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Daily Current Affairs 17th August  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

যুক্তরার্য: প্রথম দেশ যারা ওতমক্রন ভ্যাকতিন অনুমমােন কমরমে 

দকন খবমর: 

● যুক্তরার্য প্রথমবামরর মমিা ওতমক্রন িংস্করমর্র র্নয দকাতভ্ড-19 তিকা অনুমমােন কমরমে। 

 

 

মূল তবষয়গুমলা: 

● ওতমক্রন তিকা প্রথম যুক্তরামর্য অনুমমাতেি হময়তেল। 
● যুক্তরামর্যর দমতডতিন এবং দহলথ দকয়ার দপ্রাডাক্ট দরগুমলিতর অথতরতি একতি দকাতভ্ড-19 তিকা 

অনুমমােন কমরমে যা ওতমক্রন িংস্করমর্র িামথ িামঞ্জিযপূর্ণ, যা Moderna এর তি-দেন ইনমর্কশন 
বযবহার কমর একতি শরৎ বুস্টার প্রচারাতভ্যামনর পথ প্রশস্ত কমরমে। 

● ড্রাগি এবং দহলথ দকয়ার দপ্রাডাক্টি দরগুমলিতর অথতরতি তিকা দেওয়ার শিণিামপক্ষ অনুমমােন 
তেময়মে। 
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● অনুমমাতেি তিকা মূল কমরানাভ্াইরাি এবং ওতমক্রন BA.1 দেমনর একতি িমূ্পরক। 
● 18 বেমরর দবতশ বয়িী বযতক্তমের এতি বযবহার করার অনুমতি দেওয়া হময়মে। 
● যুক্তরার্যমক বিণমামন িার বুস্টার দপ্রাগ্রামমক 50 বেমরর দবতশ বয়িী বযতক্তমের উপর মমনাতনমবশ 

করমব যারা দকাতভ্ড-এর র্নয অিযন্ত িংমবেনশীল। 
● SARS-Omicron CoV-2 এর B.1.1.1.529 একতি পতরবিণন। 
● 2021 িামলর নমভ্ম্বমর বিমিায়ানায় প্রথমবামরর মমিা ভ্যাতরময়ন্টতি আতবষৃ্কি হময়তেল এবং 

প্রাথতমকভ্ামব তর্মনাতমক্স নর্রোতর দনিওয়াকণ িারা েতক্ষর্ আতিকায় তরমপািণ করা হময়তেল। িারপর 
দথমক, এতি বিণমামন বযবহৃি একতি উমেখমযাগয ববকতিক হময় উঠমি িারা তবমে েত়িময় পম়িমে। 

িূত্র: Navbharat Times 

                       গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয় 

তবমের িমবণাচ্চ দচনাব দরলওময় দিিু উমিাধন করা হল 

দকন খবমর: 

● দচনাব নেী পার হওয়া তবমের িবমচময় উচুঁ দরলমিিুমি এখন একতি দিানাতল র্ময়ন্ট রময়মে। 
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মূল তবষয়গুমলা: 

● দচনাব নেীর িমবণাচ্চ একক তখলান দরল দিিুমি একতি ওভ্ারআকণ দডমকরউপর তনতমণি এবং ফমল 
স্বাধীনিার পর প্রথমবামরর মমিা শ্রীনগর বাতক ভ্ারমির িামথ যুক্ত হমব। 

● আইমফল িাওয়ারতি িম্প্রতি তনতমণি এই দরলপথ দিিুর দচময় 35 তমিার কম হমব। 
● ভ্ারমির তহমাচল প্রমেশ রামর্যর পতিম (পাঞ্জাব) তহমালময়, েুতি প্রবাহ, চন্দ্র এবং ভ্াগা তমতলি হময় 

দচনাব বিতর কমরমে। 
● র্মু্ম ও কাশ্মীমরর দকন্দ্রশাতিি অঞ্চল, যা তবিতকণি কাশ্মীর অঞ্চমলর ভ্ারিীয়-শাতিি অংশ, দচনাব 

নেী িারা অতিক্রম করা হয় কারর্ এতি দলিার তহমালয় এবং েতক্ষমর্ (উত্তর) তশবাতলক পবণমির 
তনেক পাহাম়ির মমধয পতিমম প্রবাতহি হয়। 

● দচনাব তত্রমুর কামে তিলাম নেীর িামথ তমতলি হওয়ার পর তিনু্ধ নেীর উপনেী শিদ্রু নেীর িামথ 
তমতলি হময়মে। 

● দচনাব দিিু এবং আরও 16তি দরলপথ দিিু AFCONs িারা র্মু্ম ও কাশ্মীমরর তবপজ্জনক অঞ্চমল 
কনকন দরলওময় কমপণামরশন তলতমমিড (KRCL) এর র্নয তনতমণি হমে। 

● উধমপুর, শ্রীনগর এবং বারামুো দরল িংমযাগ তনমণামর্র প্রকমির মমধয িমস্ত দিিু তনমণার্ অন্তভু্ণক্ত 
রময়মে। 

িূত্র: Livemint 

ইতিয়া ইন্টারনযাশনাল িীফুড দশা (IISS) এর 23িম আিমরর আময়ার্ন করমব কলকািা 

দকন খবমর: 

● 23িম ইতিয়া ইন্টারনযাশনাল তিফুড দশা (IISS) আগামী বেমরর 15ই দফব্রুয়াতর দথমক 7ই দফব্রুয়াতর 
পযণন্ত র্ময়র শহর কলকািায় অনুতিি হমব। এতি িামুতিক পর্য রপ্তাতন উন্নয়ন কিৃণপক্ষ (MPEDA) 
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িারা িীফুড এক্সমপািণািণ অযামিাতিময়শন অফ ইতিয়া (SEAI) এর িহমযাতগিায় আময়াতর্ি হমব।

 

মূল তবষয়গুমলা: 

● 2021–2022 িামলর মমধয 7.76 তবতলয়ন মাতকণন ডলার মূমলযর 13,69,264 িন িামুতিক পর্য এখনও 
পযণন্ত ভ্ারি দথমক িবমচময় দবতশ রপ্তাতন করা হময়মে। 

● িাম্প্রতিক বেরগুতলমি ভ্ারি িহ অনযানয দেমশও তচংত়ির উৎপােন বৃতি দপময়মে, দযখামন এতি এখন 
এক তমতলয়ন দমতিক িন োত়িময়মে। 

● ভ্ারি একতি বহুমুখী দকৌশল বযবহার কমর আগামী পাঁচ বেমর $15 তবতলয়ন মূমলযর মৎিয ও র্লর্ 
পর্য রপ্তাতন করমব বমল আশা করা হমে৷ 

● MPEDA-র িভ্াপতি ডঃ দক এন রাঘবমনর মমি, কলকািার তবসৃ্তি তবে বাংলা দমলা মাঠতি িামুতিক 
খােয তশমি তিবাতষণক দশাতপি ইমভ্মন্টর স্থান হমব, যা ভ্ারমির রপ্তানীর িম্ভাবনা প্রেশণমনর লমক্ষয 
তশমির বৃহত্তম উেযান হময় উঠমব। 

● িমম্মলমন ভ্ারিীয় িামুতিক পর্য রপ্তাতনকারক এবং ববতেক আমোতনকারকমের মমধয দযাগামযামগর 
র্নয একতি প্রধান দফারাম তহমিমব কার্ করমব। 

িূত্র: Economic Times 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

মুখযমন্ত্রী অনুপ্রীতি দকাতচং তস্কম 

দকন খবমর: 
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● রার্স্থানী িরকামরর 2022-2023 অথণবেমর "মুখযমন্ত্রী অনুপ্রতি দকাতচং তস্কম" এর র্নয প্রায় 17 দকাতি 
িাকা বামর্ি রময়মে। 

 

মূল তবষয়গুমলা: 

● মুখযমন্ত্রী অনুপ্রীতি দকাতচং তস্কমমর অধীমন প্রতিমযাতগিামূলক পরীক্ষার র্নয তশক্ষাথণীরা তবনামূমলয 
দকাতচং পামবন। 

● রার্স্থামনর মুখযমন্ত্রী অমশাক দগহলি 2021-2022 িামল মুখযমন্ত্রী অনুপ্রীতি দকাতচং তস্কম চালু 
কমরতেমলন। 

● কমণিূতচর অংশ তহমিমব, িরকার দযাগয োত্রমের িম্মাতনি দকাচমের কাে দথমক তবনামূমলয দকাতচং 
দেমব যামি িারা িামের লক্ষয অর্ণন করমি পামর। 

● িরকার এই কমণিূতচর অধীমন িহতবল এবং বরাদ্দ আিন িংখযা উভ্য়ই তিগুর্ কমরমে, দমাি আিন 
15,000 এ তনময় এমিমে। 

● এই দপ্রাগ্রাম অনুিামর, োত্রমক অনয শহমর দকাতচং িুতবধায় তনময়াগ করা হমল িরকার দবাতডণং এবং 
থাকার র্নয প্রতি বের অতিতরক্ত 40,000 িাকা প্রোন করমব। 
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● িফতিতল র্াতি, িফতিতল উপর্াতি, িংখযালঘু এবং অনযানয অনগ্রির দের্ী, তবমশষভ্ামব প্রতিবন্ধী, 
এবং অথণননতিকভ্ামব অনগ্রির দের্ীর োত্র যারা 8 লক্ষ িাকার কম বাতষণক আময়র পতরবার দথমক 
এমিমেন িারা মুখযমন্ত্রী অনুপ্রীতি দকাতচং তস্কমমর মাধযমম তবনামূমলয দকাতচংময়র র্নয দযাগয। 

● দপ্রাগ্রামমর অংশ তহিামব, তশক্ষাথণীরা IIT JEE, তিতভ্ল িাতভ্ণমিি, রার্স্থান প্রশািতনক পতরমষবা, 
তশক্ষকমের র্নয রার্স্থান দযাগযিা পরীক্ষা (REET), এবং দমতডমকল কমলর্ ভ্তিণ িহ দবশ কময়কতি 
প্রতিমযাতগিামূলক পরীক্ষার র্নয প্রস্তুতি গ্রহর্ করমব। পরীক্ষা, ইিযাতে 

● রার্য িরকার 2021-2022 তশক্ষাবমষণ 10,000 তশক্ষাথণীমক তবনামূমলয দকাতচং দেওয়ার লক্ষয তনধণারর্ 
কমরমে এবং দিই োত্রমের মমধয 9,000 র্নমক এক লামখরও দবতশ আমবেন দথমক দবমে দনওয়া 
হময়মে। 

িূত্র: Indian Express 

অরুর্াচমলর িৃিীয় তবমানবন্দমরর নাম 'দোতন দপামলা তবমানবন্দর' 

দকন খবমর: 

● অরুর্াচল প্রমেশ িরকার রামর্যর িৃিীয় তবমানবন্দর তেময়মে, যা বিণমামন ইিানগমর বিতর হমে, নাম 
"দোতন দপামলা তবমানবন্দর।" 

 

মূল তবষয়গুমলা: 
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● অরুর্াচল প্রমেমশর মুখযমন্ত্রী দপমা খািু রার্য মতন্ত্রিভ্ার একতি ববঠমক িভ্াপতিত্ব কমরন, যা 
তবমানবন্দমরর নাম তহিামব "দোতন দপামলা তবমানবন্দর" অনুমমােন কমরমে, মুখযমন্ত্রীর কাযণালময়র 
একর্ন মুখপাত্র র্াতনময়মেন। 

● কমণকিণার মমি, রার্ধানী শহমরর একমাত্র তবমানবন্দমরর নাম িূমযণর (দোতন) র্নয েীঘণস্থায়ী 
আতেবািীমের পূর্ার পাশাপাতশ রামর্যর িমৃি িাংসৃ্কতিক ইতিহাি এবং েীঘণস্থায়ী রীতিনীতিমক 
প্রতিফতলি করমব। 

● এয়ারমপািণ অথতরতি অফ ইতিয়া পাবণিয অঞ্চমল এতভ্ময়শন কামনতক্টতভ্তি বা়িামনার লমক্ষয 
তবমানবন্দমরর উন্নতির র্নয 650 দকাতি িাকার একতি প্রকি চালু কমরমে। 

● পাতিঘাি এবং দিরু্ তবমানবন্দমরর পাশাপাতশ, ইিানগমরর "দোতন দপামলা তবমানবন্দর" হমব উত্তর-পূবণ 
ভ্ারমির 16িম তবমানবন্দর এবং অরুর্াচল প্রমেমশর িৃিীয় তবমানবন্দর। 

● বিণমামন, উত্তর-পূবণ অঞ্চমল 15তি তবমানবন্দর চালু আমে: গুয়াহাতি, তশলচর, তডব্রুগ়ি, দর্া়িহাি, 
দির্পুর, লীলাবাত়ি এবং রূপতি (িমস্ত আিামম), দিরু্ এবং পাতিঘাি (উভ্য় অরুর্াচল প্রমেমশ), 
আগরিলা (তত্রপুরায়) , ইম্ফল (মতর্পুমর), তশলং (দমঘালময়), তডমাপুর (নাগালযামি), দলংপুই (তিতকমম)। 

িূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: পুরস্কার 

ইতিয়ান তফল্ম দফতস্টভ্যাল অফ দমলমবানণ (IFFM) অযাওয়াডণ 2022 দঘাষর্া করা হময়মে 

দকন খবমর: 

● দমলমবামনণর 13িম বাতষণক ভ্ারিীয় চলতচ্চত্র উৎিব (IFFM) 2022 12 আগস্ট শুরু হয় এবং 30 
আগস্ট পযণন্ত চলমব। 
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মূল তবষয়গুমলা: 

● IFFM ইমভ্ন্ট, যা প্রতি বের অমেতলয়ায় অনুতিি হয়, তকেু িুপতরতচি এবং উচ্চ িম্মাতনি চলতচ্চত্র 
এবং তিতভ্ দশা দেতখময় ভ্ারিীয় চলতচ্চত্র তশিমক িম্মাতনি কমর। 

● েয অযাওয়াডণ নাইি, দযখামন ভ্ারিীয় তিমনমার শীষণ অতভ্মনিামের তবমশষ পুরস্কার দেওয়া হয় এবং 
আমগর বেমরর ওতিতি েৃশয হল উৎিমবর িমবণাচ্চ স্থান। 

● রর্বীর তিং অতভ্নীি দপািণি ড্রামা 83, প্রাইম তভ্তডও ওময়ব তিতরর্ মুম্বাই ডাময়তরর্ 26 এবং র্লিা 
চলতচ্চত্রতি ইমভ্মন্টর িময় িবণাতধক পুরস্কার দপময়মে, দযতি ঋতত্বক ধানতর্য়াতন িারা দহাস্ট করা 
হময়তেল। 

● 2022 িামল দমলমবানণ ইতিয়ান তফল্ম দফতস্টভ্যামল, রর্বীর তিং "83" তিমনমার র্নয দিরা অতভ্মনিার 
পুরস্কার তর্মিতেমলন। 

● 2022 িামল দমলমবানণ ইতিয়ান তফল্ম দফতস্টভ্যামল দশফাতল শাহ (র্লিা) দিরা অতভ্মনত্রীর পুরস্কার 
পান। 

● 2022 িামল দমলমবানণ ইতিয়ান তফল্ম দফতস্টভ্যামল, 83তি চলতচ্চত্র দিরা চলতচ্চমত্রর পুরস্কার দপময়মে। 
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● 2022 িামলর দমলমবামনণর ভ্ারিীয় চলতচ্চত্র উৎিমব িেণার উধম তিমনমার র্নয িুতর্ি িরকার এবং 
েয দরতপস্ট তিমনমার র্নয অপর্ণা দিনমক দিরা পতরচালমকর িতফ দেওয়া হময়তেল। 

● 2022 িামল দমলমবানণ ইতিয়ান তফল্ম দফতস্টভ্যামল মুম্বাই ডাময়তর 26/11-দক দিরা তিতরমর্র পুরস্কার 
দেওয়া হময়তেল। 

● কতপল দেব 2022 িামল দমলমবানণ ইতিয়ান তফল্ম দফতস্টভ্যামল লাইফিাইম অযাতচভ্মমন্ট অযাওয়াডণ 
দপময়তেমলন। 

িূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রতিরক্ষা 

িান তেময়মগার INS িািপুরা দথমক 75 লযাপি "আর্াতে কা অমৃি মমহাৎিব রান" 

দকন খবমর: 

● 13 আগস্ট, ভ্ারিীয় দনৌ র্াহার্ (INS) িািপুরা ভ্ারমির স্বাধীনিার 75 িম বাতষণকী উপলমক্ষ িান 
তেময়মগা হারবামর দপৌঁমেমে। 
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মূল তবষয়গুমলা: 

● ভ্ারমির স্বাধীনিা তেবি উপলমক্ষ, আইএনএি িািপুরা িান তেময়মগামি মাতকণন দনৌবাতহনীর ঘাঁতিমি 
75-লযাপ আর্াতে কা অমৃি মমহাৎিব দেৌম়ি অংশ দনয়। 

● উত্তর আমমতরকায় ভ্ারমির স্বাধীনিার 75 বেমরর গুরুত্বপূর্ণ উপলমক্ষয, উমেখমযাগয স্থানীয় গর্যমানয 
বযতক্ত এবং তবমেশী ভ্ারিীয়মের িামমন ভ্ারিীয় দনৌ-র্াহামর্ ভ্ারিীয় দিরঙা পিাকা উমত্তালন করা 
হয়। 

● ভ্ারিীয় দনৌবাতহনীর দডেয়ার এর আমগ কখমনা উত্তর আমমতরকার পতিম উপকূমল প্রমবশ কমরতন, 
িান তেময়মগা ইউএি দনৌবাতহনী ঘাঁতিমি আইএনএি িািপুরার অবিরর্মক একতি ঐতিহাতিক 
উপলক্ষ কমর িুমলমে। 

● অনুিানতি স্বাধীনিার 75 বের পর ভ্ারিীয় দনৌবাতহনীর িম্ভাবনা এবং উন্নয়নমক িুমল ধমর। 

● হাওয়াইময়র পালণ হারবামর িবণমেি বহুপাতক্ষক দনৌ মহ়িা, েয তরম অফ েয পযাতিতফক এক্সারিাইর্ 
(RIMPAC), ভ্ারিীয় দনৌ যুির্াহার্, INS িািপুরা এবং P81 LRMRASW তবমান অন্তভু্ণক্ত কমর। 

● একতি অনুশীলমন যা েয় িপ্তাহ স্থায়ী হময়তেল এবং িীব্র অপামরশনাল এবং প্রতশক্ষর্ কাযণক্রম 
ববতশষ্ট্যযুক্ত, আইএনএি িািপুরা এবং একতি তপ81 দমতরিাইম অংশগ্রহর্ কমরতেল। 

● এই মহ়িার উমদ্দশয হল তবতভ্ন্ন দেমশর দনৌবাতহনীর মমধয দযাগামযাগ ও আস্থা বৃতি করা। 

িূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত 

ভ্ারি বাময়ামিমকর ইন্ট্রানযার্াল ভ্যাকতিন 

দকন খবমর: 

● এর ইন্ট্রানযার্াল দকাতভ্ড ভ্যাকতিমনর র্নয, BBV154, ভ্ারি বাময়ামিক ভ্যাকতিমনর েুতি দডার্ এবং 
একতি বুস্টার দডার্ অনুমমােমনর র্নয অনুমরাধ কমরমে। 
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মূল তবষয়গুমলা: 

● ভ্ারি বাময়ামিক অনুমমােমনর র্নয BBV154 দফর্ 3 তিতনকাল স্টাতডর্ দথমক দডিা দপময়মে। 

● ভ্ারি বাময়ামিক োতব কমর দয BBV154 2 দথমক 8 °C এর মমধয তস্থতিশীল। িাবধামন পযণমবক্ষর্ 
করা তিতনকাল িায়ামলর অধীমন, এতি তনরাপে, ভ্াল-িহনীয় এবং ইতমউমনামর্তনক। 

● BBV154 নামক একতি ইন্ট্রানািাল ভ্যাকতিমনশমন অযাতন্টবতড বিতর করার ক্ষমিা রময়মে যা উপমরর 
োিিমন্ত্রর র্নয তনতেণষ্ট্ এবং িংক্রমর্ এবং িংক্রমর্ কমামি পামর। 

● প্রাথতমক দডার্ এবং একতি বুস্টার দডার্ তহিামব BBV154 এর কাযণকাতরিা মূলযায়ন করার র্নয েুতি 
স্বিন্ত্র, একমযামগ তিতনকাল িায়াল করা হময়মে। 

● 3000 র্মনরও দবতশ মানুষ ওষুমধর ইতমউমনামর্তনতিতি এবং তনরাপত্তা মূলযায়মনর র্নয প্রাথতমক দডার্ 
িৃিীয় ধামপর িায়ামল অংশগ্রহর্ কমরমে। 

● এই তিকাতি এর নকশার কারমর্ নাক তেময় দেওয়া দযমি পামর। 
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● ইউতনভ্াতিণতি অফ ওয়াতশংিন এবং ভ্ারি বাময়ামিক একিমে কার্ করমে BBV154-এর র্নয নামকর 
তিকা বিতর করমি। 

● ভ্ারি বাময়ামিক 1996 িামল প্রতিতিি হময়তেল এবং দকাম্পাতনর িের েপ্তর হায়িাবামে। 

িূত্র: Economic Times 
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