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Daily Current Affiars 25th July  2022 

গুরুত্বূর্ণ খফয: জাতীয়  

 

ফুযানুয দদশয প্রথভ য ঘয জর দজরা 

দেন ংফাশদ: 

● ভধযপ্রশদশয ফুযানুয দজরাশে দদশয প্রথভ য ঘয জর দজরা হশশফ দঘালর্া েযর যোয। 

 

ভূর হফলয়ভূ: 

● ফতণভাশন ভধযপ্রশদশয ফুযানুয দজরায 254হি গ্রাশভয ফে'হি গ্রাশভআ ভানুল েশরয ভাধযশভ হফশুদ্ধ ানীয় 
জশরয ুহফধা ায়। 
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● 2019 াশরয 15 আ অগস্ট জর জীফন হভন চারু েযায ভয়, ভধযপ্রশদশয ফুযানুয দজরায ভাত্র 36.5 
তাং হযফাশয নরেূশয জর উরব্ধ হছর, তশফ ঞ্চাদয়ত প্রহতহনহধ, জর হভহত এফং দজরা েভণেতণাশদয 
প্রশচষ্টায় ভাত্র 34 ভাশয ভশধয, ভস্ত ফাহ়িশত নর দথশে হফশুদ্ধ জর যফযা েযা য়। 

● 2019 াশর চারু য়া জর জীফন হভশনয রক্ষ্য, 2024 াশরয ভশধয 'পাংনার াউশাল্ড িযা োশনেন'-
এয ভাধযশভ প্রহতহি গ্রাভীর্ হযফাশয জনপ্রহত  55হরিায েশয জর যফযা হনহিত েযা শফ। 

● জর হি ভন্ত্রে দ্বাযা জর জীফন হভন চারু েযা শয়হছর। 
● জর জীফন হভশনয রক্ষ্য ুযহক্ষ্ত জশরয দমৌথ ফযফায, ানীয় জশরয উৎ ফৃহদ্ধ, ানীয় জর যফযা ফযফস্থা, 

ধূয জর হযশাধন এফং জশরয ুনযায় ফযফায হনহিত েযা। 

 

ূত্র: Indian Express 

আশরেহিে দভাহফহরহি ফা়িাশত যোশযয উশদযাগ 

দেন ংফাশদ: 

● NITI Aayog বফদুযহতে গহতীরতা প্রচাশযয জনয দুহি গুরুত্বূর্ণ উশদযাগ হনশয়শছ।

 

ভূর হফলয়ভূ: 

● NITI Aayog দ্বাযা চারু েযা উশদযাগগুহরয ভশধয যশয়শছ- 
o আ-ভৃত দভাফাআর যাহিশেন- আ-ভৃত দভাফাআর যাহিশেনহিয রক্ষ্য বফদুযহতে গহতীরতা ম্পশেণ 

শচতনতা ফৃহদ্ধ েযা েযা। 
o বাযশত উন্নত যাায়হনে দর ফযািাহযয ুনঃফযফায এফং ুনফণযফাযশমাগয ফাজাশয মুিযাশজযয হগ্রন 

দগ্রাথ পান্ড প্রমুহিগত শমাহগতায ায়তায় এেহি প্রহতশফদশনয ূচনা েযা শয়শছ। 



www.byjusexamprep.com   
 

● COP26 জরফাযু় ীলণ শেরশন বফদুযহতে গহতীরতা প্রচাশযয রশক্ষ্য গ্লাশগা দেেথ্রু চারু েযা শয়হছর। 
● গ্লাশগা দেেথ্রু র াাঁচহি প্রধান থণননহতে দক্টশয েশভণয এেহি হহযজ মা এোশথ হফশ্বফযাী হনগণভশনয 

50% এয দফহ প্রহতহনহধত্ব েশয। 
● বাযত 42 হি দদশয ভশধয যশয়শছ মাযা UK দ্বাযা গহিত গ্লাশগা দেেথ্রু-এয জনয ভথণন েশযশছ এফং াআন 

অ েশযশছ এফং এছা়িা বাযত, UK, এফং US এয াশথ গ্লাশগা দেেথ্রু ন দযাড িান্সশাশিণয -
অহ্বায়ে। 

● গ্লাশগা দেেথ্রু 2030 াশরয ভশধয ভস্ত দক্টশয াশ্রয়ী, যাশেশমাগয এফং দিেআ ূনয-হনগণভন মানফান 
হশস্টশভয রক্ষ্য যাশখ। 

● বাযত র হফশশ্বয ঞ্চভ ফৃত্তভ এফং দ্রুত ফধণনীর গাহ়িয ফাজায, মা বফদুযহতে মানফাশনয ফৃহদ্ধয জনয 
হযীভ ম্ভাফনা যফযা েশয৷ 

ূত্র: The Hindu 

                     গুরুত্বূর্ণ খফয: স্বাস্থয 

ভাহিে বাআযা 

দেন ংফাশদ: 

● ভাহিেশে বফহশ্বে স্বাস্থয জরুহয ফস্থা হশশফ দঘালর্া েশযশছ হফশ্ব স্বাস্থয ংস্থা (WHO)।
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ভূর হফলয়ভূ: 

● ভাহিে বাআযা হনশয় হফশ্ব স্বাস্থয ংস্থায জরুহয েহভহিয হদ্বতীয় বফিে দশল এআ হদ্ধান্ত দনয়া শয়শছ। 
● হফশ্ব স্বাস্থয ংস্থায দ্বাযা ভাহিেশে শফণাচ্চ তেণতা হফবাশগ যাখা শয়শছ  এফং হফশ্ব স্বাস্থয ংস্থা েতৃণে জাহয 

েযা হনশদণহো দদগুহরশত জাহয েযা শয়শছ। 
● এখন মণন্ত 75হি দদ দথশে ভাহিে বাআযাশয 16,000 হিয দফহ দে হযশািণ েযা শয়শছ। 
● ফতণভাশন এআ ধযশনয অয দুহি স্বাস্থয জরুযী ফস্থা যশয়শছ, এেহি েশযানবাআযা ভাভাযী জহ়িত এফং 

হদ্বতীয়হি দাহর হনভূণশরয জনয ফযাত প্রশচষ্টা। 

ূত্র: The Hindu 

ফার যক্ষ্া দভাফাআর যা 

 

দেন ংফাশদ: 

● র আহন্ডয়া আনহস্টহিউি প অযু়শফণদা (AIIA) হশুশদয জনয ফার যক্ষ্া দভাফাআর যা এফং আহভউনাআশজন 
দন্টাশযয উশদ্বাধন েযশরন দেন্দ্রীয় অযু়ল ভন্ত্রী শ্রী ফণানন্দ দাশনায়ার।

 

ভূর হফলয়ভূ: 
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● দেন্দ্রীয় অযু়ল ভন্ত্রী ফার যক্ষ্া দভাফাআর যা চারু েযশরন। 
● ফার যক্ষ্া দভাফাআর যাহিয রক্ষ্য অযু়শফণদ স্তশক্ষ্শয ভাধযশভ হশুশযাগ প্রহতশযাধভূরে স্বাস্থযশফা ম্পশেণ 

হতাভাতায ভশধয শচতনতা বতহয েযা। 
● ফার যক্ষ্া দভাফাআর যাশয াাশময তাশদয ন্তানশদয স্বাস্থয এফং দযাগ প্রহতশযাধ ক্ষ্ভতায উয হেশিয প্রবাফ 

ম্পশেণ হববাফেশদয োছ দথশে ভতাভত ংগ্র েযা শফ। 
● র আহন্ডয়া আনহস্টহিউি প অযু়শফণদ, অযু়ল ভন্ত্রশেয ধীশন এেহি স্বায়ত্তাহত ংস্থা, মায রক্ষ্য অযু়দফণশদয 

ঐহতযগত জ্ঞান এফং অধুহনে যঞ্জাভ  প্রমুহিয ভশধয ভন্বয়শে অয দজাযদায েযা। 

ূত্র: PIB 

গুরুত্বূর্ণ খফয: যাজনীহত 

বাযশতয তাো দোশড ংশাধনী 

দেন ংফাশদ: 

● দখারা জায়গায় এফং হদনযাত হফহবন্ন ফাহ়িশত ফা বফশন দতযঙা প্রদণশনয উশেশয বাযশতয ফ্ল্যাগ দোড প 
আহন্ডয়া যোয দ্বাযা ংশাধন েযা শয়শছ। 

 

ভূর হফলয়ভূ: 

● প্রাথহভেবাশফ, বাযশতয ফ্ল্যাগ দোশড এেহি হফধান েযা শয়হছর দম তাো শুধুভাত্র ূশমণাদয় দথশে ূমণাস্ত মণন্ত 
দখারা ফস্থায় ়িাশনা মাশফ, হেন্তু নতুন ংশাধনীশত, যোয এআ হফধানহি ফাহতর েশযশছ। 
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● নতুন হফধান নুমায়ী, জাতীয় তাোয ভমণাদা  োন ফজায় দযশখ যোহয, দফযোহয প্রহতষ্ঠান ফা দোশনা 
হক্ষ্াপ্রহতষ্ঠাশনয দোশনা দযশে ফ হদফ  নুষ্ঠাশন তাো উশত্তারন, অনুষ্ঠাহনে ফা নয দোশনাবাশফ 
তাো উশত্তারশনয নুভহত দদয়া শয়শছ। 

● তুরা, উর, হরৃ এফং খাহদ ছা়িা াশত োিা, াশত দফানা এফং দভহশন বতহয তাো বতহযয জনয হরশয়স্টায 
ফযফাশযয নুভহত দদয়ায জনয 30 হডশম্বয, 2021-এ বাযশতয তাো দোডহি অশগ ংশাধন েযা শয়হছর। 

● বাযশতয স্বাধীনতায 75 তভ ফাহলণেীয অশগ যোয েতৃণে হযচাহরত ায ঘয হতযঙ্গা উশদযাগশে অয 
হিারী েযায রশক্ষ্য যোয এআ দশক্ষ্ হনশয়শছ। 

ূত্র: Indian Express 

দখরনায হনযাত্তায জনয BIS স্টযান্ডাডণ 

দেন ংফাশদ: 

● দখরনাগুহরয াযীহযে হনযাত্তা, যাায়হনে ুযক্ষ্া, জ্বরনশমাগযতা এফং বফদুযহতে ুযক্ষ্া ম্পহেণত হনযাত্তায 
হদেগুহরয উয বাযতীয় স্টযান্ডাডণ  ফুযশযা দ্বাযা 10হি বাযতীয় স্টযান্ডাডণ প্রোহত শয়শছ। 

 

ভূর হফলয়ভূ: 
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● বাযতীয় স্টযান্ডাডণ ফুযশযা দ্বাযা জাহয েযা 'দপহি প িশয়জ'-এয ভান হনয়ন্ত্রর্ অশদশ াতহি স্টযান্ডাডণ ন্তবুণি 
েযা শয়শছ, মা 14 ফছশযয েভ ফয়ী হশুশদয জনয ISI হচহ্ন  দখরনা ফাধযতাভূরে েশযশছ। 

● ফতণভাশন, দোশনা ফযহিশে BIS-এয রাআশশন্সয ধীশন ISI হচহহ্নত দখরনা বতহয, অভদাহন, হফক্রয় ফা হফতযর্, 
ঞ্চয়, বা়িা, আজাযা, ফা প্রদণশনয নুভহত দদয়া য় না। 

● জাহয েযা হনশদণহো নুাশয, রাআশন্স ায়ায অশগ, দখরনাগুহরশে হফহবন্ন াযীহযে, যাায়হনে এফং 
বফদুযহতে ুযক্ষ্ায প্রশয়াজনীয়তায জনয েশিায যীক্ষ্ায় উত্তীর্ণ শত শফ মাশত দআ দখরনাগুহর হশুশদয জনয 
হনযাদ তা হনহিত েযায রশক্ষ্য। 

● ফুযশযা প আহন্ডয়ান স্টযান্ডাডণ (BIS) ফুযশযা প আহন্ডয়ান স্টযান্ডাডণ যাক্ট 2016 এয ধীশন বাযশতয জাতীয় 
ভান ংস্থা হাশফ প্রহতহষ্ঠত শয়হছর। 

ূত্র: Times of India 

গুরুত্বূর্ণ খফয: ুযস্কায 

68তভ জাতীয় চরহচ্চত্র ুযস্কায 

দেন ংফাশদ: 

● 68তভ জাতীয় চরহচ্চত্র ুযস্কায দঘালর্া েশযশছ তথয  ম্প্রচায ভন্ত্রে। 
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ভূর হফলয়ভূ: 

● ফহরউড হবশনতা জয় দদফগন এফং তাহভর হবশনতা ুহযয়া দমৌথবাশফ তানাহজ: দয অনাং য়াহযয়য এফং 
দাযাযাআ দাশত্রা চরহচ্চশত্র তাশদয বূহভোয জনয 68তভ জাতীয় চরহচ্চত্র ুযস্কাশয 2020 াশরয দযা 
হবশনতায জনয জাতীয় চরহচ্চত্র ুযস্কাশয বূহলত শয়শছন। 

● এআ ফছয র্ণা ফারাভুযাহর তাহভর ছহফ দাযাযাআ দাশত্রাশত তায বূহভোয জনয দযা হবশনত্রীয ুযস্কায 
দশয়শছন। 

● 68তভ জাতীয় চরহচ্চত্র ুযষ্কাশয, দযা হহন্দ চরহচ্চশত্রয ুযস্কাযহি দতৌহরদা জুহনয়য এফং দযা হপচায হপল্ম 
ুযষ্কাযহি ুযাযাআ দাশত্রায াশত হগশয়হছর। 

● তানাহজ: দয অনাং য়াহযয়য এআ ফছশযয দযা জনহপ্রয় চরহচ্চশত্রয জনয ুযষ্কায হজশতশছ মা মূ্পর্ণ 
হফশনাদন প্রদান েশয এফং অন্নায াশক্ষ্যয জনয দযা নন-হপচায হপল্ম ুযস্কায হজশতশছ। 

● এ ফছয াভাহজে আুযশত দযা চরহচ্চশত্রয ুযস্কায দশয়শছ 'জাহস্ট হডশরড ফাি দডহরবাযড' এফং হি 
হস্টায। 

ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বূর্ণ হদফ 

জাতীয় ম্প্রচায হদফ 

দেন ংফাশদ: 

● প্রহত ফছয 23 জুরাআ াযা হফশশ্ব জাতীয় ম্প্রচায হদফ হশশফ াহরত য়। 
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ভূর হফলয়ভূ: 

● 1927 াশরয 23 জুরাআ বাযতীয় ম্প্রচায ংস্থা দফাশম্ব দস্টন দথশে দযহড ম্প্রচায শুরু েশয, মায স্মযশর্ 
প্রহত ফছয 23 জুরাআ হদনহিশে জাতীয় ম্প্রচায হদফ হাশফ ারন েযা য়। 

● 1923 াশর হেহি ানাভশর দযহড ক্লাফ প দফাশম্বয উশদযাশগ বাযশত দযহড ম্প্রচায হযদলফা শুরু 
শয়হছর। 

● 1930 াশর হেহি যোয দযহড ম্প্রচায ফাস্তফায়শনয জনয আহন্ডয়ান দস্টি েডোহস্টং াহবণ (ISBS) চারু 
েশয। 

● 1932 াশরয দভ ভাশ, হেহি যোয েতৃণে আহন্ডয়ান েডোহস্টং দোম্পাহনশে স্থায়ীবাশফ আহন্ডয়ান দস্টি 
েডোহস্টং াহবণ হাশফ স্থায়ীবাশফ এেীবূত েযা শয়হছর, মা 1936 াশরয 8 আ জুন যোয েতৃণে র 
আহন্ডয়া দযহডশত রূান্তহযত শয়হছর। 

● 1957 াশর হেহি যোয র আহন্ডয়া দযহডয নাভ হযফতণন েশয র আহন্ডয়া দযহড যাশখ। 
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● ফতণভাশন 23হি বালা  146হি উবালায় ম্প্রচাহযত র আহন্ডয়া দযহড বালা ম্প্রচাশযয হদে দথশে অথণ-
াভাহজে  াংসৃ্কহতে বফহচশত্রযয হদে দথশে হফশশ্বয নযতভ ফৃৎ ম্প্রচায ংস্থা। 

ূত্র: All India Radio 

 


