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                 Daily Current Affairs 18th August  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণ াতিক 
আন্তর্ণ াতিক তিরাপত্তা তবষয়ক মস্কা সস্েলি-2022 

ককি খবস্র: 

● আন্তর্জ াতিক তিরাপত্তা তিষয়ক মস্কা সস্েলি-2022 ভার্চজ য়াল মাধ্যস্ম আস্য়ার্ি করা হল।

 
মূল তবষয়গুস্লা: 

● আন্তর্জ াতিক তিরাপত্তা-2022-এর মস্কা সস্েলস্ি ভারস্ির পক্ষ থেস্ক প্রতিরক্ষামন্ত্রী রার্িাে তসিং উপতিি তিস্লি। 
● অিলাইস্ি মস্কা কিফাস্রন্স অি ইন্টারিযাশিাল তসতকউতরটি-2022-এর উস্বাধ্িী অতধ্স্িশস্ি ভাষণ তিস্ি তিস্য় তিতি িস্লি থে 

িযাপক সিংকার এিিং তসদ্ধান্ত গ্রহস্ণর প্রতিয়াস্ক িণিন্ত্রীকরণ িাডা র্াতিসিংঘ িার কােজকাতরিা ও প্রাসতিকিা হারাস্ি পাস্র। 
● সস্েলস্ি ভারি বারা র্াতিসিংস্ঘর তিতভন্ন িযিিার িযাপক সিংকাস্রর উপর থর্ার থিওয়া হয় এিিং পরামশজ থিওয়া হয় থে প্রধ্াি 

শতিগুতল র্াতিসিংস্ঘর প্রতিষ্ঠািগুতলস্ি সমস্য়াপস্োিী পতরিিজ ি করস্ি অস্বীকার কস্র এিিং 1945 সাস্লর পস্র ঘস্ে োওয়া 

উিীয়মাি ভূ-রার্নিতিক িাস্তিিা, অেজনিতিক ও প্রেচতিিি অগ্রিতিস্ক উস্পক্ষা করা হস্য়স্ি। 
● ভারি কিতজ ক আন্তর্জ াতিক তিরাপত্তা-2022-এর মস্কা সস্েলস্ির উস্বাধ্িী অতধ্স্িশস্ি, কাউতন্সলস্ক উন্নয়িশীল থিশগুতলর 

প্রতিতিতধ্ত্ব কস্র সমগ্র তিস্ের থিিত ত্ব প্রিাি করা উতর্ি। 
● ইস্দা-পযাতসতফক অঞ্চস্লর প্রতি িার প্রতিশ্রুতি প্রতিফতলি কস্র, ভারি িস্লস্ি থে ভারি মহাসািস্রর থকন্দ্রিস্ল একটি র্াতি 

তহসাস্ি, ভারি একটি মচি, উন্মচি, তিরাপি এিিং অন্তভচজ তিমূলক ইস্দা-পযাতসতফক অঞ্চস্লর র্িয প্রতিশ্রুতিিদ্ধ এিিং ভারস্ির লক্ষয 

আঞ্চতলক ও আঞ্চতলক উন্নয়ি প্রতিষ্ঠা করা এিিং  তশতপিং সহস্োতিিার করা। 
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সূত্র: All India Radio 

                             গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয় 
ভারিীয় করল সুরক্ষা বাতিিী "অপাস্রশি যাত্রী সুরক্ষা" চালু করল 

ককি খবস্র: 

● অপাস্রশি োত্রী সচরক্ষা, ভারিীয় থরলওস্য় সচরক্ষা িাতহিী (RPF) বারা একটি সিজভারিীয় প্রর্ার শুরু হস্য়স্ি

 
মূল তবষয়গুস্লা: 

● অপাস্রশি োত্রী সচরক্ষা উস্িযাস্ির অধ্ীস্ি, োত্রীস্ির সািজক্ষতণক তিরাপত্তা থিওয়ার র্িয থিশ কস্য়কটি পিস্ক্ষপ থিওয়া হস্য়স্ি। 
● অপাস্রশি োত্রী সচরক্ষা তককস্টােজ  করার র্িয, োত্রীস্ির তিিিাইকারী অপরাধ্ীস্ির তিরুস্দ্ধ একটি মাসিযাপী সিজভারিীয় অতভোি 

2022 সাস্লর র্চলাই মাস্স RPF বারা র্ালচ করা হস্য়তিল। 
● অপাস্রশি র্লাকালীি, RPF বারা 365 র্ি সস্দহভার্ি িযতিস্ক আেক করা হস্য়তিল, োস্িরস্ক আইিী িযিিা থিওয়ার র্িয 

সিংতিষ্ট GRP-এর কাস্ি হস্তান্তর করা হস্য়তিল। 
● অপাস্রশি োত্রী সচরক্ষা প্রস্র্ষ্টার অিংশ তহসাস্ি, থস্টশস্ির উপতিতি, CCTV ির্রিাতর, সতিয় অপরাধ্ীস্ির উপর ির্রিাতর, থিাস্য়দা 

িেয সিংগ্রহ এিিং অপরাধ্মূলক পিস্ক্ষস্পর পাশাপাতশ োত্রীস্ির তিখচুঁি সচরক্ষা প্রিাস্ির র্িয থেি এসকটিজ িং, "ব্ল্যাক স্পেগুতল সিািকরণ 

সহ থিশ কস্য়কটি গুরুত্বপূণজ উপািাি, "থেস্ি এিিং অপরাধ্প্রিণ এলাকায় োত্রীস্ির তিরুস্দ্ধ অপরাধ্ কমাস্িার র্িয একটি কােজকরী 

থকৌশল তিতর করা এিিং তিরাপত্তা িততদ্ধ করা অন্তভচজ ি করা হস্য়স্ি৷ 
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সূত্র: Indian Express 
ককন্দ্রীয় মন্ত্রী তর্স্িন্দ্র তসিং ভারস্ির প্রথম লবর্াক্ত র্স্লর লণ্ঠি উস্মাচি করস্লি 

ককি খবস্র: 

● থকন্দ্রীয় ভূ-তিজ্ঞাি মন্ত্রী তর্স্িন্দ্র তসিং থিস্শর প্রেম লিণাি র্স্লর লণ্ঠি "থরাতশতি" উস্ন্মার্ি করস্লি ো লাইে এতমটিিং ডাস্য়াড 

(LED) িাতি জ্বালাস্িার র্িয সমচস্ের র্ল িযিহার কস্র। 

 

 
মূল তবষয়গুস্লা: 

● সামচতেক িস্িষণার র্িয িযাশিাল ইিতস্টটিউে অফ ওশাি থেকস্িালতর্ (NIOT) থর্ন্নাই বারা র্াতলি একটি উপকূলীয় িস্িষণা 

র্াহার্ সাির অস্েতশকা পতরিশজস্ির সময়, সরকার িার ধ্রস্ণর প্রেম লণ্ঠি উস্ন্মার্ি কস্রস্ি। 
● LED লাইেগুতলস্ক শতি তিস্ি লিণাি র্স্লর লণ্ঠস্ি তিস্শষভাস্ি তিতর ইস্লস্রাডগুতলর মস্ধ্য সমচস্ের র্ল একটি ইস্লস্রালাইে 

তহসাস্ি িযিহৃি হয়। 
● এই প্রেচতির তিকাশ কম থসৌভািযিািস্ির র্ীিিস্ক সহর্ কস্র িচ লস্ি, তিস্শষ কস্র মাি ধ্রার সম্প্রিায় োরা ভারস্ির 7,500 

তকস্লাতমোর উপকূলস্রখা িরাির িাস কস্রি। 
● লিণাি র্স্লর লণ্ঠিটি প্রধ্ািমন্ত্রী িস্রন্দ্র থমািীর উর্ালা থপ্রাগ্রামস্কও সমেজি করস্ি, ো 2015 সাস্ল সারা থিস্শ LED লাইে 

তিিরস্ণর র্িয প্রতিতষ্ঠি হস্য়তিল। 
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● লাক্ষাবীস্পর থকন্দ্রশাতসি অঞ্চস্ল (UT) LTTD প্রেচতির উপর তভতত্ত কস্র তিিটি তডসযাতলস্িশি সচতিধ্া কাভারতত্ত, আিতি এিিং 

তমতিকয় বীস্প সফলভাস্ি তিকতশি এিিং প্রিশজি করা হস্য়স্ি। 
● UT-এর বীপগুতল থেখাস্ি সমচেপতস্ষ্ঠর র্ল এিিং িভীর সমচস্ের র্স্লর মস্ধ্য প্রায় 15 তডতগ্র থসতন্টস্গ্রড িাপমাত্রার পােজকয 

লাক্ষাবীপ সমচে তসকস্ির কািাকাতি পাওয়া োয় িা LTTD প্রেচতির র্িয উপেচি। 

সূত্র: Business Standard 

স্বাধীিিার 75 বছর পূর্ণ িস্িই মিাকাস্শ উড়ল ভারস্ির পিাকা 

ককি খবস্র: 

● স্বাধ্ীিিার 75 িির পূতিজ  উপলস্ক্ষ 30 তকস্লাতমোস্ররও থিতশ উচ্চিায় মহাকাস্শ ভারস্ির র্ািীয় পিাকা উস্ত্তালি করা হল। 

 

 
মূল তবষয়গুস্লা: 

● থস্পস তকডস ইতিয়া, থেটি তিস্র্স্ক একটি মহাকাশ সিংিা তহসাস্ি িণজিা কস্র ো থিস্শর র্িয িরুণ তিজ্ঞািীস্ির তিতর কস্র, িারা 

একটি থিলচস্ির উপর মহাকাস্শর প্রাস্ন্ত থিরিা উতডস্য় থিয়। 
● পিাকা উস্ত্তালিটি আর্ািীর অমতি মস্হাৎসি উিোপস্ির অিংশ তিল, ো ভারস্ির স্বাধ্ীিিার 75 িির পূতিজ স্ক তর্তিি কস্রস্ি। 
● থস্পস তকডস ইতিয়া একটি অলাভর্িক সিংিা ো "থিস্শর র্িয িরুণ তিজ্ঞািী তিতর কস্র এিিং সীমান্তহীি তিস্ের গুরুত্ব সম্পস্কজ  

তশশুস্ির মস্ধ্য সস্র্িিিা িাডায়। 
● সিংিাটি থলা আেজ অরতিস্ে একটি উপগ্রহ উৎস্ক্ষপণ কস্রস্ি। 
● AzadiSAT থিস্শর স্বাধ্ীিিার 75 িম িাতষজকী উিোপস্ির র্িয সারা ভারি থেস্ক 750 র্ি মতহলা তশক্ষােী বারা তিতর করা 

হস্য়তিল। 
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● আন্তর্জ াতিক মহাকাশ থস্টশস্ি (ISS) ভারিীয় পিাকার িতি থশয়ার কস্রস্িি ভারিীয় িিংস্শাদ্ভূি মাতকজ ি মহাকাশর্ারী রার্া র্াতর। 

 

সূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: তবজ্ঞাি ও প্রযুতক্ত 
ভারস্ির প্রথম 3D-তপ্রস্েড মািব কতিণয়া তিতর কস্রস্ছ CCMB, IIT িায়দ্রাবাদ এবিং LVPEI 

ককি খবস্র: 

● ভারস্ি প্রেমিাস্রর মস্িা, হায়োিাস্ির িস্িষকরা একটি 3D তপ্রস্ন্টড কত তত্রম কতিজয়া (একটি মািি কতিজয়া)  তিতর কস্রস্িি এিিং 

এটি একটি খরস্িাস্শর থর্াস্খ সফলভাস্ি িাপি কস্রস্িি। 

 
মূল তবষয়গুস্লা: 

● এল তভ প্রসাি আই ইিতস্টটিউে (LVPEI), ইতিয়াি ইিতস্টটিউে অফ থেকস্িালতর্-হায়িরািাি (IIT-H), এিিং থসন্টার ফর 

থসলচলার অযাি মতলকুলার িাস্য়ালতর্ (CCMB) এর িস্িষকরা মািি িািা কতিজয়ার টিসচয থেস্ক তিতর একটি 3D-তপ্রস্ন্টড মািি 

কতিজয়া তিতর কস্রস্িি। 

● (3D-তপ্রস্ন্টড তহউমযাি কতিজয়া) পণযটি সমূ্পণজ প্রাকত তিক, তসস্েটিক উপািাি মচি এিিং থরািীস্ির িযিহাস্রর র্িয তিরাপি। এটি 

সরকারী এিিং িািিয থিাষ্ঠীগুতলর সহায়িায় িািীয়ভাস্ি উত্পাতিি হস্য়তিল। 
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● এলতভতপইআই, আইআইটিএইর্ এিিং তসতসএমতি-এর িস্িষকরা একটি অিিয িাস্য়াতমস্মটিক হাইস্রাস্র্ল তিতর করস্ি মািচস্ষর থর্াখ 

থেস্ক উত্পাতিি তডস্সলচলারাইর্ড কতিজয়াল টিসচয মযাট্রিক্স এিিং থস্টম থসল িযিহার কস্রস্িি। 

● 3D-তপ্রস্ন্টড মািি কতিজয়ার তভতত্ত উপািাি হল এই হাইস্রাস্র্ল। 

● তহউমযাি কতিজয়াল টিসচয 3D-তপ্রস্ন্টড তহউমযাি কতিজয়া তিতর করস্ি িযিহার করা হস্য়তিল, ো তর্ি সামঞ্জসযপূণজ, সমস্ত-প্রাকত তিক 

এিিং থকাস্িা প্রাণীর উপািাি থেস্ক মচি। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ সরকাতর প্রকল্প  
পালাি 1000 র্ািীয় প্রচারাতভযাি 

ককি খবস্র: 

● ডঃ ভারিী প্রিীণ পাওয়ার, থকন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, কােজি পযাস্রতন্টিং অযাপ, পালাি 1000 র্ািীয় প্রর্ারাতভোি, এিিং মচম্বাইস্ি প্রারতিক 

তশশি উন্নয়ি সস্েলস্ির উস্বাধ্ি কস্রি৷ 

 
মূল তবষয়গুস্লা: 

● র্ীিস্ির প্রেম দুই িিস্র তশশুস্ির জ্ঞািীয় তিকাশ হল "পালাি 1000 র্ািীয় প্রর্ারাতভোস্ির তিষয় - প্রেম 1000 তিস্ির োত্রা।" 

● পালাি 1000 র্ািীয় প্রর্ারাতভোি দুই িির িয়স্সর আস্ি থিাে িাচ্চাস্ির জ্ঞািীয় তিকাস্শর উন্নতি করস্ি র্ায়। 

● পালাি 1000 িযাশিাল কযাস্ম্পইস্ির লক্ষয হল তপিামািা, পতরিার এিিং অিযািয েত্নশীলস্ির প্রােতমক িিস্রর থকাতর্িং প্রিাস্ির 

মাধ্যস্ম পতরিাস্রর থমৌতলক প্রস্য়ার্িীয়িাগুতল পূরণ করা। 
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● প্রেম 1000 তিস্ির মস্ধ্য হস্তস্ক্ষপ এিিং প্রতিতিয়াশীল তর্তকত্সার উপর থফাকাস সহ এই থপ্রাগ্রাস্মর উস্েশয হল র্ািীয় তশশু 

স্বািয থপ্রাগ্রাম (RBSK) এর সাস্ে সামঞ্জসযপূণজ। 

● পালাি 1000 পযাস্রতন্টিং অযাপ েত্নশীলস্ির িাস্ির তিিতদি কার্কস্মজ কী করস্ি পাস্র িার র্িয িরকারী পরামশজ থিস্ি, 

তপিামািার সাধ্ারণ প্রশ্নগুতলর সমাধ্াি করস্ি সহায়িা করস্ি এিিং সন্তাস্ির িত তদ্ধর তিস্ক আমাস্ির প্রস্র্ষ্টাস্ক লক্ষয করস্ি। 

● পলাি 1000 র্ািীয় প্রর্ারাতভোস্ির িয়টি পেতিস্িজ শক ধ্ারণা হল 

● ভাস্লািাসা িাডাি, 

● কো িলা, 

● িযস্ত োকা. 

● র্লাস্ফরা এিিং থখলার মাধ্যস্ম মা এিিং িাস্ির তশশুস্ির মস্ধ্য িাতসজিং সম্পকজ  সম্পস্কজ  র্ািা, 

● পডা এিিং িল্প আস্লার্িা, এিিং 

● র্াপ কমাস্িা এিিং শান্ত োকা। 

● 2014 সাস্ল প্রতি 1000 র্ীতিি র্স্ন্ম 45 থেস্ক তশশুমতিচ যর হার কতমস্য় 2019 সাস্ল প্রতি 1000 র্ীতিি র্স্ন্ম 35-এ 

িাতমস্য় আিস্ি ভারি সরকার দ্রুি পিস্ক্ষপ তিস্য়স্ি। 

সূত্র: Livemint 

গুরুত্বপূর্ণ বযতক্তত্ব 
দাদাভাই িওস্রাতর্র লন্ডস্ির বাতড় ব্লু কেক সোি কপস্য়স্ছ 

ককি খবস্র: 

● িািাভাই িওস্রাতর্র লিস্ির িাতড একটি 'ব্লু থেক' পাস্ি, ো লিস্ি িসিাসকারী এিিং কার্ কস্রস্িি এমি উস্েখস্োিয িযতিত্বস্ির 

র্িয সিংরতক্ষি একটি সোি। 
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মূল তবষয়গুস্লা: 

● িািাভাই িওস্রাতর্ তিস্লি প্রেম এশীয় তেতি তিস্েস্ি সিংসি সিসয তিিজাতর্ি হি। 

● ইিংতলশ থহতরস্ের্ র্যাতরটি বারা পতরর্াতলি ব্লু েযাক তকম, লিি র্চস্ড তিতিজ ষ্ট ভিিগুতলর ঐতিহাতসক গুরুত্বস্ক সোি কস্র। 

● িািাভাই িওস্রাতর্স্ক "ভারস্ির গ্রযাি ওল্ড মযাি" িলা হয়, িািাভাই িওস্রাতর্ 1897 সাস্ল ওয়াতশিংেি হাউস, 72 অযািারস্ল 

পাকজ , থপস্ি, িমস্ল র্স্ল আস্সি। 

● এর আস্ি রার্া রাম থমাহি রায়, মহাত্মা িান্ধী, শ্রী অরতিদ, র্ওহরলাল থিস্হরু এিিং তি আর আস্ম্বিকস্রর িাতডস্ি িীল ফলক 

তিতর করা হস্য়তিল। 

● 1863 সাস্ল, একটি স্মারক ফলক প্রকস্ল্পর ধ্ারণা হাউস অফ কমস্ন্সর এমতপ উইতলয়াম ইওয়ােজ  বারা প্রিতিজ ি হস্য়তিল, ো তিি 

িির পস্র থসাসাইটি অফ আেজ স বারা িতহীি হস্য়তিল। 

● 20 শিস্কর থিাডার তিস্ক, লিি কাউতন্ট কাউতন্সল (LCC) বারা ফলক প্রকস্ল্পর র্িয আরও আিচষ্ঠাতিক তিিজার্স্ির মািিণ্ড 

প্রিিজ ি করা হস্য়তিল এিিং প্রকল্পটির িামকরণ করা হস্য়তিল 'লিস্ির ঐতিহাতসক আগ্রস্হর হাউস্সর ইতিি'। 

● 1986 সাল পেজন্ত, ইিংতলশ থহতরস্ের্ পতরকল্পিার িাতয়ত্ব থিয় এিিং ইিংতলশ থহতরস্ের্ লিস্ির 900 টিরও থিতশ ভিস্ি 360 

টিরও থিতশ ফলক িাপি কস্রস্ি। 

সূত্র: The Hindu 
মাস্রায়াতর কযাদ্ধা বীর দুর্ণাদাস রাস্ াস্রর মূতিণ  উস্মাচি করস্লি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রার্িাথ তসিং 

ককি খবস্র: 

● রার্িাস্ির থোধ্পচস্র 'িীর দুিজািাস রাস্ ৌর'-এর মূতিজ  উস্বাধ্ি কস্রি প্রতিরক্ষামন্ত্রী রার্িাে তসিং। 
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মূল তবষয়গুস্লা: 

● িীর দুিজািাস রাস্ ার, একর্ি মাস্ডায়াতর থোদ্ধা, আর্ থেস্ক 385 িির আস্ি র্ন্মগ্রহণ কস্রতিস্লি। 

● মহারার্া েশিন্ত তসিং 17 শিস্ক মারা োি, মারওয়ার (থোধ্পচর) িীর দুিজািাস রাস্ াস্রর থিিত স্ত্ব রাস্ ার রার্িিংস্শর একক তিয়ন্ত্রস্ণ 

থরস্খ োি। 

● থর্িাস্রল দুিজািাস রাস্ ার 13 আিস্ট 1638 থেস্ক 22 িস্ভম্বর 1718 পেজন্ত মারওয়ার রাস্র্যর রাস্ ার রার্পচি তহসাস্ি কার্ 

কস্রতিস্লি। 

● মহারার্া েশিন্ত তসিং 17 শিস্ক িার মতিচ যর পর ভারস্ির মারওয়াস্রর রাস্ ার রার্িিংশস্ক তিয়ন্ত্রস্ণ রাখার র্িয কত তিত্ব থিওয়া হয়। 

● িীর দুিজািাস রাস্ ার, একর্ি মাস্ডায়াতর থোদ্ধা, রার্পচি েচস্দ্ধর (1679-1707) সময় রাস্ ার থসিািাতহিীর িত্ত্বািধ্াি কস্রতিস্লি 

এিিং তিতি রার্পচি তিস্োহ (1708-1710) এর উপরও উস্েখস্োিয প্রভাি থফস্লতিস্লি, ো মচঘল সাম্রার্য পিস্ির একটি 

গুরুত্বপূণজ কারণ তিল। 

● িীর দুিজািাস রাস্ ার, একর্ি মাস্ডায়াতর থোদ্ধা, এিিং র্য়পচস্রর রার্া তবিীয় র্য় তসিংস্ক তিস্োস্হর থিিা তহস্সস্ি তিিজাতর্ি করা 

হস্য়তিল। 

● িীর দুিজািাস রাস্ ার, একর্ি মাস্ডায়াতর থোদ্ধা, িহুিার মচঘলস্ির পরাতর্ি কস্রতিস্লি এিিং অসিংখয মচঘল আতধ্কাতরকস্ির থর্ৌেস্ক 

এক ধ্রস্ির শ্রদ্ধা র্ািাস্িার র্িয িাধ্য কস্রতিস্লি। 

সূত্র: Business Standard 
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