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Daily Current Affairs 10th August  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

ASEAN 2022 সালে িার 55 িম প্রতিষ্ঠাবাতষণকী উদযাপন করে 

ককন সংবাদ তিলরানালম: 

● প্রতি বছর 8ই আগস্ট ASEAN সদসযরা ASEAN তদবস তিলসলব পােন করে।

 

মূে তবষয়সমূি: 

● 2022 সােলক ASEAN-ভারি মমত্রী বছর তিসালব পােন করা িলে, যা ইলদা-পযাতসতিক অঞ্চলে 
অংিীদাতরত্ব এবং ASEAN-র ককন্দ্রীয়িার প্রতি অঙ্গীকারলক পুনবণযক্ত কলর। ASEAN-এর 55 িম 
বাতষণকী উদযাপলনর র্নয একতি পযালনে আলোচনারও আলয়ার্ন করা িলয়লছ তরসাচণ অযান্ড 
ইনিরলমিন তসলস্টম ির কেলভেতপং কাতির্ (RIS) নিুন তদতিলি ASEAN-India Center (AIC) 
এ। 
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● এই বছলরর ASEAN তদবলসর তিম িে "Strong Together" যা একতবংি িিাব্দীর চযালেঞ্জ 
কমাকালবোয় ASEAN-এর কনিালদর সতিতেিভালব কার্ করার র্নয আমন্ত্রর্ র্ানায়। 

● ASEAN প্রতিতষ্ঠি িলয়তছে 1967 ASEAN ক াষর্াপলত্র স্বাক্ষলরর মাধ্যলম, যা র্নতপ্রয়ভালব বযাংকক 
ক াষর্া নালম পতরতচি, প্রতিষ্ঠািা কদিগুতের দ্বারা। 

● ASEAN-এর প্রতিষ্ঠািা কদিগুলো িে ইলদালনতিয়া, মােলয়তিয়া, তিতেপাইন, তসঙ্গাপুর এবং িাইেযান্ড। 
● ASEAN এর পুলরা নাম দতক্ষর্-পূবণ এিীয় কদিগুতের সতমতি, এতিয়া-প্রিান্ত মিাসাগরীয় উপতনলবতিক 

কদিগুতের মলধ্য ক্রমবধ্ণমান উলের্নার মলধ্য রার্ননতিক ও সামাতর্ক তিতিিীেিার প্রচালরর র্নয 
গতিি দতক্ষর্-পূবণ এিীয় কদিগুতের একতি আঞ্চতেক সংিা।  

● ASEAN এর সতচবােয় ইলদালনতিয়ার রার্ধ্ানী র্াকািণায় অবতিি। 
● ইলদালনতিয়া, মােলয়তিয়া, তিতেপাইন, তসঙ্গাপুর, িাইেযান্ড, ব্রুনাই, তভলয়িনাম, োওস, মায়ানমার এবং 

কলবাতেয়া আতসয়ালনর সদসয রাষ্ট্র। 

সূত্র: Economic Times 

            গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয় 

Akasa Air: ভারলির সবণলিষ এয়ারোইন মুবাই-আিলমদাবাদ ফ্লাইলির সালি চােু িে 

ককন সংবাদ তিলরানালম: 

● Akasa Air-এর মুবাই কিলক আিলমদাবালদর প্রিম ফ্লাইি উলদ্বাধ্ন করা িে।
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মূে তবষয়সমূি: 

● Akasa Air িে SNV Aviation নালমর ব্র্যালন্ডর অধ্ীলন 7 িম তনধ্ণাতরি এয়ারোইন, যার কলপণালরি 
সদর দিির কবাতয়ং মযাক্স-8 তবমান সি মুবাইলি অবতিি। 

● Akasa Air-এর েক্ষয একতি কম খরলচর এয়ারোইন কযাতরয়ার িওয়া যার একতি একক বির এবং 
সমস্ত ইলকানতম আসন রলয়লছ। 

● Akasa Air পাাঁচ বছলর 72 তি তবমালন িার কাযণক্রম সম্প্রসাতরি করার েক্ষয করলখলছ, যা ভারলি 
অভযন্তরীর্ এয়ারোইনগুতের সংখযা উলিখলযাগয বৃতির তদলক পতরচাতেি করলব। 

● িািা সন্স-তসঙ্গাপুর এয়ারোইলনর কযৌি উলদযাগ, তভস্তারা 2015 সালে চােু িওয়ার পর কিলক সাি 
বছলর Akasa Air উলিখলযাগয বৃতি কপলয়লছ। 

● Akasa Air-োইনতি রালকি ঝুনঝুনওয়াো এবং তবমানচােক তবনয় দুলব এবং আতদিয ক াষ প্রতিতষ্ঠি 
কলরলছ। 

● তবনয় দুলব পূলবণ এতপ্রে 2019 পযণন্ত কর্ি এয়ারওলয়লর্র তসইও তছলেন, কযখালন আতদিয ক াষ আলগ 
IndiGo-র প্রধ্ান তছলেন। 

সূত্র: The Hindu 

                            গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

অন্ধ্র প্রলদি সরকার েঃ তব আর আলবদকলরর নালম ককানাতসমা কর্োর নামকরর্ করে 

ককন সংবাদ তিলরানালম: 
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● ককানাতসমা কর্োর নাম পতরবিণন কলর অন্ধ্রপ্রলদি সরকার োঃ তবআর আলবদকর ককানাতসমা করে।

 

মূে তবষয়সমূি: 

● অন্ধ্রপ্রলদি সরকার কগাদাবরী কর্োলক তবভক্ত কলর ককানাতসমা কর্ো গিন করে। 
● কযলকালনা কর্োর নাম পতরবিণলনর অতধ্কার সংতিষ্ট রার্য সরকালরর। 
● কয ককালনা কর্োর নাম পতরবিণলনর প্রস্তাব করা িয় তিনতি ধ্ালপ- 
1. প্রিম ধ্ালপ আইনসভার কযলকালনা সদসয (MLA) দ্বারা একতি প্রস্তাব আকালর একতি অনুলরাধ্ করা 

র্ত়িি। 
2. তদ্বিীয় পযণালয় িির বা কর্োর নাম পতরবিণলনর অনুলরালধ্র তবষলয় আলোচনা করা িয়। 
3. চূ়িান্ত পযণালয় কররু্লেিলনর মবধ্িা তনলয় কভাি গ্রির্ করা িয়। যতদ প্রস্তালবর পলক্ষ সংখযাগতরষ্ঠিা 

িালক, িলব উতিতখি প্রস্তাবতি পাস ক াষর্া করা িয় এবং কর্ো বা িিলরর নাম পতরবিণন করা িয় 
এবং যতদ ককানও প্রস্তালবর পলক্ষ সংখযাগতরষ্ঠ কভাি না পাওয়া যায় িলব প্রস্তাবতি বযিণ িয়। 

● কযলকালনা কর্োর নাম পতরবিণলনর প্রস্তাব সাধ্ারর্ সংখযাগতরষ্ঠিায় পাস করলি িলব। 
● বাবাসালিব েক্টর ভীমরাও আলবদকর 1891 সালে মধ্য প্রলদলির মহুলি র্ন্মগ্রির্ কলরন। 
● বাবাসালিব েক্টর ভীমরাও আলবদকরলক ভারিীয় সংতবধ্ালনর র্নক তিসালব তবলবচনা করা িয় এবং 

তিতন ভারলির প্রিম আইনমন্ত্রী এবং সংতবধ্ান প্রর্য়লনর র্নয খস়িা কতমতির কচয়ারমযান তছলেন। 

সূত্র: Jansatta 

                    গুরুত্বপূর্ণ খবর: অিণনীতি 

তবলদিী তবতনলয়াগ আকৃষ্ট করলি SEBI একতি 15 সদলসযর কতমতি গিন করে 
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ককন সংবাদ তিলরানালম: 

● তবলদিী তবতনলয়াগ বা়িালি তসতকউতরতির্ অযান্ড এক্সলচঞ্জ কবােণ অি ইতন্ডয়া (SEBI) দ্বারা একতি 15 
সদলসযর কতমতি গিন করা িে।

 

মূে তবষয়সমূি: 

● তসতকউতরতির্ অযান্ড এক্সলচঞ্জ কবােণ অি ইতন্ডয়া (SEBI) দ্বারা গতিি কতমতিলি এক্সলচঞ্জ অযান্ড তিয়াতরং 
কলপণালরিলনর তসইও, তেলপাতর্িতর, আইন তবলিষজ্ঞ, পরামিণদািা সংিা এবং তবলদিী বযালের অনযানয 
প্রতিতনতধ্রা অন্তভুণক্ত রলয়লছ। 

● তসতকউতরতির্ অযান্ড এক্সলচঞ্জ কবােণ অি ইতন্ডয়া (SEBI) দ্বারা গতিি কতমতির কনিৃলত্ব িাকলবন প্রাক্তন 
মুখয অিণননতিক উপলদষ্টা (CEA) কক তভ সুব্র্ামাতনয়াম। 

● SEBI দ্বারা গতিি উপলদষ্টা কতমতির প্রধ্ান কার্ িে তবদযমান পিতি পযণালোচনা কলর তবলদিী 
তবতনলয়াগকারীলদর ভারিীয় বার্ালর তবতনলয়াগ করা সির্ করা। 

● তসতকউতরতির্ অযান্ড এক্সলচঞ্জ কবােণ অি ইতন্ডয়া (SEBI) দ্বারা গতিি নিুন কতমতি 'FPI উপলদষ্টা 
কতমতি' বা FAC নালম পতরতচি। 

● SEBI দ্বারা এই কতমতি গিন করা িলয়লছ যালি তবতনলয়াগ পিতি সির্ করা যায় এবং ভারলির 
পুাঁতর্বার্ালর তবতনলয়াগ বা়িালনার নিুন উপালয়র পরামিণ কদওয়া িয়। 
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● SEBI দ্বারা গতিি কতমতি, কদিীয় বন্ড বার্ালর অংিগ্রির্ বা়িালি সািাযয করা এবং তবতনলয়াগ আকৃষ্ট 
করলি এবং স্বেিা বা়িালি তবদযমান তনয়লম পতরবিণন আনার নিুন উপায় সুপাতরি করা। 

● নবগতিি 15-সদলসযর কতমতিও কাস্টতেয়ান সংক্রান্ত তবষলয় সরকালরর কালছ সুপাতরি করার েক্ষয 
রালখ। 

সূত্র: Business Standard 

িীষণ 3 PSB-এর মলধ্য িাকার ককৌিে তিসালব ইউতনয়ন বযাংক 'RACE' েক্ষয তনধ্ণারর্ করে 

ককন সংবাদ তিলরানালম: 

● িীষণ 3 PSB-এর মলধ্য িাকার ককৌিে তিসালব ইউতনয়ন বযাংক একতি 'RACE' েক্ষয তনধ্ণারর্ করার 
তসিান্ত তনলয়লছ।

 

মূে তবষয়সমূি: 

● RACE-এর অিণ িে- 
1. খুচরা, কৃতষ, এবং MSME ঋর্ বৃতি, 
2. সম্পলদর মান উন্নি করা, 
3. চেতি তিসাব ও কসতভংস অযাকাউলে আমানলির পতরমার্ বা়িালনা। 
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● ইউতনয়ন বযাে অি ইতন্ডয়ার েক্ষয িে িীষণ তিন PSB ঋর্দািালদর মলধ্য িাকা এবং সরকাতর-স্পন্সর 
কপ্রাগ্রামগুতেলি একতি প্রতিলযাতগিামূেক বযাে িওয়া। 

● RACE-এর অধ্ীলন ইউতনয়ন বযাে অি ইতন্ডয়ার েক্ষয িে বযালের মুনািা এবং কনি সুলদর মাতর্ণন 
বৃতি করা এবং অ-পারিতমণং অযালসি করতিও কমালনার সালি সালি ঝুাঁতক-ভাতরি সম্পলদর অনুপাি 
কিলক মূেধ্ন বৃতি করা। 

● ইউতনয়ন বযাে অি ইতন্ডয়া, যা ইউতনয়ন বযাে বা UBI নালম পতরতচি, ভারলির একতি রাষ্ট্রীয় 
মাতেকানাধ্ীন বযাে 

● ইউতনয়ন বযাে অি ইতন্ডয়া িে একতি বযাে যার বাতষণক আয় $106 তবতেয়ন মাতকণন েোর যার 120 
তমতেয়লনরও কবতি গ্রািক রলয়লছ, বিণমালন প্রায় 9500তি িাখা রলয়লছ। 

● ইউতনয়ন বযাে অি ইতন্ডয়ার ভারি ছা়িাও তসেতন, দুবাই, এেওয়াপণ এবং িংকং-এ িাখা রলয়লছ। 
● তবলদলি িাখা ছা়িাও, ইউতনয়ন বযাে অি ইতন্ডয়া আবুধ্াতব, কবইতর্ং এবং সাংিাইলি প্রতিতনতধ্ 

অতিসও িাপন কলরলছ। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ সরকাতর প্রকল্প 

কিলেঙ্গানা সরকার 'কনিান্না কু তবমা' চােু কলরলছ 

ককন সংবাদ তিলরানালম: 

● কনিানা কু তবমা কযার্নার আওিায় কিেঙ্গানা রার্য সরকার িস্তচাতেি িাাঁি ও পাওয়ার েুম িাাঁতিলদর 
র্নয বীমা কভালরর্ বা়িালনার কিা ক াষর্া কলরলছ। 
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মূে তবষয়সমূি: 

● িাাঁতিলদর র্নয বীমা কভালরর্ বাত়িলয় রুতপ করার আলদি র্াতর করা িাাঁতিলদর র্নয বীমা কভালরর্ 
বাত়িলয় 5 েক্ষ িাকা করার আলদি র্াতর করা িলয়লছ। 

● নািান্না কু তবমা কযার্নার অধ্ীলন িাাঁতিলদর র্নয তনধ্ণাতরি বীমা কভালরর্ কৃষকলদর বীমা কভালরলর্র 
সমান করা িলয়লছ। 

● 18 কিলক 59 বছর বয়সী িাাঁতিলদর কনিান্না কু তবমা কযার্নার আওিায় আনা িলয়লছ। 
● নািান্না কু তবমা কযার্নার অধ্ীলন, িাাঁতি বা সিকারী কমণচারীর মৃিুযর পলর উতিতখি সদলসযর 

পতরবারলক বীমার পতরমার্ কদওয়া িলব। 
● িাাঁি তবভাগলক তনলদণি কদওয়া িলয়লছ সরকালরর এই প্রকলল্পর দ্রুি বাস্তবায়লনর র্নয খস়িা 

তনলদণতিকা মিতর করলি এবং প্রকল্পতি বাস্তবায়লনর র্নয সরকালরর কালছ উতিতখি খস়িাতি  র্মা 
তদলি িলব। 

● কিলেঙ্গানা সরকালরর উলেিয নািান্না কু তবমা কযার্নার অধ্ীলন 80 েক্ষ িাাঁতি পতরবারলক এই 
প্রকলল্পর সুতবধ্া প্রদান করা। 

● কিলেঙ্গানা সরকার নািান্না কু তবমা কযার্নার র্নয োইি ইনু্সযলরন্স কলপণালরিন অি ইতন্ডয়া (LIC)-এর 
সালি অংিীদাতরত্ব কলরলছ। 

● নািান্না কু তবমা কযার্নার অধ্ীলন, প্রকলল্পর বাতষণক তপ্রতময়াম সরকার বিন করলব, যার র্নয সরকার 
29 ককাতি িাকার কবতি বালর্ি বরাে কলরলছ। 

সূত্র: Navbharat Times 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রতিরক্ষা 

গুর্রালির গান্ধীনগলর অনুতষ্ঠি িলব প্রতিরক্ষা এক্সলপার 12িম সংস্করর্ 

ককন সংবাদ তিলরানালম: 

● প্রতিরক্ষা এক্সলপার 12 িম সংস্করর্ গুর্রালির গান্ধীনগলর 18 কিলক 22 অলক্টাবর, 2022 পযণন্ত 
অনুতষ্ঠি িলব। 
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মূে তবষয়সমূি: 

● তেলিন্স এক্সলপার 12িম সংস্করলর্র তিম 'Path to Pride'। 

● প্রতিরক্ষা এক্সলপার 12 িম সংস্করর্ র্ািীয়িাবাদী গবণলক আহ্বান কলর এবং সক্ষম কদিীয় প্রতিরক্ষা 
তিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যলম র্াতি গিলন অংিগ্রির্ করলি নাগতরকলদর উত্সাতিি কলর। 

● পাাঁচ তদলনর তেলিন্স এক্সলপা কপ্রাগ্রালম তিনতি কাযণতদবস এবং দুতি পাবতেক তদবস রলয়লছ। 

● পাাঁচ তদলনর তেলিন্স এক্সলপা কপ্রাগ্রালম তিনতি বযবসাতয়ক তদন এবং দুতি পাবতেক তদন রলয়লছ। 

● তেলিন্স এক্সলপা ইলভলে সবরমিী তরভার ফ্রলে সিস্ত্র বাতিনী, তেতপএসইউ এবং তিলল্পর সরঞ্জাম এবং 
দক্ষিা কসিগুতে পাাঁচ তদলনর সমস্ত স্তলর সতক্রয় অংিগ্রির্ এবং তসলরানাইর্ে প্রলচষ্টার মাধ্যলম প্রদিণন 
করা িলব। 

● তেলিন্স এক্সলপা-2022-এর েক্ষয ভারিীয় ককাম্পাতনগুতের সতক্রয় অংিগ্রির্লক আকষণর্ করা। 

● তেলিন্স এক্সলপা-2022 ওলয়বসাইিতি তবতভন্ন কদিীয় প্রতিরক্ষা পর্য সম্পলকণ িিযমূেক উপাদান কিাস্ট 
করার র্নয এবং প্রদিণকলদর অনোইন পতরলষবা প্রদান করার র্নয, গুর্রালি তবতনলয়াগলক উত্সাতিি 
করার র্নয তের্াইন করা িলয়লছ। 

● তেলিন্স এক্সলপা 2022, প্রদিণনীতি প্রতিরক্ষা খালি স্বতনভণরিা অর্ণন এবং 2025 সালের মলধ্য 5 
তবতেয়ন েোলরর রপ্তাতন অর্ণলনর র্নয প্রধ্ানমন্ত্রী নলরন্দ্র কমাদীর দৃতষ্টভতঙ্গর সালি সঙ্গতি করলখ 
তের্াইন করা িলয়লছ। 
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সূত্র: Business Standard 

গুরুত্বপূর্ণ তদবস 

আন্তর্ণাতিক আতদবাসী তদবস 

ককন সংবাদ তিলরানালম: 

● তবশ্ব আতদবাসীলদর আন্তর্ণাতিক তদবস প্রতি বছর 9 আগস্ট সারা তবলশ্ব পাতেি িয়। 

 

মূে তবষয়সমূি: 

● তবলশ্বর আতদবাসীলদর আন্তর্ণাতিক তদবলসর েক্ষয িলে মানবাতধ্কার, পতরলবি, তিক্ষা, স্বািয এবং 
সামাতর্ক উন্নয়লনর মলিা কক্ষলত্র আতদবাসীলদর সমসযা সমাধ্ালনর র্নয আন্তর্ণাতিক সিলযাতগিা 
কর্ারদার করা। 

● 2022 সালের তবশ্ব আতদবাসীলদর আন্তর্ণাতিক তদবলসর তিম িে "The Role of Indigenous 
Women in the Preservation and Dissemination of Traditional Knowledge"। 

● 23 তেলসবর 1994-এ, UNGA দ্বারা প্রস্তাব 49/214 গৃিীি িলয়তছে, 9 আগস্টলক তবলশ্বর 
আতদবাসীলদর আন্তর্ণাতিক তদবস তিসালব ক াষর্া কলর। 
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● 9 আগস্ট 1982 িাতরলখ, আতদবাসী র্নসংখযা সম্পতকণি র্াতিসংল র ওয়াতকণং গ্রুপ 9 আগস্ট তবশ্ব 
আতদবাসীলদর আন্তর্ণাতিক তদবস উদযাপলনর র্নয িার প্রিম মবিক কলর। 

● 21কি তেলসবর, 1993, 1993 সােলক UNGA দ্বারা তবলশ্বর আতদবাসীলদর আন্তর্ণাতিক বছর তিসালবও 
ক াষর্া করা িলয়তছে। 

● তবশ্ব আতদবাসীলদর আন্তর্ণাতিক তদবলসর েক্ষয িে তবজ্ঞালনর সালি আতদবাসী ভাষা এবং িালদর চচণা 
ও দিণন কবাঝা এবং সংরক্ষর্ করা। 

সূত্র: Down to Earth 
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