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Daily Current Affairs 24th August  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক  

ইউররাপীয় ইউতিয়রির উন্নি ির্রদাতর কাঠার া থেরক গ্রীরের প্রস্থাি 

থকি খবরর: 

● গ্রীরের অেণিীতির র্িয EU-এর বতধণি ির্রদাতর কাঠার া থেরক গ্রীরের প্রস্থারির অেণ 
হল 12 বছররর দুর্ণারের অবোি ঘটারিা এবং িার িীতিগুতল প্রর্য়রির র্িয এতট 
আরও ি িীয়িা প্রদাি করা।

 

 ূল তবষয়গুরলা: 

● 2010 থেরক 2015 োরলর  রধয ইউররাপীয় ইউতিয়ি (EU) এবং IMF থেরক তিিতট 
বহুপাতিক থবলআউরটর ে য় থে েংস্কারগুতল েৃহীি হরয়তছল িা তিতিি করার র্িয 
থে ওয়ারকণর অধীরি তগ্ররের অেণনিতিক ক ণি িা এবং িীতিগুতল 2018 োল থেরক 
তিতবড়্ারব পেণরবির্ করা হরয়রছ, ো থ াট 260 তবতলয়ি ইউররার থবতি।  
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● এতট EU ক ণকিণারদর দ্বারা থঘাষর্া করা হরয়রছ থে "এরেন্স  ূলি িার বাধযবাধকিা 
পূরর্ করররছ।" 

● 2010 োরল িার প্রে  থবলআউট তিরি বাধয হওয়ার পর, গ্রীে থপিিি কাটা, বযয় 
তবতধতিরষধ, টযাক্স বৃতি এবং বযাঙ্ক প্রতবধারির তিকার হরয়তছল োর ফরল অেণিীতি 25% 
েঙু্কতিি হরয়তছল। 

●  তিটতরং তেরে তট এ ি্ারব তির্াইি করা হরয়তছল োরি িল াি কাঠার ােি 
েংস্কারগুতল থটকেই অেণনিতিক প্রবৃতিরক ে েণি করর এবং অেণনিতিক েঙ্করটর েম্ভাবয 
উৎেগুতল থ াকারবলার র্িয পদরিপ থিওয়া োয়। 

● েতদ গ্রীে বতধণি িত্ত্বাবধাি থেরক উদূ্ভি হয় িাহরল িার  "তবতিরয়াে থগ্রি" থেতিট 
থরতটং অর্ণরির থদরির লিযও বন্ধ হরয় োরব । 

 

েূত্র: The Hindu 

                             গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয় 

র্ািীয় পুরষ্কার থপাটণাল িালু করল থকন্দ্রীয় েরকার 

থকি খবরর: 

● থকন্দ্রীয় েরকার র্ািীয় পুরষ্কার থপাটণাল তিতর করররছ, ো স্বচ্ছিা এবং র্িোধাররর্র 
অংিগ্রহর্রক উন্নীি করার প্ররিষ্টায় তবত্ন্ন  ন্ত্রর্ালয়, তব্াে এবং েংস্থা দ্বারা প্রদত্ত থবি 
করয়কতট পুরষ্কাররর র্িয  রিািয়িরক স্বােি র্ািায়। 
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 ূল তবষয়গুরলা: 

● িযািিাল প্রাইর্ থপাটণারলর লিয হল োধারর্ র্িেরর্র র্িয ্ারি েরকার কিৃণক প্রদত্ত 
তবত্ন্ন পুরষ্কাররর র্িয বযতি এবং েংস্থারক পরা িণ থদওয়া । 

● েরকার তবত্ন্ন পুরষ্কাররর র্িয  রিািয়রির র্িয অিুররাধ করার র্িয এই ইউতিফাইি 
িযািিাল কযাটােতর থপাটণালতট তিতর করররছ। 

● র্ািীয় পুরষ্কার থপাটণারলর  াধযর  প্রদত্ত েম্মািগুতল পদ্ম পুরস্কার থেরক শুরু করর পতিি 
দীিদয়াল উপাধযায় থটতলক  তস্কল এতক্সরলন্স অযাওয়ািণ থেরক শুরু করর থিিতর্ং থিাররে 
িযািিাল অযাির্ঞ্চার অযাওয়ািণ এবং েদণার পযারটল র্ািীয় েংহতি পুরষ্কার পেণন্ত 
তবসৃ্তি। 

● িযািিাল অযাওয়ািণে থপাটণাল বযবহাররর  াধযর , ্ারি েরকার িার ে স্ত 
পুরষ্কারগুতলরক িার অেংখয  ন্ত্রর্ালয়, তব্াে এবং েংস্থাগুতলরক একক তিতর্টাল 
প্ল্যাটফর ণ একতত্রি কররি েি  হরব, স্বচ্ছিা এবং র্িোধাররর্র অংিগ্রহরর্র প্রিার 
কররব৷ 
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● িযািিাল প্রাইর্ থপাটণারলর লিয  হল র্িোধাররর্র র্িয ্ারি েরকার কিৃণক 
উপস্থাতপি থবি করয়কতট পুরষ্কাররর র্িয বযতি এবং থোষ্ঠীরক পরা িণ থদওয়া । 

েূত্র: Economic Times 

তর্রিন্দ্র তেং প্রে  েমূ্পর্ণ থদিীয় হাইররারর্ি ফুরয়ল থেল বাে উরমািি কররলি 

থকি খবরর: 

● KPIT-CSIR দ্বারা তিতর ্াররির প্রে  থদিীয় হাইররারর্ি ফুরয়ল থেল বাে থকন্দ্রীয় 
 ন্ত্রী িঃ তর্রিন্দ্র তেং পুরিরি িালু কররলি।

 

 ূল তবষয়গুরলা: 

● ্াররির প্রে  েমূ্পর্ণ থদিীয় হাইররারর্ি ফুরয়ল থেল বারের তি ণার্ প্রধাি ন্ত্রী থ াতদর 
র্ািীয় েবুর্ হাইররারর্ি ত িরির োরে ো ঞ্জেযপূর্ণ। 
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● েবুর্ হাইররারর্ি একতট ি ৎকার পতরচ্ছন্ন িতি থ্ক্টর ো পতররিাধি তিল্প, োর তিল্প, 
ইস্পাি তিল্প, তের ন্ট তিল্প এবং ্ারী বাতর্তর্যক পতরবহি খাি থেরক এ িতক েবরিরয় 
কতঠি তিেণ রির ে্ীর তিকাবণিাইরর্িি েি  করর। 

● ফুরয়ল থেল োতড়র উচ্চ দিিা এবং হাইররারর্রির উচ্চ িতির ঘিত্ব তিতিি করর থে 
জ্বালািী থেল ট্রাক এবং বােগুতলর র্িয প্রতি তকরলাত টারর অপাররতটং খরি তিরর্ল 
িাতলি োিবাহরির িুলিায় ক । 

● CSIR-NCL দ্বারা উদ্ভাতবি প্রতেয়াতটর স্বিন্ত্রিা হল একতট উদ্ভাবিী িাউিতি  প্রতেয়া 
প্রেুতি, ো এই থদিীয় প্রেুতিরক তবতিক  ািদরির োরে প্রতিরোতেিা ূলক করর থিারল। 

● অিুষ্ঠাি িলাকালীি CSIR-NCL-এ Bisphenol-A পাইলট প্ল্যারন্টরও উরদ্বাধি কররি 
থকন্দ্রীয়  ন্ত্রী িঃ তর্রিন্দ্র তেং । 

● ফুরয়ল থেল োিবাহি িূিয তগ্রিহাউে েযাে তিেণি করর, ো ্াররি পতররবি দূষর্ 
থ াকারবলায় গুরুত্বপূর্ণ তহোরব প্র াতর্ি হরব। 

েূত্র: PIB 

                      গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

আোর র  ুখয ন্ত্রী তহ ন্ত তবি ি ণা "তবদযা রে - সু্কল অি হুইলে" প্রকল্পতট িালু কররলি 

থকি খবরর: 
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● আোর র  ুখয ন্ত্রী তহ ন্ত তবি ি ণা 'তবদযা রে-সু্কল অি হুইলে' প্রকল্প িালু কররলি।

 

 ূল তবষয়গুরলা: 

● তবদযা রে - সু্কল অি হুইলে থপ্রাগ্রা  আোর  থোয়াহাতট হাইরকারটণ আরয়াতর্ি একতট 
অিুষ্ঠারি িালু করা হরয়রছ। 

● তবদযা রে - সু্কল অি হুইলে প্রকরল্পর লিয অেণনিতিক্ারব েুতবধাবতঞ্চি দতরদ্র তিশুরদর 
10  ারের প্রােত ক তিিা তদরয় তিতিি করা। 

● তবদযা রে-সু্কল অি হুইলে থপ্রাগ্রার র অংি তহোরব েুতবধাবতঞ্চি তিশুরদর 10  ারের 
র্িয প্রােত ক তিিার অযারক্সে থদওয়া হরব, ো অিুেরর্ করর িারদর ঐতিহযেি তিিা 
বযবস্থায় একী্ূি করা হরব। 

● তবদযা রে - সু্কল অি হুইলে প্রকল্প তিশুরদর ইউতিফ ণ এবং পাঠযপুস্তক, থেইোরে 
তবিা ূরলয  ধযাহ্নর্ার্ প্রদাি কররব। 
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● আো  থেট ট্রান্সরপাটণ করপণাররিি, আো  োবণ এিুরকিি ত িি, গুয়াহাতট হাইরকাটণ 
তলেযাল োত্ণে কত তট, তিতিক্ট তলেযাল োত্ণরেে অেতরতট কা রুপ (থ রট্রা), এবং 
অিযািয অরিক থবেরকারী েংস্থা সু্কল অি হুইলে থপ্রাগ্রার  অংিগ্রহর্কারীরদর  রধয 
ররয়রছ। 

েূত্র: Livemint 

 হাকাি কােণে  পেণরবিরর্র র্িয ্াররির উত্তরাখরে প্রে  পেণরবির্াোর 

থকি খবরর: 

● তদেন্ত,  হাকাি তিরল্পর একতট োটণআপ, উত্তরাখরির োড়ওয়াল অঞ্চরল ্াররির প্রে  
বাতর্তর্যক  হাকাি পতরতস্থতিেি েরিিিিা পেণরবির্াোর তিতর কররব, থেখারি পৃতেবীর 
প্রদতির্ করা 10 থেতন্টত টার আকাররর থছাট বস্তুগুতলরক ট্রযাক করার ি িা ররয়রছ। 

 

 ূল তবষয়গুরলা: 
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● থস্পে তেিুরয়িিাল অযাওয়াররিে (SSA) অবর্ারর্টতর ্ারিরক ো তরক উপগ্রহ এবং 
 হাকাি ধ্বংোবরিরষর েতিতবতধ েহ ে স্ত থর্যাতিতবণদযা েংোন্ত কােণকলাপ পেণরবির্ 
কররি োহােয কররব। 

●  াতকণি েুিরাষ্ট্র বিণ ারি  হাকাি ধ্বংোবরিষ পেণরবির্ থিরত্র একতট গুরুত্বপূর্ণ অবদাি 
থররখরছ, িারা োরা থদরি ছতড়রয় োকা পেণরবির্রকন্দ্রগুতল এবং তবিরু্রড় বাতর্তর্যক 
উরদযােগুতল অতিতরি িেযগুতলর থিরত্র অবদাি রাখরছ। 

● তবরিষ করর, তর্ওরেিিাতর,  াঝাতর-পৃতেবী এবং উচ্চ-পৃতেবী কিপরে, ে্ীর-
 হাকারির ঘটিা তিরীির্ করার ি িা িার অংিীদার স্থল-ত্তত্তক থেন্সর 
থিটওয়াকণগুতলর োরে উচ্চ- ারির পেণরবির্ দ্বারা উন্নি করা হরব। 

● েযারটলাইরটর অবস্থাি, েতি এবং েতিপরের আরও েুতিতদণষ্ট্ারব পূবণা্াে তদরয়, 
অিযাধুতিক প্রেুতি অিয  হাকািোরির োরে েংঘরষণর েম্ভাবিা কত রয় তদরি পারর। 

●  াতি-অবরর্ক্ট ট্রযাতকং রািার, ো SSA অবর্ারর্টতর বিণ ারি ্াররির র্িয  হাকাি 
অবরর্ক্ট ট্রযাক করার র্িয বযবহার কররছ, এই থেক্টররক উরেখরোেয্ারব এতেরয় তিরয় 
োরব। 

েূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: তবজ্ঞাি ও প্রেুতি 

আরটণত ে III ত িরির র্িয িাোর িাাঁরদ অবিররর্র স্থাি 

থকি খবরর: 

● NASA আরটণত ে III ত িরির র্িয 13তট েম্ভাবয অবিরর্ স্থাি থঘাষর্া করররছ, োরা 
প্রে বাররর  রিা িাাঁরদ একর্ি  তহলা এবং একর্ি কৃষ্ণাঙ্গ বযতিরক পাঠারব। 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 

 

 ূল তবষয়গুরলা: 

● NASA এর আরটণত ে III ত িরির র্িয NASA েম্ভাবয অবিরর্ স্থাি তহোরব তিম্নতলতখি 
13তট স্থাি থবরছ তিরয়রছ: তপক তিয়ার িযাকলটি, কারিতক্টং তরর্, কারিতক্টং তরর্ এক্সরটিিি, 
হাওয়ােণ,  ালারপটণ  যাতেফ, তলবতিটর্ থবটা  াল্ূত , থিারবল তর  1, থিারবল তর  2, এবং 
আ ুে থেি তর  

● িন্দ্র দতির্ থ রু প্রতিতট অঞ্চরলর অবস্থারির ছয় তিতগ্রর  রধয ররয়রছ, ো এই অঞ্চলগুতলরি 
তবজ্ঞাতিক িাৎপেণ প্রদাি করর। 

● িাাঁরদর দীঘণ অবস্থারির র্িয েূরেণর আরলা প্ররয়ার্ি কারর্ এতট একতট িতির উৎস্ তহোরব 
কার্ করর এবং িাপ াত্রা তিয়ন্ত্রর্ করর। 

● NASA এবং বড় তবজ্ঞাতিক এবং প্ররকৌিল েংস্থাগুতল 13তট েম্ভাবয অবিরর্ অবস্থারির 
উপর আরলািিা কররব। 
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●  াতকণি েুিরাষ্ট্র প্রােত ক্ারব 1961 োরল  ািুষরক  হাকারি পাঠারিার থিষ্টা কররতছল; আট 
বছর পর, 20ই রু্লাই, 1969-এ, িীল আ ণিং অযারপারলা 11 ত িরির অংি তহোরব িাাঁরদ 
পা রাখা প্রে   ািুষ তছরলি। 

● অযারপারলা 11 ত িরির ির্ািারীরা িাাঁরদ একতট আর তরকাি পিাকা এবং একতট তিহ্ন থররখ 
থেরছি। 

●  হাকাি অরেষরর্র লরিযর পািাপাতি, আর তরকািরদর িাাঁরদ থফরারিার র্িয NASA-এর 
ত িরির লিয হল  হাকারি আর তরকাি থিিৃত্ব প্রদিণি করা এবং িাাঁরদ একতট থকৌিলেি 
উপতস্থতি েরড় থিালা। 

েূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: থখলাধুলা 

লাে পাঙ্গল: কুতস্তরি ্াররির প্রে  অিূধ্বণ-20 তবি িযাতম্পয়ি 

থকি খবরর: 

● হতরয়ািার 17 বছর বয়েী কুতস্তেীর লাে পাঙ্গল কার্াখস্তারির অযাটতলি িাোরয়্ারক 8-
0 থোরল হাতররয় অিূধ্বণ-20 তবি িযাতম্পয়ি তিররাপা তর্রিরছি। 
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 ূল তবষয়গুরলা: 

● লাে পাঙ্গলই প্রে  ্ারিীয়  তহলা তেতি অিূধ্বণ-20 তবি িযাতম্পয়ি হরয়রছি। 

● বুলরেতরয়ার থোতফয়ায় অিুতষ্ঠি হয় অিূধ্বণ-20 তবি কুতস্ত িযাতম্পয়িতিপ। 

● র্া ণাি অযার তর অতলত্য়ার তবরুরি প্রে  তদরক 11-0 র্রয়র োরে, লাে পাঙ্গল িার 
উচ্চির প্রেুতিেি দিিার কাররর্ তর্রিরছ। 

● লাে পাঙ্গল হতরয়ািার তহোর থর্লার ্ােিা গ্রার র বাতেন্দা। 

● লাে পাঙ্গল এতিয়াি রু্তিয়র িযাতম্পয়িতিরপ (2022) স্বর্ণপদক এবং কযারিট তবি 
িযাতম্পয়িতিরপ (2021) থরাঞ্জ পদক তর্রিতছরলি। 

● েি বছর, পাঙ্গল U23 এতিয়াি িযাতম্পয়িতিরপও থরৌপয পদক তর্রিতছরলি। 

● িার তদ্বিীয়  যারি র্াপারির আয়াকা তক ুরা ্ারিীয় কুতস্তেীররর কারছ থহরর 
তেরয়তছরলি। 

● থেত ফাইিাল  যারি পাঙ্গল ইউরেিীয় িাটাতলয়া তি্িুটস্কার  ুরখা ুতখ হরয়তছল এবং 11-
2 থস্কার তদরয়  যািতট তির্ণায়ক্ারব তর্রিতছরলি। 

● ফাইিারল অংিগ্রহর্কারী ্াররির অিযািয কুতস্তেীররা একতট স্বর্ণপদক তর্িরি পাররিতি। 

● দুইবাররর অিূধ্বণ-17 তবিিযাতম্পয়ি থোি   াতলকরক 62 থকতর্র ফাইিারল থিারিাকা 
ওর্াতকর কারছ থহরর থরৌপয পদক থপরি হরয়রছ। 

● ্াররির তপ্রয়াঙ্কা 65 থকতর্র ফাইিারল র্াপারির  াতহররা ইরয়াতিিারকর কারছ 0-8 
থস্কারর থহরররছি। 

েূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ তদবে 

তবি র্ল েপ্তাহ 2022: 23 আেে থেরক 1লা থেরেম্বর 
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থকি খবরর: 

● 2022-23 োরলর র্িয তবি র্ল েপ্তারহর আরয়ার্ি করা হরয়রছ 23থি আেে থেরক 
1লা থেরেম্বর পেণন্ত। 

 

 ূল তবষয়গুরলা: 

● তবি র্ল েপ্তাহ হল 1991 োল থেরক েকরহা  ইন্টারিযািিাল ওয়াটার ইিতেতটউট 
(SIWI) দ্বারা আরয়াতর্ি একতট বাতষণক ইর্ন্ট ো তবিবযাপী র্ল ে েযা এবং 
আন্তর্ণাতিক উন্নয়ি েম্পতকণি উরদ্বেগুতলরক ে াধাি করার লরিয করা হরয়রছ। 

● 2022 োরলর তবি র্ল েপ্তারহর তে  হল "Seeing the Unseen: The Value of 
Water"। 

● তবি র্ল েপ্তাহ 2022-23-এর এই তবসৃ্তি তে তট তিিতট প্রধাি পিতির র্িয তিবণাতিি 
হরয়রছ- 

●  ািুরষর র্িয র্রলর  ূলয ও উন্নয়ি। 

● প্রকৃতি এবং র্লবাযু় পতরবিণরির র্িয র্রলর  ূলয। 
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● র্রলর আতেণক ও অেণনিতিক  ূলয। 

● তবি র্ল েপ্তাহ হল পতরবিণি-প্ররর্িারদর একতট েম্প্রদায় োরা তবরির েবরিরয় বড় 
র্ল-েম্পতকণি িযারলঞ্জগুতলর ে াধারি েহরোতেিা করর। 

● তবি র্ল েপ্তারহ থটকেই উন্নয়ি লিয াত্রা এবং অিযািয আন্তর্ণাতিক প্রতেয়ার তদরক 
অগ্রেতি ত্বরাতেি করার র্িয একতট ে্ার আরয়ার্িও অন্ত্ুণি ররয়রছ। 

েূত্র: Indian Express 
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