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Daily Current Affiars 03th August 2022 

গুরুত্বূর্ণ খফয: জাতীয় 

ইস্পাত ভন্ত্রর্ারয় সককন্ডারয ইস্পাত খাকতয জনয একরি উকদষ্টা করভরি গঠন কযর 

সকন ংফাদ রকযানাকভ : 

● সফাভরযক রফভান রযফন ও ইস্পাত ভন্ত্রী সজযারতযারদতয ররিয়ায বারতকত্ব ইস্পাত ভন্ত্রক সককন্ডারয ইস্পাত 
খাকতয একরি উকদষ্টা করভরি গঠন কযর।

 

ভূর রফলয়ভূ: 

● নফগরঠত উকদষ্টা করভরি ইস্পাত খাত ংক্রান্ত রফলয়গুকরা রনকয় আকরাচনা কযকফ, রফকল ককয সককন্ডারয 
ইস্পাত রকেয ংস্কাকযয রফলকয়। 

● করভরিয প্রথভ বা 8ই আগস্ট অনুরিত কফ সমখাকন ভস্ত সস্টককাল্ডাযকদয কাছ সথকক ইনুিগুররককও আভন্ত্রর্ 
জানাকনা কফ, মায াাকময দ্রুত কামণকযী কয়ন্টগুরর রচরিত কযা সমকত াকয এফং ীঘ্রই ভাধান কযা সমকত 
াকয। 

● ইস্পাত ভন্ত্রীয াাার, উকদষ্টা করভরিকত যকয়কছ অর ইরন্ডয়া ইন্ডাকন পাকনণ অযাকারকয়ন, স্পঞ্জ আয়যন 
ভযানুপযাকচাযাণ অযাকারকয়ন, ইনরস্টরিউি পয সস্টইনকর রস্টর সেকবরকভন্ট অযাকারকয়ন, অযারয় রস্টর 
সপ্রারেউায অযাকারকয়ন, রস্টর রয-সযারায অযাকারকয়ন, সসরি ভযানুপযাকচাযাণ অযাকারকয়ন, ইরন্ডয়ান 
সপকযা, অযারয় সপ্রারেউায অযাকারকয়ান ইতযারদ প্ররতরনরধযা। 
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● ইস্পাত ভন্ত্রক উকদষ্টা করভরি সথকক আা উকেখকমাগয ইনুিগুররয াকথ সককন্ডারয ইস্পাত খাকতয জনয 
প্রকয়াজনীয় নীরত প্রর্য়ন কযায রক্ষ্য যাখা কয়কছ। 

● সককন্ডারয ইস্পাত উৎাদনকাযীযা গাণস্থ্য ইস্পাত রকেয একরি গুরুত্বূর্ণ উাদান, রকন্তু সদকয ইস্পাত 
উৎাদকন তাকদয অং ফছকযয য ফছয ধকয তীব্রবাকফ হ্রা সকয়কছ। 

● 2015 াকর, ভাধযরভক ইস্পাত রকেয উৎাদন সদকয সভাি ইস্পাত উৎাদকনয 55% সথকক ভাত্র 40%-এ সনসভ 
এককছ। 

ূত্র: Livemint 

বাযতীয় বালা প্রমুরিয প্রচাকযয জনয IIT-M দ্বাযা রনকরকারন সকন্দ্র স্থ্ান কযা র 

সকন ংফাদ রকযানাকভ : 

● একরি াভারজক প্রবাফ ততরযয রকক্ষ্য বাযতীয় প্রমুরিয অফস্থ্া প্রচাকযয  জনয ইরন্ডয়ান ইনরস্টরিউি অপ 
সিককনাররজ ভাদ্রাজ দ্বাযা ‘Nelekani Center in AI4India’ চারু কযা র।

 

ভূর রফলয়ভূ: 

● নন্দন রনকরকারন দ্বাযা উকদ্বাধন কযা, সকন্দ্ররি সযারর্ী এফং নন্দন রনকরকারন দ্বাযা ভরথণত। 
● রনকরকারন সককন্দ্রয উকদ্বাধনী অনুিাকন, ছাত্র, গকফলক এফং স্টািণ-আকদয জনয একরি কভণারায আকয়াজন কযা 

কয়কছ মাকত বাযতীয় বালা প্রমুরি রনভণাকর্য জনয উরব্ধ ংস্থ্ানগুরর রনকয় আকরাচনা কযা মায়। 
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● AI4India বাযতীয় বালায জনয একরি ওকন-সাণ বালা মা AI রফকাকয জনয IIT ভাদ্রাকজয একরি উকদযাগ 
রাকফ গরঠত কয়কছ। 

● AI4India দর বাযতীয় বালা প্রমুরিকত সফ রকছু অফদান সযকখকছ মায ভকধয যকয়কছ সভরন অনুফাদ এফং 
উবালা স্বীকৃরতয জনয অতযাধুরনক ভকের। 

● AI4India-এয অধীকন, সককন্দ্রয দ্বাযা অকনক অতযাধুরনক ংস্থ্ান ওকন সাণ ততরয কযা কয়কছ মা সম সকানও 
ফযরি ফযফায কযকত াকয। 

● AI4 ইরন্ডয়া দ্বাযা প্রকারত ভকেরগুরর রফনাভূকরয াওয়া মায় এফং তাকদয ওকয়ফৃিা সথকক োউনকরাে কযা সমকত 
াকয। 

● ইরন্ডয়ান ইনরস্টরিউি অপ সিককনাররজ (IIT) ভাদ্রাজ 1959 াকর প্ররতরিত কয়রছর এফং ফতণভাকন কাভাককারি 
রবরজনাথন এয রযচারক রাকফ কাজ কযকছ। 

ূত্র: Indian Express 

MyGov প্ল্যািপকভণয 8 ফছয 

সকন ংফাদ রকযানাকভ: 

● "MyGov-এয 8 ফছয" উদমাকনয জনয নয়ারদরেকত ইকরকট্ররনক্স এফং IT ভন্ত্রী অরিনী তফষ্ণফ এই সপ্রাগ্রাভরি 

চারু কযকরন।  

ভূর রফলয়ভূ: 

● ইকবন্ট চরাকারীন সকন্দ্রীয় ভন্ত্রী অরিনী তফষ্ণফ ইযু়থ 2022 এয জনয দায়ী AI চারু কযকরন। 
● ইযু়থ 2022 AI ইকন্টর ইরন্ডয়ায কমারগতায় ইকরকট্ররনক্স এফং IT ভন্ত্রক নযানার ই-গবনণযান্স রেরবন ততরয 

ককযকছ। 
● রক্ষ্া ভন্ত্রর্ারয়ও এই কভণূরচকত ায়তায াত ফার়িকয় রদকয়কছ। 
● ইযু়থ 2022 AI ভস্ত সু্কর ছাত্রকদয জনয উনু্মি কযা কফ মাযা বাযকত 8-12 সের্ীকত ়িাশুনা কযকছ। 
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● ইযু়থ 2022 AI-এয রক্ষ্য র AI-Tech ম্পককণ গবীযবাকফ সফাঝায াাার তরুর্কদয ভানফককরন্দ্রক 
রেজাইনায কত উৎারত কযা। 

● MyGov র বাযত যকায দ্বাযা চারু কযা একরি নাগরযক ফযস্ততা প্ল্যািপভণ, মা 2014 াকরয 26স জুরাই 
বাযত যকায চারু ককযরছর। 

● MyGov যকায এফং নাগরযককদয ভকধয রদ্বভুখী সমাগাকমাকগয ুরফধা সদয় এফং এরি অংগ্রর্ভূরক াকনয 
জনয একরি অগ্রর্ী প্ল্যািপভণ। 

● MyGov অযারি রতনরি স্তকেয রবরিকত ততরয কযা কয়কছ, মায ভকধয যকয়কছ 'কযা', আকরাচনা এফং প্রচায। 
● ফতণভাকন 2.5 সকারিযও সফর নাগরযক MyGov অযাক রনফরিত কয়কছন। 

ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বূর্ণ খফয: যাজয 

ঔযঙ্গাফাদ: গুগকরয EIE সথকক সেিা াওয়া বাযকতয প্রথভ স্মািণ ররি 

সকন ংফাদ রকযানাকভ: 

● ঔযঙ্গাফাদ বাযকতয প্রথভ স্মািণ ররি কয় উকঠকছ সমরি Google-এয EIE সথকক সেিা াকফ।

 

ভূর রফলয়ভূ: 

● ঔযঙ্গাফাদ স্মািণ ররি সেকবরকভন্ট ককণাকযন রররভকিকেয ভকত, Google-এয এনবায়যনকভন্টার ইনাইি 
এক্সকপ্ল্াযায (EIE) সেিা আনুিারনকবাকফ ঔযঙ্গাফাকদ প্রকা কযা কয়কছ, এফং ঔযঙ্গাফাদ সদকয প্রথভ য মাা 
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এরি ককযকছ৷ ঔযঙ্গাফাকদয জনয Google এয EIE েযাকফােণরি নতুন রদরেকত একরি ইকবকন্টয ভয় Google 
দ্বাযা প্রফরতণত কয়রছর। 

● Google এয EIE তফরষ্টয  যগুররকক কাফণন রনগণভন উৎগুরর রযভা কযকত, রফকেলর্ কযকত এফং 
রনগণভন কভাকনায সকৌরগুরর নাি কযকত ায়তা ককয, মা ফাযু় দূলর্ কভাকনায জনয প্রকয়াজনীয় সকৌরগুরর 
ততরয কযায জনয গুরুত্বূর্ণ। 

● ফতণভাকন, EIE সেিা ঔযঙ্গাফাদ, ফযাঙ্গাকরায, সচন্নাই এফং ুকন যাজযগুরর জরফাযু় কভণ রযকেনায জনয ফযফায 
ককয, রকন্তু ঔযঙ্গাফাদ যরিকক সদকয প্রথভ য রককফ রযফন রনগণভন সেিা ফণজনীন কযায জনয 
রনফণারচত কযা কয়কছ৷ 

● ঔযঙ্গাফাসদয ফণকল উন্নয়নরি জারতংকঘয 'সয িু রজকযা' এফং 'সয িু সযরজররকয়ন্স' প্রচাযারবমান  কযয 
প্ররতশ্রুরতয াকথ ঙ্গরতূর্ণ। 

● ঔযঙ্গাফাকদয জনয Google এয EIE যাযারভিায এফং এয অরপরয়ার অধযয়ন জনাধাযকর্য জনয উরব্ধ কযা 
কফ। 

ূত্র: Times of India 

রিভফঙ্গ 7রি নতুন সজরা ততরয কযকফ, সভাি 30রি সজরা ততরয কযকফ 

সকন ংফাদ রকযানাকভ : 

● প্রারনক প্ররক্রয়াগুররকক ভৃর্ কযায  প্রয়াক, ভভতা ফকন্দযাাধযাকয়য সনতৃত্বাধীন রিভফঙ্গ যকায যাকজয 
াতরি নতুন সজরা ততরয কযায রদ্ধান্ত রনকয়কছ।
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ভূর রফলয়ভূ: 

● রিভফকঙ্গয ুন্দযফন, ইছাভরত, যানাঘাি, রফষু্ণুয, জরঙ্গুয, ফযভুয এফং ফরযািকক নতুন সজরা রককফ 
অন্তবুণি কযা কয়কছ। 

● নফগরঠত 07রি সজরায াকথ, রিভফকঙ্গ সজরায ংখযা সফক়ি 30 কফ। 
● নতুন সজরা ততরয কযা ফা রফদযভান সজরায ীভানা রযফতণন ফা রফরুপ্ত কযায ক্ষ্ভতা যাজয যকাকযয উয নযস্ত। 
● নতুন সজরা যাজয যকায একরি কামণরনফণাী আকদকয ভাধযকভ ফা যাজয আইনবা কতৃণক াকৃত আইকনয 

ভাধযকভ গঠন কযকত াকয। 
● রিভফঙ্গ র বাযকতয চতুথণ ফণারধক জনফহুর এফং 90.3 রভররয়ন ফারন্দা  আয়তকনয রদক সথকক ত্রকয়াদ 

ফৃত্তভ যাজয। 
● রিভফকঙ্গয ূকফণ ফাংরাকদকয াকথ, উিকয সনার এফং বুিাকনয াকথ আন্তজণারতকবাকফ ীভান্ত যকয়কছ এফং 

রিভফঙ্গ র বাযতীয় উভাকদকয ফঙ্গীয় অঞ্চকরয একরি অং। 
● রিভফঙ্গ আাভ, ঝা়িখণ্ড, রফায, ররকভ এফং ওর়িা যাজযগুররয াকথ একরি জাতীয় রভানা বাগ ককয। 
● 2011 াকরয আদভশুভারয অনুাকয, সদক সভাি 593রি সজরা রছর, মায ভকধয 46রি সজরা 2001 সথকক 2011 

াকরয ভকধয যাজযগুরর রনকজযাই ততরয ককযকছ। 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ খফয: অথণনীরত 

1রা অকটাফয র RBI দ্বাযা কােণ সিাককনাইকজকনয সল তারযখ৷ 

সকন ংফাদ রকযানাকভ: 
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● কােণ সিাককনাইজ রযকলফায ভয়ীভা 1রা জুরাই, 2022 সথকক RBI দ্বাযা 1রা অকটাফয, 2022 মণন্ত ফা়িাকনা 

কয়কছ।  

ভূর রফলয়ভূ: 

● ফরর্ক ওকয়ফাইিগুররকত অনরাইন অথণপ্রদাকনয জনয 1রা অকটাফয 2022 এয ভকধয সক্ররেি এফং সেরফি 
কােণগুররকক সিাককনাইজ কযায জনয RBI দ্বাযা একরি আকদ জারয কযা কয়কছ। 

● গ্রাককদয ুরফধা এফং রনযািা আযও কামণকয কযায জনয RBI দ্বাযা কােণ সিাককনাইজে রকস্টভ চারু কযা 
কয়কছ। 

● সিাককনাইকজন ফরকত সক্ররেি এফং সেরফি কাকেণয রফদ রফফযর্কক সিাককন নাভক রফকে সকােগুররয াকথ 
প্ররতস্থ্ানকক সফাঝায়, মায অধীকন, অনরাইন ফযফায়ীকদয তাকদয গ্রাককদয কােণগুরর তাকদয প্ল্যািপকভণ ংযক্ষ্র্ 
কযকত কােণ সেিায রযফকতণ সিাককন নম্বয ফযফায কযকত কফ। 

● RBI দ্বাযা জারয কযা রনকদণ অনুাকয, একরি সিাককন শুধুভাত্র একরি কােণ এফং একজন ফযফায়ীয জনয তফধ 
কফ, মরদ সক্ররেি কােণরি একরি ই-কভাণ াইকিয জনয সিাককনাইজ কযা য়, তাকর সই কাকেণয একরি ৃথক 
সিাককন অনয াইকি উরব্ধ কযা কফ। 

● অনরাইন সকভকন্টয জনয RBI দ্বাযা ফযফায়ীকদয একরি অননয সকাে ংযক্ষ্র্ কযায রনকদণ সদওয়া কয়কছ, মা 
আনায আর কােণ নম্বয কফ না। 

● RBI দ্বাযা রযচাররত কােণ সিাককনাইকজকনয উকেয র কাকেণয তথয বাগ ককয জাররয়ারত সযাধ কযা। 

ূত্র: Economic Times 

গুরুত্বূর্ণ ুযস্কায 
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কানারেয়ান সজপরয আভণস্ট্রং 'রেরস্টংগুইে ইকন্ডাররজস্ট পয 2021' ুযস্কায সকরন 

সকন ংফাদ রকযানাকভ: 

● কানারেয়ান রণ্ডত সজপরয আভণস্ট্রং 2021 াকরয জনয ইরন্ডয়ান কাউরন্সর পয কারচাযার রযকরন (ICCR) এয 
ভমণাদাূর্ণ ইকন্ডাররজস্ট অযাওয়াকেণ বূরলত করন।

 

Key points: 

● সজপরয আভণস্ট্রংকক "বাযকতয দণন, রচন্তা, ইরতা, রে, ংসৃ্করত, বাযতীয় বালা, ারতয, বযতা, ভাজ 
ইতযারদয অধযয়ন/রক্ষ্া/গকফলর্ায় তায অাভানয অফদাকনয স্বীকৃরতস্বরূ ইকন্ডাররজস্ট অযাওয়ােণ প্রদান কযা 
কয়কছ।" 

● আভণস্ট্রং, তফরদক একাকেরভ অপ াকয়ন্স অযান্ড আিণকয প্ররতিাতা এফং "The Bhagavad Gita Comes 
Alive"-এয সরখক, এই ফছয ইকন্ডাররজস্ট অযাওয়াকেণয জনয ভকনানীত কয়কছন। 

● 2015 াকর বাযকতয তৎকারীন যাষ্ট্ররত কতৃণক আকয়ারজত 1ভ রফি ইকন্ডাররজ কেরকনয ভয় ইকন্ডাররজস্ট 
অযাওয়ােণ চারু কযা কয়রছর। 

● ইকন্ডাররজস্ট অযাওয়াসেণয উকেয র রফকদক বাযতীয় অধযয়কনয প্রচায কযা এফং রফকিয ীলণস্থ্ানীয় 
ইকন্ডাররজস্টকদয বাযতীয় রণ্ডতকদয াকথ এক প্ল্যািপকভণ রনকয় আা। 

● জাভণারন সথকক প্রকপয সনরযখ সেইায বন রস্টকিনকনণ প্রথভ ফযরি রমরন ইকন্ডাররজস্ট অযাওয়ােণ সকয়কছন৷ 
● ইকন্ডাররজস্ট ুযষ্কাকয একরি প্রংাত্র, একরি স্বর্ণদক এফং 20,000. ভারকণন েরায সদওয়া য়। 

ূত্র: Hindustan Times 
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গুরুত্বূর্ণ ফযরিত্ব 

বাযতীয় ভররা ারফত্রী রজন্দার এরয়ায ফকচকয় ধনী ভররা 

সকন ংফাদ রকযানাকভ: 

● ফতণভাকন এরয়ায ফকচকয় ধনী ভররা করন বাযকতয ারফত্রী রজন্দার।

 

ভূর রফলয়ভূ: 

● চীকনয ইয়াং হুয়ানকক সছকন সপকর ফতণভাকন এরয়ায ফকচকয় ধনী ভররা করন ারফত্রী রজন্দার। 
● 18 রফররয়ন েরাকযয ম্পকদয াকথ ারফত্রী রজন্দার বাযত এফং এরয়ায ফকচকয় ধনী ভররা। 
● সপার্ফ দ্বাযা প্রকারত 2021 াকরয তাররকায় 10 জন ধনী বাযতীকয়য তাররকায় ারফত্রী রজন্দারই একভাত্র 

ভররা। 
● 2015 াকর, ারফত্রী রজন্দারকক 55 ফছয ফয়ক তায স্বাভী ওভ প্রকা রজন্দাকরয অধীকন ওর রজন্দার গ্রুকয 

ইকভরযিাকয সচয়াযাণন রাকফ নাভকযর্ কযা কয়রছর। 
● বু্লভফাকগণয এক প্ররতকফদকন ফরা কয়কছ, ইয়াং হুইয়ান গত 5 ফছয ধকয এরয়ায ফকচকয় ধনী ভররা রছকরন। 
● ওর রজন্দার গ্রুরি 1952 াকর ওভ প্রকা রজন্দার দ্বাযা প্ররতরিত কয়রছর রমরন গত রতন দক ধকয বাযতীয় 

অথণনীরতয রফরবন্ন গুরুত্বূর্ণ খাকত রক্রয় বাযকতয ফৃিভ ফযফারয়ক ংস্থ্া রাকফ কাজ ককযকছন। 



www.byjusexamprep.com   
 

● চাযরি যাযারভিায রফক্রয়, ভুনাপা, ম্পদ এফং ফাজায ভূকরযয উয রবরি ককয সপাফণ দ্বাযা মণা রকং যফযা কযা 
য়। 

ূত্র: Livemint 


