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Daily Current Affiars 11th August 2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: জাতীয় 

পানিপথে 2G ইোি প্ল্যান্ট দেলথে উৎর্ণ েরথি প্রধািমন্ত্রী দমােী 

দেি ংবাে নলথরািাথম: 

● আিুমানিে 900 দোনি িাো  বযথয় নিনমণত নিতীয় প্রজথের (2G) ইোি প্ল্যান্টনি প্রধািমন্ত্রী িথরন্দ্র দমােী 
নভনিও েিফাথরথের মাধযথম নরয়ািার পানিপথে উথিাধি েরথি।

 

মূ নবয়মূ: 

● প্রধািমন্ত্রীর চাু েরা এই প্রেথের উথেলয  জ্বাানি খাতথে আরও াশ্রয়ী, জভয, েক্ষ এবং 
দিেই েরা এবং এনি প্রধািমন্ত্রীর নিরন্তর প্রথচষ্টার াথে ামঞ্জযপূর্ণ। 

● অতযাধুনিে দেলীয় প্রযুনির উপর নভনি েথর এই প্রেেনি এে বছথর প্রায় েুই ক্ষয িি ধাথির খড় 
খরচ েথর ারা বছথর প্রায় 30 নমনয়ি নিার ইোি ততনর েরথব। 

● এই প্রেথের ক্ষয  প্ল্যান্ট অপাথরলথির াথে জনড়ত বযনিথের রানর েমণংস্থাথির পালাপানল 
চাথর খড় োিা, যান্ডনং, দটাথরজ ইতযানের জিয রবরা লৃঙ্খথ পথরাক্ষ েমণংস্থাি প্রোি েরা। 

● এই প্রেেনি প্রনত বছর প্রায় 3 ক্ষ িি োবণি িাই অক্সাইথির মতুয গ্রীিাউ র্যাগুন হ্রা েরথত 
ায়তা েরথব, যার ফথ দেথলর রাস্তায় বছথর প্রায় 63,000 র্ানড়থত জ্বাািী রবরা েরা থব। 

ূত্র: Livemint 

                    গুরুত্বপূর্ণ খবর: রাজয 
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মুখযমন্ত্রী দযার্ী োথোনর দেি অযােলি বানণেীথত 'দরনিও জয়থ া' চাু েরথি 

দেি ংবাে নলথরািাথম: 

● োথোনর দেি অযােলথির বানণেী উপথক্ষ আজানে ো অমৃত মথাৎব উেযাপথির অংল নথথব 
উিরপ্রথেথলর মুখযমন্ত্রী দযার্ী আনেতযিাে "দরনিও জয়থ া" চাু েরথি।

 

মূ নবয়মূ: 

● পারফনমণং আিণ, উিরপ্রথেথলর আঞ্চনে নবথলত্ব, দােনলে এবং বীরত্ব পুরস্কার প্রাপ্তথের প্রচার েরার 
জিয, রাথজযর ংসৃ্কনত নবভার্ িারা এেনি েনমউনিনি দরনিও দটলি ততনর েরা থয়থছ যার অধীথি 
"দরনিও জয়থ া"ও এনির এেনি অংল। 

● "দরনিও জয়থ া" খিউথত ঙ্গীত িািে আোথেনম িারা 107.8 দমর্াািণথজ শ্রবর্থযার্য েরা থব, 
দযখাথি অিুষ্ঠািগুন প্রনতনেি ো 6 িা দেথে রাত 10 িা পযণন্ত ম্প্রচার েরা থব। 

● দরনিও জয়থ াথর দমাবাই অযানপ্ল্থেলি এবং দালযা নমনিয়া দপজগুনও দপ্রাগ্রামগুনথত অযাথক্স 
রবরা েরথব। 

● তেনিে দরনিও অিুষ্ঠাি "পরাক্রম" এবং "দলৌযণ ির্র" রাথজযর মস্ত 75 নি দজার দােোনিীগুন 
েভার েরথব এবং "দরনিও জয়থ া" এ প্রাে ও স্বাধীিতা-পরবতণী উভয় যুথর্র াী তিযথের 
পালাপানল অপনরনচত িায়েথেরও দেখাথিা থব।  

● এর পালাপানল রোর েতৃণে শুরু েরা ‘দরনিও জয়থ া’-এ নলক্ষা নবয়ে নিয়নমত অিুষ্ঠািও দেখথত 
পাওয়া যাথব। 

ূত্র: Livemint 
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                            গুরুত্বপূর্ণ খবর: অেণিীনত 

অযানক্স বযাংে প্রেম ভারতীয় বযাংে নাথব  Axis Receivables Suite (ARS)চাু ের 

দেি ংবাে নলথরািাথম: 

● অযানক্স বযাংে, ভারথতর তৃতীয় বৃিম দবরোরী খাথতর বযাংে, যা Axis Receivables Suite 
(ARS), িাথম এেনি উদ্ভাবিী ির্ে বযবস্থাপিা প্রস্তাব চাু েরার জিয ভারথতর প্রেম বযাঙ্ক থয় উথেথছ৷

 

মূ নবয়মূ: 

● Axis Receivables Suite (ARS) প্রাপয মাধািথে স্ট্রীমাইি েথর এবং গ্রাথের অনভজ্ঞতা বাড়াথত 
ির্ে প্রবা বৃনি েথর। 

● Axis Receivables Suite াধারর্ত বযবা েরার খরচ েমাথত বযবহৃত য়। 
● Axis Receivables Suite গ্রােথের িারা উত্থানপত দ ইিভথয়থর নবরুথি প্রাথপযর পুিনমণি 

স্বয়ংনক্রয় েরার উথেথলয এেনি দমাবাই অযাথপর াথে এেনি এন্ড-িু-এইি মাধাি নাথব োজ েথর। 
● Axis Receivables Suite অযানক্স বযাংে িারা ততনর েরা থয়থছ ময়াথপক্ষ, বযয়বহু, মযািুয়া, 

এবং ত্রুনি-প্রবর্ োজ েূর েরার জিয যার াাথযয গ্রােরা তাথের নক্রয়াোপগুনথে মূ্পর্ণরূথপ 
োটমাইজ এবং স্বয়ংনক্রয় েরথত পাথরি। 
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● Axis Receivables Suite ে রনথের নরথয়-িাইম মযাথিজথমথন্টর জিযও বযবার েরা দযথত পাথর 
যাথত গ্রােরা থজই তাথের আন্ন/মুতুনব দপথমন্টগুন দেখথত পাথরি। 

● অযানক্স বযাংে 1993 াথ প্রনতনষ্ঠত থয়নছ যার ের মারাথের মুম্বাইথয় অবনস্থত। 
● বতণমাথি অযানক্স বযাঙ্ক ননমথিথির এমনি এবং নইও অনমতাভ দচৌধুরী। 

ূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ বযনিত্ব 

নবচারপনত উেয় উথমল নত ভারথতর 49তম প্রধাি নবচারপনত (CJI) নথথব নিযুি থি। 

দেি ংবাে নলথরািাথম: 

● নবচারপনত উেয় উথমল নতথে ভারথতর 49তম প্রধাি নবচারপনত নথথব নিথয়ার্ েরা থয়থছ।

 

মূ নবয়মূ: 

● ুনপ্রম দোথিণর নবচারপনত উেয় উথমল নতথে ভারথতর ংনবধাথির 124  (2) িং ধারা িারা প্রেি 
ক্ষমতা প্রথয়াথর্র জিয রােপনত েতৃণে ভারথতর প্রধাি নবচারপনত নাথব নিযুি েরা থয়থছ। 
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● এর আথর্ আর্ট 2014 াথ, নবচারপনত উেয় উথমল নত বার োউনে দেথে ভারথতর ুনপ্রম 
দোথিণর নবচারে নাথব নিযুি ি। 

● ভারথতর ংনবধাথির  124(2) িং ধারার নবধাথির অধীথি, ুনপ্রম দোথিণর নবচারেরা ুনপ্রম দোিণ এবং 
রাথজযর াইথোথিণর নিনেণষ্ট নবচারেথের াথে পরামথলণর পথর রােপনত েতৃণে নিযুি ি (রােপনত যত 
জি নবচারেথে এই উথেদলয উপযুি বথ মথি েথরি)। 

● ভারতীয় ংনবধাি অিুযায়ী, প্রধাি নবচারপনতর জিয নিম্নননখত দযার্যতা প্রথয়াজি- 
1. তাথে ভারথতর িার্নরে থত থব। 
2. তাথে েমপথক্ষ 5 বছথরর জিয এেনি াইথোথিণর নবচারপনত থত থব, বা তাথে 10 বছথরর জিয 

াইথোিণ বা নবনভন্ন আোথতর এেনত্রতভাথব আইিজীবী থত থব, বা রােপনতর মথত, তাথে এেজি 
ম্মানিত আইিজ্ঞ থত থব। 

3. ভারথতর ংনবধাথি নবচারে নিথয়াথর্র জিয িূযিতম বয় নিনেণষ্ট েরা দিই। 

ূত্র: PIB 

প্রথফর রামাধর নং মানেণি যুিরাথের দনরথিজ ওয়া অফ দফথম প্রেম ভারতীয় ামানজে মথিানবজ্ঞািী 
থয়থছি 

দেি ংবাে নলথরািাথম: 

● আথমোবাে নবশ্বনবেযাথয়র অধযাপে রামাধর নং, মানেণি যুিরাথের দাাইনি ফর পাথণািাননি অযান্ড 
দালযা াইথোনজ (SPSP)-এর মানেণি যুিরাথের দনরথিজ ওয়া অফ দফথমর প্রেম ভারতীয় 
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ামানজে মথিানবজ্ঞািী নথথব নিযুি থয়থছি।

 

মূ নবয়মূ: 

● অধযাপে রামাধর নং বতণমাথি আথমোবাে নবশ্বনবেযাথয়র অমৃত দমােী সু্ক অফ মযাথিজথমথন্ট 
অধযাপে নথথব েমণরত আথছি। 

● প্রথফর রামাধর নং  2022 াথর 25দল মাচণ  মথিানবজ্ঞাথি নবনলষ্ট প্রািি ছাত্র পুরস্কাথর ভূনত ি। 
● এই নিথয়াথর্র আথর্, অধযাপে রামাধর নং 1990 াথ দাাইনির েয এবং 1992 াথ দাাইনির 

দফথা নাথব োনয়ত্ব পাি েথরনছথি। 
● অধযাপে নং মথিানবজ্ঞাি এবং বযবস্থাপিার এেজি ফ র্থবে নযনি 1980 এর েলথে প্রভাবলাী 

আথমনরোি েৃনষ্টভনঙ্গথে পনরবতণি েথরনছথি। 
● এনলয়ায় নবজ্ঞাি নথথব মথিানবজ্ঞািথে এনর্থয় দিওয়ার থক্ষয, প্রথফর রামাধর নং ভারথতর 

নবশ্বনবেযায় অিুোি েনমলি (UGC) এবং এনলয়ায় এনলয়াি অযাথানথয়লি অফ দালযা াইথোনজর 
মাধযথম জাতীয় পযণাথয় গুরুত্বপূর্ণ ভূনমো পাি েথরথছি। 

● আন্তজণানতেভাথব, অধযাপে রামাধর নং দবল েথয়েনি জািণাথর পরামলণোতা এবং থযার্ী ম্পােে 
এবং অযাথানথয়লি ফর াইথোনজেযা াথয়ে (APS)), US-এর উপথেষ্টা পুরস্কার েনমনির েয 
নথথব োজ েথরথছি। 
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● তার র্থবর্ার মাধযথম, প্রথফর রামধর নং এ তযনিও নিনিত েথরথছি দয পৃনেবীথত েত জ্ঞািী মৃি 
এবং র্নতলী মািু নছথি। 

ূত্র: Indian Express 

                             গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রনতরক্ষা 

ভারতীয় দিাবানিী এবং DFI 'নম দরাি-এ-েি' দপ্রাগ্রাম চাু ের 

দেি ংবাে নলথরািাথম: 

● নম দরাি-এ-েি দপ্রাগ্রামনি ভারতীয় দিাবানিীর দরাি দফিাথরলি অফ ইনন্ডয়ার থযানর্তায় চাু েরা 

।  

মূ নবয়মূ: 

● প্রনতরক্ষা উৎপােথি স্বনিভণরতার াথে ামঞ্জয দরথখ ভারতীয় দিাবানিী এই উথেযার্ শুরু েথরথছ। 
● ভারতীয় দিাবানিীর িারা চাু েরা এই উথেযাথর্র ক্ষয  ভারতীয় দরাি ইথোনথটমথে অগ্রর্ামী 

দরাি ক্ষমতা নবোথলর ুথযার্ প্রোি েরা যাথত ফ্রন্টাইি তিযথের চানো দমিাথিা যায়। 
● এই পনরেেিার অধীথি, প্রেম পযণাথয়, নমাথয় ামনরে অনভযাথি বযবাথরর জিয দরাি ততনর েরার 

এেনি নবধাি অন্তভুণি েরা থয়থছ। 
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● দরাি দফিাথরলি অফ ইনন্ডয়া এবং আনমণ নিজাইি বুযথরা দেথলর দরাি ইথোনথটথম দরাি প্রযুনির 
নবোল এবং স্বথেলীেরর্থে ত্বরানিত েরার জিয এেনি মথঝাতা স্মারে স্বাক্ষর েথরথছ। 

● দরািগুন ামথির ানরথত এেনি গুরুত্বপূর্ণ ভূনমো পাি েথর, নবথল েথর উচ্চ-উচ্চতা অঞ্চথ, োরর্ 
তিযরা মািবীি নবমাি দেথে দপথাি দফথ দেওয়ার বা ীমাথন্তর ওপার দেথে দেলনবথরাধী 
উপাোিগুনথত অস্ত্র ও দর্াাবারুে রবরা েরার হুমনের মু্মখীি য়। 

● এই প্রেথের অধীথি, প্রেম পযণাথয় নিম্নননখত ধরথর্র দরািগুনর নবোল অন্তভুণি েরা থয়থছ- 
1. উচ্চ-উচ্চতা এাোয় নজনটে এবং দাি-বিোরী দরাি 
2. স্বায়িলানত িজরোনর বা অিুন্ধাি এবং উিার দরাি 
3. নবল্ট-আপ এাোয় ড়াই েরার জিয মাইথক্রা এবং িযাথিা দরাি 

ূত্র: The Hindu 

                            গুরুত্বপূর্ণ নেব 

নবশ্ব তজব জ্বাানি নেব 10ই আর্ট নবশ্ববযাপী পানত  

দেি ংবাে নলথরািাথম: 

● প্রচনত জীবাশ্ম জ্বাানির নবেে নথথব অ-জীবাশ্ম জ্বাানির বযবার ম্পথেণ থচতিতা বৃনির থক্ষয 
প্রনত বছর 10ই আর্ট নবশ্ব তজব জ্বাানি নেব পাি েরা য়।
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মূ নবয়মূ: 

● নবশ্ব তজব জ্বাািী নেবথর ময়, রোরী এবং দবরোরী ংস্থাগুন লনির এেনি স্বতন্ত্র উৎ নাথব 
অ-জীবাশ্ম জ্বাািীর গুরুত্ব ম্পথেণ থচতিতা বৃনির থক্ষয এেনত্রত য়। 

● অপনরথলানধত দতথর উপর নিভণরতা েমাথত এবং পনরচ্ছন্ন পনরথবল নিনিত েরথত তজব জ্বাানি 
অপনরাযণ। 

● তজব জ্বাানি বযবার েথর গ্রামীর্ মািুথর জিয আরও েমণংস্থাি ৃনষ্ট েরা দযথত পাথর। 
● তজব জ্বাািী োবণি নির্ণমি েমাথতও ায়ে োরর্ জীবাশ্ম জ্বাািী দপাড়াথিার ফথ োবণি নির্ণমি  থি 

যা আমাথের বাযু় এবং পনরথবথলর জিয অতযন্ত ক্ষনতের। 
● 1893 াথর, 10 ই আর্ট, জামণাি উদ্ভাবে যার রুিফ নিথজ ফভাথব নচিাবাোম দতথর উপর 

তার নিথজ ইনঞ্জি পরীক্ষা েথরনছথি, প্রনত বছর 10 আর্ট নবশ্ব তজব জ্বাানি নেব নাথব 
উেযানপত য়। 

● ভারথত, দপথোনয়াম ও প্রােৃনতে র্যা মন্ত্রে এবং পনরথবল, বি এবং জবাযু় পনরবতণি মন্ত্রথের িারা 
2015 া দেথে প্রনত বছর নবশ্ব তজব জ্বাািী নেব পানত য়। 

● ভারথত, বাথয়াইোি, বাথয়ানিথজ এবং বাথয়ার্যা নতি ধরথির তজব জ্বাানি বযবার েরা য়, যার 
মথধয- 

➢ বাথয়াইোি নচনি এবং টাচণ ফ এবং উিৃি েৃন বজণয এবং বাথয়ামা দেথে উৎপানেত য়। 
➢ বাথয়ানিথজ উৎপানেত য় নবনভন্ন ধরথির উনদ্ভজ্জ দত এবং তজববস্তু বজণয েৃন খামার এবং বি দেথে। 
➢ বাথয়ার্যা বাথয়ামা বজণয এবং প্রার্ী বথজণযর অযাথিথরানবে পনরপাদের মাধযথম উৎপানেত য়। 

ূত্র: Indian Express 

10ই আর্ট নবশ্ববযাপী নবশ্ব নং নেব পানত  

দেি ংবাে নলথরািাথম: 
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● প্রনত বছর 10 ই আর্ট নবশ্ববযাপী নবশ্ব নং নেব পাি েরা য়।

 

মূ নবয়মূ: 

● নবশ্ব নং নেবথর উথেলয  নং ম্পথেণ থচতিতা বৃনি েরা এবং নবথশ্ব নং ংরক্ষথর্র প্রথচষ্টা 
ম্পথেণ জিথচতিতা বৃনি েরা। 

● 2013 াথ, নবর্ েযাি ইনিনলথয়নিভ এবং িযালিা নজওগ্রানফথের দিথরে এবং দবভারন জুবাথিণর 
প্রথচষ্টায় 10ই আর্টথে নবশ্ব নং নেব দ ার্া েরা থয়নছ। 

● ইন্টারিযালিা ইউনিয়ি ফর েিজারথভলি অফ দিচার (IUCN) িারা নংথে ঝুুঁনেপূর্ণ প্রজানতর া 
তানোয় তানোভুি েরা থয়থছ। 

● নংথের নিরাপিা নিনিত েরার জিয, ভারত রোর নংথের মুথখামুনখ ওয়া হুমনে ম্পথেণ 
জিথচতিতা বৃনি, তাথের প্রােৃনতে আবাস্থ রক্ষা এবং এই ধরথির আরও আবাস্থ ততনর েরার 
জিয দবল েথয়েনি প্রেে শুরু েথরথছ। 

● রোনর তেয অিুযায়ী, আনফ্রো ছাড়া নবথশ্ব বিয নংথর ংখযা তীব্রভাথব হ্রা দপথয়থছ। 
● ভারথত নংথর ংখযা বৃনি দপথয়থছ, গুজরাথির নর্র অরর্য এবং বৃত্তর দৌরাে ুরনক্ষত এাোয় েী ণ 

মথয়র পতথির পথর এনলয়ানিে নংথর জিংখযা ক্রমার্ত বৃনি দপথয়থছ। 
● 2015 দেথে 2020 াথর মথধয, এই ংরনক্ষত এাোয় নংথর ংখযা 523 দেথে দবথড় 674 থয়থছ। 

ূত্র: The Hindu 


