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Daily Current Affairs 08th August  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

চীন: পুনরায় বযবহারয াগ্য মহাকাশ ান উৎযেপর্ 

ককন সংবাদ তশযরানাযম: 

● Long March-2F carrier  রযকযের মাধ্যযম চীন সফলভাযব একতে পাইলে  া পুনরায় বযবহারয াগ্য 
মহাকাশ ান কসতে উৎযেপর্ করল।

 

মূল তবষয়সমূহ: 

● চীযনর তর্উকুয়ান সযাযেলাইে লঞ্চ কসন্টার কেযক উৎযেতপি মহাকাশ ানতে পুনঃবযবহাযরর র্নয 
প্র ুতিগ্ি  াচাইকরযর্র লযেয তকছু সমযয়র র্নয কেপযে চাতলি হওয়ার পযর একতে পতরকতিি 
অবিরর্ স্থাযন তফযর আসযব। 

● চীযনর Long March 2F লঞ্চ কভতহযকল প্রােতমকভাযব চীযনর কশনয া কু্র তমশন চালু কযরযছ   ার 
মযধ্য পৃতেবীর তনম্ন কেপযে প্রায় 8 কমতিক েন কপযলাড েমিা রযয়যছ। 
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● নিুন মহাকাশ ান, US এয়ার কফাযসণর X-37B কেস কেযনর আকাযরর অনুরূপ, Long March 2Fএবং 
এর কপ-কলাডযক 'পুনঃবযবহারয াগ্য পরীো মহাকাশ ান' তহসাযব উৎযেপযর্ সহায়িা করার র্নয 
পতরবিণন করা হযয়যছ। 

● এর আযগ্, চীন  2020 সাযলর কসযেম্বযর একতে পুনঃবযবহারয াগ্য পরীোমূলক মহাকাশ াযনর কেপে 
পরীো কযরতছল  া কেপযে মাত্র 2 তদন অতিবাতহি কযরতছল। 

● এই তমশনতে তিতর কযরযছ চীনা প্রধ্ান মহাকাশ সংস্থা, CASC। 

সূত্র: Global Times 

                       গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয় 

সংসৃ্কতি মন্ত্রর্ালযয়র 'Badhe Chalo’ প্রচারাতভ ান 

ককন সংবাদ তশযরানাযম: 

● 'Badhe Chalo Camping' ভারযির িরুর্যদর সাযে সংয াগ্ স্থাপন এবং িাযদর মযধ্য কদশযপ্রযমর 
গ্ভীর অনুভূতি র্াগ্রি করার লযেয সংসৃ্কতি মন্ত্রক শুরু কযরযছ।
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মূল তবষয়সমূহ: 

● Badhe Chalo Camping লেয আর্াতদ কা অমৃি মযহাৎসযবর বযাপক প্রচাযরর র্নয একতে ' ুব 
ককতিক সতক্রয়িা' তিতর করা। 

● ভারযির স্বাধ্ীনিার 75 বছর উদ াপযন এতগ্যয় আসার র্নয উৎসাতহি কযর ভারযির  ুবকযদর র্ত়িি 
করার র্নয Badhe Chalo campaign-তে তডর্াইন করা হযয়যছ। 

● Badhe Chalo Camping Campaign-এর লেয ভারযির সমস্ত অঞ্চযলর  ুবক এবং মানুষযক একতে 
েযােফযমণ তনযয় আসা, Badhe Chalo Camping Campaign-এ ফ্ল্যাশ ডান্সও রযয়যছ  া 'Badhe 
Chalo' তেযমর উপর কলখা এবং রতচি। 

● মন্ত্রযকর লেয এই ফ্ল্যাশ ডান্সগুতলর মাধ্যযম অমৃি মযহাৎসযবর বািণা এবং কচিনা ছত়িযয় কদওয়া। 
● Badhe Chalo campaign 2022 সাযলর 5 ই আগ্স্ট কেযক 10ই আগ্স্ট প ণন্ত প্রতিতদন 10তে শহযর 

পতরচাতলি হযব এবং প্রচাযরর গ্রযান্ড তফনাযল  2022 সাযলর 12ই আগ্স্ট নয়াতদতির িালকাযোরা 
কস্টতডয়াযম কশষ হযব। 

● আর্াতদ কা অমৃি মযহাৎসব উযদযাগ্ ককিীয় সরকার প্রগ্তিশীল ভারযির 75 বছর উদ াপযনর 
পাশাপাতশ ভারিীয় সংসৃ্কতি, কৃতিত্ব এবং এর র্নগ্যর্র কগ্ৌরবময় ইতিহাস উদ াপযনর র্নয চালু 
কযরতছল। 

সূত্র: PIB 

ভারি: 2023 সাযলর মযধ্য কালাজ্বর তনমূণল করার লেয 

ককন সংবাদ তশযরানাযম: 

● ভারি সরকার 2023 সাযলর মযধ্য কদশ কেযক কালাজ্বর তনমূণল করার লেয তনধ্ণারর্ কযরযছ,  া 2030 
সাযলর মযধ্য এই করাগ্ তনমূণল করার তবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার (WHO) লেযমাত্রার কচযয় এতগ্যয় রযয়যছ। 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com   
 
 

 

মূল তবষয়সমূহ: 

● ভারি সরকার 2023 সাযলর মযধ্য কদশ কেযক কালাজ্বর তনমূণল করার লেয তনধ্ণারর্ কযরযছ,  া 2030 
সাযলর মযধ্য এই করাগ্ তনমূণল করার তবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার (WHO) লযেযর কচযয় এতগ্যয়। 

● কালা আর্ার কলশমযাতনয়াতসস নাযমও পতরতচি একতে অবযহতলি গ্রীষ্মমন্ডলীয় করাগ্  া ভারি সহ 100 
তেরও কবতশ কদশযক প্রভাতবি কযর। 

● কলশমযাতনয়াতসযসর লের্গুতলর মযধ্য রযয়যছ জ্বর, ওর্ন হ্রাস এবং েীহা এবং তলভার ফুযল  াওয়া। 
● কালা আর্ার করাগ্তে কলশমযাতনয়া নামক পরর্ীবী দ্বারা সৃষ্ট হয়  া বাতল মাতছর কাময়ি ছ়িায়। 
● কলশমযাতনয়াতসস বা কালা আর্ার প্রধ্ানি তিন প্রকার 
● তভসারাল কলশমযাতনয়াতসস,  া করাযগ্র সবযচযয় গুরুির রূপ তহসাযব তবযবতচি হয়, শরীযরর সমস্ত 

অংশযক প্রভাতবি কযর। 
● কলশমযাতনয়াতসস ত্বযকর েিযক প্রভাতবি কযর এবং ত্বকযক মারাত্মকভাযব প্রভাতবি কযর। 
● তমউযকাতকউযেতনয়াস কলশমযাতনয়াতসস ত্বক এবং তমউযকাসাল েি সৃতষ্ট কযর। 
● ভারযির র্ািীয় স্বাস্থয নীতি-2002, 2010 সাযলর মযধ্য কালাজ্বর তনমূণল করার লেয তনধ্ণারর্ কযরতছল,  া 

পূরর্ না হওয়ার কারযর্ 2015 সাযল সংযশাধ্ন করা হযয়তছল। 

সূত্র: Times of India 

                           গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 
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উত্তরাখণ্ড সরকার প্রতিতে কর্লায় একতে সংসৃ্কি-ভাষী গ্রাম গ্য়ি কিালার তসদ্ধান্ত তনযয়যছ 

ককন সংবাদ তশযরানাযম: 

● উত্তরাখণ্ড সরকার রাযর্যর 13তে কর্লার প্রতিতেযি একতে কযর সংসৃ্কিভাষী গ্রাম গ্য়ি কিালার তসদ্ধান্ত 
তনযয়যছ।

 

মূল তবষয়সমূহ: 

● এই তমশযনর অধ্ীযন, উত্তরাখযণ্ডর সংসৃ্কি তশোমন্ত্রী এবং এই গ্রাযমর নাগ্তরকযদর প্রািযতহক 
ক াগ্ায াযগ্র মাধ্যম তহসাযব প্রাচীন ভারিীয় ভাষা বযবহার করার র্নয তবযশষজ্ঞযদর দ্বারা প্রতশের্ কদওয়া 
হযব। 

● এই প্রকযির অধ্ীযন, স্থানীয় কলাযকযদর ভাষাযি কীভাযব ক াগ্ায াগ্ করযি হয় িা কশখাযনার র্নয 
তনবণাতচি গ্রাযম সংসৃ্কি তশেক পাঠাযনার র্নয সরকার একতে তবধ্ান অন্তভুণি কযরযছ। 

● নাগ্তরকযদর সংসৃ্কযি দেিা অর্ণযন সহায়িা করার র্নয এই প্রকযির অধ্ীযন কবদ এবং পুরার্ পাঠও 
করা হযব। 

● এই প্রকযির অধ্ীযন গ্রামগুতলযক একতে "সংসৃ্কি গ্রাম" বলা হযব, এই গ্রামগুতলর প্রতিতেযক প্রাচীন 
ভারিীয় সংসৃ্কতির ককি তহসাযব মযনানীি করা হযব। 

● সংসৃ্কি হল উত্তরাখণ্ড রাযর্যর তদ্বিীয় সরকাতর ভাষা এবং তহতি হল রাযর্যর প্রেম সরকাতর ভাষা। 
● উত্তরাখণ্ড হল কদযশর প্রেম রার্য ক তে সংসৃ্কযির প্রচাযর এমন উযদযাগ্ শুরু কযরযছ। 
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● উত্তরাখণ্ড রাযর্যর আযগ্, কর্ণােক রাযর্য একতে মাত্র সংসৃ্কিভাষী গ্রাম তছল, মাতু্তর গ্রাম। 

সূত্র: Livemint 

গুরুত্বপূর্ণ বযতিত্ব 

র্গ্দীপ ধ্নখ়ি ভারযির 14 িম উপরাষ্ট্রপতি তনবণাতচি হযয়যছন 

ককন সংবাদ তশযরানাযম: 

● র্গ্দীপ ধ্নখ়ি ভারযির 14 িম উপরাষ্ট্রপতি তনবণাতচি হযয়যছন। 

 

মূল তবষয়সমূহ: 

● র্গ্দীপ ধ্নখ়িযক তবযর্তপ কেযক প্রােণী কযরতছল এনতডএ। 

● বিণমান উপরাষ্ট্রপতি কভঙ্কাইয়া নাইডুর কময়াদ কশষ হওয়ার পর 11 অগ্াস্ট র্গ্দীপ ধ্নখ়ি িার পদ 
গ্রহর্ করযবন। 
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● কমাে 725 র্ন সাংসদ উপ-রাষ্ট্রপতি তনবণাচযনর র্নয িাযদর কভাে তনবন্ধন কযরযছন এবং 63 র্ন সাংসদ 
উপ-রাষ্ট্রপতি তনবণাচন 2022-এ অংশগ্রহর্ কযরনতন। 

● র্গ্দীপ ধ্নখ়ি উপ-রাষ্ট্রপতি তনবণাচযন কমাে 528 কভাে কপযয়যছন, ক খাযন তবযরাধ্ী প্রােণী মাগ্ণাযরে আলভা 
208 এমতপ কভাে কপযি পাযরন। 

● র্গ্দীপ ধ্নখ়ি 1951 সাযলর 18 কম রার্স্থাযনর  ুন ুনু কর্লার একতে প্রিযন্ত গ্রাযম একতে কৃতষ 
পতরবাযর র্ন্মগ্রহর্ কযরন। 

● র্গ্দীপ ধ্নখার তসতনক সু্কল তচযত্তারগ়্ি কেযক িার সু্কযলর প়িাযশানা কশষ কযরন এবং রার্স্থান 
তবশ্বতবদযালয় কেযক আইন তডতগ্র অর্ণন কযরন। 

● র্গ্দীপ ধ্নখ়ি উপরাষ্ট্রপতি হওয়ার আযগ্ 1989 কেযক 1991 সাল প ণন্ত  ুন ুনুর কলাকসভা সাংসদ 
তহসাযব কার্ করতছযলন এবং িারপযর, তিতন 1990 কেযক 1991 সাল প ণন্ত সংসদীয় তবষয়ক প্রতিমন্ত্রীর 
দাতয়ত্ব কনন। 

● এর পযর র্গ্দীপ ধ্নখ়ি 1993 কেযক 1998 সাল প ণন্ত রার্স্থাযনর কৃষ্ণনগ্র কেযক তবধ্ানসভার সদসয 
তহসাযব কার্ কযরযছন এবং 2019 সাল কেযক বিণমান র্গ্দীপ ধ্নখ়ি পতিমবযের রার্যপাল তহসাযব 
কার্ করযছন। 

● ভারিীয় সংতবধ্াযনর 68 নং ধ্ারা অনুসাযর, উপ-রাষ্ট্রপতির পযদর অবসাযনর ফযল সৃষ্ট শূনযপদ পূরযর্র 
র্নয একতে তনবণাচন অবশযই তবদায়ী ভাইস-কপ্রতসযডযন্টর কময়াদ কশষ হওয়ার আযগ্ অনুতিি হযি হযব। 

● ভারযির তনবণাচন কতমশন রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি তনবণাচন আইন, 1952 এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি 
তনবণাচন তবতধ্মালা, 1974 এবং কসইসাযে সংতবধ্াযনর ধ্ারা 324-এর অধ্ীযন ভাইস-রাষ্ট্রপতির তনবণাচন 
পতরচালনার িত্ত্বাবধ্ান, তনযদণশনা এবং তনয়ন্ত্রর্ কযর। 

● উপ-রাষ্ট্রপতি রার্যসভার তনবণাতচি সদসয, রার্যসভার মযনানীি সদসয এবং কলাকসভার তনবণাতচি 
সদসযযদর সমন্বযয় একতে তনবণাচনী কযলর্ দ্বারা তনবণাতচি হন। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: তবজ্ঞান ও প্র ুতি 

কেসএক্স দতের্ ককাতরয়ার প্রেম চি তমশন দানুতর উৎযেপর্ কযরযছ 
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ককন সংবাদ তশযরানাযম: 

● দতের্ ককাতরয়া িার প্রেম চি অতভ ান শুরু কযর,  া পৃতেবীর তনম্ন কেপে কেযক দূযর িার প্রেম 
তমশনও বলা ক যি পাযর। 

 

মূল তবষয়সমূহ: 

● তমশনতে, পূযবণ ককাতরয়া পােফাইন্ডার লুনার অরতবোর নাযম পতরতচি তছল,  া দতের্ ককাতরয়া দ্বারা চালু 
হযয়তছল, বিণমাযন দানুতর নাযম পতরতচি। 

● "চাাঁদ" এবং "আনি" এর র্নয ককাতরয়ান শযের উপর একতে নােক তহসাযব দানুতর প্রচতলি। 

● দতের্ ককাতরয়ার চালু করা দানুতর তমশনতে ককাতরয়ান অযাযরাযেস তরসাচণ ইনতস্টতেউে (KARI) দ্বারা 
পতরচাতলি হয়। 

● ককাতরয়ান অযাযরাযেস তরসাচণ ইনতস্টতেউযের কেসএক্স ফযালকন 9 রযকযে ককপ কযানাযভরাল কেস 
কফাসণ কস্টশন কেযক দানুতর উৎযেপর্ করা হযয়তছল। 
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● িার গ্ন্তযবয তফযর  াওয়ার আযগ্, দানুতর সূয ণর তদযক উয়ি  াযব এবং সূয ণর মাধ্যাকষণর্ বযবহার কযর 
তডযসম্বযরর মা ামাত  সমযয় চি কেপযে প্রযবশ করযব। 

● 62-মাইল-উচ্চ কেপযে চাাঁযদ কপৌঁছাযনার পর, দানুতর িার ছয়তে তবজ্ঞাযনর  ন্ত্র (একতে মযাগ্যনযোতমোর, 
একতে গ্ামা-কর কেকযিাতমোর, একতে পরীোমূলক ক াগ্ায াগ্ বযবস্থা এবং তিনতে কযাযমরা) তনযয় 
গ্যবষর্া চালাযব। 

●  তদ দতের্ ককাতরয়া সফলভাযব এই চি তমশনতে সম্পন্ন কযর, িাহযল দতের্ ককাতরয়া হযব  ুিরাষ্ট্র, 
সাযবক কসাতভযয়ি ইউতনয়ন, চীন, র্াপান, ভারি, লুযক্সমবাগ্ণ এবং ইউযরাপীয় ইউতনয়যনর পর চাাঁযদর 
তমশন সম্পন্ন করার র্নয অষ্টম রার্ননতিক সংস্থা। 

সূত্র: Indian Express 

মহাকাযশ কিরো প্রদশণযনর র্নয সবযচযয় কছাে রযকে উৎযেপর্ করল ইসযরা 

ককন সংবাদ তশযরানাযম: 

● ভারিীয় মহাকাশ গ্যবষর্া সংস্থা (ISRO) শ্রীহতরযকাো সিীশ ধ্াওয়ান মহাকাশ ককি কেযক িার প্রেম 
কছাে উপগ্রহ উৎযেপর্  ান, SSLV-D1/EOS-02 উৎযেপর্ কযরযছ। 
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মূল তবষয়সমূহ: 

● এই প্রেম ভারিীয় মহাকাশ সংস্থা ISRO একতে SSLV উৎযেপযর্র কেযত্র িার েমিা প্রদশণন কযরযছ 
 াযি কছাে কছাে উপগ্রহগুতল পৃতেবীর তনম্ন কেপযে স্থাপন করা  ায়। 

● ISRO দ্বারা চালু করা SSLV-D1/EOS-02, আর্াতদসযাে নাযম আেণ অবর্ারযভশন সযাযেলাইে এবং কেস 
তকডস ইতন্ডয়ার ছাত্রযদর একতে দল তিতর কযরযছ। 

● ভারযির স্বাধ্ীনিার 75 িম বাতষণকী উপলযে, সারা কদযশর সরকাতর সু্কযলর কমযয়রা এই আে ককতর্ 
তকউবসযাে তিতরযি অংশ তনযয়তছল  া কমযয়যদর ISRO দ্বারা "তবজ্ঞান, প্র ুতি, প্রযকৌশল এবং গ্তর্ি 
(STEM)" অনুসরর্ করযি উৎসাতহি করযব। প্রযচষ্টার ফল। 

● ISRO দ্বারা তিতর SSLV প্রেম তিনতে প ণাযয় কতঠন জ্বালানী এবং চিুেণ প ণাযয় একতে িরল প্রপালশন-
তভতত্তক কবগ্ তিতমং মতডউল বযবহার কযর। 

● ISRO-এর PSLV এবং GSLV লঞ্চ  াযনর িুলনায় নবতনতমণি AzadiSat-এর র্নয নূযনিম লঞ্চ 
পতরকাঠাযমা প্রযয়ার্ন। 
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● আর্াতদসযাযে একতে দীর্ণ-পািার িান্সপন্ডার এবং একতে সতলড-কস্টে তপন ডাযয়াড-তভতত্তক তবতকরর্ 
কাউন্টার রযয়যছ  া এর কেপযে আয়নাইতর্ং তবতকরর্ পতরমাপ করযি সহায়ক হযব। 

● ISRO Space Kids India দ্বারা তনতমণি একতে গ্রাউন্ড তসযস্টমও কেপযে AzadiSat-এর সাযে র্ত়িি 
এবং ক াগ্ায াগ্ করার র্নয তন ুি করা হযয়যছ। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রতিরো 

ভারিীয় কনৌবাতহনীর সমস্ত মতহলা কু্ররা প্রেম একক সামুতিক তমশন সম্পন্ন কযরযছ 

ককন সংবাদ তশযরানাযম: 

● উত্তর আরব সাগ্যর প্রেম স্বাধ্ীন সামুতিক নর্রদাতর তমশনতে ডতনণয়ার 228 তবমাযন কনৌবাতহনীর মতহলা 
অতফসারযদর একতে দল দ্বারা সম্পন্ন হযয়তছল। 

 

মূল তবষয়সমূহ: 

● প্রেম স্বাধ্ীন সামুতিক নর্রদাতর তমশনতে গুর্রাযের কপারবিযর কনভাল এয়ার এনযেযভ কনভাল এয়ার 
কস্কায়াড্রন-INAS-314-এর পাাঁচর্ন মতহলা অতফসার দ্বারা সম্পন্ন হযয়তছল। 
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● তমশযনর কনিৃযত্ব তছযলন কলফযেনযান্ট কমান্ডার আাঁচল শমণা এবং িার দযল তছযলন পাইলে কলফযেনযান্ট 
তশবােী এবং কলফযেনযান্ট অপূবণ গ্ীতি। ককৌশলগ্ি এবং কসন্সর অতফসার তহসাযব কলফযেনযান্ট পূর্া পান্ডা 
এবং সাব কলফযেনযান্ট পূর্া কশখাওয়াি তমশনতে সমূ্পর্ণ করযি সহায়িা কযরতছযলন। 

● এই অতভ াযনর র্নয, মতহলা অতফসারযদর কযয়ক মাস ধ্যর প্রতশের্ কদওয়া হযয়তছল এবং এই 
ঐতিহাতসক সফযরর আযগ্ িাযদর তমশন সম্পযকণ তবস্তাতরি িেয কদওয়া হযয়তছল। 

● INAS-314 হল গুর্রাযের কপারবিযর অবতস্থি কনৌবাতহনীর ফ্ল্যাগ্তশপ কস্কায়াড্রন। 

সূত্র: News on Air 
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