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Daily Current Affiars 05th August 2022 

গুরুত্বূর্ণ খফয: অন্তর্ণাতিক 

র্াতিংঘঘয াধাযর্ তযলদ একতি ুস্থ তযঘফঘক ভানফাতধকায তঘঘফ স্বীকৃতি তদঘ়েঘে 

ককন ংফাদ তঘযানাঘভ: 

● স্বাস্থযকয তযঘফঘ কঘরয তধকাযঘক স্বীকৃতি কদ়োয রঘযয র্াতিংঘঘয াধাযর্ তযলঘদ (UNGA) একতি 
প্রস্তাফ গৃীি ঘ়েঘে।

 

ভূর তফল়েভূ: 

● প্রাকৃতিক তযঘফঘয তফজ্জনক ফয়ে ফন্ধ কযায র্নয দঘয একতি গুরুত্বূর্ণ প্রস্তাফ মা বাযি ভর্ণন 
কঘযঘে। 

● কযরু্ঘরঘনয াঘযনার নুঘেদ 1 নুাঘয, র্াতিংঘঘয াধাযর্ তযলদ একতি ভানফাতধকায তাঘফ একতি 
তযষ্কায, স্বাস্থযকয এফং কিকআ তযঘফঘয তধকাযঘক স্বীকৃতি কদ়ে। 

● তফজ্ঞানীঘদয ভঘি, ফণিঘের্ী এফং তভফাগুঘরা অঘগয কেঘ়ে দ্রুি গরঘে, িাআ তযঘফ যযা কযা র্রুতয। 
● একতি কভৌতরক ভানফাতধকায তাঘফ একতি তযষ্কায, স্বাস্থযকয এফং কিকআ তযঘফঘয যাঘে র্াতিংঘঘয 

াধাযর্ তযলঘদ 161 তি কবাি ঘয এফং তফঘয 8 তি কবাি তদঘ়ে া  ঘ়েঘে। 



www.byjusexamprep.com   
 
 

● া কযা কযঘর্াতরউঘন যকায, NGO এফং কফযকাযী ংস্থাগুতরঘক কর ভানুঘলয র্নয একতি স্বাস্থযকয 
তযঘফ ফর্া়ে যাখায প্রঘেষ্টা কর্াযদায কযায অহ্বান র্ানাঘনা ঘ়েঘে। 

ূত্র: News on Air 

 

পযেুন কলাফার 500 তরস্ট 

ককন ংফাদ তঘযানাঘভ: 

● কলাফার 500 ককাম্পাতনয িাতরকা প্রকা কযর পযেুন। 

 

ভূর তফল়েভূ: 

● কদঘয ফৃত্তভ ফীভা ংস্থা রাআপ আনু্স্যঘযন্স্ কঘণাঘযন প আতি়ো (LIC) ক়োযফার্াঘয িাতরকাবুতিয ঘয 
পযেুন কলাফার 500-এয িাতরকা়ে ন্তবুণি ঘ়েঘে। 

● ভাঘকণি কযা নুাঘয বাযঘিয ফঘেঘ়ে ভূরযফান র ভুঘক অম্বাতনয কনিৃত্বাধীন প্রাআঘবি পাভণ তযরাঘ়েন্স্ 
আিাতির্ তরতভঘিড (RIL) ককাম্পাতন, এআ ফেয িাতরকা়ে 51িভ স্থাঘন যঘ়েঘে। 

● তযরাঘ়েন্স্ আিাতির্ তরতভঘিডঘক িানা 19  ফেঘযয র্নয পযেুঘনয কলাফার 500 িাতরকা়ে ন্তবুণিকযা ঘ়েঘে। 
● LIC বাযিী়ে ককাম্পাতনগুতরয ভঘধয ীঘলণ যঘ়েঘে, িাযঘয কদী়ে অয অিতি ককাম্পাতন িাতরকা়ে স্থান 

কঘ়েঘে। 
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● িাতরকা়ে যঘ়েঘে ন়েতি বাযিী়ে ককাম্পাতনয ভঘধয াাঁেতি যাষ্ট্রী়ে ভাতরকানাধীন ককাম্পাতন এফং োযতি কফযকাতয 
ককাম্পাতন। 

● এআ ফেয বাযঘিয একভাত্র ফযাঙ্ক SBI ফযাঙ্ক িাতরকা়ে স্থান কঘ়েঘে। 
● পযেুন কলাফার 500-এয িাতরকা়ে প্রর্ভ স্থাঘন যঘ়েঘে অঘভতযকান তযঘিআর ককাম্পাতন ়োরভািণ। 
● পযেুন 500 িাতরকা়ে িাতরকাবুি ককাম্পাতনগুতর িাঘদয তফক্রঘ়েয উয তবতত্ত কঘয মণা ঙ্ক কযা ঘ়েঘে। 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ খফয: র্ািী়ে 

ককযারায ভুখযভন্ত্রী ঙ্গন়োত়ি তশুঘদয র্নয তডভ এফং দুধ প্রকল্প োরু কযঘরন 

ককন ংফাদ তঘযানাঘভ: 

● ককযারায ভুখযভন্ত্রী তনাযাআ তফর়্েন ভতরা  তশু উন্ন়েন দপিঘযয একতি প্রকঘল্পয উঘবাধন কযঘরন।

 

ভূর তফল়েভূ: 

● এআ প্রকঘল্পয ধীঘন, যাঘর্যয ভস্ত ঙ্গন়োত়িগুতরঘি তশুঘদয ুতষ্টয ফস্থা উন্নি কযঘি দুধ এফং তডভ 
যফযা কযা ঘফ। 
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● েরতি অতর্ণক ফেঘয ঙ্গন়োত়িঘি দুধ এফং তডভ ন্তবুণি কযায র্নয যার্য যকায 61.5 ককাতি িাকায কফত 
ফযাদ্দ কঘযঘে। 

● কদঘ প্রর্ভ ফঘর তফঘফতেি এআ প্রকঘল্পয ধীঘন, প্রতিতি তশুঘক 44 প্তা (10 ভা) প্তাঘ দুফায 125 তভতর 
দুধ এফং প্তাঘ দুফায একতি কঘয তডভ কদ়ো ঘফ। 

● এআ প্রকঘল্পয অিা়ে যাঘর্যয 33,115তি ঙ্গন়োত়িয 3-6 ফেয ফ়েী োয রয তশুঘক প্তাঘ দুফায তডভ 
এফং দুধ কদ়ো ঘফ। 

● ঙ্গন়োত়ি তশুঘদয র্নয দুধ এফং তডভ প্রফিণঘনয রযয িাঘদয ুতষ্টয ভান উন্নি কযা। 
● যুধায ফান র র্াতিংঘ কিৃণক তনধণাতযি কিকআ উন্ন়েন রযযভাত্রায (SDGs) একতি। 

ূত্র: Times of India 

নদণভা, কতিক িযাঙ্ক তযষ্কাঘযয র্নয নভঘস্ত তিভ 

ককন ংফাদ তঘযানাঘভ: 

● অফান  নগয তফল়েক ভন্ত্রর্ারঘ়েয য কর্ঘক নদণভা  কতিক িযাংক তযষ্কাঘযয র্নয মাতন্ত্রক যাতনঘিন 
আঘকাতঘস্টভ-নভঘস্ত প্রকঘল্পয র্নয একতি র্ািী়ে কভণতযকল্পনা প্রস্তুি কযা ঘ়েঘে। 
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ভূর তফল়েভূ: 

● নভঘস্ত তিভ র ানী়ে র্র  যাতনঘিন তফবাগ, াভাতর্ক নযা়েতফোয  যভিা়েন ভন্ত্রক এফং অফান  
নগয তফল়েক ভন্ত্রঘকয কমৌর্ উঘদযাগ। 

● নভঘস্ত তিঘভয উঘদ্দয 'র বাযঘি যাতনঘিন াঘযঘন ূনয ভৃিুয র্ণন কযা, এআ তিঘভয ধীঘন ককান 
যাতনঘিন কভণী ভানুঘলয ভরভূঘত্রয াঘর্ যাতয ংস্পঘণ অঘফন না এফং ভস্ত নদণভা এফং কতিক িযাঙ্ক 
যাতনঘিন কভণীঘদয তফকল্প র্ীতফকায র্নয যাঘে যঘ়েঘে। 

● াপাআ তভত্রঘদয র্নয যযর্াঘফযঘর্য র্নয প্রঘ়োর্নী়ে মন্ত্রাতি এফং প্রধান যঞ্জাভ এফং াপাআ তভত্রঘদয র্নয 
িণতরস্ট কযা ঘ়েঘে। 

● এআ তিঘভয ধীঘন ংতযপ্ত িাতরকাবুি তডবাআগুতরঘক ককনায র্িায র্নয যার্য এফং হুঘয স্থানী়ে 
ংস্থাগুতরয বাযা গবনণঘভন্ট আ-ভাঘকণিঘে (GeM) কািণাঘর উরব্ধ কযা ঘ়েঘে। 

● এআ প্রকঘল্পয ধীঘন, াভাতর্ক নযা়েতফোয  যভিা়েন ভন্ত্রঘকয ঘমাতগিা়ে র্ািী়ে াপাআ কভণোতয পাআনযান্স্ 
কডঘবরঘভন্ট কঘণাঘযঘনয ভাধযঘভ াপাআ তভত্রঘদয দযিা উন্ন়েন  প্রতযর্ কদ়ো ঘে। 

ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বূর্ণ খফয: যার্য 

তয়োনা যকায তয়োনা কেযাগ প্রকল্প োরু কযর 

ককন ংফাদ তকযানাঘভ: 
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● তয়োনা যকায তয়োনা তেযাগ কমার্না শুরু কযর।

 

ভূর তফল়েভূ: 

● তয়োনা তেযাগ কমার্নায অিা়ে, যকায কফযকাযী িুরগুতরঘি যকাযী িুরগুতরয র্ণননতিকবাঘফ দুফণর 
তফবাঘগয (EWS) তযার্ণীঘদয তফনাভূঘরয তযা প্রদান কযঘফ। 

● তেযাগ কমার্নায র্ণ র "ভুখযভন্ত্রী ভান তযা ত্রার্, া়েিা এফং নুদান"। 
● তয়োনা িুর তযা তফতধ, 2003-এয 134A তফতধ নুাঘয তয়োনা তেযাগ কমার্না শুরু ঘ়েঘে। 
● তেযাগ প্রকঘল্পয অিা়ে, যকাযী তফদযারঘ়েয তযার্ণীযা তবিী়ে কর্ঘক বাদ কেতর্ মণন্ত কফযকাযী িুঘর বতিণ 

ঘি াঘয, িঘফ এয র্নয, তববাফকঘদয ফাতলণক মাোআকৃি অ়ে 1.8 রাখ িাকায কভ ঘি ঘফ। 
● গ্রাভ  কোি ঘয প্রা়ে 533তি ফাঘর্ঘিয কফযকাতয িুর তেযাগ প্রকঘল্পয ধীঘন অঘফদন কঘযতের, মায ভঘধয 

ভাত্র 381তি িুর ফাোআ কযা ঘ়েঘে। 
● কমাগয িুরগুতর যকাতয িুঘরয EWS োত্রঘদয 24,987 তি অন প্রদান কঘযঘে মায ভঘধয শুধুভাত্র 1665 র্ন 

োত্রোত্রীঘক এআ প্রকঘল্পয র্নয কফঘে কন়ো ঘ়েঘে। 

ূত্র: Livemint 

অাভ 'তভন বূতভুত্র' 

ককন ংফাদ তঘযানাঘভ: 
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● 'তভন বূতভুত্র' উঘমােন কযঘরন অাঘভয ভুখযভন্ত্রী ডঃ তভন্ত তফশ্ব ভণা।

 

ভূর তফল়েভূ: 

● এআ তভঘনয অিা়ে, তযার্ণীঘদয একতি র্ এফং তডতর্িার দ্ধতিঘি তডতর্িার ফঘর্ণয ংাত্র প্রদান কযা 
ঘফ। 

● তভন বূতভুত্র অতদফাী তফল়েক তফবাগ (SADA) এফং াভাতর্ক নযা়েতফোয যভিা়েন বাযা ফাস্তফাত়েি ঘফ। 
● তভন বূতভুত্র র্নাধাযর্ঘক ঘর্ র্নঘফা কদ়োয যকাঘযয তভন ফযাি র্াকঘফ, মায ধীঘন যকায 

দুতি স্তম্ভ তিতয কযঘফ। 
● এআ তভঘনয ধীঘন, ফর্ণ ংাত্র প্রদাঘনয ভযানু়োর দ্ধতি তফরুপ্ত কযা ঘফ এফং কর্রা প্রাক কিৃণক ভস্ত 

তযা প্রতিষ্ঠাঘনয প্রধান তযকঘদয ফর্ণ ংাঘত্রয র্নয অঘফদঘনয একতি নিুন পভণযাি যফযা কযা ঘফ। 
● তিঘভয ধীঘন, প্রধান তযকঘদয অঘফদনত্রতি ূযর্ কযঘি ঘফ এফং এতি কর্রা প্রাকঘদয কাঘে র্ভা 

তদঘি ঘফ, মা ংতিষ্ট র্াতি ফা উর্াতি কফাঘডণ াঠাঘনা ঘফ, মতদ এআ প্রতক্র়ো়ে ককান ঘে র্াঘক, অঘফদনতি 
অয মাোআঘ়েয র্নয াঠাঘনা কমঘি াঘয। . 

● এআ প্রকঘল্পয ধীঘন,  IT অআঘনয ধীঘন র্াি ংাত্র তডতর্ রকাঘয যফযা কযা ঘফ মা ংতিষ্ট কর্রা 
প্রাকঘদয বাযা তডতর্িাতর স্বাযতযি ঘফ। 

● এআ কািণারতি 8 ভ কের্ীয োত্রযা 2023 ার কর্ঘক র্াি ংাত্র কঘি ফযফায কযঘি াঘয। 
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● এআ তিঘভয ধীঘন তিতয কািণারতি ভুখযভন্ত্রীয ডযাঘফাঘডণয াঘর্ ঙ্গতিূর্ণ কযা ঘ়েঘে মা ভুখযভন্ত্রীয 
কামণার়েঘক ুঘযা প্রতক্র়োতি তনযীযর্ কযঘি যভ কঘয। 

ূত্র: Livemint 

UNESCO কতযঘির্ িাতরকা়ে তফায কঘরর্ কর্যাতিতফণদযা রযাফঘযিতয 

ককন ংফাদ তঘযানাঘভ: 

● তফাঘযয ভুর্পপযুঘযয রাঙ্গি তং কঘরঘর্য 106 ফেঘযয ুযঘনা এআ ভানভতেযঘক UNESCO তফন্ন তফশ্ব 
াংিৃতিক ঐতিঘযয তফঘশ্বয ফঘেঘ়ে গুরুত্বূর্ণ ভানভতেঘযয িাতরকা়ে ন্তবুণি কযা ঘ়েঘে।

 

ভূর তফল়েভূ: 

● তফশ্বতফদযার়েতি তিতয কযা ়ে 1916 াঘর , এফং ফর্াঘবণিতযতি 123 ফেঘযয ুযঘনা এফং তফশ্বতফদযার়েতি 
ফিণভাঘন বীভযা অঘম্বদকয নাঘভ তযতেি, মা তফায তফশ্বতফদযারঘ়েয ঘঙ্গ মুি। 

●  UNESCO তফশ্ব ঐতিঘযয িাতরকা়ে তফতবন্ন এরাকা ফা ফস্তু ন্তবুণি কযা ঘ়েঘে। 
● UNESCO ়োর্ল্ণ কতযঘির্ িাতরকা়ে UNESCO 1972 াঘর গৃীি ঘ়েতের এফং ়োর্ল্ণ কতযঘির্ কন্টায র 

1972 কনঘবনঘনয তেফার়ে। 
●  UNESCO ়োর্ল্ণ কতযঘির্ িাতরকা়ে তিন ধযঘনয স্থান ন্তবুণি কযা ঘ়েঘে। 
● াংিৃতিক ঐতিঘযয স্থানগুতরয ভঘধয যঘ়েঘে ঐতিাতক বফন, ঘযয স্থান, গুরুত্বূর্ণ প্রত্নিাতিক স্থান, স্মাযক 

বািমণ এফং তেত্রকভণ। 
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● প্রাকৃতিক ঐতিঘযয ভঘধয যঘ়েঘে াভানয তযঘফগি এফং তফফিণনী়ে প্রতক্র়ো, ননয প্রাকৃতিক ঘিনা, তফযর ফা 
তফন্ন প্রর্াতিয ফাস্থান আিযাতদ। 

● তভে ঐতিযফাী স্থানগুতরয ভঘধয যঘ়েঘে প্রাকৃতিক এফং াংিৃতিক উব়ে গুরুত্বূর্ণ উাদান। 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ খফয: র্ণনীতি 

SEBI 20 র্ন দঘযয র্নয একতি উঘদষ্টা কতভতি ুনগণঠন কযর 

ককন ংফাদ তঘযানাঘভ: 

● ততকউতযতির্ যাি এেঘেঞ্জ কফাডণ প আতি়ো (SEBI) ফার্ায িঘর্যয উয িায উঘদষ্টা কতভতি ুনগণঠন 

কযর।  

ভূর তফল়েভূ: 

● কতভতি ততকউতযতির্ ভাঘকণি কডিা যাঘে এফং কগানী়েিা ংক্রান্ত নীতিগি দঘযঘয ুাতয কযঘফ। 
● উঘদষ্টা কতভতিঘি দয ংখযা কতভঘ়ে 20র্ন কযা ঘ়েঘে, প্রার্তভকবাঘফ 21 র্ন দযঘক কতভতিঘি ন্তবুণি 

কযা ঘ়েঘে। 
● নিুন উঘদষ্টা কতভতি নযানার স্টক এেঘেঘঞ্জয (NSE) প্রািন ভযাঘনতর্ং তডঘযক্টয এফং তেপ এতেতকউতিব 

তপাঘযয (CEO) র্া়েগা়ে অতকুভায কেৌানঘক স্থরাতবতলি কযা ঘ়েঘে। 
● নিুন উঘদষ্টা কতভতিঘি BSE-কক ন্তবুণি কযা ়েতন। 
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● এআ কতভতিয বাতিত্ব কযঘফন তদতিয নযানার র আউতনবাতণতিয ধযাক এফং আন্স্রঘবনত এফং 
ফযাংকযািত কফাডণ প আতি়োয (IBBI) প্রািন কে়োযাণন এ াহু। 

● নিুন উঘদষ্টা কতভতিঘি তডঘাতর্িতযয CEO, তফতবন্ন কস্টকঘার্ল্াযঘদয প্রতিতনতধ এফং SEBI-এয ঊর্ধ্ণিন 
কভণকিণাযা দয তঘঘফ যঘ়েঘেন। 

ূত্র: Indian Express 

 

 

 

 

 

 

 

 


