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         Daily Current Affairs 01st August  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: জাতীয় 
মুম্বাইযয় শুরু হল চাবাহার দিবযের েযেলন 

কেন েংবাযি: 

● মুম্বইয়ে চাবাহার দিবযের েযেলযের উযবাধে করযলে ককন্দ্রী়ে জাহাজমন্ত্রী েববােন্দ কোযো়োল এবং জাহাজ প্রদিমন্ত্রী 

শ্রীপি োয়েক।

 
মূল দবষয়েমূহ: 

● মুম্বাইয়ে অেুদিি চাবাহার দিবযের উযবাধেী অেুিাযে কাজাখস্তাে, ইরাে, িাদজদকস্তাে, দকরদিজস্তাে, উজযবদকস্তাে, 

িুকব যমদেস্তাে এবং আফিাদেস্তাযের দবদিষ্ট বযদিরা উপদিি দিযলে। 
● 2016 োযলর কম মাযে ভারি, ইরাে এবং আফিাদেস্তাযের বারা একটি দিপক্ষী়ে চুদি স্বাক্ষদরি হয়েদিল, যার 

মাধযযম  চাবাহার বন্দর বযবহার কযর োমুদিক পদরবহযের জেয একটি আঞ্চদলক ককন্দ্র দহোযব ইরাযে একটি ট্রােদজট 

এবং পদরবহে কদরয ার িাপযের পদরকল্পো করা হয়েদিল। 
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● চাবাহার বন্দর ওমাে উপোিযর অবদিি, যা ইরাযের িদক্ষণ-পূবব উপকূযল অবদিি। 
● চাবাহার বন্দর ভারযির পদিম উপকূলযক ইরাযের িদক্ষণ উপকূযলর োযে েংযুি কযরযি। 
● ইরাে চাবাহার বন্দরযক বাদণজযমুি অঞ্চল দহোযব ক াষণা কযরযি। 
● চাবাহার বন্দরটি ভারযির োযে েংযযািকারী আন্তজব াদিক উত্তর-িদক্ষণ পদরবহে কদরয ার কেটও়োযকব রও একটি 

অংি। 
● চাবাহার বন্দরটি ভারযির কাযি রাজনেদিকভাযবও গুরুত্বপূণব কারণ চীে ও়োে কবল্ট ও়োে করা  প্রকযল্পর অধীযে িার 

দেজস্ব কবল্ট অযান্ড করা  ইদেদিয়েটিভযক দ্রুি অগ্রের করযি এবং চাবাহার বন্দরটির দবকল্প দহোযব পাদকস্তাযে চীযের 

দবদেয়োযি কিা়োির বন্দর িয়ে কিালা হযে। 

েূত্র: Economic Times 

োদগণল যুদ্ধ: োরদগল কেক্টযরর দ্রাযে পযয়ন্ট 5140-এর নাম কিওয়া হযয়যে গান দহল 

কেন েংবাযি: 

● ভারিী়ে েিস্ত্র বাদহেীর দবজ়ে উিযাপে করার জেয এবং 'অপাযরিে দবজ়ে'-এ সেেযযির েযববাচ্চ আত্মিযাযির প্রদি 

শ্রদ্ধা জাোযোর জেয েরকাযরর পক্ষ কেযক কাদিবযলর িাযের 'পয়েন্ট 5140'-কক 'িাে দহল' োমকরণ করা হয়েযি।

 
মূল দবষয়েমূহ: 
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● লািাযখর কাদিবযলর িুষারম়ে দিখযর পাদকস্তাদে সেেযযির োযে প্রা়ে দিে মাে িী ব যুযদ্ধর পর1999 োযলর 26কি 

জুলাই ভারিী়ে কেোবাদহেী দবজ়ে ক াষণা কযরদিল। 
● লািাযখর কাদিবযল পাদকস্তাযের কাি কেযক পয়েন্ট 5140 িখল করার জেয কয দমিে শুরু হয়েদিল িার োম দিল 

'অপাযরিে দবজ়ে'। 
● 1999 োযল, ভারি ও পাদকস্তাে পারস্পদরকভাযব িাদন্তপূণবভাযব কাশ্মীর েমেযা েমাধাযের জেয লাযহার চুদি 

স্বাক্ষর কযরদিল, দকন্তু পাদকস্তাদে কেোরা অপাযরিে বিযরর অধীযে দে়েন্ত্রণ করখার (LOC) ভারিী়ে অংযি 

অেুপ্রযবি শুরু কযর। এটি ভারিী়ে কেোবাদহেী অপাযরিে দবজয়ের মাধযযম কিষ কযরদিল। 
● আটিব লাদর করদজযমযন্টর পযক্ষ আটিব লাদরর মহাপদরচালক কলফযটেযান্ট কজোযরল টি.কক. চাওলা পুষ্পস্তবক অপবণ 

কযরে। 
● পয়েন্ট 5140 দিল টযলাদলং কমযেযের েযববাচ্চ িত্রু ফাাঁ দ়ে যা কযাযেে দবক্রম বািার কেিৃযত্ব 20কি জুে ভারিী়ে 

কেোবাদহেী বারা িখল করা হয়েদিল। 

েূত্র: The Hindu 

                   গুরুত্বপূর্ণ খবর: রাজয 
কেঙ্কাইয়া নাইডুর োে কেযে "কেদেযডন্টে োলারে"কপল তাদমলনাডু পুদলশ 

কেন েংবাযি: 
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● িাদমলো়েুর মুখযমন্ত্রী এম কক স্ট্যাদলে িাদমলো়েু পুদলযির হাযি দবখযাি "কপ্রদেয ন্টে কালারে" িুযল দিযলে।

 
মূল দবষয়েমূহ: 

● িাদমলো়েু পুদলি কিযির কয়েকটি পুদলি দবভাযির মযধয একটি যারা  "কপ্রদেয ন্টে কালারে" েোযে ভূদষি 

হয়েযি। 
● িাদমলো়েু পুদলি প্র়োি িাদমলো়েু কেিা এম. করুণাদেদধর েম়ে  2009 োযলর 19কি আিস্ট্ এই  স্বীকৃি 

কপযলও, দকন্তু িখে িাদমলো়েু পুদলিযক এই েোে কিও়ো হ়েদে। 
● েযেলযের েম়ে, মুখযমন্ত্রী রাযজয আইে প্রয়োিকারী কমবকিব াযির জেয আবােযের দবকল্প প্রিাযের জেয িাদমলো়েু 

প্রিােযের প্রিংো কযরে। 
● েযেলযে রাজয দবপযব়ে কমাকাদবলা বাদহেী, কমাযন্ডা, ককাস্ট্াল দেদকউদরটি গ্রুপ এবং েীলদিদর পুদলযির পক্ষ কেযক 

উপরাষ্ট্রপদি ও মুখযমন্ত্রীযক িা ব  অব অোর প্রিাে করা হ়ে। 
● কবঙ্কাই়ো োই ু িাদমলো়েুর মুখযমন্ত্রী এম কক স্ট্যাদলেযক 'কপ্রদেয ন্ট মাকব ' উপহার কিে। 
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● 'কপ্রদেয ন্ট মাকব ' হল কিযির জেয কমপযক্ষ 25 বিযরর বযদিক্রমী পদরযষবার স্বীকৃদিস্বরূপ কয ককােও 

োমদরক/রাষ্ট্রী়ে পুদলিযক কিও়ো েযববাচ্চ েোে। এই েোে বীরত্ব, োহে, প্রদিশ্রুদি, কপিািাদরত্ব, েিিা এবং 

মােবিার কেবার মযোভাবযক প্রদিফদলি কযর। 

েূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: স্বাস্থ্য 
কিযশর মাদঙ্কপক্স পদরদস্থ্দত পযণযবক্ষযর্র জনয কেন্দ্রীয় েরোর এেটি টাস্ক ক ােণ গঠন েযরযে 

কেন েংবাযি: 

● কিযি মাদঙ্কপযের পদরদিদি পযবযবক্ষযণর জেয ককন্দ্রী়ে েরকার একটি টাস্কযফােব িঠে কযরযি। 

 
মূল দবষয়েমূহ: 

● েরকার কিৃব ক িঠিি টাস্ক কফােব ভারযি করাি দেণবয়ের েুদবধা েম্প্রোরণ এবং মাদঙ্কপযের টিকা আদবষ্কাযরর দবষয়ে 

েরকারযক দেযিব িো প্রিাে করযব। 
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● টাস্ক কফাযেবর কেিৃযত্ব োকযবে  াাঃ দভ কক পল, েিেয, NITI আয়োি, এবং ককন্দ্রী়ে স্বািয মন্ত্রযকর েদচব এবং 

ফামবা ও বায়োযটক দবভাযির েিেয েহ এর অেযােয েিেযরা। 

● বিব মাযে, ভারযি মাদঙ্কপযের চারটি ককে দরযপাটব  করা হয়েযি, যার মযধয দিেটি ককরালা়ে এবং একটি দিদিযি 

দরযপাটব  করা হয়েযি। 

● দবশ্ব স্বািয েংিার মযি, 78টি কিযি 18,000-এর কবদি মাদঙ্কপযের  টো  যটযি। 

● মাদঙ্কপে একটি ভাইরাল জুযোটিক করাি যা বােযরর গুটিবেযন্তর মযিা একটি করাি দহোযব স্বীকৃি। 

● মাদঙ্কপে োইযজদর়ো়ে একটি িােী়ে করাি দহযেযব দচদিি হয়েযি। 

● মাদঙ্কপে ভাইরাে পেদভদরয  পদরবাযরর অযেবাপেভাইরাল িযণর েিেয। 

● মাদঙ্কপে প্রেম দরযপাটব  করা হয়েদিল 1958 োযল, কযগা িণিাদন্ত্রক প্রজািযন্ত্রর বােযর এবং 1970 োযল মােুযষর 

মযধয। 

● 2017 োযল, োইযজদর়ো েববযিষ দেদিি হও়ো মামলার 40 বির পর েবযচয়ে ব়ে েদেভুি প্রাদুভব াযবর েেুখীে 

হয়েদিল। 

েূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: েদতরক্ষা 
তৃতীয় োরত-দেযয়তনাম দিপাদক্ষে োমদরে মহডা "East VINBAX 2022" হদরয়ানায় শুরু হযয়যে 

কেন েংবাযি: 

● দভয়েিোম-ভারি দবপাদক্ষক োমদরক মহ়ো Ex VINBAX - 2022-এর িৃিী়ে েংস্করণ হদর়োোর চণ্ডীমদন্দযর 

শুরু হয়েযি। 
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মূল দবষয়েমূহ: 

● এে দভেবযাে - 2022 অেুিীলে এটি 2019 োযল দভয়েিোযম অেুদিি ভারযির োযে প্রেম দবপাদক্ষক োমদরক 

অেুিীলযের একটি দেক্যয়োল। 

● দবপাদক্ষক মহ়োর আযির েংস্করণগুদল কেযক বদধবি েুযযাি েহ একটি কক্ষি প্রদিক্ষণ অেুিীলে দহোযব এে দভেবযাে 

- 2022 এর পদরচালো পারস্পদরক আিা, এবং আন্তাঃকাযবযযািযিা এবং ভারিী়ে কেোবাদহেী এবং দভয়েিোম 

দপপলে আদমবর মযধযও েহা়েক হযব৷ েযববাত্তম অেুিীলেগুদল ভাি কযর কেও়োর কক্ষযি েহা়েিা প্রিাে করযব। 

● Ex VINBAX - 2022 অেুিীলেটি উভ়ে পযক্ষর সেেযযির কযৌে অেুিীলযের মাধযযম এযক অপযরর োমাদজক 

ও োংসৃ্কদিক ঐদিহয েম্পযকব  জাোর েুযযািও কিযব। 

● এে দভেবযাে - 2022 মহ়ো়ে, ভারিী়ে কেোবাদহেীর প্রদিদেদধত্ব করযিে 105 ইদিদে়োর করদজযমযন্টর সেেযরা। 

● প্রািে VINBAX - 2022 অেুিীলযের েম়ে মােদবক েহা়েিা এবং দুযযবাি িাণ প্রিিবেী এবং েরিাম প্রিিবে 

এিা়োও কিিী়ে েমাধাে বযবহার কযর প্রাকৃদিক এবং মেুষযেৃষ্ট দুযযবাযির েম়ে উদ্ধার ও িাণ কাযবক্রম পদরচালো 

করার ভারযির ক্ষমিা প্রিিবে করযব। 

েূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: দবজ্ঞান ও েযুদি 
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পৃদেবীর েবযচযয় কোট দিন: 24 ঘন্টারও েম েমযয় েমূ্পর্ণ ঘূর্ণন 

কেন েংবাযি: 

● 24  ন্টার কচয়ে 1.59 দমদলযেযকন্ড কম েময়ে একটি েমূ্পণব দবেব আবিব ে করার জেয পৃদেবী একটি েিুে করক ব  

িাপে কযরযি। 

 
মূল দবষয়েমূহ: 

● পৃদেবীর িার  ূণবে েমূ্পণব করযি, 24  ন্টা েময়ের কচয়ে 1.47 দমদলযেযকন্ড েম়ে কম কলযিযি। 

● পৃদেবীর  ূণবযের বদধবি িদির কারণ এখেও দবজ্ঞােীযির কাযি অজাো, যদিও দবজ্ঞােীরা এটিযক মহাোিযরর অভযন্তরীণ 

বা বাইযরর স্তর, কজা়োর-ভাটা এবং জলবা়েু পদরবিব যের প্রদক্র়োযক িা়েী কযরযিে। 

● দকিু দবজ্ঞােীর মযি, পৃদেবীর  ূণবযের বদধবি িদির কারণ পৃদেবীর কভৌিদলক কমরুগুদলর উপদরভাযির িদির োযে 

েম্পদকব ি হযি পাযর, যা "চযান্ডলার'ে ও়োবল" োযম পদরদচি। 

● এি উচ্চ িদিযি পৃদেবীর  ূণবে কেদিবাচক দলপ বার দেবন্ধে করযি পাযর। 

● কেদিবাচক দলপ কেযকন্ড ইযলকট্রদেক িযাযজট কযমে স্মাটব যফাে, কদম্পউটার এবং অেযােয কযািাযযাি দ ভাইে বা 

দেযস্ট্যমর জেয দবভ্রাদন্তকর ফলাফল হযি পাযর। 

● পৃদেবী বিযরর েবযচয়ে কিাট দিে 29 জুলাই করক ব  কযর। 
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● এর আযি, 19 জুলাই 2020-এ পৃদেবী বারা দ্রুিিম  ূণবে েম্পন্ন হয়েদিল, কযখাযে পৃদেবীর1.47 দমদলযেযকন্ড 

েম়ে কম কলযিদিল। 

েূত্র: Dainik Bhaskar 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: কখলাধুলা 
পযাদরে অদলদম্পে 2024-এর অদ দেয়াল কলাগান দহোযব 'কগমে ওয়াইড ওযপন' উযমাচন েরা হযয়যে 

কেন েংবাযি: 

● 2024 পযাদরে অদলদম্পযকর আয়োজকরা িাযির অদফদে়োল কলািাে দহোযব "কিমে ও়োই  ওযপে" উযমাচে 

কযরদিযলে। 

 
মূল দবষয়েমূহ: 

● 2024 োযলর গ্রীষ্মকালীে অদলদম্পক 26 জুলাই কেযক 11 আিস্ট্, 2024 পযবন্ত অেুদিি হযব। 

● পযাদরে অদলদম্পযকর আয়োজকরা অদলদম্পক এবং পযারাদলদম্পকগুদল "দ্রুি", "উচ্চির" এবং "িদিিালী" - কেইোযে 

"আযরা অন্তভুব ি, আরও ভাই, আরও েুন্দর" হযব প্রদিশ্রুদি দিয়ে একটি দভদ ও েহ িাযির অদফদে়োল কলািাে প্রকাি 

কযরযি৷ 

● 2024 পযাদরে অদলদম্পযক ক্রী়োদবিরা 32টি কখলা়ে কমাট 329টি ইযভযন্ট প্রদিবদিিা করযব। 
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● পযাদরে 2024 োযল িৃিী়েবাযরর মযিা গ্রীষ্মকালীে অদলদম্পযকর আয়োজে করযব, যা 1924 োযলর পযাদরে 

কিমযের িিবষবও। 

● ফ্রাযের রাজধােী পযাদরে 1900 োযল আধুদেক অদলদম্পক কিমযের দবিী়ে েংস্করযণর আয়োজক িহরও দিল। 

● আন্তজব াদিক অদলদম্পক কদমটি 23 জুে 1894 োযল প্রদিদিি হয়েদিল, যার েির িফির েুইজারলযাযন্ডর লুোযে 

দিল। 

● আন্তজব াদিক অদলদম্পক কদমটির েভাপদি হযলে টমাে বাখ। 

েূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ বই 
দমযশল ওবামা তার দিতীয় বই 'The Light We Carry' েোশ েযরযেন। 

কেন েংবাযি: 

● যুিরাযষ্ট্রর োযবক ফাস্ট্ব  কলদ  দমযিল ওবামার দবিী়ে বই 'The Light We Carry: Overcoming in 

Uncertain Times' প্রকাদিি হয়েযি। 
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মূল দবষয়েমূহ: 

● যুিরাযষ্ট্রর োযবক ফাস্ট্ব  কলদ  দমযিল ওবামার দবিী়ে বই 'The Light We Carry: Overcoming in 

Uncertain Times' প্রকাদিি হযব 2022 োযলর 15 েযভম্বর। 

● The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times বইটি দবযশ্বর 27টি কিযির 14টি 

ভাষা়ে প্রকাদিি হযব। 

● The Light, We Carry: Overcoming in Uncertain Times-এ, 58 বির ব়েেী দমযিল 

একজে মা, কময়ে, স্ত্রী, বনু্ধ এবং ফাস্ট্ব  কলদ  দহোযব িার অদভজ্ঞিার উপর দভদত্ত কযর পদরবিব যের োযে খাপ 

খাইয়ে কেও়োর কেযক দিদে কয অভযাে এবং েীদিগুদল দিযখদিযলে িা ভাি কযর দেয়েযিে।  

● দমযচযলর আেন্ন বই The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times প্রকাদিি 

হযব। 
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● এর আযি 2018 োযল িার প্রেম বই 'Becoming' বযাপক জেদপ্র়েিা লাভ কযর, যা দিল একটি সৃ্মদিকো 

এবং বইটি 50 টি ভাষা়ে প্রকাদিি হ়ে। 

● দমযিল িদক্ষণ দিকাযিাযি কবয়ে ওযঠে, িার বাবা দিযলে একজে ও়োটার পাযন্টর কমবচারী এবং িার মা দিযলে 

একজে সু্কল কেযক্রটাদর। দমযচল দপ্রেটে দবশ্বদবিযাল়ে এবং হাভব া ব  ল সু্কল কেযক স্নািক হে। 

েূত্র: Navbharat Times 
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