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Daily Current Affairs 28th July  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

ইউররাতপযান ইনরেস্টরেন্ট ব্াাংক (EIB) CDRI-তি ত াগ তিল 

তকন সাংবাি তিররানারে: 

● ইউররাতপযান ইনরেস্টরেন্ট ব্াাংক (EIB) র্লবায়ু পতরবিণরনর কাররর্ সৃষ্ট ধ্বাংসগুতল  সীতেি করার 
লরয্ তির্াস্টার তরতসতলরযন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (CDRI) তর্ারে ত াগ তিল।

 

েূল তবষযসেূহ: 

● নি়ু ন তর্ারের অধীরন, ইউররাপীয তবতনরযাগ ব্াাংক র্ািীয সরকার, বহুপাতযক উন্নযন ব্াাংক, 
র্াতিসাংরের সাংস্থা এবাং তবসরকাতর খারির সারে কার্ কররব  ার লয্ হল উন্নযনিীল এবাং উন্নি 
তিরি র্লবায়ু পতরবিণন এবাং প্রাকৃতিক ি়ুর ণারগর র্ন্ ঝ়ু ুঁতকপূর্ণ অবকাঠারোর দ্রুি তবকািরক 
উৎসাতহি করা। ইউররাপীয ইনরেস্টরেন্ট ব্াাংক র্লবায়ু পতরবিণন ও প্রাকৃতিক ি়ুর ণাগ তোকারবলায 
ি়ুর ণাগ তস্থতিস্থাপক অবকাঠারোর র্ন্ সিস্ রাষ্ট্রগুতলরক পরােিণ ও আতেণক সহাযিা প্রিান কররব। 
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● বিণোরন, ইউররাপীয তবতনরযাগ ব্াাংক ি়ুর ণাগ সহনীয অবকাঠারো সহ "EU র্লবায়ু ব্াাংক" তহসারব 
কার্ কররব এবাং সিস্ তিিগুতলর সারে িার নি়ু ন তনরযাতর্ি উন্নযন িাখা - "EIB তলাবাল" এর 
োধ্রে জ্ঞান োগ কররব। 

● তকাযাতলিন ফর তির্াস্টার তরতসতলরযন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার হল র্ািীয সরকার, র্াতিসাংরের সাংস্থা এবাং 
তপ্রাগ্রাে, বহুপাতযক উন্নযন ব্াাংক এবাং অেণাযন ব্বস্থা, তবসরকারী খাি এবাং জ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুতলর 
একতে বহু-তস্টকরহাল্ডার ববতিক অাংিীিাতরত্ব,  া 2019 সারলর 23তি তসরেম্বর র্াতিসাংরের র্লবায়ু 
অ্াকিন সাতেরে োররির প্রধানেন্ত্রী উরবাধন কররতিরলন। সরেলরন িার োষরর্র সেয এতে চাল়ু 
করা হরযতিল। 

● ব্রারসলরস তরাে চ়ু তি কা ণকর হওযার পর 1958 সারল ইউররাতপযান ইনরেস্টরেন্ট ব্াাংক প্রতিতষ্ঠি হয 
এবাং 1968 সারল ইউররাপীয ইনরেস্টরেন্ট ব্াাংরকর সির িপ্তর ব্রারসলস তেরক ল়ুরেেবারগণ 
স্থানান্ততরি হয। 

সূত্র: Economic Times 

                     গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয 

োরি 3 বিরর 329তে বাে হাতররযরি: সরকাতর িে্ 

তকন সাংবাি তিররানারে: 
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● োররি বারের অবস্থা সম্পরকণ তকন্দ্রীয পতররবি প্রতিেন্ত্রী অতিনী ক়ু োর তচৌরবর তলাকসোয তপি করা 
একতে প্রতিরবিন অন়ুসারর, গি 3 বিরর োররি বারের েৃি়ু ্র সাংখ্া তবর়ে িাুঁত়েরযরি 329-এ।

 

েূল তবষযসেূহ: 

● সরকাররর প্রকাতিি িে্ অন়ুসারর, 2019 সারল, োররি 96তে বাে োরা তগরি, 2020 সারল, 106তে 
বাে োরা তগরি, ত খারন 2021 সারল বারের েৃি়ু ্র সাংখ্া তবর়ে 127-এ িাুঁত়েরযরি। 

● সরকাতর িে্ অন়ুসারর, োররি তচারাতিকাররর েেনা করে এরসরি, এবাং তিকাররর োেলার সাংখ্া 
2019 সারল 17তে তেরক 2021 সারল 4-এ তনরে এরসরি। 

● বিণোরন োররি তোে বারের সাংখ্া 2,967। 
● বাে রযার র্ন্ সরকার কিৃণক গৃহীি উরি্াগ: 
1. M-STrIPES App 

M-STrIPES  (বারের র্ন্ েতনেতরাং তসরস্টে - ইনরেনতসে তসতকউতরতে অ্ান্ড ইরকালতর্ক্াল স্ট্াোস) হল 
একতে অ্াপ-তেতিক েতনেতরাং তসরস্টে,  া 2010 সারল NTCA বারা োরিীয বাে সাংরযরর্র র্ন্  চাল়ু করা 
হরযতিল, এই তসরস্টেতে তফল্ড ে্ারনর্াররির েহরলর িীব্রিা এবাং স্থাতনক কোররর্ তনরীযর্ কররি সযে 
করর এবাং সাহা ্ করর। 

2. প্ররর্ক্ট োইগার 
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● 1973 সারল উিরাখরের তর্ে কররবে ন্ািনাল পারকণ ইতিরা গান্ধী সরকার প্ররর্ক্ট োইগার শুরু 
কররতিরলন। 

● প্ররর্ক্ট োইগার প্রােতেকোরব তর্ে কররবে, োনস, রর্েরভার, তসেতলপাল, বতিপ়ুর, পালারেৌ, 
স়ুিরবন, তেলোে এবাং কানহা র্ািীয উি্ারন বাস্তবাতযি হরযতিল, ত খারন বিণোরন তিরির 2% 
এরও তবতি এলাকা প্ররর্ক্ট োইগাররর অধীরন স়ুরতযি। 

3. তবতেন্ন প্রর্াতির উতিি ও প্রার্ীর স়ুরযার র্ন্ 1972 সারল সরকার কিৃণক বন্প্রার্ী স়ুরযা আইন পাস 
হয। 

সূত্র: Business Standard 

                  গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রতিরযা 

প্রতিরযা েন্ত্ররকর iDEX-DIO উিাবরনর র্ন্ িার 100 িে চ়ু তি স্বাযর করল 

তকন সাংবাি তিররানারে: 

● iDEX নি়ু ন তিতিরি Pacify Medical Technologies Pvt Ltd নারে একতে সাংস্থার সারে িার 100 
িে চ়ু তি স্বাযর করল।
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েূল তবষযসেূহ: 

● 2018 সারলর এতপ্রল োরস, প্র ়ুতিগি উিাবরনর র্ন্ প্রধানেন্ত্রী নররন্দ্র তোতি প্রতিরযা েন্ত্ররকর প্রধান 
তহসারব iDEX (ইরনারেিন ফর তিরফন্স এতেরলন্স) নারে একতে প্রকল্প চাল়ু কররতিরলন। 

● iDEX-এর লয্ স্টােণ-আপরির উৎসাতহি করা এবাং িারির প্রতিরযা ও েহাকাি প্র ়ুতিরি তকা-
তিরযিান এবাং তকা-তিরেলেরেরন্টর র্ন্ একতে প্ল্্ােফেণ প্রিান করা। 

● iDEX-তক সরকার বারা সাংজ্ঞাতযি করা হরযরি ত  এতে "োরিীয তসনাবাতহনীর আধ়ুতনকীকররর্র র্ন্ 
প্র ়ুতিগিোরব উন্নি সোধান প্রিারনর র্ন্ উিাবক এবাং উরি্ািারির র্ত়েি করর প্রতিরযা ও 
েহাকারির উিাবন এবাং প্র ়ুতি উন্নযরনর প্রচাররর র্ন্ একতে  ইরকাতসরস্টে"। 

● তকাম্পাতন আইন 2013 এর ধারা 8 অন়ু াযী একতে 'অলাের্নক তকাম্পাতন’iDEX  প্রতিরযা উিাবন 
সাংস্থা বারা অেণাযন এবাং পতরচাতলি হয। iDEX-এর প্রতিষ্ঠািা সিস্ হল তিরফন্স পাবতলক তসক্টর 
আন্ডাররেতকাংস তহি়ুস্তান অ্াররানতেে তলতেরেি (HAL) এবাং োরি ইরলকট্রতনে তলতেরেি (BEL)। 

সূত্র: Business Standard 

হান ক়ু যাাং সােতরক েহ়ো 2022 

তকন সাংবাি তিররানারে: 

● 2022 সারলর 25 র়্ুলাই তেরক 2022 সারলর 29 র়্ুলাই প ণন্ত হান ক়ু যাাং সােতরক েহ়োর তবিীয প ণায 
পতরচাতলি হরব, ত খারন িাইওযারনর সােতরক বাতহনীর সকল িাখা অাংিগ্রহর্ করররি। 
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েূল তবষযসেূহ: 

● হান ক়ু যাাং অন়ুিীলন হল িাইওযান তসনাবাতহনীর সেস্ত িাখা এবাং িাইওযান, তকনরেন, তপাংহু এবাং 
োিস়ুরি এর তরর্ােণ তফারসণর একতে বাতষণক সােতরক েহ়ো। 

● 1984 সারলর 23 তি এতপ্রল হান ক়ু যাাং সােতরক েহ়োতে প্রেে আতেণ তর্নাররল হাউ তপই-সান 
(িৎকালীন তচফ অফ ি্ তর্নাররল স্টাফ) বারা পতরচাতলি হরযতিল। 

● এতে 1984 সাল তেরক প্রতি বির পতরচাতলি একতে বাতষণক সােতরক েহ়ো। 

● হান ক়ু যাাং সােতরক েহ়োর েূল উরেি্ হরে বাতহনীর সােতগ্রক প্রতিরযা সযেিা বৃতি করা এবাং 
চীরনর তপপলস তলবাররিন আতেণর একতে আিেরর্র সেয প্রস্তুতি তোকারবলা করা। 

● িাইওযান একতে স্বাযিিাতসি বীপ, তকন্তু িাইওযানরক চীরনর যেিাসীন কতেউতনস্ট পাতেণ বারা চীনা 
অঞ্চল বরল িাতব করা হয, চীরনর উরেি্ তনরয িেবধণোন উরবরগর কাররর্ 2022 সারল হান ক়ু যাাং 
সােতরক েহ়োর গুরুত্ব িাইওযারনর কারি অি্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ।  

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ প়ুরস্কার 

ইউরিরনর তপ্রতসরিন্টরক উইনস্টন চাতচণল তলিারতিপ অ্াওযািণ 

তকন সাংবাি তিররানারে: 

● ইউরিরনর তপ্রতসরিন্ট েরলাতিতের তর্রলনতস্করক উইনস্টন চাতচণল তলিারতিপ অ্াওযািণ প্রিান কররন 
তব্রতেি প্রধানেন্ত্রী বতরস র্নসন। 
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েূল তবষযসেূহ: 

● ইউরিরন রাতিযার আগ্রাসরনর সেয বীরত্বপূর্ণ ল়োইরযর র্ন্ েরলাতিতের তর্রলনতস্করক এই প়ুরস্কার 
তিওযা হরযরি। 

● বতরস র্নসরনর লন্ডন অতফরস অন়ুতষ্ঠি একতে অন়ুষ্ঠারনর সেয েরলাতিতের তর্রলনতস্করক োচ়ু ণযাল 
তোরি উইনস্টন চাতচণল তলিারতিপ অ্াওযািণ প্রিান করা হয। 

● উইনস্টন চাতচণল তলিারতিপ অ্াওযািণ 2006 সারল প্রতিতষ্ঠি হরযতিল, প্রেে উইনস্টন চাতচণল 
তলিারতিপ অ্াওযািণতে 2006 সারল তপ্রন্স চালণস, প্রািন োতকণন পররাষ্ট্রেন্ত্রী ে্ারিতলন আলব্রাইে এবাং 
প্রািন তব্রতেি প্রধানেন্ত্রী োগণাররে ে্াচার এবাং র্ন তের্ররক তিওযা হরযতিল। 

● স্ার উইনস্টন চাতচণল তিরলন একর্ন তব্রতেি রার্নীতিতবি, তলখক এবাং বসতনক, ত তন তবিীয 
তবি ়ুরির সেয 1951 তেরক 1955 সাল প ণন্ত  ়ুিরারর্্র প্রধানেন্ত্রী তহরসরব িাতযত্ব পালন 
কররতিরলন, প়ুরস্কারতে 2006 সারল িাুঁর সোরন প্রতিতষ্ঠি হরযতিল। 

● স্ার উইনস্টন চাতচণল তিরলন একর্ন অেণননতিক উিারপন্থী এবাং সাম্রার্্বািী তনিা এবাং িার 
রার্ননতিক র্ীবরনর তবতিরোগ সেয কনর্াররেতেে পাতেণর সিস্ তহরসরব িাতযত্ব পালন কররন। 

সূত্র: Business Standard 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: তখলাধ়ুলা 
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তপতে তসন্ধ়ু  2022 বাতেণাংহাে কেনওরযলে তগেরসর র্ন্ োররির পিাকাবাহী তহসারব েরনানীি হরযরিন 

তকন সাংবাি তিররানারে: 

● অতলতম্পক পিক তবর্যী তপতে তসন্ধ়ু রক বাতেণাংহারে অন়ুতষ্ঠি কেনওরযলে তগেস 2022-এর উরবাধনী 
অন়ুষ্ঠারনর র্ন্ োরিীয িরলর পিাকাবাহক করা হরযরি। 

 

েূল তবষযসেূহ: 

● এর আরগ, অরস্ট্রতলযার তগাল্ড তকারস্ট অন়ুতষ্ঠি 2018 কেনওরযলে তগেরসর উরবাধনী অন়ুষ্ঠারন তপতে 
তসন্ধ়ু রক োরিীয িরলর পিাকাবাহী করা হরযতিল। 

● 28 র়্ুলাই তেরক 8 আগস্ট প ণন্ত, ইাংল্ারন্ডর বাতেণাংহাে 2022 কেনওরযলে তগেরসর আরযার্ক হরব। 

● 2022 কেনওরযলে তগেস আন়ুষ্ঠাতনকোরব XXII কেনওরযলে তগেস নারে পতরতচি এবাং বাতেণাংহাে 
2022 নারে পতরতচি। 

● কেনওরযলে তগেস কেনওরযলরের সিস্রির র্ন্ আন্তর্ণাতিকোরব আরযাতর্ি একতে বহু-িী়ো 
ইরেন্ট। 

● এতে িৃিীযবাররর েরিা কেনওরযলে তগেরসর আরযার্ক ইাংল্ান্ড, এর আরগ কেনওরযলে তগেস 
2002 সারল এবাং 1934 সারল ইাংল্ান্ড আরযাতর্ি হরযতিল। 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com   
 
 
 

● 1930 সারল কানািার হ্াতেল্টরন প্রেে কেনওরযলে তগেস অন়ুতষ্ঠি হয।  

সূত্র: The Times of India 

2022 তবি অ্ােরলতেে চ্াতম্পযনতিরপ োরি 33 িে স্থারন ররযরি 

তকন সাংবাি তিররানারে: 

● োতকণন  ়ুিরারষ্ট্রর ইউতর্ন এবাং ওররগরন অন়ুতষ্ঠি তবি অ্ােরলতেে চ্াতম্পযনতিরপর 18 িে 
সাংস্করর্তে তিষ হরযরি, োরি একতে পিক তনরয পরযন্ট তেতবরলর 33 িে স্থারন ররযরি। 

 

েূল তবষযসেূহ: 

● ওযাল্ডণ অ্ােরলতেে চ্াতম্পযনতিপ 2022 এর 18 িে সাংস্করর্ ইউতর্ন, ওররগন, ইউনাইরেি তস্টেস 
(োতকণন  ়ুিরাষ্ট্র) এর তহওযািণ তফল্ড, ওররগন তবিতবি্ালরযর ক্াম্পারস অন়ুতষ্ঠি হরযতিল। 

● অ্ােরলতেরের তবি চ্াতম্পযনতিপ প্রেেবাররর েরিা োতকণন  ়ুিরারষ্ট্র অন়ুতষ্ঠি হরযতিল,  খন এতে 
তবিীযবার উির আরেতরকায অন়ুতষ্ঠি হরযতিল। 

● ইউএসএ ট্র্াক অ্ান্ড তফল্ড (USATF) এবাং তবি অ্ােরলতেে বারা এই বির তবি অ্ােরলতেে 
চ্াতম্পযনতিপ আরযার্ন করা হরযতিল। 

● এবাররর তবি অ্ােরলতেে চ্াতম্পযনতিরপর ে্াসকে হল "তলরর্ন্ড ি্ উইাংফ়ু ে"। 
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● এই বির তবি অ্ােরলতেে চ্াতম্পযনতিরপ, োতকণন  ়ুিরাষ্ট্র 33তে পিক তনরয পািরিরির তেতবরল 
এতগরয ররযরি, ত খারন ইতেওতপযা, র্্াোইকা, তকতনযা এবাং চীন 10তে পিক তনরয তেতবরলর তবিীয, 
িৃিীয এবাং চি়ু েণ স্থারন ররযরি। 

● এই বির তবি অ্ােরলতেে চ্াতম্পযনতিরপ োরি 1তে পিক তনরয 33িে স্থারন ররযরি, ত খারন চীন, 
র্াপান এবাং কার্াখস্তারনর তপিরন এতিযার তিিগুতলর েরধ্ োরি চি়ু েণ স্থারন ররযরি৷ 

● 2022 সারলর তবি অ্ােরলতেে চ্াতম্পযনতিরপ োররির তরৌপ্ পিক তর্রিতিল নীরর্ তচাপ়ো। 

● তবি অ্ােরলতেে চ্াতম্পযনতিরপর 19 িে সাংস্করর্ 2023 সারল হারেতর বারা আরযাতর্ি হরব। 

সূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ তিবস 

তবি তহপাোইতেস তিবস 2022 

তকন সাংবাি তিররানারে: 

● োইরাল তহপাোইতেস সম্পরকণ সরচিনিা বৃতির লরয্ প্রতি বির 28 র়্ুলাই তবি তহপাোইতেস তিবস 
পালন করা হয। 

 

েূল তবষযসেূহ: 

● এই বিররর তবি তহপাোইতেস তিবস 2022-এর তেে হল "Bringing Hepatitis Care Closer to 
You"। 
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● তবতেন্ন কাররর্ প্রিাহ বা জ্বালা সহ  কৃরির ত  তকারনা প্রিাহরক তহপাোইতেস বরল। 

● তহপাোইতেস প্রধানি A, B, C, D, এবাং E সহ "তহপারোট্রতপক" (তলোর-তনরিণতিি) োইরাসগুতলর 
একতে গ্রুপ বারা সৃষ্ট হয। 

● তহপাোইতেস তবরির একোত্র সাংিােক তরাগ  ার েৃি়ু ্র হার বা়েরি। 

● তহপাোইতেস B োইরাসতে তনারবল প়ুরস্কার তবর্যী তবজ্ঞানী িঃ বারুচ ব্ল়ুেবাগণ বারা আতবষৃ্কি হরযতিল 
এবাং িার র্ন্মতিরনর স্মররর্ 2008 সাল তেরক প্রতি বির তবি তহপাোইতেস তিবস পাতলি হয। 

● োররি োইরাল তহপাোইতেস, তহপাোইতেস োইরাস A এবাং E বারা সৃষ্ট, োররি একতে প্রধান 
র্নস্বাস্থ্ সেস্া তহসারব ররয তগরি, তবিব্াপী প্রায 354 তেতলযন োন়ুষ তহপাোইতেস B এবাং C তি 
আিান্ত। 

● তহপাোইতেরসর লযর্গুরলা হরলা প্রধানি তলোর ফ়ু রল  াওযা, প্রস্রারবর কালরচ রাং, তপরে ব্ো, য়ু ধা 
ও িৃষ্ণা করে  াওযা, হঠাৎ ওর্ন করে  াওযা, তচাখ হল়ুি হরয  াওযা, জ্বর, এবাং বতে ও তপে ফ়ু রল 
 াওযা ইি্াতি। 

সূত্র: Indian Express 
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