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 Daily Current Affairs 23rd August  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

পযারাগুয়ে: মহাত্মা গান্ধীর মূতিণ উযমাচন 

ককন খবযর: 

● দতির্ আযমতরকা়ে িার প্রথম সরকাতর সফযরর সম়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস র়্েশঙ্কর 
পযারাগুয়েযি মহাত্মা গান্ধীর একতি মূতিণ উযমাচন করযেন।

 

মূে তবষ়েগুযো: 

● শহযরর মূে িীযর মহাত্মা গান্ধীর মূতিণ স্থাপযনর র্নয আসানতস়েন কপৌরসভার তসদ্ধান্তযকও 
তবযদশমন্ত্রী এস র়্েশঙ্কর প্রশংসা করযেন। 

● পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস র়্েশঙ্কর 22-27কশ আগস্ট পর্ণন্ত ব্রাতর্ে, পযারাগুয়ে এবং আযর্ণতিনা়ে 
সরকাতর সফযর রয়েযেন। 

● নিুন উযমাতচি ভারিী়ে দূিাবাস কমযেক্সতি এস র়্েশঙ্কর িার সফযরর সম়ে উযবাধন 
করযেন, র্া পযারাগুয়েযি 2022 সাযের র্ানু়োতরযি কার্ শুরু হয়েতেে। 
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● পযারাগুয়ে সফযরর সম়ে, এস র়্েশঙ্কর ঐতিহাতসক কাসা কদ ো ইতিযপনযেতিসও 
পতরদশণন করযেন, কর্খান কথযক দতির্ আযমতরকার কদশতির স্বাধীনিা আযদােন দুই 
শিাব্দীরও কবতশ আযগ শুরু হয়েতেে। 

● ে়ে তদযনর দতির্ আযমতরকা সফযরর প্রথম ধাযপ র়্েশংকর ব্রাতর্যে কপৌঁোন, র্ার েিয 
তেে এই অঞ্চযের সাযথ সামতিক তবপিী়ে সম্পকণ কর্ারদার করা। 

● শ্রী র়্েশঙ্কর েযাতিন আযমতরকা এবং কযাতরতব়োন রাষ্ট্রদূিযদর সাযথ কদখা কযরন, কর্খাযন 
সামতিক তবপাতিক সম্পযকণর উন্নতির তদযক মযনাতনযবশ করা হ়ে। 

● পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফযরর উযেশয হে মহামারী পরবিণী রু্যগ সহযর্াতগিার নিুন কিত্রগুতে 
অযেষর্ করা। 

সূত্র: The Hindu 

             গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািী়ে 

সুপার ভাসুতক: ভারিী়ে করযের দীর্ণিম মােবাহী কেন 

ককন খবযর: 

● ভারিী়ে করে িাযদর সুপার ভাসুতক নাযমর সবণযশষ কেযনর পরীিা করে।
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মূে তবষ়েগুযো: 

● সুপার ভাসুতক ভারিী়ে করেওয়ের দতির্-পূবণ মধয করেওয়ে (SECR) কর্ান বারা 
পতরচাতেি হ়ে। 

● দতির্-পূবণ মধয করেওয়ে গি বের ভাসুতক এবং তত্রশূো়ে করকেণ দূরপাল্লার পর্য কেন 
চাতেয়েতেে এবং িার আযগ 2.8 তকযোতমিার দীর্ণ কশশনাগ কেনতি তেে দীর্ণিম । 

● সুপার ভাসুতক পাাঁচতি করক পর্য কেনযক একতি একক ইউতনযি একতত্রি কযর প্রতিতিি 
হয়েযে র্ার দদর্ণয 3.5 তকযোতমিার। 

● পরীিা চাোযনার সম়ে, কেনতি ে়েতি কোযকা, 295তি ও়োগন এবং 25,962 িন কমাি 
ওর্ন বহন কযর, র্া এতিযক করেওয়ে বারা চাতেি দীর্ণিম এবং সবযচয়ে ভারী মােবাহী 
কেযন পতরর্ি কযরযে। 

● সুপার ভাসুতক তবদযমান করে করকগুতের ধারর্িমিার তিনগুর্  (90তি গাত়ি প্রতিতি 100 
িন) র্া এক র্াত্রা়ে প্রা়ে 9,000 িন ক়েো বহন করযি পাযর। 

● পরীিার সম়ে, সুপার ভাসুতক কেনতি 267 তকযোতমিার দূরত্ব অতিক্রম করযি 11.20 
র্িা সম়ে তনয়েযে। 

সূত্র: Indian Express 

আর্াতদর অমৃি মযহাৎসব: 6তি মহাযদশ রু্য়ি 6তি িাইম কর্াযন পিাকা উযতােন করে 
কনৌবাতহনী 

ককন খবযর: 

● এই ধরযনর প্রথম প্রযচষ্টা়ে, ভারিী়ে কনৌবাতহনীর র্াহার্ ( INS) (রু্দ্ধর্াহার্) স্বাধীনিার 
অমৃি মযহাৎসযবর 75 বের উদর্াপযনর অংশ তহসাযব উতর আযমতরকা, দতির্ 
আযমতরকা, ইউযরাপ, আতিকা, এতশ়ো এবং অযেতে়ো - 6 তি মহাযদশ রু্য়ি ভ্রমর্ 
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কযরযে। 

 

মূে তবষ়েগুযো: 

● এই অতভর্াযনর সম়ে 6তি মহাযদশ, 3তি মহাসাগর এবং 6তি তভন্ন িাইম কর্াযন ভারযির 
তত্রবর্ণ র্ািী়ে পিাকাতি ভারিী়ে রু্দ্ধর্াহার্ বারা ও়িাযনা হ়ে। 

● ভারযির স্বাধীনিা উদর্াপযনর অংশ তহসাযব, বনু্ধত্বপূর্ণ কদশ এবং সামুতিক তমত্রযদর সাযথ 
প্রথমবাযরর মযিা এই মাত্রার একতি সমতেি প্রযচষ্টা করা হযে। 

● এই প্রচারর্ার সম়ে রু্ক্তরাষ্ট্র (USA) (উতর আযমতরকা), ব্রাতর্যের তরও তে কর্তনযরা 
(দতির্ আযমতরকা), ককতন়োর কমাম্বাসা (আতিকা), ওমাযনর মাস্কাি এবং তসঙ্গাপুর 
(এতশ়ো), রু্ক্তরার্য (UK)(ইউযরাপ)। েিযন এবং পতিম অযেতে়োর পাযথণ (অযেতে়ো)-
কি কিরঙ্গা উযতােন করা হ়ে। 

● এই অতভর্াযনর আওিা়ে কর্সব কদযশ কিরঙ্গা উযতােন করা হয়েযে কসগুযোর মযধয 
রয়েযে- 

● অযেতে়ো: 
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● INS Sumedha 2022 সাযের 17ই আগস্ট অযেতে়োন কনৌ র্াহার্ HMAS Anzac, 
র়েযাে অযেতে়োন কনতভর একতি Anzac কের্ীর রু্দ্ধর্াহাযর্র সাযথ কমতরিাইম 
পািণনারতশপ এক্সারসাইর্ (MPX) এ অংশিহর্ কযরতেে। 

● এতশ়ো: 
● 6তি মহাযদশ রু্য়ি কিরঙ্গা উযতােযনর ভারিী়ে কনৌবাতহনীর উযদযাযগর অংশ তহসাযব INS  

Saryu  তসঙ্গাপুযরর চাতঙ্গ কনৌ র্াাঁতিযি প্রযবশ কযরযে। 
● আতিকা: 
● িােও়োর-কেতর্র তিযগি INS Tabar  (F44)  2022 সাযের 14ই আগস্ট ককতন়োর 
কমাম্বাসা়ে কপৌঁযেতেে এবং পিাকা উযতােন অনুিান সহ কবশ কয়েকতি কার্ণক্রযম 
অংশিহর্ কযরতেে। 

● দতির্ আযমতরকা: 
● INS Tarkash  2022 সাযের  15ই আগস্ট ব্রাতর্যের তরও তে কর্তনযরাযি েক কযরযে। 
● উতর আযমতরকা: 
● INS Satpura  2022 সাযের 13ই আগস্ট মাতকণন রু্ক্তরাযষ্ট্রর সান তদয়েযগা হারবাযর 
েক কযরযে। 

● ইউযরাপ: 
● কনৌবাতহনীর র্াহার্ INS Tarangini  ভারি বারা দিতর, রু্ক্তরাযর্যর পূবণ েিযনর কিমস 
ককায়েযি েক করা হয়েযে। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

ভারি সরকার তবহাযরর তমতথো মাখনাযক GI  িযাগ তদয়েযে 

ককন খবযর: 

● ককন্দ্রী়ে সরকার তমতথো মাখনাযক কভৌযগাতেক তনযদণশক (GI) তহযসযব তচতিি কযরযে। 
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মূে তবষ়েগুযো: 

● তমতথো মাখানা়ে একতি কভৌগতেক তনযদণশক (GI) িযাগ সংযর্ার্ন কৃষকযদর িাযদর 
গুর্মান সরবরাযহর মূেয সবণাতধক করযি অনুমতি কদযব। 

● ককউ বা ককাযনা কযপণাযরশন র্ারা এই িযাগতি কপয়েযে িারা এমন একতি পযর্যর অনুরূপ 
তকেু তবতক্র করযি পাযর না। 

● কভৌগতেক তনযদণশক (GI) কেযবে দশ বেযরর র্নয দবধ এবং পুননণবীকরর্ করা কর্যি 
পাযর। 

● GI তনবন্ধযনর অনযানয সুতবধার মযধয রয়েযে পযর্যর আইতন সুরিা, অনযযদর বারা 
অননুযমাতদি বযবহাযরর সীমাবদ্ধিা এবং রপ্তাতন প্রচার। 

● একতি কভৌগতেক তনযদণশক, কখনও কখনও একতি GI তহসাযব পতরতচি, একতি তনতদণষ্ট 
আইযিমগুতেযক কদও়ো একতি শব্দ বা তনযদণশক র্া একতি তনতদণষ্ট কভৌগতেক অবস্থান বা 
একতি অঞ্চে, শহর বা কদযশর উৎযসর সাযথ রু্ক্ত। 
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● কভৌযগাতেক তনযদণশযকর বযবহার প্রমার্ তহসাযব কদখা হ়ে কর্ একতি তনতদণষ্ট পর্য ঐতিহযগি 
পদ্ধতি বযবহার কযর দিতর করা হ়ে, তকেু স্বিন্ত্র দবতশষ্টয রয়েযে বা কভৌগতেক উৎযসর 
কারযর্ একতি তবযশষ খযাতি রয়েযে। 

● ও়োইন এবং তিতরি তরংকস, রন্ধনপ্রর্ােী, কৃতষ পর্য, হস্ততশল্প এবং তশল্প পর্য সবই 
কভৌগতেক সূচযকর উদাহরর্। 

● GI িযাগ তনতিি কযর কর্ অনুযমাতদি বযবহারকারী তহসাযব তনবতন্ধি বযতক্তযদর পযর ককউ 
র্নতপ্র়ে পযর্যর নাম বযবহার করযি পারযব না। 

সূত্র: Livemint 

গুরুত্বপূর্ণ সরকাতর প্রকল্প 

িামীর্ উযদযাক্তা প্রকল্প - কফর্ 2 

ককন খবযর: 

● নযাশনাে তস্কে কেযভেপযমি কযপণাযরশন (NSDC) বারা রাাঁতচ (ঝা়িখি) -র িামীর্ 
উযদযাক্তা প্রকযল্পর তবিী়ে ধাপতি কসবা ভারিী এবং রু্ব তবকাশ কসাসাইতির সহযর্াতগিা়ে, 
আতদবাসী রু্বকযদর মযধয দিিা উন্ন়েন ও উযদযাক্তা প্রচার এবং তস্কে ইতি়ো তমশনযক 
উন্নীি করার েযিয চােু করা হয়েযে। 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 
 

 

মূে তবষ়েগুযো: 

● িামীর্ উযদযাক্তা প্রকযল্পর প্রথম ধাযপ মহারাষ্ট্র, রার্স্থান, েততশগঢ়, মধযপ্রযদশ এবং 
গুর্রাযির িামীর্ ও উপর্ািী়ে এোকা কথযক অংশিহর্কারীযদর অন্তভুণক্ত করা 
হয়েতেে। 

● িামীর্ উযদযাক্তা প্রকযল্পর প্রথম ধাযপর অধীযন, 2022 সাযের কম মাযস মধযপ্রযদযশর 
কভাপাযে সািতি গ্রুযপ 157 র্ন অংশিহর্কারীর প্রতশির্ শুরু হয়েতেে র্াযি প্রা়ে 133 
র্ন অংশিহর্কারী সফেভাযব 2022 সাযের 27কশ রু্ন প্রতশির্তি সম্পন্ন কযর। 

● রাাঁতচযি শুরু হয়েযে িামীর্ উযদযাক্তা প্রকযল্পর তবিী়ে ধাপ। 

● এই প্রতশির্ কমণসূতচর উযেশয হে উপর্ািী়ে রু্বকযদর দিিা উন্ন়েন এবং উযদযাক্তা 
হও়োর র্নয িমিা়েন করা। 

● িামীর্ উযদযাক্তা প্রকযল্পর অধীযন, সরকাযরর েিয িামীর্ এোকা়েও ভারিযক স্বতনভণর 
কযর কিাো। 

● এই প্রকযল্পর আযরকতি প্রধান উপাদান হে উপর্াতি সম্প্রদা়েযক মানসম্মি তশিা প্রদান 
করা। 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 
 

● িামীর্ উযদযাক্তা প্রকযল্পর মূে উযেশয হে িামীর্/স্থানী়ে অথণনীতিযক চাঙ্গা করা, 
কমণসংস্থাযনর সুযর্াগ বৃতদ্ধ করা র্াযি স্থানী়ে সুযর্াযগর অভাযব কর্ারপূবণক অতভবাসন হ্রাস 
করা র্া়ে এবং প্রাকৃতিক সম্পদও সংরির্ করা র্া়ে। 

● বিণমাযন, প্রকল্পতি ে়েতি রাযর্য বাস্তবাত়েি হযে- মহারাষ্ট্র, রার্স্থান, েততশগঢ়, 
মধযপ্রযদশ, ঝা়িখণ্ড এবং গুর্রাি। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: কখোধুো 

উয়েফা তেগ: প্রথম ভারিী়ে তহযসযব তেযগ নামযেন মনীষা কেযার্ 

ককন খবযর: 

● িরুর্ োইকার মনীষা কেযার্ প্রথম ভারিী়ে ফুিবোর তহযসযব উয়েফা উইযমনস 
চযাতম্প়েি তেযগ কখেযেন। 
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মূে তবষ়েগুযো: 

● মনীষা কেযার্ সাইপ্রাযসর অযাযঙ্গাতমযি ইউযরাতপ়োন ক্লাব প্রতিযর্াতগিা়ে অযাযপােন 
কেতেস এফতসর হয়ে অতভযষক হ়ে। 

● এর আযগ 2021 সাযের নযভম্বযর, 20 বের ব়েসী মনীষা কেযার্ প্রথম ভারিী়ে 
ফুিবোর হয়ে AFC মতহো ক্লাব চযাতম্প়েনতশযপ কগাে কযরতেযেন। 

● ইতি়োন উইযমনস তেযগ (IWL) র্ািী়ে দযের হয়ে মনীষা কেযার্ এবং কগাকুোম 
ককরাোর একতি তচতাকষণক পারফরমযাি তেে। 

● মনীষা কেযার্ কগাকুোম হযেন ককরাোর তবিী়ে কখযো়ো়ি তর্তন োংযম কিস উর্যবক 
দে এফতস নাসাউযি কর্াগ কদও়োর পযর একতি তবযদশী ক্লাযব চুতক্তবদ্ধ হয়েযেন। 

● এর আযগ মনীষা কেযার্যক 2021-22 কমৌসুযমর র্নয AIFF মতহো ফুিবোর অফ দয 
ই়োর পুরস্কার কদও়ো হয়েতেে। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রতিরিা 

প্রথম বার, আইএনএস কযনণ কযম্পাতর্ি ইনযোর শুতিং করযের উযবাধন করা হে 

ককন খবযর: 

● কযম্পাতর্ি ইনযোর শুযতিং করে (CISR) এর প্রথম কযম্পাতর্ি ইনযোর শুযতিং করে 
(CISR) ইস্টানণ তস কবাযেণর আইএনএস কনণ-কি উযবাধন কযরযেন ভাইস অযােতমরাে 
তবশ্বতর্ৎ দাশগুপ্ত, ফ্ল্যাগ অতফসার কমাতিং-ইন-তচফ, ইস্টানণ কনভাে কমাি। 
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মূে তবষ়েগুযো: 

● বিণমাযন CISR কনৌবাতহনীর একতি অিযাধুতনক, স্ব়েংসমূ্পর্ণ, 25 তমিার, ে়ে-কেন, সমস্ত 
প্রাথতমক ও আনুষতঙ্গক অযের র্নয োইভ ফা়োতরং করে রয়েযে। 

● সংতিষ্ট কযরাে সফ্টও়েযার, কসইসাযথ উন্নি েিয বযবস্থা, পতরসযরর কমণীযদর িাযদর গুতে 
চাোযনার দিিা উন্নি করযি সিম করযব, িাযদরযক চযাযেতেং পতরতস্থতিযি 
প্রতিপিযক চযাযেে করযি এবং কমাকাযবো করযি সিম করযব। 

● সমসামত়েক আন্তর্ণাতিক মাযনর সাযথ সামেসয করযখ এই পতরসরতি একতি ভারিী়ে ফামণ 
বারা প্রতিতিি হয়েযে এবং 'আর্াতদ কা অমৃি মযহাৎসব'-এর বেযর আত্মতনভণর ভারি 
উযদযাযগর একতি উদাহরর্ তহসাযব তচতিি করা হয়েযে। 

● আইএনএস কর্ণ কনৌবাতহনীযি প্রথম এবং কদযশর একমাত্র সামতরক ইউতনি কর্ এই 
ধরযনর সুতবধা প্রতিিা কযরযে এবং বযবহার কযরযে। 
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● সরকাযরর েিয এই সুতবধার মাধযযম ENC কনৌ কমণীযদর অপাযরশনাে দিিা 
উযল্লখযর্াগযভাযব বৃতদ্ধ করা। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ তদবস 

17 িম প্রবাসী ভারিী়ে তদবস 2023 

ককন খবযর: 

● তবযদশ মন্ত্রযকর মুখপাত্র অতরদম বাগতচর মযি, 17 িম প্রবাসী ভারিী়ে তদবস 2023, 
2023 সাযের র্ানু়োতরযি ইযদাযর অনুতিি হযব। 

 

মূে তবষ়েগুযো: 

● প্রতি বের 9ই র্ানু়োরী, প্রবাসী ভারিী়ে তদবস ভারযির বৃতদ্ধযি তবযদযশ ভারিী়ে 
র্নসংখযার অবদানযক স্মরর্ কযর। 

● দতির্ আতিকা কথযক মহাত্মা গান্ধীর ভারযি প্রিযাবিণযনর স্মরযর্ 1915  সাযের 9 
র্ানু়োরী, প্রবাসী ভারিী়ে তদবস পােন করা হ়ে। 
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● প্রতি দুই বের অন্তর প্রবাসী ভারিী়ে তদবস (PBD) উদর্াপযনর র্নয 2015 সাযে এর 
তবনযাস পতরবিণন করা হয়েযে। 

● 21 কথযক 23কশ র্ানু়োরী 2019 পর্ণন্ত বারার্সীযি 16 িম প্রবাসী ভারিী়ে তদবস 
অনুতিি হয়েতেে, কর্খাযন প্রধান অতিতথ তেযেন মতরশাযসর প্রধানমন্ত্রী প্রতবদ রু্গনাউথ। 

● প্রবাসী ভারিী়ে তদবস তচতিি করার তসদ্ধান্ততি ভারিী়ে প্রবাসীযদর উপর ভারি 
সরকাযরর উচ্চ-স্তযরর কতমতির (HLC) সুপাতরযশর প্রতিতক্র়ো়ে কনও়ো হয়েতেে, র্ার 
সভাপতি তেযেন এেএম তসংতভ। 

● ভারযির িৎকােীন প্রধানমন্ত্রী, শ্রী অিে তবহারী বার্যপ়েী, 2002 সাযের 8ই র্ানু়োরী 
ন়োতদতল্লর তবজ্ঞান ভবযন একতি র্নসমাযবযশর সম়ে কতমতির অনুসন্ধানগুতে উপস্থাপন 
কযরতেযেন এবং 9 র্ানু়োরী 2002কক "প্রবাসী ভারিী়ে তদবস" (PBD) তহসাযব কর্াষর্া 
কযরতেযেন। 

সূত্র: News on Air 
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