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Daily Current Affairs 22nd August  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক  

HAL মালয়েতি়ো়ে িার প্রথম তবযেিী তবপর্ন অতিস স্থাপন করযব 

ককন খবযর: 

● মালয়েতি়ো়ে লাইট কমবযাট এ়োরক্রাফ্ট (LCA) কির্যসর সম্ভাবয চুতির প্রিযািা়ে 
কু়োলালামপুযর িার প্রথম আন্তর্ণাতিক তবপর্ন এবং তবক্র়ে অতিস স্থাপযনর র্নয 
তিনু্দস্তান অযাযরানতটক্স তলতমযটড (HAL) দ্বারা একতট সময ািা স্মারক (MoU) স্বাক্ষতরি 
িয়েযে।

 

মূল তবষ়েগুযলা: 

● তিনু্দস্তান অযাযরানতটক্স তলতমযটড দ্বারা কু়োলালামপুযর অতিযস HAL-এর ক্ষমিা অর্ণযনর 
র্নয এবং কসইসাযথ র়েযাল মালয়েতি়োন তবমান বাতিনীর অনযানয প্রয়োর্নী়েিা পূরযর্র 
র্নয একতট চুতি স্বাক্ষতরি িয়েযে। 
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● 2021 সাযলর অযটাবযর মালয়েতি়োর প্রতিরক্ষা মন্ত্রযকর র্াতর করা একতট তবশ্ববযাপী 
েরপযের পযর, তিনু্দস্তান অযাযরানতটক্স তলতমযটড দ্বারা 18তট FLIT LCA সরবরাযির 
প্রস্তাব করা িয়েতেল। 

● তিনু্দস্তান অযাযরানতটক্স তলতমযটডও RMAF Su-30-এর খুচরা যন্ত্রাংি সরবরাযির কথা 
ভাবযে। 

● মালয়েতি়ো়ে এই অতিসই িযব প্রথম, যা সমূ্পর্ণভাযব তবপর্ন ও বাতর্তর্যক উন্ন়েযনর 
তেযক মযনাতনযবি করযব। 

● তমির এবং HAL LCA কির্যসর সম্ভাবয তবক্র়ে তনয়ে আযলাচনা়ে করযে, ভারিও তমিযর 
একতট উৎপােন কারখানা তিতর করার প্রতিশ্রুতি তেয়েযে। 

সূে: Indian Express 

                       গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািী়ে 

নারযকাস অপরাধীযের কেিিাযরর তবষয়ে ভারযির প্রথম কপাটণাল NIDAAN 

ককন খবযর: 

● NIDAAN কপাটণাল, আটককৃি মােক অপরাধীযের প্রথম ধরযনর ডাটাযবস, কেযির মােক 
আইন প্রয়োযের োত়েত্বপ্রাপ্ত তবতভন্ন র্ািী়ে ও রাষ্ট্রী়ে প্রতসতকউিন কিৃণপযক্ষর বযবিাযরর 
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র্নয তিতর করা িয়েযে।

 

মূল তবষ়েগুযলা: 

● নযািনাল ইতিযেযটড কডটাযবস কপাটণাল-তনডান (NCB) তিতর কযরযে মােকদ্রবয তন়েন্ত্রর্ 
বুযযরা। 

● নারযকাতটক্স ককাঅতডণযনিন কমকাতনর্ম ওয়েবপৃষ্ঠাতট ককন্দ্রী়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অতমি িাি  
2022 সাযলর  30কি রু্লাই, চণ্ডীেয়ে 'মােক পাচার এবং র্ািী়ে তনরাপত্তা' তবষ়েক 
র্ািী়ে সযেলযনর সম়ে চালু কযরতেযলন। 

● NIDAAN প্ল্যাটিমণতট ইিারঅপাযরবল তক্রতমনাল র্াতিস তসযিম এবং ই-তপ্রর্ন 
অযাতপ্ল্যকিন তরযপাতর্টতর কথযক িার কডটা পা়ে এবং এতট অবযিযষ ক্রাইম অযান্ড 
তক্রতমনাল ট্র্যাতকং কনটও়োকণ তসযিম বা CCTNS-এর সাযথ ইিারযিস করার আিা 
কযর। 

● ইিার-অপাযরবল তক্রতমনাল র্াতিস তসযিম, সুতপ্রম ককাযটণর একতট ই-কতমতটর প্রযচষ্টা, 
কিৌর্োতর তবচার বযবস্থার তবতভন্ন স্তম্ভ কযমন আোলি, পুতলি, কারাোর এবং িযরনতসক 
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সায়েন্স লযাবযরটতরগুতলর মযধয কডটা এবং িযথযর তনতবণঘ্ন চলাচযলর অনুমতি কেও়োর 
উযেযিয,এতট একতট একক প্ল্যাটিমণ সম্পন্ন করার র্নয তডর্াইন করা িয়েতেল।  

● ডা়োেনতিকস ি'ল সমস্ত মােক অপরাধীর কডটার র্নয একতট ও়োন-িপ িপ এবং 
মােযকর মামলাগুতল পরীক্ষা করার সম়ে সংযযােগুতল সংযুি করার র্নয িেন্তকারী 
সংস্থাগুতলর দ্বারা একতট েরকারী টুল তিসাযব বযবিার করা কযযি পাযর। 

সূে: The Hindu 

‘মৎসয কসিু’ অযাযপর অযাযকা়ো বার্ার তিচার চালু করল সরকার 

ককন খবযর: 

● ককন্দ্রী়ে মৎসয, পশুপালন ও েুগ্ধমন্ত্রী শ্রী পুরুযষাত্তম রূপালা মাে চাতষযের স্বাথণ রক্ষা এবং 
িাযের নিুন প্রযুতি কথযক উপকৃি করার লযক্ষয "মাৎসযযসিু" কমাবাইল অযাযপ অনলাইন 
মাযকণট কপ্ল্স তবতিষ্টয "অযাযকা়ো বার্ার" চালু করযলন।

 

মূল তবষ়েগুযলা: 
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● প্রধানমন্ত্রী মৎসয সম্পে কযার্নার মাধযযম িা়েদ্রাবাযের নযািনাল তিিাতরর্ কডযভলপযমি 
কবাডণ (NFDB) এর অথণা়েযন ICARর-কসন্ট্রাল ইনতিতটউট অি কেিও়োটার 
অযাকু়োকালচার ভুবযনশ্বর, এই অযাপতট তিতর কযরযে। 

● এই অনলাইন মাযকণটযপ্ল্সতট মাে চাতষ এবং কিকযিাল্ডারযের উৎস ইনপুট কযমন মাযের 
বীর্, খােয, ওষুধ ইিযাতেযি সািাযয করযব। 

● অযাযকা়ো বার্ার তিচাযরর লক্ষয িল র্লর্ চাযষর সকল কিকযিাল্ডারযক সংযুি করা। 
● মৎসযযসিু প্ল্যাটিযমণর মাধযযম, কযযকাযনা তনবতিি তবযক্রিা িার ইনপুট উপাোযনর 
িাতলকা করযি পাযরন, প্রতিতট িাতলকা়ে পর্য, মূলয, উপলব্ধ পতরমার্, সরবরাি এলাকা 
ইিযাতে সম্পযকণ তবিে িথয সি তবযক্রিার কযাোযযাযের তবিে অন্তভুণি থাকযব। 

● মৎসয কসিু অযাপতট তিতর কযরযে ICAR-কসন্ট্রাল ইনতিতটউট অি কেিও়োটার 
অযাকু়োকালচার, ভুবযনশ্বর। 

● প্রর্াতি-তভতত্তক বা তবষ়ে-তভতত্তক স্ব-তিক্ষার অনলাইন ককাসণ মতডউলগুতলও মৎসয অযাযপ 
অন্তভুণি করা িয়েযে। 

সূে: PIB 

ভারযির প্রথম তবেুযতিক ডাবল-কডকার বাস 'Switch EIV 22' 

ককন খবযর: 
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● ককন্দ্রী়ে পতরবিন মন্ত্রী তনতিন েডক়েী েতক্ষর্ মুম্বাইয়ের ও়োইতব কসিাযর ভারযির প্রথম 
তবেুযতিক ডাবল কডকার বাযসর উযদ্বাধন করযলন।

 

মূল তবষ়েগুযলা: 

● মুম্বাই তসতভক ট্র্ান্সযপাটণ অথতরতট ভারযির প্রথম তবেুযতিক ডাবল-কডকার বাস, 'Switch 
EIV 22,' কসযেম্বর কথযক চালু করযব। 

● সরকাতর িথয অনুযা়েী, কেযির 35% েূষযর্র র্নয ো়েী তডযর্ল ও কপযট্র্াল; িযব 
তবেুযতিক বাস বযবিার কযর েূষর্ কতময়ে আনা যা়ে। 

● বৃিনু্মম্বই ইযলকতট্র্ক সাপ্ল্াই অযান্ড ট্র্ান্সযপাটণ িার বিযর েুতট নিুন তবেুযতিক বাস যুি 
কযরযে, যার মযধয রয়েযে কেযির প্রথম িীিািপ তন়েতন্ত্রি ডাবল কডকার বাস (BEST)। 

● সুইচ EIV 22 তিতর করা িয়েযে পাবতলক ট্র্ান্সযপাযটণ তবপ্ল্ব ঘটাযনা এবং ভারযির 
আন্তঃনের বাস তবভাযে নিুন মান স্থাপন করার লযক্ষয। 
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● সুইচ EIV 22 বাসতট একতট 231 kWh 2-তরং তলকুইড-কুলড বযাটাতর পযাক সি একতট 
টুইন বনু্দক চাতর্ণং তসযিম দ্বারা চাতলি িযব, যা এতট িিযরর অভযন্তরীর্ 
অযাতপ্ল্যকিনগুতলর র্নয 250 তকযলাতমটার পযণন্ত পতরসর সরবরাি করযি কে়ে৷ 

● সুইচ কমাতবতলতট, একতট অযিাক কললযাযন্ডর তবেুযতিক বাস, যা িালকা বাতর্তর্যক যানবািন 
সংস্থা, যারা ভারযির প্রথম তবেুযতিক ডবল-কডকার িীিািপ তন়েতন্ত্রি বাস, সুইচ EIV 
22 তিতর কযরযে। 

● অযিাক কললযান্ড ভারিী়ে বাতর্তর্যক যানবািন খাযির একতট পতথকৃৎ, যারা 1967 সাযল 
মুম্বাইয়ে ডাবল কডকার বাস চালু কযরতেযলন। 

সূে: Economic Times 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

 া়েখণ্ড: ব্লক কচইন তভতত্তক বীর্ তবিরর্ 

ককন খবযর: 

● কেযি কৃতষযি তবপ্ল্ব ঘটাযনার লযক্ষয,  া়েখণ্ড সরকার এবং কলাবাল ব্লকযচইন প্রযুতি 
ককাম্পাতন, কসযটলযমি কযৌথভাযব ব্লকযচইন প্রযুতির উপর তভতত্ত কযর কৃষকযের মযধয 
বীর্ তবিরর্ শুরু কযরযে। 
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মূল তবষ়েগুযলা: 

● এই প্রকল্পতট বাস্তবা়েযনর উযেিয িল চুতর কমাযনা এবং বীর্ তবতনম়ে প্রকল্প সি তবতভন্ন 
সরকাতর প্রকযল্পর অধীযন প্রাপ্ত নকল বীর্ কথযক কৃষকযের মুি করা। 

● বিণমাযন 3 লযক্ষরও কবতি কৃষক ব্লক কচইন কপাটণাযল তনবতিি, যাযের মযধয 30 িার্ার 
কুইিাল বীর্ এখনও পযণন্ত তবিরর্ করা িয়েযে। 

● এই প্রকযল্পর মাধযযম, সরকার কিৃণক খতরি ও রতব উভ়ে কমৌসুযম ভিুণতকযুি িাযর 
30তটরও কবতি িসযলর 300 তটরও কবতি র্াযির বীর্ তবিরর্ করা িয়েযে। 

● এই প্রকযল্পর অধীযন, প্রতিতট কৃষকযক িাযের আধার নম্বর এবং কমাবাইল নম্বর তেয়ে 
ব্লকযচইন-তভতত্তক প্ল্যাটিযমণ তনবতিি করা ি়ে এবং কৃষকরা প্রাপ্ত ওতটতপ প্রযবি করার 
পযর তসযিযম বীর্ তবিরযর্র িথয আপযডট করা ি়ে। 
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● একতট অনলাইন এতন্ট্র করা ি়ে যখন বীর্ ককাম্পাতন একতট ব্লকযচইন-তভতত্তক প্ল্যাটিযমণর 
মাধযযম রাযর্যর কৃষকযের কাযে বীর্ পাঠা়ে, যা সিযর্ই ট্র্যাক করা যা়ে। 

● সরকার কিৃণক প্রয়োে করা ব্লকযচইন পদ্ধতির মাধযযম, কয কৃষকরা সুতবধা তনয়েযেন 
িাযের সমূ্পর্ণ িথয েপ্তযরর কাযে সংেি করা ি়ে, যার মাধযযম তবভাে র্ানযি পাযর কয 
কৃষকযক এই প্রকযল্পর সুতবধা কেও়ো িয়েযে, িািযল কী ধরযনর বীর্ িাযক তেযি িযব। 

● সরকাযরর লক্ষয ব্লকযচইন-তভতত্তক প্রযুতির মাধযযম বীর্ তবিরর্ পযণযবক্ষর্ করা। 

সূে: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রতিরক্ষা 

রাতি়ো কথযক ে়েতট Tu-160 েূরপাল্লার কবামারু তবমান তকনযব ভারি 

ককন খবযর: 

● ভারি িার ককৌিলেি িতি িতিিালী করযি রাতি়ো কথযক Tu-160 কবামারু তবমান 
তকনযব। 
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মূল তবষ়েগুযলা: 

● Tupolev Tu-160 কবামারু তবমাযনর সযবণাচ্চ েতি 2220 তকযলাতমটার প্রতি ঘিা। 
ফ্লাইযটর সম়ে, তবমানতট সযবণাচ্চ 110,000 ককতর্ ওর্ন িুলযি পাযর। 

● Tu-160 ককৌিলেি কবামারু তবমানতট রাতি়ো দ্বারা তনতমণি। 

● রাতি়োন তিতর Tu-160 কবামারু তবমানতট 1981  সাযলর 16ই তডযসম্বর,প্রথমবাযরর মযিা 
উয়েতেল এবং এখন রাতি়ো পুনরপণর্ করযে। 

● ককৌিলেি কবামারু তবমানগুতল Tu-160 কবামারু তবমান কথযক েূরপাল্লার কু্রর্ তমসাইল 
এবং পারমার্তবক ও়োরযিড উভ়েই উৎযক্ষপর্ করযি পাযর। 

● Tu-160 কবামারু তবমানতটযক কার্ করার র্নয এতর়োল তরিুয়েতলংয়েরও প্রয়োর্ন ি়ে 
না; িাই টযাঙ্কার এ়োরক্রাফ্ট এই তবমাযনর সাযথ তমিন উ়েযি িযব না। 
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● ভারি েুই তেক কথযক প্রতিপক্ষ দ্বারা কবতষ্টি; যতে একই সময়ে উভ়ে েযি ল়োই শুরু 
ি়ে, ভারি িার সামতরক সক্ষমিা ভাে করযি বাধয িযব, যা িাযক অবিযই রাতি়োর 
কাে কথযক তকনযি িযব। এই অঙ্গীকার করা িয়েযে। 

● কবামারু তবমানতট পাতকস্তান ও চীযন অনুপ্রযবি করযি এবং সমুযদ্র টিলরি প্রধান 
তবমানবন্দর, যুদ্ধর্ািার্ এবং তবমানবািী রর্িরী আক্রমর্ করযি সক্ষম। 

● Tu-160 কবামারু তবমান, অনযানয কযাদ্ধাযের কথযক তভন্ন, ব়ে কক্ষপর্াস্ত্র বিন করযি 
পাযর। 

সূে: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ বই 

কনিাতন়োহুর আত্মর্ীবনী 'Bibi: My Story' 

ককন খবযর: 

● প্রািন ইসরায়েযলর প্রধানমন্ত্রী কবঞ্জাতমন কনিাতন়োহুর বই, ‘Bibi: My Story’ সাযলর 
নযভম্বযর প্রকাতিি িযব। 
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মূল তবষ়েগুযলা: 

● ইসরায়েযলর সংসে তনবণাচযনর তিন সপ্তাি পর 22কি নযভম্বর মুতি পাযব ‘Bibi: My 
Story’। 

● বইতটযি কনিাতন়োহুর তিিব কথযক শুরু কযর মধযপ্রাযচযর ভূ-রার্নীতিযি িার অননয 
েৃতষ্টভতঙ্গ এবং িাযের কেযির ভতবষযৎ তনতিি করার র্নয রাষ্ট্রপতি তিনটন, ওবামা এবং 
ট্র্াযম্পর সাযথ িার আযলাচনার সবতকেুই রয়েযে। 

● কনিাতন়োহু বযলযেন, "আমার র্ীবন ট্র্যাযর্তডযুি এবং র়্ে, ভুল এবং কৃতিত্ব, পাঠ কিখা 
এবং ইসরায়েযলর সাযথ একযে কবানা তপ্র়ের্নযের, যা প্রমার্ কযরযে কয তবশ্বাস এবং 
চালনা একতট উজ্জ্বল ভতবষযৎ তিতর করযি ব়ে চযাযলঞ্জগুতল অতিক্রম করযি পাযর,"। 
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● কনিাতন়োহু এর আযে "A Durable Peace" এবং "Fighting Terrorism" এর মযিা 
প্রকািনা তলযখযেন। 

● কনিাতন়োহু িযলন কবনযর্াইন কনিাতন়োহুর পুে, একর্ন উযল্লখযযােয র্া়েনবােী এবং 
তিক্ষক এবং কর্ানাথন কনিাতন়োহুর ভাই, তযতন উোন্ডার এযিযবযি একতট িাইর্যাক 
িও়ো তবমাযন 1976 সাযলর ঐতিিাতসক তর্তে উদ্ধাযরর তনযেণি কেও়োর সম়ে তনিি 
িন। 

● ইসরায়েতল তলকুে পাতটণর প্রখযাি কনিা কবঞ্জাতমন কনিাতন়োহু 1996 কথযক 1999 পযণন্ত 
প্রধানমন্ত্রী তিযসযব োত়েত্ব পালন কযরন। 

সূে: Times of Israel 

গুরুত্বপূর্ণ তেবস 

পুননণবীকরর্যযােয িতি তেবস 2022 

ককন খবযর: 

● পুননণবীকরর্যযােয িতি তেবস, যা নবা়েনযযােয িতি তেবস নাযমও পতরতচি, প্রতি বের 
20ই আেি ভারযি পালন করা ি়ে। 
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মূল তবষ়েগুযলা: 

● পুননণবীকরর্যযােয  িতি তেবস 2022-এর তথম িল "Paddy crop growing in the 
fields on the basis of solar energy" 

● পুননণবীকরর্যযােয িতি তেবযসর লক্ষয িল ভারযি পুননণবীকরর্যযােয িতি উৎপােন এবং 
বযবিার সম্পযকণ সযচিনিা বৃতদ্ধ করা। 

● পুননণবীকরর্যযােয িতি তেবস 2022 প্রাকৃতিক সম্পে হ্রাযসর উযদ্বের্নক িারযক 
উৎসাতিি এবং সমন্ব়ে কযর পুননণবীকরর্যযােয িতির গুরুযত্বর উপর কর্ার কে়ে। 

● পুননণবীকরর্যযােয িতি তেবস 2004 সাযল পুননণবীকরর্যযােয িতি উন্ন়েন উযেযাযে 
সিা়েিা করার র্নয এবং ভারযি প্রাকৃতিক সম্পযের বযবিারযক উন্নীি করার র্নয 
প্রতিতষ্ঠি িয়েতেল। 

● উযদ্বাধনী ইযভিতট 2004 সাযল িৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনযমািন তসং দ্বারা সংেতঠি 
িয়েতেল, তযতন পুননণবীকরর্যযােয িতির উৎসাগুতলর বযবিারযক উন্নীি করার র্নয 
12000 যুবক একতট মানববিন তিতর কযর একতট ডাকতটতকট প্রকাি কযরতেযলন। 
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● পুননণবীকরর্যযােয িতি তেবস িল িরুর্ প্রর্যন্মর মযধয সযচিনিা বা়োযি উচ্চ তবেযাল়ে 
এবং কযলযর্র তিক্ষাথণীযের লক্ষয করা। 

● প্রাকৃতিক সম্পে পুননণবীকরর্যযােয িতি উৎপন্ন করযি বযবহৃি ি়ে। 

● র্াতিসংযঘর অতিতস়োল ওয়েবসাইট কথযক পাও়ো িথয অনুসাযর, নবা়েনযযােয িতি 
বিণমাযন কবতিরভাে কেযি কবতি সস্তা এবং ক়েলা, কিল এবং েযাযসর মযিা অ-
পুননণবীকরর্যযােয র্ীবাশ্ম জ্বালাতনর িুলনা়ে তিনগুর্ কবতি কমণসংস্থান তিতর কযর। 

সূে: Livemint 
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