মম্মযে ভাগ কম্মর জিয়া ঐতিাতক ম্পকণ তিম্ময় 
অম্মাচিা করম্মি। 

● জর্দ্দা তিরাপত্তা  উন্নয়ি লীণ ম্মেম্মির ক্ষ্য ম্মে ব জেম্মে জেলগুম্মার জযৌথ ম্মযাতগিা রপ্ত 
করা। 

● ম্মেম্মি র্ত়িি জিিারা একতি মৃদ্ধ  লাতন্তপূর্ণ মযে প্রাম্মচের র্িে িাম্মের জযৌথ েৃতিভতি পুিবণেক্ত 
কম্মরি এবং এআ ঞ্চম্ম তিরাপত্তা  তিতিলীিা রোর র্িে প্রম্ময়ার্িীয় মস্ত বেবিা গ্রম্মর্র তবম্ময় 
অম্মাচিা করম্মি। 
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● জর্দ্দা তিরাপত্তা  উন্নয়ি লীণ ম্মেম্মি তিততস্তম্মির থণিীতি এবং UNRWA-জক ক েে রাে 
মথণি করার তদ্ধান্ত তিম্ময়ম্মি। 

● জিকআ উন্নয়ম্মির র্িে জেলগুতর মম্মযে জযৌথ প্রকল্প তিমণাম্মর্র প্রতিশ্রুতি লীণ ম্মেম্মির ময় 
ংলগ্রর্কারী জেলগুতর দ্বারা পুিিণবীকরর্ করা ম্ময়ম্মি। 

● ম্মেম্মির অম্মগ গতিি য়  জযৌথ িাস্ক জিাণ 153 এবং িাস্ক জিাণ 59  জযখাম্মি জযৌথ প্রতিরো মন্বয় 
জর্ারোর করা, জযৌথ জিৌ-প্রতিরো উন্নি করা এবং ামুতিক তিরাপত্তার  হুমতক জমাকাতব করার 
েেগুত  ম্মেম্মি গতিি য়। 

 

ূে: Times of India 

                    গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয়  

াতি ম্প্রোম্ময়র দ্বারা উপর্ািীয় এাকার োতব 

জকি ংবাম্মে: 

● তমাচ প্রম্মেম্মলর তরম্মমৌর জর্ার ট্রান্স-তগতর এাকাম্মক 'উপর্াতি এাকা' তম্মম্মব জঘার্া করার র্িে 
জকন্দ্রীয় রকাম্মরর কাম্মি অম্মবেি র্াতিম্ময়ম্মি াতি ম্প্রোয়। 
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মূ তবয়মূ: 

● ট্রান্স-তগতরম্মক উপর্ািীয় এাকা তাম্মব জঘার্া করার র্িে েীঘণতেম্মির োতব রম্ময়ম্মি এবং এআ োতবতি এআ 
ঞ্চম্ম ববাকারী াতি ম্প্রোম্ময়র র্িে িিতত উপর্াতি (ST) মযণাোর োতবর াম্মথ যুক্ত। 

● • াতি  একতি ঘতিি ম্প্রোয়, যাম্মক লম্মরর 'াি' িাম্মম পতরতচি জিাি বার্াম্মর গৃপাতি 

লাকবতর্, লে, মাং  উ, বাত়িম্মি উৎপাতেি ি আিোতে তবতি করার ঐতিে জথম্মক এআ িাম 
জেয়া ম্ময়ম্মি। 

● এআ ম্প্রোম্ময়র পুরুরা ঐতিেগিভাম্মব াতি ম্প্রোম্ময়র একতি ববতলিে তাম্মব অিুিাতিক িুিাম্মি 
একতি স্বিন্ত্র াো িুতপ পম্মরি। 

● • াতি মািৃভূতম তগতর  িি িেীর ববাতকায় তমাচ-উত্তরাখণ্ড ীমান্ত পযণন্ত তবসৃ্তি, উভয় যমুিার 

উপিেী। 
● ট্রান্স-তগতর এবং জর্ৌিার বায়াম্মরর েুতি াতি জগািী একআ রকম ঐতিে ভাগ কম্মর জিয় এবং উভয় 

ম্প্রোম্ময়র মম্মযে অন্তঃতববাম্মর ঐতিে প্রচতি। 

 

ূে: Indian Express 

জকরাা  ভারম্মির প্রথম রার্ে জযতি তির্স্ব আন্টারম্মিি পতরম্মবা চাু কর। 
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জকি ংবাম্মে: 

● জকরাা রার্ে ভারম্মির প্রথম রার্ে ম্ময় উম্মিম্মি যারা িার তির্স্ব আন্টারম্মিি পতরম্মবা চাু কর যার িাম 
KFON (Kerala Fiber Optic Network)। 

 

মূ তবয়মূ: 

● রাম্মর্ের মস্ত বাতন্দাম্মের আন্টারম্মিি ুতবযা প্রোম্মির ম্মেে জিতম্মযাগাম্মযাগ তবভাগ KFON Ltd-জক 
আন্টারম্মিি পতরম্মবা প্রোিকারী (ISP) াআম্মন্স প্রোি করা ম্ময়ম্মি। 

● KFON জকরাা রকাম্মরর একতি উম্মেোগ, যার েে রাম্মর্ের তিতর্িা বেবযাি পূরর্ করা। 
● জকরাা রকাম্মরর েে এআ প্রকম্মল্পর মাযেম্মম জকরাায় তবেেমাি জিতকম আম্মকাতম্মেম বকািাম্মমার 

উন্নয়ি করা। 
● KFON-এর উম্মদ্দলে  রাম্মর্ের মস্ত পতরম্মবা প্রোিকারীম্মক িাম্মের ংম্মযাম্মগর বেবযাি হ্রা করার 

ম্মেে ববমেীি োম্মে প্রোম্মির র্িে একতি মূ জিিয়াকণ বকািাম্মমা িাপি করা। 
● KFON-এর মাযেম্মম মস্ত রকারী তি, াপািা এবং তলো প্রতিিািম্মক তিভণরম্মযাগে, তিরাপে এবং 

জস্কম্মযাগে আন্টারম্মিি রবরা করা ম্মব, পালাপাতল আন্টারম্মিি পতরম্মবা রবরাকারী, তম্মেম 
পাম্মরির এবং আন্টারম্মিি পতরম্মবা প্রোিকারীম্মের দ্বারা এআ প্রকম্মল্পর মাযেম্মম থণনিতিকভাম্মব তপতিম্ময় 
প়িা পতরবারগুতম্মক তবিামূম্মে আন্টারম্মিি রবরা করা ম্মব, জিতকম পতরম্মবা রবরাকারীম্মের াম্মথ 
ংলীোতরত্ব অর জর্ারোর করা ম্মব। 
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ূে: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্িীতি 

 

গর্তবধ্বংী স্ত্র এবং িাম্মের তবিরর্ বেবিা (জবঅআিী তিয়াকাপ তিতদ্ধকরর্) ংম্মলাযিী তব,2022 

জকি ংবাম্মে: 

● গর্তবধ্বংী স্ত্র এবং িাম্মের তবিরর্ বেবিা (জবঅআিী তিয়াকাপ তিতদ্ধকরর্) ংম্মলাযিী তব, 2022 
রকার রার্েভায় জপল কর।

 

মূ তবয়মূ: 

● িিুি তবতি গর্তবধ্বংী স্ত্র এবং িাম্মের তবিরর্ বেবিা (জবঅআিী তিয়াকাপ তিতদ্ধকরর্) অআি, 
2005-এর ংম্মলাযম্মির র্িে উত্থাতপি ম্ময়ম্মি। 
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●  2005 াম্মর অআি িুাম্মর, নবয তিয়াকাপ জযমি গর্তবধ্বংী স্ত্র বিতর, পতরবি বা িািান্তর 
এবং িাম্মের তবিরম্মর্র উপায়গুত তিতদ্ধ করা ম্ময়ম্মি। 

● গর্তবধ্বংী স্ত্রগুত বর্তবক, রাায়তিক বা পারমার্তবক স্ত্র যাআ জাক িা জকি, িিুি তবতি বেতক্ত 
এবং িাম্মের তবিরর্ বেবিার র্িে গর্তবধ্বংী স্ত্র ম্পতকণি জকাি তিতদ্ধ তিয়াকাম্মপর থণায়ি 
তিতদ্ধ কম্মর। 

 

ূে: All India Radio 

ভারিীয় িাগতরকত্ব িোগ 

জকি ংবাম্মে: 

● স্বরাে মন্ত্রম্মকর (MHA) দ্বারা প্রকাতলি িথে িুাম্মর, 1.6 ম্মের জবতল ভারিীয় 2021 াম্ম িাম্মের 
িাগতরকত্ব িোগ কম্মরম্মি, যা 2019 াম্মর পর জথম্মক ম্মবণাচ্চ। 

 

মূ তবয়মূ: 

● স্বরাে মন্ত্রম্মকর (MHA) দ্বারা প্রকাতলি িথে িুাম্মর, 2019, 2020 এবং 2021 াম্ম ভারিীয় িাগতরকত্ব 
জিম্ম়ি জেয়া ভারিীয়ম্মের ংখো যথািম্মম 1,44,017, 85,256 এবং 1,63,370 র্ি। 
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● ভারিীয় িাগতরকত্ব িোগকারী ভারিীয়ম্মের মম্মযে, 78,000-এর জবতল ভারিীয় মাতকণি িাগতরকত্ব র্ণি 
কম্মরম্মিি, যা িোিে মস্ত জেম্মলর মম্মযে ম্মবণাচ্চ। 

● মাতকণি িাগতরকম্মত্বর পম্মর, 23,533 ভারিীয় িাগতরকত্ব তিম্ময়তিম্মি ম্মেতয়ায়, িারপম্মর কািািায় 
21,597 ভারিীয় এবং যুক্তরাম্মর্ে 14,637 ভারিীয় িাগতরকত্ব তিম্ময়ম্মিি। 

● একক িাগতরকম্মত্বর তবযাি ভারিীয় ংতবযাম্মি ন্তভুণক্ত করা ম্ময়ম্মি। ভারিীয় ংতবযাি বদ্বি 
িাগতরকম্মত্বর িুমতি জেয় িা। 

● 1955 াম্মর িাগতরকত্ব অআি িুাম্মর, জযম্মকাম্মিা ভারিীয় িাগতরক তিম্নততখি 3তি উপাম্ময় িার 
িাগতরকত্ব িোগ করম্মি পাম্মরি- 

● পূর্ণ বয় এবং েমিা ম্পন্ন ভারম্মির জযম্মকাম্মিা িাগতরক ভারিীয় িাগতরকত্ব িোগ করার জঘার্া তেম্মি 
পাম্মরি। 

● ভারম্মির একর্ি িাগতরক যতে জস্বোয় িে জেম্মলর িাগতরকত্ব র্ণি কম্মরি, িাম্ম তিতি ভারম্মির 
িাগতরকত্ব ারাি। 

● জকন্দ্রীয় রকার কিৃণক ভারিীয় িাগতরকম্মত্বর বািম্মঘার্ার াম্মথ াম্মথ। 
ূে: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: থণিীতি 

ভারম্মি জরতমম্মিন্স তিতি 

জকি ংবাম্মে: 

● RBI-এর মম্মি, ংযুক্ত অরব অতমরলাতর পম্মর মাতকণি যুক্তরাে ভারম্মির র্িে লীণ জরতমিোম্মন্সর উৎ 
ম্ময় উম্মিম্মি। 
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মূ তবয়মূ: 

● জরতমিোন্স বম্মি জবাঝায় অতথণক বা িোিে িািান্তর যা তবম্মেম্মল ববাকারী বাতন্দাম্মের দ্বারা িাম্মের 
মূ জেম্মল বনু্ধবান্ধব এবং অত্মীয়ম্মের কাম্মি করা য়। 

● অরতবঅআ-এর মম্মি, মাতকণি যুক্তরাম্মে থণনিতিক পুিরুদ্ধার ভারম্মির জরতমিোন্স বৃতদ্ধর একতি গুরুত্বপূর্ণ 
উপাোি। 

● FY 2011-এ, ভারি প্রায় 87 তবতয়ি িার জরতমিোন্স জপম্ময়ম্মি, যা তবম্মে ম্মবণাচ্চ। 

● অরতবঅআ-এর মম্মি, ভারম্মির ভেন্তরীর্ জরতমিোম্মন্স GCC জক্টর জথম্মক জরতমিোম্মন্সর ংল 2016-17 
াম্ম 50 লিাংম্মলর জবতল জথম্মক 2020-21-এ প্রায় 30 লিাংম্মল জিম্মম অম্মব বম্ম িুমাি করা ম্ময়ম্মি। 

● জকরাা, িাতমিা়ুি এবং কর্ণািম্মকর ঐতিেবাী জরতমিোন্স গ্রর্কারী রার্েগুতর ংল 2020-21 াম্ম 
ম্মযণম্মক জিম্মম এম্মম্মি, যখি মারাে জকরাাম্মক িাত়িম্ময় লীণ জরতমিোন্স গ্রর্কারী রার্ে তাম্মব অতবভূণি 
ম্ময়ম্মি। 

ূে: The Hindu 

িোলিা েোতিতেকো তি দ্বারা প্রকাতলি ভারম্মি কমণংিাি ংিান্ত প্রতিম্মবেি 
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জকি ংবাম্মে: 

● িোলিা েোতিতেকো তি কিৃণক িূেিিম তি ূচক এবং শ্রম ূচকগুতর ংকম্মির উপর ভারম্মি 
কমণংিাম্মির বিার তরম্মপািণ প্রকাতলি ম্ময়ম্মি। 

 

মূ তবয়মূ: 

● তি ি িোলিা েোতিতিে-এর প্রকাতলি তরম্মপাম্মিণ বা ম্ময়ম্মি, যাাঁম্মের জকাি ন্তাি জিআ, 
িাাঁম্মের িুিায় 3 বিম্মরর কম বয়ী ন্তি একতি ন্তাি রম্ময়ম্মি এমি মতাম্মের চাকতরর ার কম। 

● প্রতিম্মবেম্মি বা ম্ময়ম্মি, ভারম্মির গ্রামীর্  লহুম্মর উভয় এাকায় ব বয়ম্মর পুরুম্মের িুিায় জবতল 
িারী খণ্ডকাীি কার্ কম্মরি। 

● ভারম্মির গ্রামীর্  লহুম্মর উভয় ঞ্চম্মআ, 60+ বয়ম্মর পুরুম্মের এবং লহুম্মর মতাম্মের মম্মযে জমাি 
তিযুক্ত িুপাি তাম্মব বণাতযক ংখেক খণ্ডকাীি কমণী রম্ময়ম্মি। 

● িোলিা েোতিতিে তি একতি তবসৃ্তি ংিা যা িোলিা োম্প াম্মভণ তি (NSSO), 
কতম্পউিার জন্টার এবং জন্ট্রা েোতিতেকো তি (CSO) তিম্ময় গতিি। 

● র্ািীয় পতরংখোি কতমলি (NSC) দ্বারা তিযণাতরি পতরংখোিগি মািবাস্তবায়ি এবং জকন্দ্রীয়  রার্ে 
ংিাগুতর পতরংখোিগি তিয়াকাম্মপর মন্বয় াযম্মির র্িে রিরার্ি কতমলি দ্বারা র্ািীয় 
পতরংখোি তিতি কল্পিা করা ম্ময়তি। 
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ূে: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: পতরম্মবল 

এিভায়রিম্মমন্টা আমপোক্ট োম্মম্মমন্ট (EIA) তবতযমাায় ংম্মলাযিী 

জকি ংবাম্মে: 

● এিভায়রিম্মমন্টা আমপোক্ট োম্মম্মমন্ট (EIA) তবতযগুতর বণম্মল ংম্মলাযিীতি পতরম্মবল, বি এবং 
র্বাযু় পতরবিণি মন্ত্রম্মকর িরম্মি র্ািাম্মিা ম্ময়ম্মি৷ 

 

মূ তবয়মূ: 

● িিুি অআম্মি জকৌলগি এবং প্রতিরো গুরুম্মত্বর াআম্ময় প্রকল্পগুতম্মক িা়ি জেয়া ম্ময়ম্মি, যার যীম্মি 
জয জকাি প্রকল্প তিয়ন্ত্রর্ জরখা জথম্মক 100 তকম্মাতমিার েূম্মর, জআ মস্ত প্রকল্পগুত তিমণাম্মর্র অম্মগ 
পতরম্মবলগি িা়িপে জিয়া জথম্মক বোতি জেয়া ম্ময়ম্মি। 

● পতরম্মবলগি প্রভাব মূোয়ি (EIA) তিয়ম ংম্মলাযি কম্মর তবিতকণি চর যাম প্রকম্মল্পর তিমণাম্মর্র র্িে বুর্ 
িা়িপম্মের প্রম্ময়ার্িীয়িা বাতি করা ম্ময়ম্মি। 

● িিুি ংম্মলাযিীর যীম্মি, বাম্ময়ামা বা -তবপজ্জিক জপৌরভার কতিি বর্ণে জযমি কয়া, তগিাআি বা 
জপম্মট্রাতয়াম পম্মর্ের উপর তভতত্ত কম্মর 15 জমগায়াি পযণন্ত িাপতবেুেৎ জকন্দ্রগুতম্মক এআ পতরতয জথম্মক 
বাে জেয়া ম্ময়ম্মি। 



www.byjusexamprep.com   
 

● ভারম্মি উন্নয়ম্মির গতির কথা মাথায় জরম্মখ, িোিে প্রকল্পগুতম্মক িিুি তিয়ম্মম িা়ি জেয়া ম্ময়ম্মি, 
জযমি জিা প্লার্া জযখাম্মি জিা ংগ্র বুথ িাপম্মির র্িে অর প্রম্মির প্রম্ময়ার্ি য়, জগুতম্মক এআ 
অিার বাআম্মর রাখা ম্ময়ম্মি। 

ূে: The Hindu 

 


