
Daily Current Affiars 04th August 2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: জাতীয় 

ভারত 75,000 স্বীকৃত স্টার্ণআপপর মাইফক ছ ুঁপয়পছ 

ককন ংবাদ শলপরানাপম: 

● শিপার্ণপমন্ট ফর করাপমালন অফ ইন্ডাশি অযান্ড ইন্টারনা কেি (DPIIT) দ্বারা 75,000 এর কবশল স্টার্ণ-
আপপক স্বীকৃশত কদয়া পয়পছ। 

 

মূ শবয়মূ: 

● ভারপত স্টার্ণ-আপ ইপকাশপস্টপম উদ্ভাবন, উদ্দীপনা এবং উপদযাক্তা মপনাভাবপক উৎাশত করা রকাপরর 
ক্ষ্য। 

● 2016 াপর 16ই জান য়ারী  ভারপত একশর্ লশক্তলাী স্টার্ণ-আপ ইপকাশপস্টম গপ়ে কতাার জনয একশর্ 
কমণ পশরকল্পনা এশগপয় কনয়ার জনয একশর্ করাগ্রাম চা  করা পয়শছ এবং 16ই জান য়াশরপক জাতীয় 
স্টার্ণ-আপ শদব শাপব কঘার্া করা পয়পছ। 

● 6 বছর পপর, কই কমণ পশরকল্পনাগুশ ফভাপব ভারতপক তৃতীয় বৃত্তম বাস্তুতপে পশরর্ত কপরপছ৷ 
● কমার্ স্বীকৃত স্টার্ণ-আপগুশর মপযয, 12% IT পশরপবার াপে, 9% স্বাস্থ্যপবা এবং জীবন শবজ্ঞাপনর 

াপে, 5% কপলাদার এবং বাশর্শজযক পশরপবাগুশর াপে, 7% শলক্ষ্ার াপে এবং 5% কৃশর াপে 
ম্পশকণত। 



● স্টার্ণ-আপগুশর জনয একশর্ ক্ষ্ম পশরপবল রদাপনর পক্ষ্য রকার স্টার্ণ-আপ ইশন্ডয়া করাগ্রাম চা  
কপরপছ। 

● স্টার্ণ-আপ ইশন্ডয়া করাগ্রাপমর অযীপন, রকার কর রপর্াদনার জনয তশব রবরা কপর, পাবশক 
রশকউরপমন্ট জ করার জনয ব শিবৃশত্তক ম্পশত্তর অশযকারপক মেণন কপর এবং আন্তজণাশতক উৎব 
এবং ইপভন্টগুশপত অযাপে কপপত শনয়েক ংস্কারপক ক্ষ্ম কপর। 

● স্টার্ণ আপ ইশন্ডয়া করাগ্রাম বতণমাপন কর্কই অেণননশতক রবৃশির মােণক। 

ূত্র: Indian Express 

ক্রাফর্ শভপজ ইশনশলপয়শর্ভ 

ককন ংবাদ শলপরানাপম: 

● রকাপরর "শশকং কর্ের্াই র্  র্ যশরজম" উপদযাপগর একশর্ অংল শাপব, স্তশলল্প ক্লাস্টার এবং 
অবকাঠাপমার ায়তায় রযান পযণর্ন গন্তবযগুশপক ংয ক্ত করার কাজ াপত শদপয়পছ।

 

মূ শবয়মূ: 

● রকার কয উপদযাগশর্ চা  কপরপছ তা ' এই গ্রামগুশপত কারুশলপল্পর রচার এবং পযণর্পনর রচাপরর 
পক্ষ্য রকার কতৃণক চা  করা উপদযাগ। 



● রঘ রাজপ র (শ়েলা), শতরুপশত (অন্ধ্ররপদল), ভাদজ (গুজরার্), নাইশন (উত্তররপদল), আনাগুশন্ড 
(কনণার্ক), মাবশপ রম (তাশমনা়ে ), তাজগঞ্জ (উত্তররপদল) এবং আপমর (রাজস্থ্ান) এ শলল্প গ্রাম 
উপদযাগ ূচনা করা পয়পছ। 

● এই ক্রাফ্ট শভপজ স্তশলল্পগুশ ক্লাস্টাপর কাশরগরপদর জনয বযবাশরক উপদযাগ এবং ক্রাফ্ট শভপজ 
উপদযাপগর ক্ষ্য  ভারত জ প়ে রায় 1000 কাশরগরপক উপকৃত করা। 

● কারুশলপল্পর অশযকাংল নম না এবং কাশরগরপদর এক জায়গায় ংগ্র করার জনয একশর্ ননপ র্য গ্রাপমর 
যারর্াশর্ নতশর করা পয়শছ। 

● ক্রাফ্ট শভপপজর অবকাঠাপমা এবং পশরপবল ভারপতর গ্রামীর্ জীবপনর অন ভূশত রদান করার জনয একশর্ 
গ্রাপমর নলীপত শিজাইন করা পয়পছ। 

● কারুশলল্প গ্রামগুশ একশর্ বাজার শাপব কাজ কপর, কযখাপন ককউ াযারর্ বাজাপরর কচপয় কম দাপম 
শলল্পকমণ শকনপত পাপর। 

● কারুশলল্প ভারতীয় ংসৃ্কশতর একশর্ গুরুত্বপূর্ণ অংল, এবং কবশলরভাগ কারুশলল্প একশর্ পাশরবাশরক এবং 
অতীত ঐশতয শাপব অন লীন করা য়। 

ূত্র: Indian Express 

'উজ্জ ভারত উজ্জ্ব ভশবযত - পায়ার @ 2047' 

ককন ংবাদ শলপরানাপম: 

● স্বাযীনতার অমৃত মপাৎব উপপক্ষ্, শবদ যৎ মেক,MNRE এবং ককন্দ্রীয় রকাপরর পযাশগতায় "উজ্জ্ব 
ভারত, উজ্জ্ব ভশবযৎ 2047" এর অযীপন ারা কদপল শবদ যৎ খাপত করা ব়ে অজণনগুশ ত প যরার জনয 



কবল কপয়কশর্ অন ষ্ঠাপনর আপয়াজন করা পয়পছ।

  

মূ শবয়মূ: 

● স্থ্ানীয় র্াউন প 25কল জ াই কেপক 30কল জ াই পযণন্ত রকার কতৃণক 'উজ্জ্ব ভারত উজ্জ্ব ভশবযৎ - 
পায়ার @ 2047' আপয়াজন করা পয়শছ। 

● 'উজ্জ্ব ভারত উজ্জ্ব ভশবযৎ - পায়ার @ 2047' করাগ্রাপমর অযীপন শনবণাশচত রাজযগুশপত রযানমেীর 
আাপচাশরতাপক অন্তভ ণক্ত করা পয়শছ। 

● উজ্জ্ব ভারত উজ্জ্ব ভশবযৎ - পায়ার@2047 কফশস্টভযাপর ক্ষ্য ককন্দ্র  রাজয রকাপরর পযাশগতা 
এবং পারস্পশরক মন্বপয়র মাযযপম শবদ যৎ খাপতর রযান অজণনগুশপক ত প যরার জনয একশর্ প্ল্যার্ফমণ 
রদান করা। 

● কৃক  গ্রামবাীরা ক  ম কযাজনা, পশিত দীনদয়া উপাযযায় গ্রাম কজযাশত কযাজনা, কাার পযাপন 
এবং কৃশ  গাণস্থ্য বযবাপরর জনয কাার পাম্প রকপল্পর আকাপর রকাপরর নবায়নপযাগয লশক্ত কেপক 
উপকৃত পে। 

● রকার পশরচাশত কৌর রকল্পশর্ উন্নত রয শক্তর পালাপাশল পশরপবল বান্ধব নবশলপযয মৃি। 
● ইপভপন্টর ময় নপরন্দ্র কমাশদ দ্বারা ংপলাশযত শবতরর্ কক্টর শস্কমশর্ চা  করা পয়শছ যার ক্ষ্য কল 

কভাক্তাপদর কাপছ রবরাপর শনভণরপযাগযতা এবং গুর্মান উন্নত করার উপর দৃশয শনবি কপর শবতরর্ 
পশরকাঠাপমার আয শনকীকরর্ এবং লশক্তলাীকরপর্র জনয DISCOM-কক আশেণক ায়তা রদান করা। 



ূত্র: Livemint 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: স্বাস্থ্য 

2030 াপর মপযয শলশুপদর মপযয AIDS বন্ধ করার জনয একশর্ নত ন নবশিক কজার্ চা  পয়পছ 

ককন ংবাদ শলপরানাপম: 

● 24 তম আন্তজণাশতক AIDS পেপন 2030 াপর মপযয শলশুপদর AIDS কল করার জনয একশর্ নত ন 
নবশিক কজার্ কঘার্া করা পয়পছ।

 

মূ শবয়মূ: 

● এই উপদযাপগর উপদ্দলয  শনশিত করা কয  HIV-কত ববাকারী ককাপনা শলশু এই দলপকর কল নাগাদ 
শচশকৎা কেপক বাদ না পপ়ে এবং শলশুপদর মপযয  HIV ংক্রমর্ রশতপরায করা। 

● কজার্শর্  HIV/AIDS (UNAIDS), UNICEF, শবি স্বাস্থ্য ংস্থ্া (WHO),  লী মাজ কগাষ্ঠী, রকার 
এবং আন্তজণাশতক অংলীদারপদর াপে একশর্ কযৌে  কমণূশচর জাশতংপঘর অযীপন গশঠত পয়পছ। 

● শবিবযাপী,  HIV আক্রান্ত শলশুপদর মপযয মাত্র 52 লতাংল জীবন রক্ষ্াকারী শচশকৎাযীন রপয়পছ, যা 
অযাশন্টপরপোভাইরা গ্রর্কারী 76 লতাংল রাপ্তবয়স্কপদর গ্রুপপর কচপয় অপনক শপশছপয়। 

● UNICEF-এর মপত, বতণমাপন রায় 2.8 শমশয়ন শলশু  শকপলার-শকপলারী  HIV-কত আক্রান্ত এবং তাপদর 
রায় 88 লতাংল াব-াারান আশিকায় ববা করপছ। 



● শউমযান ইশমউপনাপিশফশপয়শি ভাইরা  এক যরপনর করপোভাইরা যা শঠকভাপব শচশকৎা না 
করপ, অশজণত ইশমউপনাপিশফশপয়শি শপরাম বা AIDS পত পাপর, যা  HIV ংক্রমপর্র বপচপয় 
গুরুতর পযণাপয় শবপবশচত য়। 

● HIV-AIDS াযারর্ত রক্ত, বীযণ, কযাশন শনিঃরর্ এবং ব পকর দ য ইতযাশদর মাযযপম একজন কেপক অনয 
বযশক্তপত ছশ়েপয় পপ়ে। 

ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অেণনীশত 

ইউশনয়ন বযাক অফ ইশন্ডয়া চা  কপরপছ Union Prerna 2.0 - EmpowerHim 

ককন ংবাদ শলপরানাপম: 

● একশর্ শলল্প-রেম শনপবশদত, নারী-ককশন্দ্রক মাজ ‘EmpowerHour' চা  কপরপছ ইউশনয়ন বযাক অফ 
ইশন্ডয়া তার ফ্ল্যাগশলপ HR উপদযাগ 'Prerna’-এর অংল শাপব।

 

মূ শবয়মূ: 

● ইউশনয়ন বযাক অফ ইশন্ডয়া দ্বারা চা  করা এই উপদযাপগর ক্ষ্য মশাপদর কমণজীবপনর গ্রাফ উন্নীত করা 
এবং শবদযমান ক ংস্কার এবং চযাপঞ্জগুশ দূর কপর বযাপকর নবশচত্রযপক উন্নত করা। 

● Union Prerna  UBI-এর HR োিফরপমলন উপদযাগ, যার ক্ষ্য  কাপজর শিশজর্াইপজলন, 
কমণচারী-ককশন্দ্রক স্তপক্ষ্প, এবং বযাশকং কক্টপরর মপযয কলখার শবপ্ল্ব ঘশর্পয় উৎপাদনলীতা উন্নত করা। 



●  MD এবং  CEO  মশর্পমখাই দ্বারা চা  করা এই উপদযাগশর্ বযাংপকর শশনয়র মযাপনজপমন্ট এবং ারা 
কদল কেপক রায়  40 জন মশা কশমশর্র দয উপশস্থ্ত শছকন। 

● একশর্ শলল্প-রেম উপদযাগ শাপব, "EmpowerHour"  ইউশনয়ন বযাপকর শুয মাত্র মশা কমণচারীপদর 
শনপয় গশঠত একশর্ কশমশর্। 

● EmpowerHer উপদযাপগর ক্ষ্য তৃর্মূ পযণাপয় নবশচত্রয ম্পশকণত মযাগুশ মাযান করা। 
● এমপায়ার আয়ার কশমশর্র দযরা, তাপদর পযান-ইশন্ডয়া রশতশনশযপত্বর মাযযপম, কাযণকর কাঠাপমাগত 

পশরবতণন আনপত পশরচানার াপে রাশর জশ়েত পবন যা ইউশনয়ন বযাক অফ ইশন্ডয়াপক মশাপদর 
জনয বপচপয় পছপের শনপয়াগকতণা ব্র্যান্ড য়ার খযাশত অজণন করপব। 

ূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: শলল্প  ংসৃ্কশত 

'জাতীয় গুরুত্ব'-এর জনয াইর্ আইপিশন্টশফপকলন র্যাগ 

ককন ংবাদ শলপরানাপম: 

● কমার্ 20শর্ কশরপর্জ  যমণীয় স্থ্ানপক 'ককন্দ্রীয় রকার কতৃণক জাতীয় গুরুত্ব' র্যাপগর জনয শচশিত করা 
পয়পছ।

 

মূ শবয়মূ: 



● শরয়ানার রাশখগা়েীপত দ শর্ রাচীন শিশব, অন্ধ্ররপদপলর শচন্তাক ন্তায় রক কপইশন্টং এবং শমাচ রপদপলর 
কাপির মাপদব মশের রকার কতৃণক রকাশলত াইপর্র তাশকায় অন্তভ ণক্ত করা পয়পছ। 

● রকার কতৃণক শচশিত অনযানয স্থ্ানগুশর মপযয রপয়কছ অন্ধ্র রপদপলর শচন্তাক ন্তায় রক কপইশন্টং, কপার 
রাদাং-এ একশর্ রক আর্ণ াইর্ ম নণা এবং শমাচ রপদপলর কাপির মাপদব মশের (মাশনয়াা 
পঞ্চাপয়ত)। 

● রাশখগা়েী াইর্শর্ "পাুঁচশর্ আইকশনক াইর্" এর মপযয একশর্ যা ককন্দ্রীয় রকার 2020-21 াপর 
ককন্দ্রীয় বাকজপর্ কঘার্া কপরশছ। 

● আাপমর 55শর্ সৃ্মশতস্তম্ভপক রাচীন সৃ্মশতস্তম্ভ এবং রত্নতাশিক স্থ্ান এবং শরপমন অযাক্ট, 1958 এর অযীপন 
রকার দ্বারা  রশক্ষ্ত কঘার্া করা পয়পছ। 

● শমপজারাপমর 3শর্ সৃ্মশতস্তম্ভপক গত পাুঁচ বছপর জাতীয় গুরুপত্বর সৃ্মশতস্তম্ভ শাপব কঘার্া করা পয়পছ। 
● ভারপতর রত্নতাশিক জশরপ  রত্নতাশিক গপবর্া এবং কদপলর াংসৃ্কশতক ঐশতয ংরক্ষ্পর্র জনয 

একশর্ রযান ংস্থ্া, যা রাচীন সৃ্মশতস্তম্ভ এবং রত্নতাশিক স্থ্ান এবং শরপমন অযাক্ট, 1958-এর শবযান 
অন াপর কদপলর মস্ত রত্নতাশিক কাযণকাপ শনয়ের্ কপর। 

● ভারপতর রত্নতাশিক জশরপ শবভাপগর রযান কাজ  রাচীন সৃ্মশতস্তম্ভ এবং রত্নতাশিক স্থ্ান এবং জাতীয় 
গুরুপত্বর অবপল রক্ষ্া করা। 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: কখায া 

4েণ ONGC পযারা কগম 2022 উপদ্বাযন করপন শ্রী রদীপ শং প রী 

ককন ংবাদ শলপরানাপম: 



● চত েণ ONGC পযারা কগপমর উপদ্বাযন করপন শ্রী রদীপ শং প শর, ককন্দ্রীয় কপপোশয়াম  রাকৃশতক 
গযা এবং আবান  নগর শবয়ক মেী নয়াশদশির েযাগরাজ কস্পার্ণ কমপপ্ল্পে।

 

মূ শবয়মূ: 

● ONGC পযারা কগম  কপপণাপরর্ জীবপনর ক কক্ষ্পত্র রশতবন্ধীপদর মান  পযাগ রদাপনর জনয একশর্ 
শবপল মানব ম্পদ উপদযাগ। 

● এই পযারা কস্পার্ণশর্ 2017 াপ ONGC দ্বারা তাপদর ভূশমকায় শভন্নভাপব ক্ষ্ম বযশক্তপদর মূযারার জনয 
আর যারর্া করা পয়শছ। 

● IOCL, BPCL, HPCL, EIL, OIL, এবং GAIL-এর ক্রী়োশবদপদর গান্ধীনগপর ONGC পযারা কগপমর 3য় 
ংস্করপর্র অংল পত ONGC দ্বারা কযাগদান করা পয়পছ৷ 

● বতণমান চত েণ ংস্করপর্, 192 জন ONGC-এর পালাপাশল অনযানযরা াতশর্ PSU দ্বারা অংলগ্রর্ কপরপছ  
যার মপযয রপয়পছ IOCL (21), GAIL (15), BPCL (13), MRPL (11), EIL (9), OIL (8) এবং  HPCL 
(6)। 

● এই বছপরর ONGC পযারা কগমপ 275 জন রশতবন্ধী বযশক্ত (PWD) - আর্শর্ ককন্দ্রীয় কত এবং গযা 
PSU-এর কমণচারী - 2-4 আগস্ট 2022-এর মপযয কত  রাকৃশতক গযা কপপণাপরলন শশমপর্ি 
(ONGC) দ্বারা আপয়াশজত 4েণ ONGC পযারা কগমগুশপত অংলগ্রর্ কপরপছ। 

● 2017 াপ রেম ংস্করর্ কেপক ভারপতর পযারাশশম্পক কশমশর্র ায়তায় ONGC দ্বারা আন্তজণাশতক 
শবনযাপ পযারা কগমগুশ ংগশঠত পয়শছ। 

ূত্র: Navbharat Times 

 



গুরুত্বপূর্ণ শস্কম 

MWCD 'ক্ষ্ম অঙ্গনয়াশ়ে এবং কপাান 2.0'-এর জনয শনপদণশলকা রকাল কপরপছ 

ককন ংবাদ শলপরানাপম: 

● 'ক্ষ্ম অঙ্গনয়াশ়ে এবং কপাান 2.0' বাস্তবায়ন ংক্রান্ত অপাপরলনা শনপদণশলকা মশা  শলশু উন্নয়ন 
মেক জাশর কপরপছ।

 

মূ শবয়মূ: 

● 2021-22 কেপক 2025-26 া পযণন্ত পঞ্চদল অেণ কশমলপনর ময়কাপ ভারত রকার ক্ষ্ম 
অঙ্গনয়াশ়ে এবং কপাান 2.0 রকল্পশর্ বাস্তবায়পনর জনয অন পমাদন কপরপছ। 

● ক্ষ্ম অঙ্গনয়াশ়ে এবং কপাান 2.0  একশর্ মশন্বত প শয ায়তা কমণূশচ যার ক্ষ্য  প শয 
উপাদান এবং রপবর কক্ষ্পত্র ককৌলগত পশরবতণপনর মাযযপম শলশু, শকপলারী কমপয়, গভণবতী মশা এবং 
স্তনযদানকারী মাপয়পদর মপযয অপ শযর চযাপঞ্জগুশর মাযান রদান করা। 

● 'ক্ষ্ম অঙ্গনয়াশ়ে এবং কপাান 2.0'-এর ক্ষ্য স্বাস্থ্য,  স্থ্তা এবং অনাক্রমযতা ান-পান কপর এমন 
অন লীনগুশ শবকাল  রচার করার জনয একশর্ মশন্বত ইপকা-শপস্টম নতশর করা। 

● কপাান 2.0 বতণমান প শয কমণূচীর শবশভন্ন  ফাুঁক পূরর্ এবং বাস্তবায়পনর উন্নশতর াপে প শয  শলশু 
শবকাপলর ফাফপর উন্নশতপক ত্বরাশন্বত করার পক্ষ্য রকার কতৃণক চা  করা পয়পছ। 

● নবগশঠত কপাান 2.0-এর শনম্নশশখত উপদ্দলয শনপয় চা  করা পয়পছ 
1. কদপলর মানব প ুঁশজ উন্নয়পন অবদান রাখা 
2. অপ শযর চযাপঞ্জ কমাকাপবা করা 



3. কর্কই স্বাস্থ্য এবং  স্থ্তার জনয প শয পচতনতা এবং ভা খাদযাভযা রচার করা 
4. মূ ককৌলগুশর মাযযপম প শযর ঘার্শত কমাকাপবা করা 

ূত্র: Business Standard 

 

 


