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Daily Current Affiars 27th July  2022 

গুরুত্বূর্ণ খফয: জাতীয় 

স্বাধীনতা ংগ্রামভ উজাতীয়মদয অফদান 

কেন ংফাদ শমযানামভ: 

● করৌদী ভুভুণ বাযমতয 15 তভ যাষ্ট্রশত শামফ থ শনমরন, করৌদী ভুভুণ মরন কদময প্রথভ আশদফাী বাযতীয় 
যাষ্ট্রশত, এফং  থ গ্রর্ অনুষ্ঠামন, করৌদী ভুভুণ স্বাধীনতা ংগ্রামভ আশদফাীমদয অফদামনয েথা ুনফণযক্ত 
েযমরন।

 

ভূর শফলয়ভূ: 

1. থ গ্রমর্য য জাশতয উমেম বালমর্ করৌদী ভুভুণ চাযশি উজাশত শফপ্লমফয েথা ফমরন, এই ম্পমেণ 
শতশন ফমরন কম স্বাধীনতা ংগ্রামভ আশদফাীমদয অফদান প্রংনীয়। 

2. করৌদী ভুভুণ তায বালমর্ কম আশদফাী শফপ্লমফয েথা ফমরমেন তায ভমধয যময়মে- 
3. াাঁওতার শফমরা: 30ক জুন, 1855 ামর, 10,000-এযও কফশ াাঁওতার যাজস্ব েভণেতণা, জশভদায, এফং 

দুনণীশতফাজ ভাজনমদয দ্বাযা তামদয কনতামদয দ্বাযা য়যাশনয জনয ইস্ট ইশিয়া কোম্পাশনয শফরুমে শফমরা 
েমযশেমরন - োনু ভুভুণ, চাাঁদ ভুভুণ, ভবযফ ভুভুণ এফং শধু ভুভুণ । 
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4. াইে শফমরা: উশ়িলযায খুযদায় 1817 ামরয াইে শফমরা  "ভূর" বাযতীয় স্বাধীনতায প্রথভ মুে শামফ 
শযশচত। 

5. কোর শফমরা: কোরযা, কোি নাগুয অঞ্চমরয উজাশত ম্প্রদায়, তাযা 1831 ামর শিশিমদয শফরুমে 
শফমরাম উমেখমমাগয অফদান কযমখশেমরন। 

6. বীর শফমরা: ভাযামষ্ট্রয খানমদ অঞ্চমরয শবর অঞ্চমর শিশিমদয অনুপ্রমফময য, 1818 ামর নতুন 
ামনয অধীমন আশদফাীমদয দ্বাযা উজাশত ম্প্রদায় কাশলত ময়শের, মায পমর উজাশত ম্প্রদায় তামদয 
কনতা কফাযামভয কনতৃমত্ব শফমরাময শদমে শযচাশরত ময়শের। 

ূত্র: Indian Express 

স্বমদ দণন প্রেল্প 2.0 

কেন ংফাদ শমযানামভ: 

● স্বমদ দণন প্রেল্পশি মণিন ভন্ত্রে (MOT) দ্বাযা ংস্কামযয ভাধযমভ ফাস্তফাশয়ত ময়মে।

 

ভূর শফলয়ভূ: 

● 100% কেন্দ্রীয় তশফর এফং CSR তশফর ফযফায েময কদম শথভ-শবশিে িুযশযস্ট াশেণি শফোময রমযয 2014 
ামর মণিন ভন্ত্রে স্বমদ দণন প্রেল্প চারু েমযশের। 

● ংমাশধত স্বমদ দণন শস্কভ 2.0 এয অধীমন ৃথে প্রেল্পগুশরয অথণায়ন যাজয কথমে যামজয শযফশতণত মফ এফং 
PMC দ্বাযা প্রস্তুত েযা শফদ প্রেল্প প্রশতমফদমনয শবশিমত চূ়িান্ত েযা মফ। 
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● বাযমতয মণিন 10 তভ স্থামন যময়মে, মা বাযমতয GDP-কত 6.8% এফং মণিমনয ভাধযমভ ভতশয কভাি 
েভণংস্থামনয 8% অফদান যামখ। 

● স্বমদ দণন কমাজনা 2.0 শনম্নশরশখত ভফশষ্ট্যগুশরয ামথ ফাস্তফাশয়ত মফ- 
● কিেই এফং দাশয়ত্বীর মণিন শফো 
● ভানদণ্ড এফং ভান উন্নয়ন 
● প্রধানত িায়ায-II এফং িায়ায-III যগুশরমত কদীয় মণিমনয প্রচায 
● 100% কেন্দ্রীয় অথণায়ন 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ খফয: যাজয 

গুজযামি ইন্টাযনযানার পাইনযাশিয়ার াশবণম কন্টায অথশযশিয দয দপ্তয বফমনয শবশি প্রস্তয স্থান 

কেন ংফাদ শমযানামভ: 

● 29ক জুরাই, 2022-এ প্রধানভন্ত্রী নমযন্দ্র কভাশদ গুজযামি ইন্টাযনযানার পাইনযাশিয়ার াশবণম কন্টায 
অথশযশিয দয দপ্তয বফমনয শবশি প্রস্তয স্থান েযমফন।

 

ভূর শফলয়ভূ: 
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● ইন্টাযনযানার পাইনযাশিয়ার াশবণম কন্টায অথশযশি র বাযমতয ইন্টাযনযানার পাইনযাশিয়ার াশবণম 
কন্টাযগুশরমত আশথণে র্য, আশথণে শযমলফা এফং আশথণে প্রশতষ্ঠানগুশরয উন্নয়ন ও শনয়ন্ত্রমর্য জনয ইউশনপাইড 
কযগুমরিশয অথশযশি। 

● ইন্টাযনযানার পাইনযাশিয়ার াশবণম কন্টায অথশযশিয দয দপ্তয বফনশি এেশি আইেশনে োঠামভা শামফ 
েল্পনা েযা ময়মে, মা গুজযাি ইন্টাযনযানার পাইনযাি কিমেয উদীয়ভান খযাশত এফং োঠামভামে এেশি প্রধান 
আন্তজণাশতে আশথণে কেন্দ্র শামফ প্রদণন েযমফ। 

● বাযমতয প্রথভ আন্তজণাশতে ফুশরয়ন এক্সমচঞ্জ মা বাযত ইন্টাযনযানার ফুশরয়ন নামভ শযশচত, এশি চারু েযমফন 
প্রধানভন্ত্রী গুজযাি ইন্টাযনযানার শপনাি কিে- ইন্টাযনযানার শপনাশিয়ার াশবণম কন্টাময। 

 

ূত্র: PIB 

                    গুরুত্বূর্ণ খফয: শল্প ও ংসৃ্কশত 

কভামধযা ূমণ ভশিয 

কেন ংফাদ শমযানামভ: 

● আমভদাফাদ মযয োরুুময আমভদাফাদ কযরওময় কস্টনশি ইউশনয়ন কাভ অযাি কোঅামযন দ্বাযা কভামধযা 
ূমণ ভশিমযয শথমভ ভতশয েযা মফ।

 

ভূর শফলয়ভূ: 
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● কভামধযা ূমণ ভশিয র বাযমতয গুজযামিয কভানা কজরায কভামধযা গ্রামভ অফশস্থত কৌয কদফতা ূমমণয উমেময 
শনমফশদত এেশি শিু ভশিয। 

● কভামধযা ূমণ ভশিযশি ুষ্পফতী নদীয তীময অফশস্থত, মা চারুেয যাজফংময প্রথভ বীমভয যাজত্বোমর 1026-27 
শিস্টামেয ময শনশভণত ময়শের। 

● কভামধযা ূমণ ভশিমযয াভমন, এেশি শফার আয়তাোয োদমুক্ত ুেুয যময়মে, মামে ূমণ েুি ফরা য় এফং এই 
ুেুযশিমে বাযকতয ফমচময় ফ়ি ভশিয িযাঙ্ক ফরা য়। 

● প্রশত ফেয, ভাশফলুফোমর, ূমণ যাশয ভশিমযয এই কেন্দ্রীয় ভশিময উজ্জ্বর য়, ফতণভামন, কভামধযা ূমণ ভশিয 
বাযতীয় ুযাতত্ত্ব মফণযমর্য দ্বাযা এেশি ুযশযত সৃ্মশতস্তম্ভ। 

● কভামধযা ূমণ ভশিয েভমপ্লক্স শতনশি উাদান শনময় গশঠত - গু়িভণ্ড এফং বাভণ্ড, ভামফ র এফং েুণ্ড 
এফং জরাধায। 

● কভামধযা ূমণ ভশিমযয মরয ফাইমযয অং এফং স্তম্ভগুশর ূক্ষ্মবামফ কখাদাই েযা ময়মে এফং জরাময়য নীমচ 
এফং েময়েশি কোি ভশিময কৌঁোমনায জনয ধা যময়মে। 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ খফয: স্বাস্থয 

অন্ধ্র প্রমদ যোয েতৃণে পযাশভশর ডক্টয প্রেল্প চারু েযা ময়মে 

কেন ংফাদ শমযানামভ: 
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● শফাখািনভ কজরায দ্মনাবভ ভিমর াইরি শস্কমভয শবশিমত "পযাশভশর ডক্টয প্রমজক্ট" ফাস্তফায়মনয কঘালর্া 
েযর অন্ধ্র প্রমদ যোয।

 

ভূর শফলয়ভূ: 

● পযাশভশর ডক্টয প্রমজক্ট প্রেমল্পয রযয গ্রাভীর্ জনগমর্য ভমধয স্বাস্থয শযমলফা উন্নত েযা। 
● পযাশভশর ডক্টয প্রমজক্টশি 15ই আগস্ট, 2022 কথমে ফাস্তফাশয়ত মফ। 
● পযাশভশর ডক্টয প্রমজমক্টয অধীমন, ওয়াডণ এফং গ্রাভ চীফারয়মভয ভানুমলয স্বামস্থযয মত্ন কনওয়ায জনয প্রাথশভে 

স্বাস্থয কেন্দ্র কথমে এেজন ডাক্তাযমে উরব্ধ েযা মফ। 
● পযাশভশর ডক্টয প্রমজক্ট-এয অধীমন, প্রাথশভে স্বাস্থয কেমন্দ্রয আমগ, ANM আা েভণীযা এফং ভধ্ম-স্তমযয স্বাস্থয 

প্রদানোযীযা দ্বাময দ্বাময শগময় অবাফী করােমদয নাক্ত েযমফন। 
● পযাশভশর ডক্টয প্রমজক্ট ফাস্তফায়মনয জনয, স্বাস্থয দপতমযয আশধোশযেমদয দ্বাযা PHC-কত েভণযত েভণীমদয জনয 

দ্মনাবভ ভণ্ডমর আা েভণী,  MLHP এফং ANM-কদযমে প্রশযর্ কদওয়ায জন্ম এেশি প্রশযর্ েভণূশচয 
আময়াজন েযা ময়মে। 

ূত্র: PIB 

রাশম্প শস্কন শডশজজ 

কেন ংফাদ শমযানামভ: 
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● রাশম্প শস্কন শডশজজ (LSD) র গফাশদ শুয এেশি ংক্রাভে কযাগ মা ক্সশবশযশড শযফামযয এেশি বাইযা 
দ্বাযা ৃষ্ট্, মা শনথশরং বাইযা নামভও শযশচত।

 

ভূর শফলয়ভূ: 

● রাশম্প শস্কন শডশজজ (চভণমযাগ)1929 ামর জাশিয়ামত এেশি ভাভাযী শের মা প্রাথশভেবামফ কাোভােম়িয 
োভম়িয অশতংমফদনীরতায পরাপর ফমর ভমন েযা ময়শের। 

● এশি যক্তানোযী কাোভাে়ি, কমভন শেেু প্রজাশতয ভাশে এফং ভা, ফা শিেগুশরয ভাধযমভ েশ়িময় ম়ি। 
● রাশম্প চভণমযামগয ভমধয প্রধানত জ্বয, কচাখ ও নাে কথমে তযর শনিঃযর্, ভুখ কথমে রারা ঝযামনা এফং যীময 

কপাো ়িা অন্তবুণক্ত। 
● রাশম্প চভণমযামগ আক্রান্ত প্রার্ীশি খাওয়া ফন্ধ েময কদয় এফং শচফামনা ফা খাওয়ায ভয় ভযায ভুমখাভুশখ য়, মায 

পমর দুমধয উৎাদন হ্রা ায়। 
● রাশম্প শস্কন শডশজজ বাইযা কাোভােম়িয কবক্টমযয প্রময়াজন ো়িাই যাশয ংক্রভমর্ ভানুলমে ংক্রাশভত 

েযমত যভ। 

 

ূত্র: Times of India 

গুরুত্বূর্ণ খফয: শযমফ 

আইআইশি-কফামি কথমে এন-শিি প্রমুশক্ত 
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কেন ংফাদ শমযানামভ: 

● এন-শিি ল্ট র এেশি নতুন প্রমুশক্ত মা আইআইশি-কফামি দ্বাযা ভুিাইময়য য়িঃশনষ্কান প্রশক্রয়ায় াাময েযায 
জনয ভতশয েযা ময়মে। 

 

ভূর শফলয়ভূ: 

● এন-শিি প্রমুশক্ত কাশডয়াভ াইমামলাযাইি ফযফায েময শযস্রাফর্ এফং জীফারু্নামেয জনয এেশি শিন, কগি, 
শরি িযা এফং নাযমের পাইফায শিন ফযফায েময ফজণয শচশেৎায জনয এেশি াত-ধাময প্রশক্রয়া। 

● এন-শিি প্রমুশক্তয প্রথভ মণাময় প্লাশস্টমেয ো, োগমজয ফানত্র, শরশথন ফযাগ, যাশনিাশয নযাশেন ফা 
োমঠয ভমতা বাভান ফস্তুয প্রমফ কযাধ েযায জনয শিশনং েযা য়। 

● এন-শিি কেৌমরয শদ্বতীয় মণাময় এেশি শর িযা শনভণার্ জশ়িত, মা কশডমভমন্টমনয জনয কেমনয নীমচ এেশি 
কঝাাঁে এফং 'াশেণং স্পি' ভতশয েময শনোী শযষ্কায যাখমত ায়তা েযমফ। 

● এন-শিি প্রমুশক্তয যফতণী শতনশি মণাময় নাযমের পাইফায দণায আোময 'ফাময়ামজান' প্রশতষ্ঠা অন্তবুণক্ত যময়মে 
মা শপল্টায শামফ োজ েযমফ এফং ভজফ দামথণয চমন ায়তা েযায জনয ফাময়াশপল্মগুশরয ফৃশেমে উন্নীত 
েযমফ। 

● শনোী শচশেৎায চূ়িান্ত মণাময় এন-শিি প্রমুশক্তয াামময াশনমত ফযােমিশযয়া ভাযায জনয কাশডয়াভ 
াইমামলাযাইি ফযফায েময জীফারু্নাে জশ়িত। 

ূত্র: The Hindu 
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গুরুত্বূর্ণ খফয: প্রশতযযা 

শতন ফাশনীয কমৌথ শথময়িায েভাি প্রশতষ্ঠা 

কেন ংফাদ শমযানামভ: 

● স্ত্র ফাশনীয ভমধয ভন্বয় ফা়িামনায রমযয প্রশতযযা ভন্ত্রী যাজনাথ শং শতন ফাশনীয কমৌথ শথময়িায েভাি 
প্রশতষ্ঠায কঘালর্া েমযমেন। 

 

ভূর শফলয়ভূ: 

● বাযতীয় স্ত্র ফাশনীয োশগণর মুমেয ীদমদয প্রশত শ্রো জানামত জমু্ম ও োশ্মীয শর কপাযাভ আময়াশজত 
এেশি অনুষ্ঠামন প্রশতযযা ভন্ত্রী যাজনাথ শং এই কঘালর্া েমযন। 

● ফতণভামন বাযত শফমেয ফৃিভ আভদাশনোযে নয় শেন্তু প্রশতযযা যপ্তাশনমত জশ়িত ীলণ 25শি কদময ভমধয 
এেশি। 

● কদম প্রশতযযা যপ্তাশন যোয 13,000 কোশি িাোয় চারু েমযমে এফং 2025-26 ামরয ভমধয এশি 35,000 
কথমে 40,000 কোশি িাোয় উন্নীত েযায রযয যময়মে। 

● 1999 ামর, কভ কথমে জুরাই মণন্ত োশ্মীমযয োশগণর অঞ্চমর বাযত ও াশেস্তামনয ভমধয স্্তয ংঘাতমে 
োশগণর মুে ফরা য়, মা অামযন শফজয় নামভও শযশচত। 



www.byjusexamprep.com   
 

ূত্র: Business Standard 


