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Daily Current Affairs 16th August  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণ াতিক 
ইরানের উপগ্রহনক কক্ষপনে সফলভানব উৎনক্ষপর্ করল রাতিযা 

ককে খবনর: 

● একটি রাশিযান রকককের মাধ্যকম একটি ইরাশন স্যাকেলাইে স্ফলভাকে দশিণ কাজাখস্তান থেকক কিপকে উৎকিপণ করা হল।

 
মূল তবষযগুনলা: 

● খখযাম নাকমর একটি ইরাশন উপগ্রহ কাজাখস্তাকন রাশিযার শলজ থনওযা োইককানুর উৎকিপণ থকন্দ্র থেকক একটি স্যুজ রকককের 

মাধ্যকম স্ফলভাকে কিপকে উৎকিপণ করা হল। 
● স্যাকেলাইেটির নামকরণ করা হকযকে পারস্য শেজ্ঞানী ওমর খখযাকমর নামানুস্াকর, শিশন 11 এেং 12 িতকক ইরাকন েস্োস্ 

করকতন। 
● ইরাকনর মকত, উপগ্রহটি খেজ্ঞাশনক গকেষণার জনয শিজাইন করা হকযকে, িার মকধ্য রকযকে শেশকরণ এেং কৃশষ কাকজর জনয 

পশরকেিগত পিযকেিণ। 
● ইরাকনর মহাকাি স্ংস্থার পাঠাকনা প্রেম স্যাকেলাইে থেকক থেশলকমট্রি থিো পাওযা থগকে। 
● ইরান কতৃয ক উৎকিশপত একটি উচ্চ-থরকজাশলউিন কযাকমরা শদকয স্শিত এই উপগ্রহটি পশরকেিগত পিযকেিকণর জনয েযেহার করা 

হকে এেং এটি স্মূ্পণযরূকপ তার শনযন্ত্রকণ োককে। 
● ইরাকনর এই স্যাকেলাইে স্ফলভাকে কাজ করকল স্যাকেলাইেটি ইরানকক তার শিরিত্রু ইস্রাইল এেং মধ্যপ্রাকিযর অনযানয থদিগুকলার 

ওপর নজরদাশর িালাকনার িমতা থদকে। 
● রাশিযার রাজধ্ানী মককা এেং রাশিযার স্রকারী মুদ্রা রুকেল। 
● রাশিযার েতয মান থপ্রশস্কিন্ট ভ্লাশদশমর পুশতন। 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com   
 
 
 
 

সূত্র: The Hindu 

আনর্ণ তিোর তরযার অ্যাডতমরাল গুইলারনমা পাবনলা তরওসনক UNMOGIP-এর প্রধাে তহসানব মনোেীি করা হনযনে। 

ককে খবনর: 

● আকজয শন্টনার থনৌোশহনীর অশভজ্ঞ স্দস্য শরযার অযািশমরাল গুইলারকমা পােকলা থরাজকক UNMOGIP-র শমিন প্রধ্ান এেং ভারত 

ও পাশকস্তাকনর প্রধ্ান স্ামশরক পিযকেিক শহকস্কে শনিুক্ত ককরকেন জাশতস্ংকের মহাস্শিে অযাকতাশনও গুকতকরস্।

 
মূল তবষযগুনলা: 

● উরুগুকযর থমজর থজনাকরল থজাকস্ এলাশদও আলকান আকজয শন্টনার শরযার অযািশমরাল গুইলারকমা পােকলা থরাজ-এর কাকে শমিকনর 

দাশযত্ব হস্তাতর ককরকেন।তার UNMOGIP এর কাজ প্রায থিষ। 
● শরযার অযািশমরাল গুইলারকমা পােকলা থরাজ 1988 স্াকল থনভাল একাকিমী থেকক স্নাতক হওযার পর থেকক মধ্যম নাশেক শহকস্কে 

থিাগদাকনর পর থেকক উকেখকিাগয স্মকযর জনয আকজয ন্টাইন থনৌোশহনীর স্দস্য শেকলন েকল জানা থগকে। 
● 2022 স্াকলর আকগ, শরযার অযািশমরাল গুইলারকমা পােকলা থরাজ িুগ্ম কমীকদর জনয শিিা, প্রশিিণ এেং মতোকদর স্াধ্ারণ 

পশরিালক শেকলন। 
● 2018 এেং 2020-21 েেরগুশলকত, শরযার অযািশমরাল গুইলারকমা পােকলা থরাজ থমশরন ইনফযাশি শিে কমান্ডার এেং থমশরন 

ইনফযাশি কমান্ডার (েের 2020-2021) পকদ অশধ্শিত শেকলন। 
● 2002–2003 স্াকল, শরযার অযািশমরাল গুইলারকমা পােকলা থরাজ মাশকয ন থমশরন কপযস্ থরশজকমকন্ট প্রশিিণ কমযকতয া শহস্াকে 

কাজ করার স্ময আকজয ন্টাইন থমশরনকদর স্াকে একটি শেশনময থপ্রাগ্রাকম অংি শনকযশেকলন। 
● 2021 স্াকলর নকভম্বর পিযত, 68 জন থেস্ামশরক নাগশরক এেং 43 জন শমিন শেকিষজ্ঞ স্হ UNMOGIP-এর 111 জন 

থলাক মাটিকত শেকলন। 

সূত্র: Business Standard 
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                               গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয 
"ফর্টণ ফাইড রাইস তিনমর"তিিীয ধাপ 
ককে খবনর: 

● "ফটিয ফাইি রাইস্ শককমর" শিতীয পিযাকয পােশলক শিশিশেউিন শস্কেকমর (PDS) মাধ্যকম প্রায 6.83 লাখ েন সু্রশিত িাল 

শেতরণ করা হকযকে েকল জানা থগকে।

 
মূল তবষযগুনলা: 

● 2021 স্াকল স্রকাকরর থোশষত লিয অনুিাযী, 2024 স্াকলর মকধ্য স্রকাশর কমযসূ্শির মাধ্যকম সু্রশিত িাল স্হজলভয করার 

কো শেল। 
● 2021 স্াকলর অকটােকর শুরু হওযা শেতরকণর প্রেম পিযাকয প্রধ্ানমন্ত্রী থপাষণ িশক্ত শনমযাণ (PM Poshan) এেং স্মশিত শিশু 

উন্নযন পশরকষো (ICDS) কমযসূ্শির মাধ্যকম সু্রশিত িাল স্রেরাহ করা হকযশেল। 
● স্রকাশর পশরস্ংখযান অনুস্াকর, 24টি রাকজযর 151টি থজলা শিতীয পিযাকয PDS-এর অধ্ীকন সু্রশিত িাল থপকযকে এেং 52% 

থজলা এটি থপকযকে। 
● 2021 স্াকলর 15 ই আগে পিযত সু্রশিত িাল শমশিত করার জনয শমলগুশলর উৎপাদন িমতা শেতরণ োডাও  13.67 লাখ েন 

থেকক থেকড 60 লাখ েন হকযকে। 
● থফাটিয ফাইি রাইস্ কাকনযকলর (FRK) েতয মান োশষযক উৎপাদন িমতা 0.9 লাখ েন থেকক থেকড 3.5 লাখ েন হকযকে। 
● ভারকত রক্তাল্পতা এেং শভোশমকনর োেশত থমাকাকেলা করার লকিয থকন্দ্রীযভাকে স্মশেযত একটি থপ্রাগ্রাম, থফাটিয ফাইি রাইস্ 

থপ্রাগ্রাকমর উকিাধ্ন 2019 স্াকল করা হকযশেল । 
● পশরকল্পনাটি 2019-20 স্াকল শতন েেকরর জনয অনুকমাশদত হকযশেল। 
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সূত্র: PIB 

ILO কিতণ ক  'কলাবাল এমপ্লযনমি কেন্ডস ফর ইয়ুে 2022' তরনপার্ণ  

ককে খবনর: 

● আতজয াশতক িম স্ংস্থা 'থলাোল এমপ্লযকমন্ট থেন্ডস্ 2022 ফর ইযুে: ইনকভশেং ইন ইযুে োন্সফশমযং দয শফউিার' (ILO) 

শিকরানাকম একটি গকেষণাপত্র প্রকাি ককরকে। 

 

 
মূল তবষযগুনলা: 

● তরুণ মশহলারা  এমপ্লযকমন্ট-েু-পপুকলিন থরশিও (EPR)-এ কম পারফময ককর,আতজয াশতক িম স্ংস্থার প্রকাশিত একটি 

প্রশতকেদন অনুস্াকর থদখা থগকে থি তাকদর কম েযস্ী পুরুষকদর তুলনায প্রায 1.5 গুণ থেশি শনিুক্ত হওযার স্ম্ভােনা রকযকে। 
● গকেষণায েলা হকযকে থি, 2020 স্াকল এর তুলনায, 2021 স্াকলর প্রেম নয মাকস্ িুে কমযস্ংস্থাকনর অংিগ্রহকণর হার 0.9% 

ককমকে, থিখাকন একই স্মকযর মকধ্য প্রাপ্তেযককদর জনয এটি 2% থেকডকে। 
● 2021 এেং 2022 স্াকল, তরুণ ভারতীয পুরুষকদর তুলনায তরুণ ভারতীয মশহলাকদর কমযস্ংস্থাকন তুলনামূলকভাকে হ্রাস্ 

থপকযকে। 
● ভারকত, থকাশভকির ফকল প্রায 18 মাকস্র জনয স্মস্ত কুল েন্ধ শেল, এেং গকেষণা অনুস্াকর, গ্রামীণ অঞ্চকল মাত্র 8% এেং িহুকর 

এলাকার 23% শিশুর অনলাইন শিিার িোিে অযাকেস্ রকযকে। 
● স্মীিা অনুস্াকর, থেস্রকারী প্রশতিাকনর শিিকরা প্রাযিই পােশলক কুকলর শিিককদর তুলনায উকেখকিাগযভাকে কম অেয উপাজয ন 

ককরন। 
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● ভাস্যাই িুশক্তর শভশিকত, আতজয াশতক িম স্ংস্থা 1919 স্াকল লীগ অফ থনিনকস্র একটি স্হাযক স্ংস্থা শহস্াকে প্রশতশিত হকযশেল 

এেং 1946 স্াকল এটি জাশতস্ংকের প্রেম শেকিষাশযত স্ংস্থা শহস্াকে স্বীকৃত হকযশেল। 
● থজকনভা, সু্ইজারলযাকন্ড আতজয াশতক িম স্ংস্থার প্রধ্ান কািযালয রকযকে। 
● আতজয াশতক িম স্ংস্থাও শনম্নশলশখত প্রশতকেদন প্রকাি ককর: 
● ওযার্ল্য  অফ ওযাকয  শরকপােয  
● ওযার্ল্য  এমপ্লযকমন্ট অযান্ড থস্ািযাল আউেলুক থেন্ডস্ 2022 
● শেশ্ব স্ামাশজক শনরাপিার প্রশতকেদন 
● স্ামাশজক থিাগাকিাকগর প্রশতকেদন 
● খেশশ্বক মজুশরর প্রশতকেদন 

সূত্র: Indian Express 

র্ািীয কবৌতিক সম্পতি সনেিেিা তমিে (NIPAM) 

ককে খবনর: 

● 15 আগে, 2022 এর স্মযস্ীমার আকগ, 2021 স্াকল শুরু হওযা জাতীয থমধ্া স্ম্পশি জ্ঞান শমিন (NIPAM), 10 লাখ 

শিিােীকক প্রােশমক প্রশিিণ এেং আইশপ স্কিতনতা প্রদাকনর লকিয থপৌৌঁোকত স্িম হকযশেল। 

 
মূল তবষযগুনলা: 

● নযািনাল ইকন্টকলকিুযাল প্রপাটিয  অযাওযারকনস্ শমিকনর লিয হল 10 লি শিিােীকক থমধ্া স্ম্পশি এেং তাকদর অশধ্কার স্ম্পককয  

শিশিত করা। 

● নযািনাল ইকন্টকলকিুযাল প্রপাটিয  অযাওযারকনস্ শমিকনর উকেিয হল ককলজ এেং শেশ্বশেদযালকযর োত্রকদর তাকদর উদ্ভােনগুশলকক 

সু্রশিত রাখকত এেং উচ্চ শিিার োত্রকদর মকধ্য সৃ্জনিীলতা এেং উদ্ভােকনর থিতনাকক উৎস্াশহত করা (ক্লাস্ 8 থেকক 12)। 
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● থমধ্া স্ম্পশি অশফস্, থপকেন্ট, শিজাইন এেং থেিমাককয র ককিালার থজনাকরকলর অশফস্ (CGPDTM), এেং োশণজয ও শিল্প 

মন্ত্রণালয জাতীয থেৌশিক স্ম্পশি স্কিতনতা শমিন পশরিালনা করকে। 

● েযশক্তকদর তাকদর থেৌশিক স্ম্পশি শনযন্ত্রণ করার অশধ্কার থদওযা হয, িার মকধ্য রকযকে উদ্ভােন, স্াশহতয, খিশল্পক এেং োশণশজযক 

কাকজ েযেহৃত প্রতীক, নাম এেং েশে। 

● ভারত শেশ্ব থেৌশিক স্ম্পশি স্ংস্থা উভকযরই স্দস্য, থিটি শেশ্বেযাপী েুশিেৃশিক স্ম্পশির অশধ্কার রিার জনয কাজ ককর, এেং শেশ্ব 

োশণজয স্ংস্থা, উভযই েুশিেৃশিক স্ম্পশির োশণজয-স্ম্পশকয ত শদকগুশলর িুশক্তকত শনকেশদত (TRIPS িুশক্ত) . দাযেি স্িা 

● ভারতীয থপকেন্ট এেং শিজাইন অযাট 1911 1972 স্াকল ভারকতর থপকেন্ট েযেস্থার জনয এই গুরুত্বপূণয আইন িারা প্রশতস্থাশপত 

হকযশেল। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: তবজ্ঞাে ও প্রয়ু তি 
আয়ুষ তগ্রড প্রকল্প 

ককে খবনর: 

● আযুষ মন্ত্রক এেং ইকলকেশনে ও তেয প্রিুশক্ত মন্ত্রক (MeitY) আযুষ শগ্রি উকদযাকগর জনয একটি স্মক াতা স্মারক (MoU) এ 

স্ম্মত হকযকে৷ 

 
মূল তবষযগুনলা: 

● স্মক াতা স্মারককর িতয ােলী অনুস্াকর, MeitY আযুষ শিল্পকক শিশজোইজ করার জনয শতন েেকরর থমযাকদ আযুষ মন্ত্রককর 

প্রিুশক্তগত স্হাযতা প্রদান করকে। 

● এই িুশক্তটি 2019 স্াকল িূডাত হওযা একটির উপর শভশি ককর খতশর হয। 

● MeitY আযুষ শগ্রি উকদযাকগর জনয অতযাধু্শনক প্রিুশক্তর েযেহার স্হ প্রিুশক্তগত স্হাযতা থদকে। 
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● আইটি শিকল্পর কঙ্কাল শহস্াকে পশরকেিন করার জনয আযুষ মন্ত্রক 2018 স্াকল আযুষ শগ্রি উকদযাকগর থোষণা ককরকে। 

● এই প্রকল্পটি শিশজোল ইশন্ডযা থপ্রাগ্রাকমর অংি শহস্াকে শুরু করা হকযশেল, িা পশরকষো প্রদাকনর উন্নশত, পশরকষোর গুণমান েৃশি এেং 

কমযিমতা পশরেতয ন করকত "তেয ও প্রিুশক্ত" প্রিার ককর। 

● প্রকজকটর লিয হল স্মস্ত আযুষ স্ংস্থান, হাস্পাতাল এেং লযাে স্হ, প্রিশলত স্বাস্থযকস্ো েযেস্থাকক এশগকয শনকয িাওযা। 

● স্মক াতা স্মারককর একটি মূল উপাদান হল স্মগ্র আযুি থস্টকরর শিশজোইকজিন, িা গকেষণা, শিিাদান, ওষুধ্ শনযন্ত্রণ এেং শেশভন্ন 

ধ্রকনর স্বাস্থয কমযসূ্শি স্হ স্কল স্তকর কীভাকে স্বাস্থযকস্ো প্রদান করা হয তাকত শেপ্লে েোকে। 

● একটি উচ্চ-স্তকরর উপকদষ্টা কশমটি (HLAC), স্শিে MeitY এেং থস্কেোশর আযুকষর স্হ-স্ভাপশত, আযুষ শগ্রি উকদযাকগর শেষকয 

পরামিয থদকে৷ 

সূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: পতরনবি 
11 র্ট েি়ু ে ভারিীয র্লাভূতম সাইর্ রামসার িাতলকা 75 এ তেনয যায৷ 

ককে খবনর: 

● ভারকতর স্বাধ্ীনতার 75তম েেকর, রামস্ার স্াইকের তাশলকায আরও 11টি জলাভূশম িুক্ত করা হকযকে, িা থমাে 75-এ শনকয 

একস্কে, িা এখন থদকির 13,26,677 থহটর জুকড শেসৃ্তত। 

 
মূল তবষযগুনলা: 

● এগাকরাটি নতুন রামস্ার স্াইকের মকধ্য তাশমলনাডুকত িারটি, ওশডিায শতনটি, জমু্ম ও কাশ্মীকর দুটি এেং মধ্যপ্রকদি ও মহারাকে 

একটি ককর রামস্ার স্াইে রকযকে। 

● রামস্ার কনকভনিন, িা 1 থফব্রুযারী 1982 স্াকল ইরাকনর রামস্াকর স্বািশরত হকযশেল, ভারতকক তার িুশক্তকারী পিগুশলর মকধ্য 

একটি শহস্াকে অতভুয ক্ত ককর। 
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● 1982 থেকক 2013 স্াকলর মকধ্য রামস্ার স্াইকের তাশলকায থমাে 26টি স্াইে িুক্ত করা হকযশেল, শকন্তু 2014 থেকক 

2022 স্াকলর মকধ্য থদকির জলাভূশমর তাশলকায 49টি নতুন জলাভূশম িুক্ত হকযকে। 

● ভারকত, 2022 স্াকল থমাে 28টি স্থানকক রামস্ার স্াইে শহস্াকে মকনানীত করা হকযকে। 

● 14টি রামস্ার স্াইে স্হ রাজয তাশমলনাডুকত স্েযাশধ্ক রামস্ার স্াইে রকযকে; এর পকর রকযকে 10টি রামস্ার স্াইে স্হ রাজয 

উিরপ্রকদি। 

● নতুন রামস্ার স্াইেগুশলর মকধ্য রকযকে তাম্পারা হ্রদ, ওশডিার শহরাকুদ জলাধ্ার, শিত্রাঙু্গশড পাশখ অভযারণয, সু্শিন্দ্রাম োরুর 

ওকযেলযান্ড কমকপ্লে, ভাদুভুর পাশখ অভযারণয, তাশমলনাডুর কাশিরাকুলাম পাশখ অভযারণয, হাইগাম ওকযেলযান্ড কনজারকভিন 

শরজাভয , িালােুগ ওকযেলযান্ড কনজারকভিন এেং কাশ্মীকরর স্ালােুগ জলাভূশম স্ংরিণ স্ংরিণাগার। মধ্যপ্রকদকির িকিােত স্াগর 

কনজারকভিন শরজাভয , মহারাকের োকন শেক অতভুয ক্ত করা হকযকে। 

সূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ তিবস 
2022 সানলর 15ই  আগস্ট 76িম স্বাধীেিা তিবস উিযাপে কনরনে আমানির কিি 

ককে খবনর: 

● প্রায 200 েেকরর শিটিি ঔপশনকেশিক শনযন্ত্রণ থেকক তার মুশক্তর স্বীকৃশত শদকত ভারত 15 আগে, 2022-এ তার 76 তম 

স্বাধ্ীনতা শদেস্ উদিাপন করকে। 

 
মূল তবষযগুনলা: 

● নযাশদশের লাল থকো থেকক অনুিাকন স্ভাপশতত্ব ককরন প্রধ্ানমন্ত্রী নকরন্দ্র থমাশদ। 

● ভারত স্রকার স্বাধ্ীনতার 75 েের পূশতয  উপলকি "আজাশদ কা অমৃত মকহাৎস্ে" নাকম একটি প্রকিষ্টা শুরু ককরকে। 
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● স্বাধ্ীনতার 75 েের পূশতয  উপলকি 2021 স্াকলর 12 মািয  প্রধ্ানমন্ত্রী নকরন্দ্র থমাদী 'আজাশদ কা অমৃত মকহাৎস্ে' িালু ককরন। 

● এইভাকে, 15 আগে, 2022 তাশরকখ, ভারত তার 76 তম স্বাধ্ীনতা শদেস্ উদিাপন করকে, স্বাধ্ীনতার 75 েের পূশতয  উদিাপন 

করকে। 

● স্বাধ্ীনতা শদেস্ উদিাপন স্াহস্ী থনতা এেং স্বাধ্ীনতা স্ংগ্রামীকদর প্রশত িিা শনকেদন ককর িারা তাকদর থদি ও স্হনাগশরককদর রিায 

তাকদর জীেন উৎস্গয ককরশেকলন। 

● ইংকরজ ইে ইশন্ডযা থকাম্পাশন 1757 স্াকল পলািীর িুকি জযলাভ করার পর, শিটিিরা ভারকতর শনযন্ত্রণ অজয ন ককর। 1619 

স্াকল, শিটিিরা োশণকজযর উকেকিয সু্রাে এেং গুজরাকে থপৌৌঁকেশেল। 

● 1757 স্াল থেকক 200 েেকররও থেশি স্ময পর, শিটিি স্াম্রাজয ভারকতর জনগকণর উপর িাস্ন ককর। 

● থমাহনদাস্ করমিাৌঁ দ গান্ধী ভারকতর স্বাধ্ীনতা আকদালকনর থনতা শহস্াকে কাজ ককরশেকলন, িা প্রেম শেশ্বিুকির স্ময শুরু হকযশেল। 

● 15 আগে, 1947-এ, ভারত তার স্বাধ্ীনতা লাভ ককর, 200 েেকররও থেশি শিটিি শনযন্ত্রকণর অেস্ান েকে। 

● ভারকতর প্রেম প্রধ্ানমন্ত্রী জওহরলাল থনকহরু 15 আগে, 1947-এ শদশের লাল থকোর লাকহাশর থগকে থদকির পতাকা উকিালন 

ককরন। 

সূত্র: Indian Express 
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