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Daily Current Affiars 28th July  2022 

গুরুত্বূর্ণ খফয: জাতীয় 

জজৌাজযয শুভবচ্ছা জাননভয়ভেন বাযভতয যাষ্ট্রনত 

জেন ংফাদ নভযানাভভ: 

● বাযভতয 15 তভ যাষ্ট্রনত, জরৌদী ভুভুণ জদভে জয শুভবচ্ছা জাননভয় যাষ্ট্রনতয দানয়ত্ব গ্রর্ েভযনেভরন।

 

ভূর নফলয়ভূ: 

● জজৌায, মায র্ণ াধাযর্ত 'নবফাদন এফং স্বাগত', ঝাড়খণ্ড এফং েনিগঢ়  নড়ায নেেু ংভয 
উজাতীয় ম্প্রদায় ফযফায েভয। 

● উজানত ম্প্রদায়গুনর প্রধানত প্রেৃনত উাে এফং াযনা ধভণ ংনতা নুযর্ েভয, মনদ াযনা ধভণ এেনি 
যোযী ধভণ নয়। 

● ঝাড়খভণ্ড 32নি উজানত ম্প্রদায় যভয়ভে মাভদয দ্বাযা নফনবন্ন উবালায় ের্া ফরা য়, জয ব্দনি নযানয 
নেেু ভব্দয াভর্ উজাতীয় নিস্টান  প্রায় ভস্ত ম্প্রদাভয়য দ্বাযা শুভবচ্ছা জানাভনায জনয ফযফহৃত য়। 

● জয ভূরত াাঁতানর, ভুন্ডা এফং জা ম্প্রদাভয়য দ্বাযা ফযফহৃত য় মাভদয নেেু স্বতন্ত্র নভর যভয়ভে, নযনদভে 
যাাঁ ম্প্রদায় জভযয জায়গায় নবফাদন নাভফ 'জয় ধভণ' ব্দনি ফযফায েভয। 

ূত্র: Indian Express 
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গুরুত্বূর্ণ খফয: যাজয 

াদা জাঁয়াভজয জনয GI িযাগ 

জেন ংফাদ নভযানাভভ: 

● ভাযাভষ্ট্রয অনরফাভগয াদা জাঁয়াজভে তায ঐনতযফাী চাল এফং ননয স্বাভদয জনয GI িযাগ জদয়া ভয়ভে।

 

ভূর নফলয়ভূ: 

● েৃনল  প্রনিয়াজাত খাদয র্য যপ্তানন উন্নয়ন েতৃণভেয ভভত, এেনি GI িযাগ অন্তজণানতে ফাজাভয এেনি 
জেডভাভেণয ভতুরয। 

● GI িযাগ প্রার্নভেবাভফ এেনি নননদণষ্ট জবৌগনরে এরাো জর্ভে উদূ্ভত এআ ধযভনয েৃনল, প্রােৃনতে ফা উৎানদত 
ভর্যয গুর্ভান এফং স্বতন্ত্রতা নননিত েভয এফং মায োযভর্ এনি ননয বফনষ্টয এফং গুর্াফরী ন্তবুণক্ত েভয। 

● জবৌগনরে আনিত ফা GI িযাভগয ননফন্ধন 10 ফেভযয জনয বফধ, তভফ এনি 10-10 ফেভযয নতনযক্ত ভভয়য জনয 
ভভয় ভভয় ুননণফীেযর্ েযা জমভত াভয। 

● বাযভত, নজগ্রানপেযার আনন্ডভেভনয জযনজভেন নজগ্রানপেযার আনন্ডভেন প গুড যাক্ট, 1999 দ্বাযা 
ননয়নন্ত্রত য়, মা জভেম্বয 2003 াভর োমণেয ভয়নের। 

● দানজণনরং চাভে বাযভত প্রর্ভ GI িযাগ জদয়া ভয়নের 2004 াভর। 

ূত্র: Indian Express 

ঝাড়খণ্ড মণিন নীনত চারু েভযভে 
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জেন ংফাদ নভযানাভভ: 

● যাভজয মণিন জেত্রভে নতুন েভয প্রনতনিত েযায রভেয 'ঝাড়খণ্ড মণিন নীনত' চারু েযভরন ঝাড়খভণ্ডয 
ভুখযভন্ত্রী।

 

ভূর নফলয়ভূ: 

● ঝাড়খণ্ড মণিন নীনতয উভেয র ঝাড়খভণ্ডয মণিন খাতভে উন্নীত েযা এফং নফায়ন েযা। 
● ঝাড়খণ্ড মণিন নীনতয ধীভন যনার্, জদঘয, আিভখানয এফং ভধুফন  ভনে স্থাভনয নাগনযে ুনফধা 

প্রদান এফং জৌন্দমণায়ভনয নদভে জপাো েযা ভফ। 
● ঝাড়খণ্ড মণিন নীনতয ধীভন, ধভণীয় মণিভনয ম্ভাফনা ফাড়াভনায রভেয ঝাড়খণ্ড যাভজয এেনি ধভণীয় মণিন 

আউননি প্রনতিায নফধান েযা ভয়ভে। 
● ঝাড়খভণ্ডয মণিন নীনতভে অয অেলণর্ীয় েযায জনয, খাদয উৎফ এফং অন্তঃযাজয ংসৃ্কনত নফননভয় জপ্রাগ্রাভ 

এফং ভেরন অভয়াজন েযা ন্তবুণক্ত েযা ভয়ভে, মায ধীভন রাআব এফং বফনচত্রযভয় ংসৃ্কনত প্রদণন েযা 
য়, ফানলণে যাডভবঞ্চায জগভ এফং িীড়া প্রনতভমানগতা আতযানদয অভয়াজন েযা ভফ। 

ূত্র: PIB 

গুরুত্বূর্ণ খফয: যাজনীনত 
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চাযনি উিয-ূফণ যাভজয ীভাফদ্ধেযর্ 

জেন ংফাদ নভযানাভভ: 

● নাগারযান্ড, রুর্াচর প্রভদ, অাভ, ভনর্ুভয ীভানা ননধণাযভর্য জনয এেনি ননিন ুনপ্রভ জোভিণ জানয েযা 

ভয়ভে।  

ভূর নফলয়ভূ: 

● RPA 1950-এয ধাযা 8A নুমায়ী, যাষ্ট্রনত নাগারযান্ড, রুর্াচর প্রভদ, অাভ এফং ভনর্ুয যাভজয ীভাফদ্ধতা 
েনভন গঠভনয অভদ নদভত াভযন। 

● নফনবন্ন উভদ্বভগয োযভর্ গত 51 ফেভয এআ চাযনি যাভজয নডনরনভভিন েনভন গঠন েযা য়নন। 
● ীভাফদ্ধেযর্ র এেনি অআনবা ংস্থা র্াো যাভজযয অঞ্চনরে ননফণাচনী এরাোয ীভানা ননধণাযভর্য প্রনিয়া। 
● ীভানা ননধণাযর্ েনভন অআন, 2002 নুমায়ী, ীভানা েনভন নতন দয ননভয় গনঠত, মায ভভধয ুনপ্রভ 

জোভিণয এেজন েভণযত ফা ফযপ্রাপ্ত নফচাযে জচয়াযাযন, প্রধান ননফণাচন েনভনায ফা ননফণাচন েনভনায 
এফং দানধোযফভর ননফণাচন েনভনায যভয়ভেন। 

● ীভাফদ্ধতা েনভন গঠভনয জনয বাযভতয ংনফধাভন ননম্ননরনখত নফধানগুনর েযা ভয়ভে- 
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● ধাযা  82 এয ধীভন, ংদ প্রনতনি অদভশুভানযয ভয এেনি ীভাফদ্ধতা েনভন গঠন েযভত াভয। 
● ধাযা 170 এয ধীভন, প্রনতনি অদভশুভানযয ভয ীভানা অআন নুাভয যাজযগুনরভে অঞ্চনরে ননফণাচনী 

এরাোয় বাগ েযা ভয়ভে। 

ূত্র: The Hindu 

ানযফানযে অদারত ংভাধনী নফর, 2022 

জেন ংফাদ নভযানাভভ: 

● ানযফানযে অদারত ংভাধনী নফর, 2022 জরােবায় বভয় জবাভিয ভাধযভভ া ভয়ভে। 

 

ভূর নফলয়ভূ: 

● ানযফানযে অদারত ংভাধনী নফরনি 18 জুরাআ, 2022-এ জরােবায় জ েযা ভয়নের, মায ধীভন 
ানযফানযে অদারত ংভাধনী নফর, 1984 ংভাধন েযা ভয়ভে। 

● নতুন অআননি যাজয যোযগুনরভে ানযফানযে অদারত স্থাভনয নুভনত জদয়, াাান জেন্দ্রীয় যোযভে 
নফনবন্ন যাভজয অআন োমণেয য়ায তানযখগুনর জানাভনায েভতা জদয়৷ 

● ানযফানযে অদারত ংভাধনী নফর, 2022 ূফণফতণী প্রবাভফ নভাচর প্রভদভ নতননি এফং নাগারযাভন্ড দুনি 
ানযফানযে অদারভতয নস্তত্বভে স্বীেৃনত জদয়। 
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● ানযফানযে অদারত ংভাধনী নফর, 2022 নুাভয, নভাচর প্রভদভয নভরা, ধভণারা এফং ভানন্ডভত 
ানযফানযে অদারতগুনর 15 জপব্রুয়ানয 2019 জর্ভে এফং নাগারযাভন্ডয নডভাুয এফং জোনভায় 12 নভবম্বয 
2008 জর্ভে ূফণফতণীবাভফ বফধ ভফ৷ 

● ানযফানযে অদারত ংভাধনী নফর, 2022 নফধান েভয জম উবয় যাভজয অআভনয ধীভন গৃীত ভস্ত দভে, 
নফচাযেভদয ননভয়াগ , এফং ানযফানযে অদারভতয দ্বাযা গৃীত অভদ এফং যায়গুনর এআ তানযখগুনর জর্ভে 
ূফণফতণীবাভফ বফধ ফভর নফভফনচত ভফ৷  

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ খফয: নযভফ 

নগ্রন াআভরাভজন 

জেন ংফাদ নভযানাভভ: 

● গ্রীন াআভরাভজভনয জনয জভাণ নগ্রনভো নজভযান প্রাআভবি নরনভভিড (Greenko) এয াভর্ জতর  প্রােৃনতে 
গযা েভণাভযন (ONGC) দ্বাযা এেনি ভভঝাতা স্মাযে (MoU) স্বােনযত ভয়ভে। 

 

ভূর নফলয়ভূ: 
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● ONGC দ্বাযা স্বােনযত চুনক্তয ভূর উভেয র জভাণ নগ্রনভো নজভযান প্রাআভবি নরনভভিভডয াভর্ জমৌর্বাভফ 
ুননণফীেযর্ভমাগয নক্ত, গ্রীন াআভরাভজন, নগ্রন যাভভাননয়া এফং গ্রীন াআভরাভজভনয নযানয জডনযভবনিভবয 
ুভমাগ ভেলর্ েযা। 

● এআ MoU বাযতভে এেনি বফনিে গ্রীন াআভরাভজন াফ েযায জনয প্রধানভন্ত্রী নভযন্দ্র জভাদীয চারু েযা জাতীয় 
াআভরাভজন নভভনয াভর্ িনতূর্ণ। 

● ONGC এফং নগ্রনভোয ভভধয স্বােনযত চুনক্তয রেয 2030 াভরয ভভধয প্রনত ফেয 5 নভনরয়ন িন গ্রীন 
াআভরাভজন উৎাদভনয বাযভতয রক্ষ্ম ূযর্ েযা। 

● ফাযু় এফং জৌয নক্তয ভভতা নফায়নভমাগয নক্তয উৎ ফযফায েভয জভরয তনড়ৎ নফভেলভর্য ভাধযভভ 
াআভরাভজন এফং নিভজনভে ৃর্ে েভয ফুজ াআভরাভজন বতনয েযা য়। 

● গ্রীন াআভরাভজন দীঘণ ভভয়য জনয ংযের্ েযা জমভত াভয, এফং নঞ্চত াআভরাভজন জ্বারানী জোল ফযফায 
েভয নফদুযৎ উৎাদন েযভত ফযফায েযা জমভত াভয। 

● বাযভতয প্রর্ভ 99.99% নফশুদ্ধ গ্রীন াআভরাভজন াআরি প্ল্যান্ট ূফণ অাভভয দুনরয়াজাভন স্থান েযা ভয়নের। 

ূত্র: PIB 

গুরুত্বূর্ণ খফয: প্রনতযো 

ভয়স্টানণ নিি ফানলণে ুযষ্কায নুিান নিি আবননং 2022 

জেন ংফাদ নভযানাভভ: 

● ভয়স্টানণ নিি (WF) ফানলণে ুযষ্কায নুিাননি ভুম্বাআভয়য জনবার ডেআয়াভডণ নুনিত ভয়নের। 
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ভূর নফলয়ভূ: 

● নিি আবননং 2022, মা নিং নাভভ নযনচত, বাযতীয় জনৌফাননীয জাডণ অভণ-এয েৃনতত্বভে স্মযর্ েযায জনয 
এেনি জননপ্রয় ুযস্কায নুিান। 

● নিি আবননং 2022 উদমাভনয ভয় নিি াভযন নপাভযয দ্বাযা ূফণফতণী ফেভয নিভিয 
োমণেরা/জণনগুনরয নফফযর্ নদভয় এেনি ফানলণে প্রনতভফদন জভা জদয়া ভয়ভে। 

● ভয়স্টানণ নিি এফং তাভদয নযফাভযয বযন্তযীর্ প্রনতবা জর্ভে নিং 22 দ্বাযা বতনয এেনি নফভনাদনভূরে 
নুিান 2022 াভরয নিি আবননং-এ প্রদনণত ভয়নের। 

● নিি যায়াডণ নুিাভন, জভধাফী জাাজভে জভাি 21নি েনপ প্রদান েযা য় মা জভনযিাআভ াভযভনয নফনবন্ন 
ভাত্রায প্রনতনননধত্ব েভয। 

● নিি আবননং 2022-এ, ফানলণে ুযষ্কায জযা জাাজ INS জচন্নাআ, INS তারয়ায জযা উৎাী জাাজ, এফং INS 
অনদতয িযাঙ্কায এফং OPV নফবাভগ জযা জাাভজয ুযস্কায জভয়ভে। 

ূত্র: PIB 

গুরুত্বূর্ণ খফয: জখরাধুরা 
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44তভ দাফা নরনিয়াড 

জেন ংফাদ নভযানাভভ: 

● জচন্নাআভয়য জযরার জনরু আনভডায জস্টনডয়াভভ প্রধানভন্ত্রী নভযন্দ্র জভানদ 44তভ দাফা নরনিয়াভডয উভদ্বাধন 
েভযন। 

 

ভূর নফলয়ভূ: 

● দাফা নরনিয়াড শুরু ভয়নের 1927 াভর। 

● নফিখযাত দাফা নরনিয়াড বাযভত প্রর্ভফাভযয ভভতা অভয়াজন েযা ভয়ভে, াাান এনয়াভত দাফা 
নরনিয়াড 30 ফেয য অভয়াজন েযা ভয়ভে। 

● 44 তভ দাফা নরনিয়াড 28 জুরাআ 2022 জর্ভে 10 অগস্ট 2022 মণন্ত অভয়ানজত ভফ, জমখাভন 189নি 
জদভয ংগ্রর্োযীযা এ মণন্ত ংগ্রর্ েযভফ। 

● অন্তজণানতে দাফা জপডাভযন (FIDE), জমনি এেনি জফযোযী ংস্থা নাভফ গনঠত ভয়নের, র দাফা জখরায 
ননয়ন্ত্রে ংস্থা এফং জমনি ভস্ত অন্তজণানতে দাফা প্রনতভমানগতা ননয়ন্ত্রর্ েভয। 

● অন্তজণানতে দাফা জপডাভযন 1924 াভর যানযভ "জজন উনা াভু" নীনতয াভর্ শুরু ভয়নের। 
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● অন্তজণানতে দাফা জপডাভযভনয দয দপ্তয ুআজাযরযাভন্ডয রুাভন ফনস্থত। 

ূত্র: Times of India 


