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Daily Current Affiars 19th July  2022 

গুরুত্বূর্ণ খফয: জাতীয়  

আজাদী ট্রেন  ট্রেন 

ট্রেন ংফাদদ: 

● 'আজাদদ দে ট্রেন অ্যান্ড ট্রেন'-এয আইেদনে প্তা উদমাদনয উদবাধন েযদরন ট্রযরদয় ট্রফাদডণয 
ট্রেয়াযভযান  CEO শ্রী দফনয় েুভায দিাঠী।

 

ভূর দফলয়ভূ: 

● স্বাধীনতা ংগ্রাদভ 75দি দেদিত ট্রেন/27দি ট্রেদনয দফদল গুরুত্ব তুদর ধদয বাযতীয় ট্রযর 18ই জুরাই 
ট্রেদে 23ট্র জুরাই মণন্ত এই আইেদনে উইে ট্রদরদেদনয আদয়াজন েযদফ। 

● বাযতীয় ট্রযরদয়য এই আইেদনে প্তা উদমাদনয দফদবন্ন েভণূেীদত ঐদতাদে গুরুদত্বয াদে 
ট্রযরদয় ট্রেন এফং ট্রেন উবদয়য উয দৃদি দনফদ্ধ েযা দয়দে, মায জনয 75দি ট্রযরদয় ট্রেনদে 
'দিডভ ট্রেন' দাদফ দেদিত েযা দয়দে এফং 'স্পি রাইদিং' এয জনয 27 দি ট্রেন দেদিত েযা 
দয়দে। 
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● আজাদদ দে ট্রেন এফং ট্রেন নাদভ আইেদনে প্তাদয উদেয 'র ভ্রভর্োযী জনাধাযদর্য াাাদ 
াধাযর্ জনগদর্য ভদন ট্রদদেদভয অ্নুবূদত ততদয েযা। 

● 2022 াদরয 23 ট্র জুরাই দদদিদত 'ভাইরদোন ট্রদরদেন'-এয দদন, এই আইেদনে প্তাদ, ংদিি 
স্থানীয় এরাোয স্বাধীনতা ংগ্রাভীদদয দযফাযগুদরদে তাদদয গল্পগুদর বাগ েদয ট্রনয়ায জনয এই 
ট্রেনগুদরট্রত আভন্ত্রর্ জানাদনা দফ। 

 

ূি: PIB 

1. ট্রেযারায যাভায়র্ ভাাভ 

ট্রেন ংফাদদ: 

● ট্রেযারায় যাভায়র্ ভাাভ ভা শুরু দয়দে (জুরাই 17, 2022, ট্রেদে 16 ই আগে, 2022 মণন্ত)।. 

 

ভূর দফলয়ভূ: 

● ভারায়ারাভ েযাদরন্ডায অ্নুাদয, যাভায়র্ ভাদি ফেদযয ট্রল ভা োযদেদাোদভয ূেনা েদয। 
● যাভায়র্ ভাদ, ট্রেযারায দনু্দ ফাদ়িগুদরদত াযা ভা ধদয দযযদফরায় যাভায়দর্য ট্রিােগুদর াঠ েযা য় 

এফং ভদন্দযগুদরদত যাভায়র্ াদঠয আদয়াজন েযা য়। 
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● যাভায়র্ ভা আযু়দফণদদে দেদেৎা এফং তীেণমািায জনয অ্নুেূর ফদর ভদন েযা য়। 
● ট্রেযারায দফখযাত উৎফ নাভ-এয আদগ যাভায়র্ ভাভ অ্নুষ্ঠান অ্নুদষ্ঠত য়। 
● ট্রেযারায এেদি দফখযাত তীেণস্থান, ফযীভারায় মায়ায দে াম্পাাদযয োদে অ্ফদস্থত ফযীীঠ, 

দনফণাদনয ভয় যাভ-ফযীয দণদনয তযতা েভার্ েদয। 

 

ূি: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ খফয: স্বাস্থয 

োরা-আজায ট্রযাগ 

ট্রেন ংফাদদ: 

● ফাংরায এগাদযাদি ট্রজরায় োদরা জ্বয ফা 'োরা-আজায ট্রযাগ'-এয আয অ্ন্তত 65দি আক্রাদন্তয খফয 
ায়া দগদয়দে।

 

ভূর দফলয়ভূ: 
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● োরা-আজায ফা দবাযার দরভযাদনয়াদ এেদি ট্রোদিাদজায়ান যজীফী ট্রযাগ, মা যান্ডফ্লাইদয োভ়ি 
বাযা ংক্রাদভত য়। 

● ভাদেগুদর 'দরভযাদনয়া ট্রডাদনাবাদন' নাদভ এেদি যজীফী বাযা ংক্রাদভত য়। 

● WHO-এয ভদত, ট্ররইভযাদনয়াদদয দতনদি েধান রূ যদয়দে, মায ভদধয োরা-আজায ফদেদয় 
গুরুতয। 

● এই ট্রযাগদি দদযদ্রদদয েবাদফত েদয এফং অ্ুদি, জনংখযায স্থানেুযদত, দদযদ্র আফান, দুফণর ইদভউন 
দদেভ এফং আদেণে ম্পদদয অ্বাদফয াদে মুক্ত। 

● WHO এয ভদত, দরভযাদনয়াদ এো়িা দযদফগত দযফতণন ট্রমভন ফন উজা়ি এফং নগযায়দনয 
াদে মুক্ত । 

● 2020 াদর WHO-য োদে দযদািণ েযা নতুন ট্রেদয 90 তাংদয ট্রফদ ঘদিদে োদজর, েীন, 
ইদেদয়া, ইদযদিয়া, বাযত, ট্রেদনয়া, ট্রাভাদরয়া, দদির্ ুদান, ুদান এফং ইদয়দভদনয ভত 10দি ট্রদদ। 

● বাযদত, োরা-আজায ট্রযাগদি দফায, ঝা়িখন্ড, উত্তয েদদ এফং দিভফদে ট্রদখদত ায়া মায় । 

ূি: Indian Express 

                       গুরুত্বূর্ণ খফয: অ্েণনীদত 

র্য  দযদলফা েয(GST) 

ট্রেন ংফাদদ: 

● যোয র্য  দযদলফা েদযয ায দযফতণন েযদত েদরদে। 
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ভূর দফলয়ভূ: 

● ফতণভাদন, গ্রােদদয োে-যাদেজ ট্ররদফরমুক্ত খাদয াভগ্রী ট্রমভন ভয়দা, দনয এফং দইদয়য উয 
5% র্য  দযদলফা েয (GST) দদদত দফ, াাাদ াাতাদরয েিগুদরয জনয  নতুন ায 
অ্নুমায়ী 5,000 িাোয ট্রফদ বা়িা দদদত দফ। 

● ট্রাদির রুভ, ভানদেি এফং োদিণয উয যোয েতৃণে েদতদদন 1,000  িাো মণন্ত বা়িায জনয 
অ্যািরা  12% GST আদযা েযা দয়দে, ট্রমখাদন ট্রেে ইুয েযায জনয ফযাংেগুদরয বাযা োিণন 
এফং োজণ (দদের ফা ফুে েযা আোদয) এয উয আদযাদত GST-য ীভা ফাদ়িদয় 18% েযা দয়দে। 

● োেদভেবাদফ, ট্রারায য়ািায দিাদযয উয 5% GST আদযা েযা দয়দের মা ফতণভাদন যোয বাযা 
12% েযা দয়দে। 

● ট্রমফ োে  র্যফাী মানফাদনয ভদধয জ্বারানী খযে যদয়দে, তাদদয বা়িায উয ফতণভান 18% এয 
তুরনায় 12% েভ াদয  GST দদদত দফ। 

 

ূি: The Hindu 

গুরুত্বূর্ণ খফয: যাজনীদত 

দরগযার ট্রভদোরদজ (যাদেজড েদভাদডদিজ) দফদধভারা 2011 ট্রেন্দ্রীয় যোয বাযা ংদাদধত 
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ট্রেন ংফাদদ: 

● দরগযার ট্রভদোরদজ (যাদেজড েদভাদডদি), ট্রবাক্তা দফলয়ে দফবাদগয দফদধ 2022-এয ংদাধদনয 
অ্ধীদন, ইদরেেদনে র্যগুদরদে এে ফেদযয জনয QR ট্রোদডয ভাধযদভ দেেু ফাধযতাভূরে ট্রঘালর্া 
ট্রঘালর্া েযায অ্নুভদত ট্রদয়া দয়দে। 

 

ভূর দফলয়ভূ: 

● ফণদল ংদাধনী দল্পদে QR ট্রোদডয ভাধযদভ দডদজিারবাদফ দফস্তাদযত তেয ট্রঘালর্া েযায অ্নুভদত 
ট্রদয়। 

● ংদাদধত দরগযার ট্রভদোরদজ (যাদেজড েদভাদডদি) দফদধভারা 2011 এয অ্ধীদন, অ্নযানয ফর্ণনাভূরে 
তেয এেদি QR ট্রোদডয ভাধযদভ ট্রবাক্তাদদয োদে ট্রেযর্ েযা ট্রমদত াদয। 

● ট্রবাক্তা দফলয়ে দফবাগ এই দডদজিার মুদগ েমুদক্তয ফৃত্তয ফযফায িভ েযায রিয যাদখ। 

● ফতণভাদন, দল্পদি ট্রিদরদপান নম্বয এফং ইদভর দঠোনা ফযতীত অ্নযানয তেয যফযা েযদত াদয, QR 
ট্রোদডয ভাধযদভ গ্রােদদয, ট্রমভন আইদিদভয আোয এফং ভািা এফং গ্রাে দযদলফায দফফযর্। 

● এয আদগ, ইদরেেদনে র্য  ভস্ত োে-যাদেজ েযা র্যগুদরদে যাদেদজ ভস্ত ফাধযতাভূরে 
ট্রঘালর্াগুদরদে আইদন দযভাদফদযা (যাদেজড েদভাদডদি), দফদধভারা 2011 অ্নুমায়ী ট্রঘালর্া েযদত 
দফ মা ফতণভাদন ংদাধন েযা দয়দে। 

ূি: The Hindu 
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গুরুত্বূর্ণ খফয: ট্রখরাধুরা 

ভুযরী শ্রীঙ্কয: 

ট্রেন ংফাদদ: 

● েেভ বাযতীয় দদদফ দফশ্ব অ্যােদরদিক্স েযাদম্পয়নদদ ুরুলদদয রং জাদম্পয পাইনাদর উঠদরন ভুযরী 
শ্রীঙ্কয। 

 

ভূর দফলয়ভূ: 

● দফশ্ব অ্যােদরদিক্স েযাদম্পয়নদদ, ভুযাদর শ্রীঙ্কদযয ট্রোয়াদরদপদেন যাউদন্ড 8 দভিায রাপ তাদে 
পাইনাদর দনদয় মায়। 

● ট্রেযারায 23 ফেয ফয়ী ভুযাদর শ্রীঙ্কয ট্রোয়াদরদপদেন যাউন্ড দফ গ্রুদ দবতীয় এফং াভদগ্রেবাদফ 
প্তভ স্থান অ্দধোয েদযদেন। 

● 10 দদদনয দবফাদলণে দফশ্ব অ্যােদরদিক্স েযাদম্পয়নদ 24 জুরাই 2022 এ ট্রল দফ। 

● মুক্তযাদে েেভফাদযয ভদতা দযগন দফশ্বদফদযারদয়য ট্রয়াডণ দপল্ড ট্রেদডয়াদভ দফশ্ব অ্যােদরদিক্স 
েযাদম্পয়নদ অ্নুদষ্ঠত দে। 

ূি: All India Radio 
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গুরুত্বূর্ণ খফয: দফজ্ঞান  েমুদক্ত 

নযানার অ্যাদযানদিক্স অ্যান্ড ট্রস্প অ্যাডদভদনদেন (NASA) ট্রজভ দয়ফ ট্রস্প ট্রিদরদকা 

ট্রেন ংফাদদ: 

● ট্রজভ দয়ফ ট্রস্প ট্রিদরদকাদয াাদময নযানার অ্যাদযানদিক্স অ্যান্ড ট্রস্প অ্যাডদভদনদেন (NASA) 
আোদয াাঁেদি দবন্ন অ্ঞ্চদরয েদফয এেদি ট্রি েো েদযদে। 

 

ভূর দফলয়ভূ: 

● ট্রজভ দয়ফ ট্রস্প ট্রিদরদকা-ায়ে দেিদি এখন মণন্ত আদফষৃ্কত ফদেদয় দূযফতণী এফং োেীনতভ 
োয়ােগুদরয গবীযতভ এফং ট্রযা-ইনিাদযড দেি। 

● ট্রজভ দয়ফ ট্রস্প ট্রিদরদকা NASA, ইউদযাীয় ট্রস্প এদজদি (ESA) এফং োনাদডয়ান ট্রস্প 
এদজদিয ভদধয এেদি আন্তজণাদতে দমাদগতায অ্ধীদন েদতদষ্ঠত দয়দের 2021 াদরয দডদম্বদয। 

● ট্রজভ দয়ফ ট্রস্প ট্রিদরদকা র ফৃত্তভ, ফদেদয় দক্তারী ইনিাদযড ট্রস্প ট্রিদরদকা, 
োেদভেবাদফ াফর ট্রিদরদকাদয উত্তযূদয। 

● ট্রজভ দয়ফ ট্রস্প ট্রিদরদকাদয রিয দফগ ফযাং ট্রেদে শুরু েদয ট্রৌযজগদতয দফফতণন মণন্ত গযারাদক্স, 
নিি এফং গ্রদয গঠন মণন্ত অ্তীদতয েদতদি মণায় তদন্ত েযা। 
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● ট্রজভ দয়ফ ট্রস্প ট্রিদরদকা োেদভেবাদফ 0.6 ট্রেদে 28 µm মণন্ত মণদফির্  ইনিাদযড 
দযদয েবাদযজ যফযা েদয, এো়িা এই ট্রিদরদকাদি ৃদেফীদে েদদির্ েদয না তদফ ৃদেফী 
ট্রেদে 1.5 দভদরয়ন দেদরাদভিায দূদয ূমণদে েদদির্ েযায জনয দডজাইন েযা দয়দে। 

● ট্রজভ দয়ফ ট্রস্প ট্রিদরদকা ফতণভাদন ূমণ-ৃদেফী L2 রযাদগ্রঞ্জ দয়দে অ্ফদস্থত মা ৃদেফী-ূমণ 
দদেদভয েিে ভতদরয াাঁেদি দফনু্দয ভদধয এেদি। 

ূি: The Hindu 

িুইিায আনদভনানড দপোয োরু েদযদে 

ট্রেন ংফাদদ: 

● িুইিায "আনদভনানড দপোয" োরু েদযদে, মা ফযফাযোযীদদয ট্রম ট্রোন েদোেেন ট্রেদে দনদজদে 
দযদয় ট্রনয়ায অ্নুভদত ট্রদয়। 

 

ভূর দফলয়ভূ: 

● ভযাদনদজং দপোযদি িুইিায ট্রই ভদয় োরু েদযদের মখন ইরন ভাক িুইিাযদে 44 দফদরয়ন ভাদেণন 
ডরাদয ট্রেনায েস্তাফ দদদয়দেদরন। 

● উদিখ না েযা তফদিযদি োরু েযায আদগ, িুইিায এখন মণন্ত ীদভত ংখযে ফযফাযোযীয উয অ্-
উদিদখত তফদিযদি যীিা েযদের। 
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● অ্ফযফস্থানাোযী তফদিযদি ফযফাযোযীদদয েদোেেন ট্রেদে দনদজদে দযদয় দনদত ট্রদয় মা তাযা আয 
অ্ং দত োয় না। 

● িুইিায র এেদি আদভদযোন ট্রমাগাদমাগ ংস্থা মায দয দপ্তয ান িাদিদো, েযাদরদপাদনণয়ায। 

● িুইিায 2006 াদরয ভােণ ভাদ জযাে ডযদ, দফজ ট্রোন, ট্রনায়া গ্লা এফং ইবান উইদরয়াভ বাযা 
ততদয েযা দয়দের এফং জুরাই 2006 াদর আনুষ্ঠাদনেবাদফ োরু দয়দের। 

ূি Times of India 

 

গুরুত্বূর্ণ খফয: দিভফে 

দিভফদেয যাজযার দদদফ ে দনদরন রা গদর্ন 

 

খফদয ট্রেন? 
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ভদর্ুদযয যাজযার রা গদর্ন দিভফদেয যাজযার দাট্রফ দাদয়ত্ব গ্রর্ েদযদেন। 

ভূর দফলয়গুদরা: 

েরোতায যাজবফদন গদর্নদে ে ফােয াঠ েযান েরোতা াইদোদিণয েধান দফোযদত েো 
শ্রীফাস্তফ। 

জগদদ ধনেয, মাদে নযানার ট্রডদভাদক্রদিে অ্যারাদয়ি বাযা বাই ট্রেদদডে ভদনানীত েযা দয়দে, দতদন 
দিভফদেয যাজযাট্ররয দ ট্রেদে দতযাগ েদযদেন। 

যােদত যাভনাে ট্রোদফন্দ তাাঁয দতযাগি গ্রর্ েদযদেদরন, দমদন দভিঃ গদর্নদে দাদয়ত্ব দদদয়দেন। 

 

 

 

 

 

 

 


