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Daily Current Affiars 22th July  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: জাতীয় 

NITI Aayog দ্বারা প্রকাশলত ইশিয়া ইননানভলন ইননডক্স 2021 

ককন ংবাদ শলনরানানম : 

ইশিয়া ইননানভলন ইননডক্স 2021-এর তৃতীয় ংস্করর্ NITI Aayog প্রকাল কর। 

মূ শবয়মূ: 

●  
● NITI Aayog-এর ইশিয়া ইননানভলন ইননডনক্সর তৃতীয় ংস্করনর্ কর্ণাটক, মশর্পুর এবং চণ্ডীগড় তানদর 

শনজ শনজ শবভানগ লীনণ রনয়নে। 
● NITI Aayog দ্বারা প্রকাশলত ইশিয়া ইননানভলন ইননডক্স 2021-এ কর্ণাটক 'কমজর কেট' শবভানগ 

লীনণ রনয়নে। 
● 'উত্তরপূবণ ও পাবণতয রাজ্য' শবভানগ মশর্পুর রাজযশট এ বের লীণ স্থান কপনয়নে। 
● চণ্ডীগড় 'ককন্দ্রলাশত অঞ্চ এবং লর রাজয' শবভানগ লীণ পারফমণার। 
● NITI Aayog এবং এবং ইনশেশটউট ফর কশিশটশটভনন দ্বারা প্রস্তুত, ইশিয়া ইননানভলন ইননডক্স 

কদনলর উদ্ভাবনী বাস্তুতনের মূযায়ন এবং শবকানলর জনয একশট বযাপক রঞ্জাম, যা রাজয এবং 
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ককন্দ্রলাশত অঞ্চগুশনক তানদর মনযয স্বাস্থযকর প্রশতনযাশগতা ততশর করার জনয তানদর উদ্ভাবনী 
কমণক্ষমতার উপর যণা শকং কনর। 

● NITI Aayog দ্বারা ইশিয়া ইননানভলন ইননডক্স 2021-এর তৃতীয় ংস্করনর্, ূচনকর ংখযা 36 কেনক 
66-এ উন্নীত করা নয়নে এবং ূচকগুশনক 16শট উপ-কানম শবভক্ত করা নয়নে। 

ূত্র: PIB 

যািডণ কপাটণ মনড 

ককন ংবাদ শলনরানানম : 

● জওরা কননরু বন্দর (JNP) ভারনতর প্রেম প্রযান 100% যািডণ বন্দনর পশরর্ত নয়নে, যার 
মস্ত বােণ PPP মনডন পশরচাশত নে।

 

মূ শবয়মূ: 

● যািডণ মনডন, বণজনীনভানব পশরচাশত বন্দর কতৃণপক্ষ একশট শনয়েক ংস্থা এবং একশট জশমর 
মাশক শানব কাজ কনর যখন কবরকারী ংস্থাগুশ অনযানয মস্ত বন্দর পশরচানা কনর। 

● এর আনগ, যািডণ মনডনর উপর শভশত্ত কনর মারানের দাানুর কানে ওয়াযওয়ানন একশট বড় বন্দর 
স্থাপননর প্রস্তাব কদওয়া নয়শে রকানরর পক্ষ কেনক। 
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● জওরা কননরু বন্দর মুম্বাই কদনলর লীণস্থানীয় কনেইনার বন্দরগুশর মনযয একশট এবং লীণ 100 শট 
তবশিক বন্দনরর মনযয 26 তম স্থানন রনয়নে। 

● জওরা কননরু বন্দনরর বতণমান TEU ক্ষমতা 9000 এবং আপনেনডর ানে, এর TEU ক্ষমতা 
12,000। 

● বতণমানন ভারনত 12শট প্রযান বন্দর রনয়নে। 
● দীনদয়া, মুম্বাই, JNPT, মামণাগাও, শনউ মযাঙ্গানার, ককাশচন, কচন্নাই, কামারাজার, শভও শচদাম্বরনার, 

শবলাখাপত্তনম, পারাদ্বীপ এবং ককাতা বন্দর। 

 

ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রাজয 

পুওয়ামা শমলন ইযু়ে IAS উনদযাগ 

ককন ংবাদ শলনরানানম : 

● পুওয়ামা শমলন ইযু়ে IAS উনদযাগশট যুবকনদর জশড়ত করা এবং তানদর ম্ভাবনা উপশি করার নক্ষয 
কজা প্রলাননর নযাশগতায় রকার দ্বারা চাু করা নয়নে।
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মূ শবয়মূ: 

● পুওয়ামা শমলন ইযু়ে IAS  উনদযানগর অযীনন, কডপুশট কশমলনার উচ্চ মাযযশমক স্তনরর শলক্ষােণীনদর 
প্রলাশনক শবনয় জশড়ত নত উৎাশত করনেন। 

● পুওয়ামা শমলন ইযু়ে IAS উনদযানগর ক্ষয  দশক্ষর্ কাশ্মীনরর বনচনয় জশঙ্গপীশড়ত কজা 
পুওয়ামানত নাগশরক পশরনবা েনর্র জনয জনগর্নক অনুপ্রাশর্ত করা। 

● পুওয়ামা শমলন ইযু়ে IAS উনদযাগশট তালােস্ত যুবক এবং তানদর কমণজীবন শননয় শচশিত শলক্ষােণীনদর 
আচরনর্র যরর্ পশরবতণন করনত ায়ক নত পানর।  

● পুওয়ামা শমলন ইযু়ে IAS উনদযানগর ক্ষয যুব মাজনক ামাশজক পশরবতণননর এনজে নত অনুপ্রাশর্ত 
করা। 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অেণনীশত 

 

শডশজটা বযাক শননয় NITI Aayog-এর শরনপাটণ 

ককন ংবাদ শলনরানানম : 

● NITI Aayog শডশজটা বযাকগুশর অবস্থা িনকণ একশট শরনপাটণ প্রকাল কনরনে।

 

মূ শবয়মূ: 
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● NITI Aayog দ্বারা প্রকাশলত শরনপাটণ শডশজটা বযাকগুশর জনয াইনশসং এবং শনয়েক বযবস্থার জনয 
একশট করাডমযাপ উপস্থাপন করা নয়নে। 

● NITI Aayog দ্বারা প্রকাশলত প্রশতনবদনন, শনম্নশশখত পদনক্ষপগুশ অিভুণক্ত কনর ুপাশরলগুশ উপস্থাপন 
করা নয়নে - 

● প্রশতকবদনন ুপাশরল করা নয়নে কয একশট শনশদণষ্ট অযাশিনকলনন একশট ীশমত শডশজটা বযাংক দ্বারা 
াইনস প্রদাননর পশরমার্ / াইনস পশরনবা োকনদর ভশউম / মান ইতযাশদর কক্ষনত্র ীমাবদ্ধ করা 
উশচত। 

● শরনপানটণ ুপাশরল করা নয়নে কয ভারতীয় শরজাভণ বযাক দ্বারা প্রর্ীত একশট শনয়েক যািবক্স কাঠানমানত 
তাশকাভুশক্তর শবযান শডশজটা বযাকগুশর জনয বাযযতামূক করা উশচত। 

● একশট 'পূর্ণ কস্ক' শডশজটা বযাংক াইনস ককার, প্রুনডশসয়া এবং প্রযুশক্তগত ঝুুঁশক বযবস্থাপনা  
শনয়েক যািবনক্স াইনসযারীনদর নিাজনক কমণক্ষমতা ানপনক্ষ জাশর করা উশচত। 

ূত্র: Economic Times 

ককন্দ্রীয় বযাংনকর শডশজটা মুদ্রা (CBDC) 

ককন ংবাদ শলনরানানম : 

● যানপ যানপ পাইকাশর ও খুচনরা কক্ষনত্র শরজাভণ বযাক অফ ইশিয়া (RBI) কন্ট্রা বযাক শডশজটা কানরশস 
(CBDC) চাু করার প্রশিয়া শননয় আনাচনা করনে। 
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মূ শবয়মূ: 

● RBI আইন, 1934-এর প্রাশঙ্গক যারায় প্রনয়াজনীয় ংনলাযন কনর অেণমেী শনমণা ীতারমর্ অেণ শব 
2022 পানর ানে ককন্দ্রীয় বানজট  2022-23-এ CBDC-এর প্রবতণননর কঘার্া কনরশেনন। 

● ংনলাশযত শব পানর ফন RBI CBDC ইুয করনত ক্ষম নয়নে। 
● একশট CBDC একশট শডশজটা বা ভাচুণয়া মুদ্রা, তনব এশট একশট বযশক্তগত ভাচুণয়া মুদ্রা বা 

শিনটাকানরশসর ানে তুনা করা যায় না, যা গত দলনক দ্রুত বৃশদ্ধ কপনয়নে। 
● বযশক্তগত ভাচুণয়া মুদ্রাগুশ ককানও বযশক্তর ঋর্ বা দায়বদ্ধতার প্রশতশনশযত্ব কনর না কারর্ এই মুদ্রাগুশর 

ককানও ইুযকারী কনই৷ 

ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: ামাশজক মযা 

নযালনা েযািাডণ ফর শশভ াশভণন কেশনং ইসশটশটউট-এর কভার 

ককন ংবাদ শলনরানানম : 
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● "নযালনা েযািাডণ ফর শশভ াশভণন কেশনং ইসশটশটউট" ককন্দ্রীয় রকার দ্বারা উনমাচন করা 
নয়নে যার ক্ষয কবামশরক কমণচারীনদর গুর্মান এবং দক্ষতা বৃশদ্ধ করা।

 

মূ শবয়মূ: 

● নযালনা েযািাডণ ফর শশভ াশভণন কেশনং ইনশেশটউট কযাপাশশট শবশডং কশমলননর দর দফতনর 
চাু করা নয়নে। 

● শশভ াশভণ কেশনং ইনশেশটউটগুশর জনয জাতীয় স্তনরর মান ততশর করার জনয ভারত শবনির প্রেম 
কদল নয় উনঠনে যা একশট অননয মনড চাু কনরনে। 

● শশভ াশভণ কেশনং ইনশেশটউটগুশর জাতীয় মানগুশর পালাপাশল, একশট ওনয়ব কপাটণা এবং জাতীয় 
মানগুশর জনয অযানপ্রাচ কপপারও রকার দ্বারা উনমাচন করা নয়নে। 

● শমলন কমণনযাগীর একশট অংল শানব শশভ াশভণন কেশনং ইনশেশটউটগুশর জনয জাতীয় মান ততশর 
করা নয়নে। 

● নযালনা েযািাডণ ফর শশভ াশভণন কেশনং ইনশেশটউনটর মূ উনেলয  ক্ষমতা বৃশদ্ধর পশরকল্পনা 
প্রর্য়ন ও শনরীক্ষনর্র পালাপাশল রকানরর মানবিনদর শনরীক্ষনর্ ায়তা করা।। 

● নযালনা েযািাডণ ফর শশভ াশভণন কেশনং ইনশেশটউনটর ক্ষয ভারতীয় শশভ কমণচারীনদর আরও 
ৃজনলী,  শচিালী, উদ্ভাবনী, গশতলী, প্রগশতলী, উদযমী, দক্ষ, স্বে এবং প্রযুশক্তগত ক্ষম কনর 
ভশবযনতর জনয দক্ষ কনর গনড় কতাা। 
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ূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: শবজ্ঞান ও প্রযুশক্ত 

গাশড়র অবস্থান েযাশকং শডভাই 

ককন ংবাদ শলনরানানম : 

● শমাচ প্রনদল ভারনতর প্রেম রাজয যা গাশড়র অবস্থান েযাশকং শডভাই (VLTD) কক ইমানজণশস করপস 
ানপাটণ শনেম (ERSS) এর ানে ংত কনরনে। 

 

মূ শবয়মূ: 

● এই প্রকনল্পর অযীনন, যানবাননর অবস্থান েযাশকং শডভাই শদনয় শিত মস্ত শনবশিত বাশর্শজযক 
যানবাননক ইমানজণশস করপস ানপাটণ শনেনমর ানে ংযুক্ত করা নব। 

● এই যানবানগুশ একশট গাশড়র অবস্থান েযাশকং শডভাই বযবস্থার াানযয ভারনতর কয ককানও জায়গায় 
েযাক করা কযনত পানর। 

● শমাচ প্রনদনলর মুখযমেী পাবশক যানবানন মশা ও শলশুনদর ুরক্ষার জনয পযাশনক বাটননর 
ুশবযাশটও চাু কনরনেন। 

● ইমানজণশস পযাশনক কবাতাম শনেম এবং কমাি কনন্ট্রা কোনরর মন্বনয় গশঠত যানবান অবস্থান 
েযাশকং শডভাইশট ইমানজণশস করপস ানপাটণ শনেম ডায়া 112 এর ানে ংযুক্ত। এই মশনটশরং 
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কোর বা কমাি কনন্ট্রা কোনরর উনেলয নজই যানবান চুশর ও যানবান দুঘণটনা লনাক্ত করা, 
পালাপাশল এই উনদযানগর ফন নারী ও শলশুনদর শনরাপত্তা শনশিত করার জনয যানবাননর গশতশবশযর 
উপরও নজর রাখা জ নব। 

 

ূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ শননয়াগ 

কদ্রৌপদী মুমুণ 

ককন ংবাদ শলনরানানম : 

● নযালনা কডনমানিশটক অযাানয়স- NDA-র রােপশত পদপ্রােণী কদ্রৌপদী মুমুণ কদনলর 15তম রােপশত 
শনবণাশচত নন।

 

মূ শবয়মূ: 

● তৃতীয় রাউনির গর্না কলন কমাট তবয কভানটর 50 লতাংল পার কনর এই শনবণাচনন জয়ী নন কদ্রৌপদী 
মুমুণ। 
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● কদ্রৌপদী মুমুণ 1997 ান রায়রংপুর নগর পঞ্চানয়নতর কাউশসর শনবণাচনন জয়াভ কনর তার রাজননশতক 
জীবন শুরু কনরন এবং কদ্রৌপদী মুমুণ 2015  া কেনক 2021 া পযণি ঝাড়খনণ্ডর নবম রাজযপা 
শানব দাশয়ত্ব ের্ কনরন। 

● কদ্রৌপদী মুমুণ নন ঝাড়খণ্ড রানজযর প্রেম মশা রাজযপা এবং কদ্রৌপদী মুমুণ নন প্রেম আশদবাী 
মশা শযশন ককানও ভারতীয় রানজযর রাজযপা নয়নেন। 

● ভারনতর রােপশত একশট ইনকনটারা কনজ শনেনমর মাযযনম শনবণাশচত ন, কযখানন জাতীয় ও রাজয 
স্তনরর ংদ দযরা কভাট কদন। 

 
● ভারনতর রােপশত শনবণাচকন, ইনকনটারা কনজশট রাজযভা এবং কাকভার মস্ত শনবণাশচত দয 

এবং রাজয ও ককন্দ্রলাশত অঞ্চগুশর শবযানভাগুশর শনবণাশচত দযনদর শননয় গশঠত য়। 
● ভারতীয় রােপশত শনবণাচন ভারনতর শনবণাচন কশমলন (EC) দ্বারা পশরচাশত য়। 
● ভারনতর ংশবযাননর 54 ও 55 নং যারায় যোিনম রােপশত শনবণাচন এবং রােপশত শনবণাচননর পদ্ধশত 

বর্ণনা করা নয়নে। 

ূত্র: News on Air 

 


