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Daily Current Affiars 26th July  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অন্তর্ণাতিক 

চীনের মাকাল স্টেলে 

স্টকে ংবানে: 

● তিেতি মতিউনর মনযে তিিীয়তি চীে িার স্থায়ী মাকাল স্টেলনের র্েে ফভানব উৎস্টেপর্ কর।

 

মূ তবয়মূ: 

● চীে তিয়াংগং স্টে স্টেলনের ংল ওয়ার র্েে পৃতিবীর কেপনি স্টেনলর বৃত্তম মাকালযােতি উৎস্টেপর্ 
কর, যা বিণমানে তেমণার্াযীে রনয়নে। 

● 23 িনের এআ স্টভতেতয়াে যা স্টকানয়ে ফর েে স্টনভে োনমও পতরতচি, গনবর্াগার মতিউতি চীনের বনচনয় 
লতিলাী রনকি ওনয়েচোং স্টে ঞ্চ স্টন্টার, ং মাচণ 5B স্টিনক উৎস্টেপর্ করা । 

● 2021 ানর এতিন চীনের িারা মাকাল স্টেলনের তেমণার্ শুরু নয়তে স্টমে ততভং স্টকায়ািণার, তিয়ােন 
মতিউ এবং 11তি তিউ এবং স্টো-তিউ তমলনের িিমতি চাু করার মাযেনম। 

● 17.9-তমিার-েীঘণ স্টভতেতয়াে োব মতিউতি পরীো-তেরীোর র্েে তবতভন্ন ুনযাগ-ুতবযা িোে করনব, স্টআানি 
অনরকতি এখেও চাু ওয়া োব মতিউ মিণে করনব - স্টমংতিয়াে তিতমং ফ েে স্টনভে। 
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● স্টমংতিয়াে নটাবনর চীে ঞ্চ করনব, এবং এতি স্টভতেতয়ানের মনিা একতি তি-অকৃতির কাঠানমা তানব উন্নি 
করা নব। 

● এআ িিম চীে স্টিনক েুতি 20 িে স্তনরর মাকালযাে কেপনির তমেস্থ এবং িতকং পতরচাো করা । 

 

ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয়  

েোলো আেতেতিউি ফ আউোতে স্টমতিতে (NIUM), গাতর্য়াবাে 

স্টকে ংবানে: 

● উত্তরিনেনলর গাতর্য়াবানে েোলো আেতেতিউি ফ আউোতে স্টমতিতে (NIUM)-এর েবতেতমণি কোম্পাতি 
স্টকন্দ্রীয় অযু় মন্ত্রী শ্রী বণােন্দ স্টানোয়া পতরেলণে করনে।

 

মূ তবয়মূ: 

● েে েোলো আেতেতিউি ফ আউোতে স্টমতিতে, গাতর্য়াবাে  েোলো আেতেতিউি ফ আউোতে স্টমতিতে, 
স্টবঙ্গাুরু-এর একতি োনিাআি আেতেতিউি এবং এতি ভারনির উত্তরাঞ্চন িতিতিি িিম োনিাআি 
আেতেতিউি। 
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● উত্তরিনেনলর গাতর্য়াবানে 1া মাচণ 2019 িাতরনখ েোলো আেতেতিউি ফ আউোতে স্টমতিতে (NIUM) এর 
তভতত্তিস্তর স্থাপে করা য়। 

● েোলো আেতেতিউি ফ আউোতে স্টমতিতে আউোতে স্টমতিতনের তবতভন্ন যারায় উচ্চ মানের স্টপলাোর তিতর 
করনি েম। 

● েোলো আেতেতিউি ফ আউোতে স্টমতিতনে 14তি তবভাগ ন্তভুণি রনয়নে, স্টযখানে আউোতে স্টমতিতনের তবতভন্ন 
লাখায় তপতর্ এবং িটনরি স্টকাণ করানো য়। 

● েোলো আেতেতিউি ফ আউোেী স্টমতিতনের উনেলে  স্টমৌতক তেকগুত, ওুনযর উন্নয়ে, মাে তেয়ন্ত্রর্, 
তেরাপত্তা মূোয়ে এবং আউোতে ওুয ও েুলীনের তবজ্ঞাতেক তবযিা িচার করা। 

● েোলো আেতেতিউি ফ আউোতে স্টমতিতনের েে তলো, স্বাস্থেনবা এবং গনবর্ায় মােেণ্ড তেযণারর্ করা। 

ূত্র: Hindustan Times 

                           গুরুত্বপূর্ণ খবর: পতরনবল 

বানয়া-আনকােতম 

স্টকে ংবানে: 

● আতিয়াে বানয়া-আনকােতম তরনপািণ (IBER) 2022 বানয়ানিকনোতর্ আিাতি তরাচণ োতিোন্স কাউতন্স িকাল 

কর।  

মূ তবয়মূ: 
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● FAO-এর মনি, একতি তর্ব িণেীতি  "স্টিকআ িণেীতির তেনক গ্রর ওয়ার নেে তর্তবক ম্পনের 
উৎপােে, বেবার এবং ংরের্"। 

● বানয়া িণেীতির েে পতরনবল রো করা, িাকৃতিক ম্পনের তিতরি স্টলার্ এডানো এবং র্ীবববতচত্রে বৃতি 
করা। 

● বানয়ানিকনোতর্ আিাতি তরাচণ োতিোন্স কাউতন্সনর িকাতলি িতিনবেে েুানর, ভারনি তর্ব-িণেীতির 
অকার িায় 80 তবতয়ে মাতকণে িার, যার মনযে তর্ব কৃত-র্ািীয় বানয়ানপতোআি, ামুতিক বানয়ানিক এবং 
তবতি িুা রনয়নে, তর্ব িণেীতির িচারর র্েে এগুত গুরুত্বপূর্ণ। . 

● 2016 ান চাু ওয়া েোলো তমলে ে বানয়াআনকােতম, েোলো বানয়াফামণা তমলে, বানয়া-আেতকউনবির, 
বানয়া-ক্লাোর, আিাে স্টেতিং িানগণি, বানয়া-আেতকউনবির িু িনমাি োিণঅপ  , েোলো পতত ে ফুনয় 
আিোতে  বানয়াআনকােতমর িচানরর র্েে ভারি স্টবল কনয়কতি উনেোগ গ্রর্ কনরনে। 

ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্েীতি 

ভারিীয় োন্টাকণতিকা তব, 2022 

স্টকে ংবানে: 

● োন্টাকণতিক চুতিনি স্বােরকারী তানব ভারিীয় োন্টাকণতিকা তব, 2022 ভারি রকার স্টাকভায় পা 
কনরতে। 
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মূ তবয়মূ: 

● োন্টাকণতিকা চুতির িযাে উনেলেগুত  োন্টাকণতিকানক ামতরক মুি করা, োন্টাকণতিকানক পারমার্তবক 
পরীো এবং স্টির্তিয় বর্ণে তেষ্পতত্ত মুি ঞ্চ তানব িতিিা করা এবং োন্টাকণতিকা শুযুমাত্র লাতন্তপূর্ণ 
উনেনলে বেবার করা য় িা তেতিি করা। 

● োন্টাকণতিক চুতি, যা 1959 ান স্বােতরি নয়তে এবং 1961 ান কাযণকর নয়তে, 54তি স্বােরকারী 
স্টেনলর র্েে স্টয ঞ্চগুতনি িানের স্টেলেগুত বতস্থি স্টগুতনক তেয়ন্ত্রর্ কনর তেতেণষ্ট অআে বাযেিামূক 
কনর৷ 

● োন্টাকণতিক চুতি ভারি িারা 1983 ান স্বােতরি নয়তে। 
● স্টাকভায় পা ওয়া তবতি স্টযনকাে বেতি, তবনেলী, কনপণানরলে, ফামণ, র্াার্ বা তবমানের স্টেনত্র িনযার্ে নব 

যা োন্টাকণতিকায় ভারিীয় তভযানের ংল। 
● ভারিীয় োন্টাকণতিকা তব, 2022-এর যীনে, এতি ংরেস্টর্র র্েে একতি স্টকন্দ্রীয় কতমতি গঠনের িস্তাব করা 

নয়নে, যার মনযে 10 র্ে েে, েুআর্ে তবনলজ্ঞ এবং স্টচয়ারমোে িাকনব। 
● েিুে তবতি েে রানের েুমতি বা ততখি েুনমােে োডা োন্টাকণতিকায় বেতিগি ফর এবং তভযাে 

তেতি কনরনে। 
● ভারিীয় োন্টাকণতিকা তব, 2022 োন্টাকণতিকায় তকেু তিয়াকাপ তেতি কনর যার মনযে রনয়নে: 
● পারমার্তবক তবনফারর্ বা স্টির্তিয় বর্ণে তেষ্পতত্ত 
● র্ীবারু্মুি েয় এমে মাতির বেবার 
● অবর্ণো, প্লাতেক বা েোেে পোিণ মুনি স্টফা যা ামুতিক পতরনবনলর র্েে েতিকর। 

ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: িতিরো 

ভারি-র্াপাে স্টমতরিাআম এক্সারাআর্ MPX 

স্টকে ংবানে: 

● অন্দামাে াগনর র্াপাতে স্টমতরিাআম স্টফ তিনফন্স স্টফাণ এবং ভারিীয় স্টেৌবাতেীর মনযে একতি স্টমতরিাআম 
পািণোরতলপ এক্সারাআর্ (MPX) পতরচাতি নয়তে। 
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মূ তবয়মূ: 

● ভারি-র্াপাে ামুতিক মডার েে অন্তঃকাযণকাতরিানক উন্নীি করা এবং তলতপং ও স্টযাগানযাগ িতিয়ানক 
িীমাআে করা। 

● ভারি-র্াপাে ামুতিক মডা ভারি মাাগর ঞ্চন তেরাপে অন্তর্ণাতিক তলতপং এবং বাতর্র্ে তেতিি করার 
র্েে েুআ স্টেৌবাতেীর মনযে চমাে িনচষ্টার ংল। 

● উভয় স্টেনলর মনযে ামুতিক ম্পকণ স্টর্ারোর করার র্েে ভারি মাাগর ঞ্চন তেয়তমি মডা পতরচাতি 
য়। 

● আনন্দা-র্াপাে ামুতিক মডায় ভারনির পে স্টিনক অআএেএ ুকেো এবং স্টর্.এ. াতমোনর র্াপাে 
স্টমতরিাআম স্টফ তিনফন্স স্টফানণর মুরানম-স্টেতর্র স্টিিয়াররা ংলগ্রর্ কনরতে। 

● ভারি ও র্াপানের মনযে েোেে ামুতিক মডার মনযে রনয়নে র্াপাে-আতিয়া স্টমতরিাআম এক্সারাআর্ (JIMEX) 
এবং ভারি, মাতকণে যুিরাে, র্াপাে এবং নিতয়া িারা পতরচাতি মাাবার মডা। 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: স্টখাযুা 

তবশ্ব োিনতিক্স চোতম্পয়েতলনপ েীরর্ স্টচাপডা 

স্টকে ংবানে: 
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● স্টিাতকও ততম্পক স্বর্ণপেক তবর্য়ী েীরর্ স্টচাপডা তবশ্ব োিনতিক্স চোতম্পয়েতলনপ পুরুনের র্োভতে স্টরা 
আনভনন্ট স্টরৌপে পেক তর্নিনেে। 

 

মূ তবয়মূ: 

● আউতর্ে, ওনরগে, মাতকণে যুিরানে েুতিি মযণাোপূর্ণ িতিনযাতগিায়, েীরর্ স্টচাপডা িার স্টরা 88.13 তমিার স্টরা 
কনর তিিীয় স্থাে র্ণে কনরে এবং স্টরৌপে পেক তর্নিতেনে। 

● ওয়ার্ল্ণ োিনতিক্স চোতম্পয়েতলনপ, স্টগ্রোতিয়াে োিারনে তপিাণ 90.54 তমিার স্টরা কনর স্বর্ণপেক তর্নিনেে, 
স্টযখানে স্টচক ির্ািনন্ত্রর আয়াকুব ভানেল িতিনযাতগিায় স্টরাঞ্জ পেক স্টপনয়নেে। 

● েীরর্ স্টচাপডা িিম ভারিীয় তযতে তবশ্ব োিনতিক্স চোতম্পয়েতলনপ স্টরৌপে পেক তর্নিনেে৷ 

● 2003 ান পোতরন ং র্ানম্প স্টরাঞ্জ পেক তর্নি িািে ং র্াম্পার ঞু্জ বতব র্নর্ণর পনর েীরর্ স্টচাপডা 
তিিীয় ভারিীয় তযতে তবশ্ব োিনতিক্স চোতম্পয়েতলনপ পেক তর্নিতেনে৷ 

ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: তবজ্ঞাে ও িযুতি 

ভারনি ফাআবারাআনর্লে 

স্টকে ংবানে: 
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● স্টেনল 5G পতরনবা চাু করার র্েে িায় 72 GHz স্টেকট্রাম তোম করার র্েে ভারি রকার একতি স্টরািমোপ 
তিতর কনরনে। 

 

 

মূ তবয়মূ: 

● পতিকো ফাআবার িানরর মাযেনম স্টরতিও িাওয়ারনক এনক পনরর ানি ংযুি করার িতিয়াতিনক 
ফাআবারাআনর্লে বন। 

● ফাআবারাআনর্লে স্টেিওয়াকণ েমিার মূ্পর্ণ বেবার িোে করনি াাযে কনর এবং 5G পতরনবা চাু নয় 
স্টগন িচুর পতরমানর্ স্টিিা স্থাোন্তর করনি কাযণকর নব। 

● ফাআবারাআনর্লনের মূ উনেলে  তিতরি বোিউআি এবং লতিলাী বোক মিণে িোনে ায়িা করা। 

● ফাআবারাআনর্লনের যীনে, বোকাউ  গর্ পতরবনের একতি উপাোে যা স্টেিওয়াকণ রু্নড স্টিিা স্থাোন্তনরর 
র্েে উপনযাগী। 

● বোকাউ স্টেিওয়ানকণর স্টআ ংলনক িতিতেতযত্ব কনর যা স্টেিওয়ানকণর মূ ংলনক িান্ত স্টিনক িানন্ত ংযুি 
কনর, ফাআবার বোকাউ মস্ত স্টিতনযাগানযাস্টগ পতরবনের একতি গুরুত্বপূর্ণ ংল কনর স্টিান। 
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● ফাআবার-তভতত্তক তমতিয়া, িািতমকভানব পতিকো তমতিয়া তানব উনেখ করা য়, িায় ীম বোিউআি এবং 
কভানরর্, কম স্টনিতন্স এবং স্তনেপ স্টিনক উচ্চ তেনরাযক ফার কনর। 

ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ বেতিত্ব 

রনমাে তং যােনবর মৃিুেবাতণকী 

স্টকে ংবানে: 

● ভারনি, 25 স্টল রু্াআ 2022 মার্নবক রনমাে তং যােনবর 10 িম মৃিুেবাতণকী তানব পাতি নয়তে। 

 

মূ তবয়মূ: 

● রনমাে তং যােব ারা র্ীবে কৃক, েগ্রর স্টের্ী এবং মানর্র েোেে বতঞ্চি স্টের্ীর ুতবযার র্েে 
নেক িনচষ্টা কনরতেনে। 

● রনমাে তং যােবও েীঘণতেে যনর রার্েীতিনি তিয় তেনে, স্টযখানে তিতে অআে পতরনের েে, তবযায়ক, 
রার্েভার েে এবং বণভারিীয় যােব মাভার ভাপতি তননব োতয়ত্ব পাে কনরনেে। 

● রনমাে তং যােব িার স্টেন ুখরাম তংনয়র াানযে কােপুর এবং এর অনলপানল নেক তলো িতিিাে 
িতিিায় গুরুত্বপূর্ণ ভূতমকা পাে কনরতেনে। 



www.byjusexamprep.com   
 

● 1984 ানর োঙ্গার ময় তলখ ম্প্রোনয়র স্টবল কনয়কর্ে েনের র্ীবে বাাঁচানোর র্েে 1991 ান রনমাে 
তং যােবনকও ভারি রকার স্টলৌযণ চনি ভূতি কনরতে। 

ূত্র: PIB 


