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Daily Current Affiars 09th August 2022 

গুরুত্বূর্ণ খফয: জাতীয় 

ংসৃ্কতত ভন্ত্রক "বাযত তক উডান" উদদযাগ চারু কযর 

ককন ংফাদ তদযানাদভ: 

● বাযদতয অটর, অভয আত্মা এফং এয কৃততত্বগুতর উদমান কযায জনয ংসৃ্কতত ভন্ত্রক এফং Google 
দ্বাযা 'বাযত তক উডান' উদদযাগ চারু কযা র।

 

ভূর তফলয়ভূ: 

● ংসৃ্কতত ভন্ত্রক এফং Google-এয ভদধয এক দকফযাী অংীদাতযদত্বয অং তাদফ তদতিদত একতট 
তফদল অনুষ্ঠাদনয ভাধযদভ বাযত তক উডান  উৎফ শুরু র৷ 

● কমৌথ উদদযাগ আজাতদ কা অভৃত ভদাৎদফয তত্ত্বাফধাদন বাযত তক উডান কমাজনা ংগতিত দয়দে। 
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● বাযদতয উডান  প্রকদেয অধীদন Google Arts & Culture দ্বাযা একতট তফদল প্রদণনী উদমাচন কযা 
দয়দে, কই ভুূতণগুতর মা গত 75 ফেদয একতট াথণকয তততয কদযদে মা Google তটভ দ্বাযা তিজাইন 
কযা দয়দে অজণনকাযীদদয ম্মান কযায জনয ৷ 

● Google Arts & Culture  দ্বাযা আদয়াতজত এই প্রদণনীদত অগদভদেি তযদয়তরতট প্রমুতি ফযফায কদয 
কদদয ফদচদয় ফড অজণনগুতর তুদর ধযা দয়দে, মায ভদধয যদয়দে বাযতীয় স্ততে এফং ভতরাদদয 
কদদয জনয তফদল তকেু কযায গে। 

● বাযদতয উডান কপ্রাগ্রাদভ বাযদতয গট টযাদরে 2022 তফজয়ী তদফযাং এফং ভনুযাদজয একতট চভকপ্রদ 
াযপযভযান্স এফং তিনটন কদযদজা এফং তায দদরয একতট তফদল াযপযভযান্স কদখাদনা দয়দে, মা 
কদদয তফতবন্ন অঞ্চদরয তেীদদয তাদদয অঞ্চদরয ংসৃ্কতত কদখায় এফং বাযদতয তফতচত্র্যভয় ব্দগুতরদক 
জীফন্ত কদয কতাদর এফং ঙ্গীদতয ভাধযদভ 'াউন্ড অপ ইতন্ডয়া' গিদনয জনয একতত্র্ত কযা য়। 

ূত্র্: PIB 

গুরুত্বূর্ণ খফয: যাজয 

ঞ্চাভৃত কমাজনায আতায় কৃলকদদয আয় তদ্বগুর্ কযায তযকেনা উত্তযপ্রদদ যকাদযয। 

ককন ংফাদ তদযানাদভ: 

● ভুখযভন্ত্রী কমাগী আতদতযনাদথয ঞ্চাভৃত কমাজনায অধীদন উত্তযপ্রদদ যকায কৃলকদদয আয় তদ্বগুর্ কযায 
প্রকে চারু কদযদে।
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ভূর তফলয়ভূ: 

● াশ্রয়ী ভূদরযয প্রমুতিগত ফযফস্থা এফং -পর দ্ধততয প্রচাদযয ভাধযদভ কৃলকদদয আয় তদ্বগুর্ কযায 
রক্ষ্য অজণদনয রদক্ষ্য UP যকায ঞ্চাভৃত প্রকে চারু কদযদে। 

● প্রাথতভকবাদফ, এই প্রকদেয অধীদন যদতয ভযুদভয আদগ ভদির প্লট তততযয জনয যাদজযয কভাট 2028 
জন কৃলকদক কফদে কনয়া দফ। 

● UP  যকায কতৃণক প্রকাতত কপ্র কনাট অনুাদয, ঞ্চাভৃত প্রকেতট র আদখয উৎাদন খযচ 
কভাদনায াাাত াাঁচতট ককৌর, ফযফস্থানা, ফজণয ভারতচং, তি কচ এফং -পদরয ভাধযদভ আখ 
ফদনয জনয একতট ভতিত কেঞ্চ দ্ধতত অন্তবুণি  কযা দয়দে।  

● UP যকাদযয 'ঞ্চাভৃত কমাজনা'য রক্ষ্য জর ংযক্ষ্র্ এফং আদখয খড এফং াতায দফণাত্তভ ফযফায, 
ায  কীটনাদকয ফযফায ংযক্ষ্র্, উচ্চ উৎাদনীরতায  জনয একাতধক পদরয চালদক উৎাতত 
কযা এফং একই াদথ কৃলকদদয আয় ফাডাদনা।  

● এই প্রকদেয অধীদন, কই কৃলকদদয যকায ম্মাতনত কযদফ মাযা ঞ্চাভৃত প্রকে ফাস্তফায়ন কযদে। 
● উত্তযপ্রদদ যকাদযয ঞ্চাভৃত কমাজনায রক্ষ্য র কৃলকদদয কৃতলয খযচ কভাদত এফং তাদদয আয় 

ফাডাদত নতুন চাদলয ককৌর গ্রর্ কযদত উৎাতত কযা। 

ূত্র্: Livemint 

গুরুত্বূর্ণ খফয: ুযস্কায 

রাদাদখয দফণাচ্চ কফাভতযক ুযস্কাদয ম্মাতনত দরন আধযাতত্মক কনতা দরাই রাভা 

ককন ংফাদ তদযানাদভ: 
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● ততব্বদতয আধযাতত্মক কনতা, দারাই রাভাদক রাদাদখয দফণাচ্চ কফাভতযক ম্মান 'dPal rNgam 
Duston' ুযস্কাদয বূতলত কযা র।

 

ভূর তফলয়ভূ: 

● দরাই রাভাদক ভানফতায জনয তফদল কদয ককন্দ্রাতত অঞ্চদর তায অতযীভ অফদাদনয জনয এই 
ুযস্কায কদয়া দয়দে। 

● এতট রাদাখ স্বায়ত্তাতত াফণতয উন্নয়ন তযলদ কতৃণক দারাই রাভাদক কদয়া লষ্ঠ ুযস্কায। 
● দারাই রাভা কগরুগা ঐততদযয অন্তগণত, ততব্বতত কফৌদ্ধ ধদভণয ততব্বদত ফদচদয় ফড এফং ফদচদয় 

প্রবাফারী ঐততয। 
● ততব্বতীয় কফৌদ্ধধদভণয ইততাদ 14 জন দারাই রাভা যদয়দেন, 14 তভ এফং ফতণভান দারাই রাভা দরন 

কততিন গায়দা। 
● কফৌদ্ধ ধদভণয ইততা অনুাদয, প্রথভ এফং তদ্বতীয় দারাই রাভাদক ভযদর্াত্তয দারাই রাভা উাতধদত 

বূতলত কযা দয়তের। 
● কগরুগা ঐততদযয উচ্চ রাভা এফং ততব্বত যকায কমৌথবাদফ দরাই রাভাদক কফদে তনদয়দেন। 
● কফৌদ্ধধদভণয ঐততয অনুাদয, দারাই রাভাযা অফদরাতকদতশ্বয এফং কচনদযতজগ, করুর্ায কফাতধত্ত্ব এফং 

ততব্বদতয ৃষ্ঠদালক াধদকয প্রতীক। 
● দারাই রাভাদক বাযদত তনদয় মায়া দয়তের, দারাই রাভা 1959 াদরয ততব্বত তফদরাদয ভয় াজায 

াজায অনুাযী তনদয় ততব্বত কথদক বাযদত এদতেদরন এফং প্রািন বাযতীয় প্রধানভন্ত্রী জযরার 
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কনদরু বাযদত স্বাগত জাতনদয়তেদরন এফং তততন দারাই রাভাদক ধভণারায় (তভাচর প্রদদ) 
াতিদয়তেদরন,  একতট 'তনফণাতত ততব্বত যকায গিদনয জনয। 

ূত্র্: The Hindu 

গুরুত্বূর্ণ যকাতয প্রকে 

াযয়াজ ভাদকণট তরদেজ তস্কভ 

ককন ংফাদ তদযানাদভ: 

● জমু্ম  কাশ্মীয যকায "াযয়াজ ভাদকণট তরদেজ তস্কভ" চারু কযর।

 

ভূর তফলয়ভূ: 

● াযয়াজ ভাদকণট তরদেজ তস্কভ র একতট উদ্ভাফনী ফাজায তরদেজ তস্কভ, মা জমু্ম  কাশ্মীদযয কৃলকদদয 
অথণননততক অফস্থায উন্নততয জনয ফযফস্থাগুতরদক অন্তবুণি কদয। 

● জমু্ম  কাশ্মীয কথদক চনীর কৃতল  উদযানজাত দর্যয চারাদনয জনয ফাজায ংদমাগ ভথণন তততয 
কযায রদক্ষ্য াযয়াজ ভাদকণট তরদেজ তস্কভ চারু কযা দয়দে। 

● এই প্রকদেয অধীদন, এয়ায কাদগণায ভাধযদভ চনীর পরগুতর ফন কযায জনয ভারফাী চাদজণ যকায 
25% বতুণতক প্রদান কযদফ। 
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● এই তস্কভ কথদক প্রাপ্ত বতুণতক যাতয কফতনতপট োন্সপায কভাদিয ভাধযদভ কৃলকদদয কাকে স্তান্তয কযা 
দফ। 

● াযয়াজ ভাদকণট তরদেজ তস্কভ জমু্ম  কাশ্মীয তটণকারচায কপ্রাতিউ ভাদকণতটং এফং প্রদতং 
কদণাদযন দ্বাযা ফাস্তফাতয়ত দয়দে। 

● াযয়াজ ভাদকণট তরদেজ তস্কদভয রক্ষ্য র কৃলকদদয আয় তদ্বগুর্ কদয রাবফান কযায কচষ্টা কযা। 

ূত্র্: Times of India 

যকায চারু কদযদে: তভন ফাৎরয কমাজনা 

ককন ংফাদ তদযানাদভ: 

● নাযী  তশু উন্নয়ন ভন্ত্রক তশুদদয করযার্  ুনফণাদনয জনয 2009-10 ার কথদক ককন্দ্রীয় 
ৃষ্ঠদালকতাপ্রাপ্ত প্রকে "তভন ফাৎরয" কমতট ূফণফতণী তশু ুযক্ষ্া তযদলফা প্রকে তের কতট ফাস্তফায়ন 
কযর। 

 

 

ভূর তফলয়ভূ: 
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● তভন ফাৎদরযয রক্ষ্য বাযদতয প্রতততট তশুয জনয একতট ুস্থ  ুখী তফ ুযতক্ষ্ত কযা। 
● তভন ফাৎরযয রক্ষ্য তশুদদয তাদদয ূর্ণ ম্ভাফনা উরতি কযদত ক্ষ্ভ কযায ুদমাগ তনতিত কযা 

এফং াাাত তশুদদয তফকাদয জনয একতট ংদফদনীর, ায়ক এফং তদরানাইজি ইদকাতদেভ, 
জুদবনাইর জাতে অযাক্ট 2015 এয ভযাদন্ডট ূযদর্ যাজয / ককন্দ্রাতত অঞ্চরগুতরদক ায়তা কযা এফং 
SDG রক্ষ্যভাত্র্া অজণদন ায়তা কযা। 

● 2010 াদর যকায কতৃণক ইতেদগ্রদটি চাইল্ড কপ্রাদটকন তস্কভ চারু কযা দয়তের, মা 2017 াদর 
যকায কতৃণক "তশু ুযক্ষ্া তযদলফা প্রকে" নাদভ নাভকযর্ কযা দয়তের, এফং আফায 2021-22 াদর 
এই প্রকদেয নাভ তভন ফৎরয নাদভ নাভকযর্ কযা দয়তের। 

● তভন ফাৎরয কল অফরম্বন তাদফ তশুকদয প্রাততষ্ঠাতনকীকযদর্য নীততয উয তবতত্ত কদয কতিন 
তযতস্থততদত তশুদদয তযফায-তবতত্তক অ-প্রাততষ্ঠাতনক মদেয প্রচায কদয। 

● তভন ফাৎরয ককন্দ্রীয়  যাজয/কক্ষ্াতত অঞ্চর যকাদযয ভদধয তনধণাতযত খযচ-ফণ্টন অনুাত 
অনুমায়ী একতট ককন্দ্রীয় স্পনযি তস্কভ তদদফ ফাস্তফাতয়ত য়। 

ূত্র্: PIB 

গুরুত্বূর্ণ তনদয়াগ 

CSIR তায প্রথভ ভতরা ভাতযচারক তাদফ নিাথাতম্ব কারাইদরতবদক তনমুি কযর 

ককন ংফাদ তদযানাদভ: 
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● ততনয়য ইদরদরাদকতভকযার াদয়তেে, নািাথাতম্ব কারাইদরতবদক তফজ্ঞাতনক  তে গদফলর্া কাউতন্সদরয 
প্রথভ ভতরা ভাতযচারক তদদফ তনদয়াগ কযা দয়দে।

 

ভূর তফলয়ভূ: 

● নিাথাতম্ব কারাইদরতবয তনদয়াগ দফন কই তাতযখ কথদক কম তাতযদখ তততন দাতয়ত্ব গ্রর্ কযদফন ফা 
যফতণী আদদ না য়া মণন্ত ফা দুই ফেদযয জনয, কমতট আদগ দফ। 

● নিাথাতম্ব কারাইদরতব তফজ্ঞাতনক  তে গদফলর্া কাউতন্সদরয ফতণভান কচয়াযভযান কখয ভাদন্ডয 
স্থরাতবতলি দফন। 

● এই তনদয়াদগয আদগ, কারাইদরতব প্রাথতভকবাদফ ইদরদরাদকতভকযার ায়ায তদেভ এফং তফদল কদয, 
ইদরদরাি উকযর্গুতরয তফকাদয জনয অবযন্তযীর্ প্রস্তুত ইদরদরাি উকযর্গুতরয তফদুযততন যাায়তনক 
ভূরযায়ন এফং তি ঞ্চয় তিবাই ভাদফগুতরদত তাদদয উমুিতা তনদয় 25 ফেদযয কফত ভয় ফযয় 
কদযদেন। 
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● নিাথাতম্ব কারাইদরতবয গদফলর্ায় তরতথয়াভ এফং তরতথয়াভ ফযাটাতয কথদক ুাযকযাাতটয এফং ফজণয 
কথদক অথণ চাতরত ইদরদরাি এফং তি ঞ্চয় এফং ইদরদরাকযাটারাইতটক অযাতপ্লদকদনয জনয 
ইদরদরারাইট মণন্ত তফসৃ্তত যদয়দে। 

● তফজ্ঞাতনক  তে গদফলর্া কাউতন্সর র একতট যান-ইতন্ডয়া ইনতেতটউট মাদত 37তট জাতীয় যীক্ষ্াগায, 
39তট দূযফতণী ককন্দ্র, 3তট উদ্ভাফনী কযাম্পা এফং 5তট ইউতনদটয একতট তিয় কনটয়াকণ যদয়দে। 

● CSIR 1942 াদরয 26ক কদেম্বয কাাইতট কযতজকেন অযাক্ট, 1860 এয অধীদন একতট 
স্বায়ত্তাতত ংস্থা তাদফ প্রতততষ্ঠত দয়তের এফং এয দয দপ্তয নয়াতদতিদত অফতস্থত। 

● CSIR ফা তফজ্ঞাতনক  তে গদফলর্া তযলদদয দাতধকাযফদর কচয়াযভযান দরন বাযদতয প্রধানভন্ত্রী। 

ূত্র্: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ তদফ 

বাযত োদডা আদদারদনয 80 তভ ফাতলণকী উদমান কযদে কদ 

ককন ংফাদ তদযানাদভ: 

● 8ই আগে 2022-এ, বাযত োদডা আদদারদনয 80 তভ ফাতলণকী, মা স্বাধীনতা ংগ্রাদভয ইততাদ একতট 
গুরুত্বূর্ণ ভাইরপরক তাদফ তফদফতচত য়, কতট াযা কদ জুদড াতরত য়।

 

ভূর তফলয়ভূ: 
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● বাযত োদডা আদদারনদক একতট াতন্তূর্ণ  অতং আদদারন ফদর ভদন কযা য় মায রক্ষ্য তের 
শুধুভাত্র্ তিতটদদয বাযত তযাগ কযদত এফং স্বাধীনতা প্রদাদনয আহ্বান জানাদনা। 

● 1942 াদরয 8ই আগে, ভাত্মা গান্ধী তিতট াদনয অফাদনয আহ্বান জানান এফং এয াদথ 
ভুম্বাইদত ফণবাযতীয় কংদগ্র কতভতটয অতধদফদন বাযত োদডা আদদারন শুরু য়। 

● বাযত োদডা আদদারদনয ভয়, গান্ধীতজ কগায়াতরয়া টযাে ভয়দাদন তাাঁয বালদর্ বাযদতয জনগর্দক "িু 
অয িাই" কলাগান তদদয়তেদরন, মা ফতণভাদন আগে িাতন্ত ভয়দান নাদভ তযতচত। 

● বাযত োদডা আদদারন ততনতট ধাদ াযা বাযদত শুরু দয়তের- 
1. আদদারদনয প্রথভ দফণয ভদধয তের নগয তফদরা, ধভণঘট, ফয়কট এফং ধনণা। 
2. আদদারদনয তদ্বতীয় দফণ গ্রাভীর্ এরাকাগুদরাদক আকদারদন অন্তবুণি কযা য়। 
3. আদদারদনয তৃতীয় এফং চূডান্ত মণাদয় তফতবন্ন অঞ্চর কমভন ফাতরয়া, তভরুক, াতাযা ইতযাতদদত জাতীয় 

যকায ফা ভান্তযার যকায গিন জতডত তের। 
● বাযত োদডা আদদারদনয প্রধান দাতফগুতরয ভদধয পযাতফাদদয তফরুদদ্ধ তদ্বতীয় তফশ্বমুদদ্ধ বাযতীয়দদয 

ভথণন ায়ায জনয অতফরদম্ব বাযদত তিতট াদনয অফান এফং তিতটযা বাযত কেদড মায়ায য 
একতট অন্তফণতণী যকায গিদনয দাতফ অন্তবুণি তের। 

ূত্র্: The Hindu 

7 ই আগে জাতীয় তাাঁত তদফ ারন কযা র। 

ককন ংফাদ তদযানাদভ: 
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● বাযদত, তাাঁতীদদয ম্মান কযায রদক্ষ্য প্রতত ফেয 7ই  আগে জাতীয় তাাঁত তদফ াতরত য়।

 

ভূর তফলয়ভূ: 

● তাাঁত আভাদদয াংসৃ্কততক ঐততদযয প্রতীক এফং জীতফকায একতট গুরুত্বূর্ণ উৎ ফদট। 
● 2022 াদরয জাতীয় তাাঁত তদফ র 8ভ জাতীয় তাাঁত তদফ। 
● এই ফেয জাতীয় তাাঁত তদফ 2022-এয তথভ র "Handloom, an Indian Heritage"। 
● বাযদত তাাঁত তদেয প্রচাদযয রদক্ষ্য বাযত যকায কফ তকেু উদদযাগ তনদয়দে, মায ভদধয যদয়দে 

কতিদনতব যান্ডরুভ িাোয কিদবরদভে তস্কভ, নযানার যান্ডরুভ কিদবরদভে কপ্রাগ্রাভ, এফং 
স্তচাতরত তাাঁতীদদয জনয ফযাক করযার্ প্রকে এফং ুতা যফযা প্রকে। 

● জাতীয় তাাঁত তদফদয উদেয তাাঁত তদে দচতনতা আনায াাাত তাাঁততদদয ম্মান জানাদনা। 
● তাাঁত তে বাযদতয ফৃত্তভ তে মা বাযদতয গ্রাভীর্ এরাকায় কভণংস্থাদনয একতট গুরুত্বূর্র্ উৎ। 
● বাযতীয় তাাঁত তে মুিযাজয, ভাতকণন মুিযাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাভণাতন এফং দতক্ষ্র্ আতফ্রকায ভদতা তফদশ্বয 20 

তটয কফত কদদ তায র্য যপ্তাতন কদয। 
● ফতণভাদন বাযদতয তাাঁত তদেয ভস্ত তাাঁতত এফং ংতিষ্ট শ্রতভকদদয 70% নাযী। 
● 1905 াদর, 7ই আগে, তিতট যকায কতৃণক ফঙ্গবদঙ্গয প্রততফাদদ করকাতা টাউন দর স্বদদী 

আদদারন শুরু য়। 



www.byjusexamprep.com 
 

ূত্র্: Hindustan Times 

 


