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                 Daily Current Affairs 19th August  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

শ্রীলঙ্কাকক ডতনণযার মেতরটাইে তরককনসান্স তবোন উপহার তিল ভারি 

মকন খবকর: 

● 15ই আগস্ট, ভারি শ্রীলঙ্কাকক একতট ডতনণযার মেতরটাইে তরকনাইসযান্স তবোন উপহার মিয, যা দ্বীপ 
মিশতটকক িার উপকূলীয সেুকে োনব ও োিক পাচার, মচারাচালান এবং অনযানয ধরকর্র সংগতিি 
অপরাকধর েকিা তবতভন্ন সেসযা মোকাকবলা করকি সহাযিা করকব৷ 

 

েূল তবষযগুকলা: 

● নাটকীয হস্তান্তর অনুষ্ঠানতট হকযতিল মযতিন ভারি িার 76 িে স্বাধীনিা তিবস উিযাপন করতিল, 
এবং একতট উচ্চ প্রযুতির চীনা মেপর্াস্ত্র এবং সযাকটলাইট ট্র্যাতকং র্াহার্তট দ্বীকপর মিকশর গুরুত্বপূর্ণ 
হাম্বানকটাটা বন্দকর মোরড হওযার একতিন আকগ। 

● ভাইস অযাডতেরাল এস এন ম ারকেকি, কলকম্বাকি ভারিীয হাইকতেশনার মগাপাল বাগকলকক তনকয িুই 
তিকনর সফকর কলকম্বা আন্তর্ণাতিক তবোনবন্দকরর পাকশ কািুনাকযকককি অবতিি শ্রীলঙ্কান মনৌবাতহনীর 
হাকি তবোনতট িুকল মিন। 
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● তবোনতট একতট মফাসণ োতিপ্লাযার তহসাকব কার্ করকব, যা শ্রীলঙ্কাকক িার উপকূলীয র্লপকে োনব 
ও োিক পাচার, মচারাচালান এবং অনযানয সংগতিি অপরাধ সহ তবতভন্ন সেসযার সাকে লডাই করকি 
সহাযিা করকব। 

সূত্র: Livemint 

                               গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয 

আগােী 25 বিকরর র্নয 'পঞ্চ প্রার্' লেয ম াষর্া করকলন প্রধানেন্ত্রী মোিী 

মকন খবকর: 

● প্রধানেন্ত্রী নকরন্দ্র মোতি 2022 সাকলর 15 ই আগস্ট  িার ভাষকর্ ভারিকক এক করার র্নয িার 
"পঞ্চ প্রার্ লেয" (পাাঁচতট প্রস্তাব) রূপকরখা তিকযকিন।

 

েূল তবষযগুকলা: 

● পঞ্চ প্রাকর্র েকি, পতরচ্ছন্নিা অতভযান, তটকািান, তবিুযৎ সংকযাগ, মখালা েলিযাগ িূর করা এবং মসৌর 
শতির বযবহার সবই প্রতিতষ্ঠি ভারিীয োনিকের উিাহরর্। 

● "িাসকত্বর ধারর্া মেকক েুতি" এর একতট প্রধান উিাহরর্ হল নিুন র্ািীয তশোনীতি। 
● পঞ্চ প্রার্ লকেযর েকি, নারীর অতধকার, তলঙ্গ সেিা এবং ইতিযা ফাস্টণ সংহতি ও ঐককযর র্ািীয 

প্রিীক। 
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● প্রধানেন্ত্রী নকরন্দ্র মোিীর মিওযা পঞ্চপ্রার্ তনম্নরূপ: 
1. উন্নি ভারকির র্নয আরও িৃঢ় প্রিযয ও সংকল্প তনকয এতগকয যাওযা 
2. িাসকত্বর মকাকনা লের্ মেকক পতরত্রার্ পাওযা 
3. ভারকির ইতিহাস তনকয গতবণি হওযা 
4. ঐককযর েেিা 
5. নাগতরককির কিণবয, মযেন প্রধানেন্ত্রী এবং েুখযেন্ত্রী। 
● "তবশ্বগুরু ভারি" সম্পককণ প্রধানেন্ত্রীর িৃতিভতঙ্গও এই পাাঁচতট প্রস্তাকবর (পঞ্চ প্রার্) একতট। 
● স্বাধীনিার 100 বির পূর্ণ হকল, প্রধানেন্ত্রী মোিী ভারিকক "তবশ্বগুরু" মি পতরর্ি করকি চান। 

সূত্র: Indian Express 

ভারি সরকার উন্নি তশল্প এবং গকবষর্া ও উন্নযন সহকযাতগিার র্নয "েন্থন" প্লযাটফেণ উকমাচন করল 

মকন খবকর: 

● ভারি সরকার মিকশ প্রযুতি-তভতিক সাোতর্ক প্রভাব উদ্ভাবন এবং সোধানগুতল কাযণকর করার র্নয 
তশল্প এবং গকবষর্া প্রতিষ্ঠানগুতলর েকধয সহকযাতগিার উন্নতির র্নয "েন্থন" প্লযাটফেণ চালু করল।

 

েূল তবষযগুকলা: 
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● েন্থকনর সূচনা, একতট প্লযাটফেণ যা R&D-এ তশকল্পর অংশগ্রহর্কক উৎসাতহি করার  র্নয আোকির 
প্রকচিাকক শতিশালী করার প্রতিশ্রুতি মিয, র্াতিসংক র SDG লেযগুতলর প্রতি আোকির উৎসগণকক 
প্রিশণন ককর। 

● েন্থন ভারকির স্বাধীনিার 75 িে বাতষণকীর সাকে শুরু হকযকি এবং ভারকির প্রযুতিগি তবপ্লকবর 
কািাকাতি র্ািীয ও তবশ্ব সম্প্রিাযকক তনকয আসার একতট সুকযাগ প্রিান ককর। 

● েন্থন প্লযাটফেণ মস্টককহাল্ডারকির মযাগাকযাগ বৃতি, গকবষর্া ও উদ্ভাবকনর সুতবধাকেণ এবং সাোতর্ক 
প্রভাব সহ তবতভন্ন উন্নযনশীল প্রযুতি এবং ববজ্ঞাতনক হস্তকেকপ সেসযাগুতল ভাগ ককর তনকি সহাযিা 
করকব। 

● মিকশর মটকসই লেয পূরকর্র র্নয েন্থন েঞ্চ নিুন ধারর্া, সৃর্নশীল েন এবং সরকাতর-মবসরকাতর-
একাকডতেক সহকযাতগিার োধযকে র্াতিকক রূপান্ততরি করার তভতি বিতর ককর। 

● েন্থন ভতবষযকির তবজ্ঞান, উদ্ভাবন, এবং প্রযুতি-মনিৃত্বাধীন উন্নযকনর র্নয একতট কািাকো বিতর করার 
র্নয িেয তবতনেয মসশন, প্রিশণনী এবং ইকভন্টগুতল মহাস্ট করার োধযকে জ্ঞান সঞ্চালন এবং 
তেেতিযা প্রচার ককর। 

সূত্র: The Hindu 

                                 গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

েধয প্রকিকশর োিলা মিকশর প্রেে 'কাযণকরভাকব সাের' মর্লা হকয উকিকি 

মকন খবকর: 
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● রাকর্যর েন্ত্রী তবসাহুলাল তসং বকলকিন ময েধযপ্রকিকশর আতিবাসী অধুযতষি অঞ্চল োিলা মর্লা 100% 
তশতেি মর্লা হকয উকিকি।

 

েূল তবষযগুকলা: 

● েধযপ্রকিশ সরকাকরর েকি, 2011 সাকলর একতট সেীো অনুসাকর মর্লার সােরিার হার তিল 68 
শিাংশ, তকন্তু 2020 সাকলর অনয একতট প্রতিকবিকন বলা হকযকি ময মর্লার 2.25 লাকখরও মবতশ 
োনুষ তনরের তিল, যাকির অতধকাংশই বনাঞ্চকল বাস ককর। মসখাকন আতিবাসী সম্প্রিাকযর বসবাস 
তিল। 

● "আতিবাসীরা প্রাযশই কিৃণপকের কাকি অতভকযাগ ককরকি ময প্রিারকরা িাকির বযাঙ্ক অযাকাউন্ট মেকক 
অেণ চুতর করকি, যার প্রধান কারর্ হল িারা কাযণকরীভাকব অের তিল।" 

● যখন একর্ন বযতি কাযণকরীভাকব সাের হয, িখন মস িার নাে তলখকি, গর্না করকি এবং তহতন্দকি 
পডকি ও তলখকি পাকর। 

● েধযপ্রকিশ সরকার নারী ও বযস্ক বযতিকির তশতেি করকি চায; এইভাকব সু্কল তশো িফির, েতহলা 
ও তশশু উন্নযন িফির, অঙ্গনওযাতড এবং সোর্কেণীকির সমৃ্পিিায একতট সােরিা অতভযান শুরু 
করা হয। 

● তিতন িাতব ককরতিকলন ময িুই বিকরর েকধয, পুকরা মর্লাতট কাযণকরীভাকব সাের হকয উকিকি, োিলার 
নাগতরকরা িাকির নাে তলখকি, গর্না করকি এবং পডকি সেে হকযকি, যা োিলাকক মিকশর প্রেে 
সাের মর্লায পতরর্ি ককরকি। 
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সূত্র: Business Standard 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রতিরো 

প্রতিরোেন্ত্রী রার্নাে তসং ভারিীয মসনাবাতহনীকক ‘এফ-ইনসাস’ তসকস্টে তিকযকিন 

মকন খবকর: 

● ভারকির প্রতিরো েন্ত্রী রার্নাে তসং তবতভন্ন প্রতিরো ও মকৌশলগি বযবিা উকমাচকনর র্নয তিতিকি 
আকযাতর্ি একতট অনুষ্ঠাকন বহুল প্রিযাতশি ভতবষযৎ পিাতিক বসতনক (F-INSAS) একতট তসকস্টে 
(এফ-ইনসাস) তহসাকব ভারিীয মসনাবাতহনীর কাকি হস্তান্তর করা হকযকি৷ 

 

েূল তবষযগুকলা: 

● F-INSAS একতট AK-203 অযাসি রাইকফল, একতট রাতশযান বিতর গযাস-চাতলি, েযাগাতর্ন-মফড, 
তসকলক্ট-ফাযার অযাসি রাইকফল তিকয সতিি। 
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● একতট ইকন্দা-রাতশযান মযৌে মকাম্পাতন রাইকফল বিতর ককর, যার মরঞ্জ 300 তেটার। 

● লেয অর্ণকনর র্নয, 200-তেটার মরঞ্জ সহ একতট রাইকফল-োউকন্টড হকলাগ্রাতফক িৃতিশতি সরবরাহ 
করা হয। 

● পিাতিক বাতহনী এখন মহলকেট-োউন্ট করা নাইট তভশন সরঞ্জাে অযাকেস ককরকি। মহলকেট এবং 
মভস্ট 9mm বুকলকটর পাশাপাতশ AK-47 অযাসি বনু্দক প্রতিকরাধী। 

● যুিকেকত্র কোি মপাস্ট এবং অনযানয উপািানগুতলর সাকে মযাগাকযাকগর র্নয, একতট হযািস-তি 
মহডকসট প্রিান করা হয। 

● পিাতিক বসনযকির মবাঁকচ োকা তনতিি করকি বযাতলতস্টক মহলকেট, বযাতলতস্টক গগলস, বুকলটপ্রুফ 
র্যাককট, কনুই পযাড এবং হাাঁটুর পযাড অন্তভুণি রকযকি। 

● F-INSAS-এর একতট অিযাধুতনক লেয অর্ণন এবং মযাগাকযাগ বযবিাও রকযকি। F-INSAS প্রকল্পতট 
2000 এর িশককর মগাডার তিকক প্রতিরো গকবষর্া ও উন্নযন সংিা (DRDO) দ্বারা মসনাবাতহনীর 
পিাতিক টু্র্প আধুতনকীকরর্ কেণসূতচর লেযগুতলর সাকে পুকরাপুতর তফট করার র্নয এবং একতট 
সােতরক অতভযাকনর সেয বসতনককির কেণেেিা উন্নি করার র্নয ধারর্া করা হকযতিল। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অেণনীতি 

IRDAI িার উকদ্বাধনী হযাকােন, Bima Manthan 2022 এর আকযার্ন ককরকি 

মকন খবকর: 

● পতলতস মহাল্ডারকির স্বােণ রো করার র্নয, বীো তনযন্ত্রক, IRDAI, ফােণগুতলকক স্বযংতিয েৃিুয িাতব 
তনষ্পতি, ভুল তবতি কে করা এবং বীো ইককাতসকস্টকের অনযানয উপািানগুতলর র্নয প্রযুতিগিভাকব 
উন্নি উদ্ভাবনী সোধান বিতর করকি বকলকি। 
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েূল তবষযগুকলা: 

● ইনু্সযকরন্স মরগুকলটতর অযাি মডকভলপকেন্ট অেতরতট অফ ইতিযা (IRDAI) তবো েন্থন 2022 হযাকােকনর 
র্নয আকবিনগুতলকক স্বাগি র্াতনকযকি, যা "বীোয উদ্ভাবন" তবষয তনকয চালু করা হকযতিল। 

● হযাকােকন অংশগ্রহর্কারীকির িিন্ত করকি বলা হয এবং এেন ধারর্া বিতর করকি বলা হয যা 
পতলতস মহাল্ডারকির স্বােণ সংরেকর্র পাশাপাতশ প্রযুতি বযবহাকরর োধযকে সককলর কাকি তবরােহীন 
এবং সেকযাপকযাগীভাকব বীো উপলব্ধ করার সম্ভাবনা রাকখ। 

● IRDAI বীোতবহীন মোটর গাতড শনাি করার র্নয প্রযুতিগিভাকব সেে পিতিগুতল িিন্ত করকি, 
প্রকযার্নীয মোটর িৃিীয পকের বীো প্রিান তনতিি করা এবং প্রযুতির োধযকে বীো পর্য সরবরাহ 
করা, যার েকধয রকযকি "চযাকলতঞ্জং ভূখে এবং িুবণল অনুপ্রকবশ"। োইকিাইনসুযকরন্স "মযাগয র্াযগায" 
অন্তভুণি। 
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● IRDAI-এর েকি, Bima Manthan 2022 অংশগ্রহর্কারীকির একতট তবখযাি পযাকনকল িাকির 
উদ্ভাবনী সোধান উপিাপন করার এবং আকষণর্ীয পুরস্কাকরর র্নয প্রতিকযাতগিা করার সুকযাগ মিকব। 

● Bima Manthan 2022 তবর্যীকক তবর্যী প্রকল্প/প্লযাটফকেণ বীোকারীর (বা বীোকারীকির) সাকে 
সহকযাতগিা করার, বীোকারী/েধযিিাকারী এবং অনযানয মস্টককহাল্ডারকির সােকন একতট মডকো 
মডকি অংশগ্রহর্ করার বা সরাসতর IRDAI তনযন্ত্রক সযািবে শাসকন প্রকবশ করার তবকল্প মিওযা 
হয। 

সূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ বযতিত্ব 

মেতরনা িাবাসসুে, প্রেে িতের্ এশীয তযতন তলসবন তট্র্কযনাল লাইফটাইে অযাতচভকেন্ট অযাওযাডণ মপকযকিন 

মকন খবকর: 

● মেতরনা িাবাসসুে, একর্ন তবতশি বাংলাকিশী িপতি, গকবষক এবং তশোতবি, মলাবাল সাউে এবং 
প্রেে িতের্ এতশযার প্রেে তবর্যী তহকসকব েযণািাপূর্ণ তলসবন তট্র্কযনাল তেকলতনযাে তবতসতপ 
লাইফটাইে অযাতচভকেন্ট অযাওযাকডণ ভূতষি হকযকিন। 
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েূল তবষযগুকলা: 

● পুরস্কাকরর র্নয আন্তর্ণাতিক রু্তর অনুসাকর মেতরনা িাবাসসুকের স্বিন্ত্র পিতি, িাপকিযর িাশণতনক 
তভতিকক স্পশণ ককর। 

● পুরস্কাকরর র্নয রু্তরকির উিৃতি অনুসাকর মেতরনা িাবাসসুকের কার্গুতল িাৎেতর্ক সেসােতযক 
তেেগুতলকক সকম্বাধন ককর এবং তনতিণি সাংসৃ্কতিক ও মভৌগতলক মপ্রোপট দ্বারা প্রভাতবি হয। 

● মেতরনা িাবাসসুকের কার্ উিাহরর্ মিয ময কীভাকব িপতিরা র্লবাযু তবপযণকযর প্রতিতিযা র্ানাকি 
পাকর এবং সাোতর্ক পতরবিণনকক উপনযাস, অন্তিৃণতিপূর্ণ এবং উকির্নাপূর্ণ উপাকয প্রভাতবি করকি 
পাকর। 

● পিুণগাকলর তলসবকন 29মশ মসকেম্বর মখালা তলসবন তত্রকযনকল, পিুণতগর্ ভাস্কর এবং তশল্পী কাকলণাস 
মনাগুইরা দ্বারা বিতর তশকল্পর একতট অননয কার্কক পুরসৃ্কি করা হকব। 

● মেতরনা িাবাসসুকের িাপিয নকশা মপশািাতরত্বকক উকপো করার র্নয এবং পতরকবশগি উকদ্বকগর 
উপর মর্ার মিওযার র্নয পতরতচি। 
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● ঢাকার মেতরনা িাবাসসুকের বাইি উর রউফ েসতর্ি িার অসংখয সুপতরতচি োস্টারতপসগুতলর েকধয 
একতট। 

● েসতর্িতট িার "ববতশিযপূর্ণ েসতর্ি আইককনাগ্রাতফর অভাব, উপািান, অবিান এবং আকলার উপর 
মফাকাস এবং শুধুোত্র উপাসনার িান তহকসকবই নয, ঢাকার উপককে িার েুে সম্প্রিাকযর একতট 
মকন্দ্র তহকসকব কার্ করার েেিার র্নয" উকিখকযাগয। মেতরনা িাবাসসুে কেবার্াকরর কাকি 
উতখযার মরাতহঙ্গা শরর্ােণী তশতবরগুতলর র্নয বাাঁকশর কুতটরও তডর্াইন ককরকিন, মযগুতল "সবণতনম্ন 
প্রভাব, মোবাইল আবাসন যা সবণতনম্ন খরকচ সরবরাহ করা মযকি পাকর।" 

সূত্র: Business Standard 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: মখলাধুলা 

মে ালয িীডা তবভাগ উির-পূবণ অতলতম্পককর তদ্বিীয সংস্করকর্র আকযার্ন করকি চকলকি 

মকন খবকর: 

● উির-পূবণ অতলতম্পককর আসন্ন তদ্বিীয সংস্করর্ মে ালয রার্য 30মশ অকক্টাবর মেকক আকযার্ন করকব। 
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েূল তবষযগুকলা: 

● িীডা তবষকযর িাতলকা চূডান্ত করকি মে ালয িীডা ও যুব তবষযক তবভাগ এবং উির-পূবণ অতলতম্পক 
অযাকসাতসকযশকনর েকধয একতট সভা মে ালকয অনুতষ্ঠি হকযতিল। 

● উির-পূবণ অতলতম্পক মগেকসর প্রেে সংস্করর্ 2018 সাকল েতর্পুকর 12 তট তডতসতপ্লকনর সাকে অনুতষ্ঠি 
হকযতিল। 

● উির-পূবণ অতলতম্পককর নিুন সংস্করকর্, আটতট উির-পূবণ রাকর্যর প্রায 4,000 প্রতিকযাগী তশলং রু্কড 
িতডকয োকা 13 তট মভনুযকি 18 তট তডতসতপ্লকন অংশগ্রহর্ করকব। 

● অংশগ্রহর্কারীরা িীরন্দাতর্, অযােকলতটে, বযাডতেন্টন, বাকস্কটবল, বতেং, ফুটবল, রু্কডা, কযারাকট, 
শুতটং, সাাঁিার, মটতবল মটতনস, িাযককাযাকন্দা, মটতনস, উশু, সাইতলং (োউকন্টন বাইক), গলফ, 
ভাকরাকিালন এবং কুতস্তর েকিা তবভাকগ প্রতিকযাতগিা করকব। 
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● মে ালয রাকর্যর েুখযেন্ত্রী হকলন কনরাড সাংো, এবং রার্যপাল হকলন সিয পাল োতলক, এবং 
মে ালয রাকর্যর রার্ধানী তশলং। 

সূত্র: Indian Express 
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