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Daily Current Affairs 25th August  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

ভারি-তিশর কূটনৈতিক সম্পর্কণর 75িি বাতষণকী 

ককৈ খবর্র: 

● ভারর্ির সর্ে কূটনৈতিক সম্পর্কণর 75 বছর পূতিণ উপলর্ে তিশর্রর পে কের্ক একতট 
ডাকতটতকট প্রকাশ করা হর়্ের্ছ। 

 

 

িূল তবষ়েগুর্লা: 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 

● স্বাধীৈিার তিৈ তিৈ পর 1947 সার্লর 18ই আগস্ট তিশর ভারর্ির স্বাধীৈিার্ক স্বীকৃতি 
কি়ে, যা ভারি ও তিশর্রর ির্ধে কূটনৈতিক সম্পর্কণর সূচৈা কর্র। 

● 1950 এর িশর্ক িুই কির্শর ির্ধে সম্পকণ গভীর হ়ে, যার ফর্ল 1955 সার্ল একতট 
ঐতিহাতসক বনু্ধত্বপূর্ণ চুতি হ়ে। 

● তিশর হল এই অঞ্চর্ল ভারর্ির র্ৈে সবর্চর়্ে বড় তবতৈর়্োগ গন্তবেগুতলর ির্ধে একতট 
কযখার্ৈ বিণিাৈ ভারিী়ে তবতৈর়্োগ 3.15 তবতল়েৈ িাতকণৈ ডলার। 

● ভারি-তিশর তিপাতেক বাতর্র্ে 2021-22 অেণবছর্র 7.26 তবতল়েৈ িাতকণৈ ডলার্রর 
ঐতিহাতসক করকর্ডণ িাাঁতড়র়্ের্ছ, যা 2020-21 অেণবছর কের্ক 75% বৃতি কপর়্ের্ছ। 

● বিণিার্ৈ 5 িি ভারি-তিশর কযৌে বেবসাত়েক পতরষর্ির ববঠর্কর অধীর্ৈ, উভ়ে পর্ের 
িারা 5 বছর্র 12 তবতল়েৈ িাতকণৈ ডলার্রর বাতষণক তিপাতেক বাতর্র্ে লেে তৈধণারর্ করা 
হর়্ের্ছ। 

● তিপাতেক সািতরক িহড়া কডর্াটণ ও়োতর়েরও ভারি ও তিশর কযৌেভার্ব আর়্োর্ৈ 
কর্রর্ছ। 

● ভারিী়ে তবিাৈ বাতহৈী এবং তিশরী়ে তবিাৈ বাতহৈীর ির্ধে পারস্পতরক কবাঝাপড়া 
বাড়ার্ৈার র্ৈে ভারি ও তিশর্রর এই িহড়ার আর়্োর্ৈ করা হর়্ের্ছ। 

সূত্র: Navbharat Times 

িতের্ ককাতর়ো ও যুিরাষ্ট্র িার্ির বৃহত্তি কযৌে সািতরক িহড়া শুরু কর্রর্ছ 

ককৈ খবর্র: 
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● কর়্েক বছর্রর ির্ধে িতের্ ককাতর়ো ও িাতকণৈ যুিরার্ষ্ট্রর ির্ধে বৃহত্তি কযৌে সািতরক 
িহড়াতটর কেত্র প্রতশের্ পুৈরা়ে শুরু হও়োর সার্ে সার্ে শুরু হর়্ের্ছ।

 

িূল তবষ়েগুর্লা: 

● বাতষণক গ্রীষ্মকালীৈ অৈুশীলর্ৈর ৈাি পতরবিণৈ কর্র এই বছর "উলতচ তিডি তশল্ড" করা 
হর়্ের্ছ এবং এতট  2022 সার্লর 1লা কসর্েম্বর পযণন্ত চলর্ব। 

● কর্রাৈাভাইরাস প্রািুভণার্বর পর এই প্রেি িতের্ ককাতর়ো চার তিৈবোপী উলতচ 
কবসািতরক প্রতিরো িহড়া শুরু কর্রর্ছ, যা তবর্শষভার্ব সরকাতর প্রস্তুতির উন্নতির 
উর্ের্শে করা হর়্ের্ছ। 

● এই কবসািতরক ও সািতরক িহড়ার সাহার্যে, সরকার যুর্ির তবকতশি প্রকৃতির সার্ে খাপ 
খাইর়্ে কৈও়োর র্ৈে র্াতির প্রস্তুতি বৃতি করর্ি চা়ে। 

● িতের্ ককাতর়ো এবং িাতকণৈ যুিরাষ্ট্র িহড়ার প্রােতিক প্রতশের্ শুরু করার পর্র, উত্তর 
ককাতর়ো িার পতিি উপকূর্ল িুতট কেপর্াস্ত্র তৈর্েপ কর্রর্ছ। 
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● িতের্ ককাতর়ো এবং িাতকণৈ যুিরাষ্ট্র িহড়ার প্রােতিক প্রতশের্ শুরু করার পর্র, উত্তর 
ককাতর়ো িার পতিি উপকূর্ল িুতট কেপর্াস্ত্র তৈর্েপ কর্রর্ছ। 

● তসউল প্রতিরো িন্ত্রর্ালর়্ের ির্ি, তিত্ররা কিাট ১১ তট আঞ্চতলক প্রতশের্ কিণসূতচ 
পতরচালৈা করর্ব, যার ির্ধে তির্গড পযণার়্ে একতট রর়্ের্ছ কযখার্ৈ হার্ার হার্ার বসৈে 
অংশ কৈর্ব। 

সূত্র: Indian Express 

                             গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািী়ে 

HPCL িার প্রেি কগাবর-তভতত্তক সংকুতচি বার়্োগোস প্রকল্প চালু কর্রর্ছ৷ 

ককৈ খবর্র: 

● কগাবর্রর উপর তভতত্ত কর্র প্রেি সংকুতচি বার়্োগোস প্রকল্প শুরু কর্রর্ছ HPCL।

 

িূল তবষ়েগুর্লা: 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 

● এই HPCL প্রকর্ল্প, বার়্োগোস, যা যাৈবাহর্ৈর জ্বালাৈী তহসার্ব বেবহার করা কযর্ি পার্র, 
প্রতিতিৈ 100 টৈ গরুর কগাবর সার তহসার্ব বেবহার কর্র বিতর করা হর্ব। 

● HPCL সংকুতচি বার়্োগোস প্রকল্প উর্িোর্গর কাঠার্িাতট তছল কগাবর-ধৈ পতরকল্পৈা, যা 
স্বচ্ছ ভারি তিশৈ (গ্রািীর্) বার়্োতডর্গ্রর্ডবল ওর়্েস্ট িোর্ৈর্র্িন্ট উপািার্ৈর অংশ 
তহসার্ব  2018 সার্লর এতপ্রল িার্স ভারি সরকার উর্মাচৈ কর্রতছল। 

● পশুসম্পি এবং বর্ব বর্র্ণের সাহার্যে, HPCL সংকুতচি বার়্োগোস প্রকল্প অেণ ও শতি 
উৎপাির্ৈর সি়ে সোতৈর্টশৈ বাড়ার্ৈার আশা করা হর্চ্ছ। 

● HPCL িারা পতরচাতলি এই প্রকর্ল্পর তভতত্তপ্রস্তর স্থাপৈ অৈুষ্ঠাৈতট শ্রী কগাধাি িহািীেণ 
পের্িিা কলাক পুর্োেণ ট্রাস্ট িারা সংগতঠি হর়্েতছল, যা সাাঁর্চার্রর িহতসল এবং র্ার্লার 
কর্লার পাের্িিা রার্স্থাৈী গ্রার্ি অবতস্থি। 

● কৃতষ বর্ণে, সার, কপৌরসভার আবর্ণৈা, উতিি উপািাৈ, প়ে়ঃতৈষ্কাশৈ, সবুর্ বর্ণে এবং 
খািে বর্ণে প্রাকৃতিক উপকরর্র্র উিাহরর্ যা বার়্োগোস বিতরর্ি বেবহার করা কযর্ি 
পার্র। 

● তির্েৈ, কাবণৈ ডাই অক্সাইড এবং হাইর্রার্র্ৈ সালফাইড হল বার়্োগোর্স পাও়ো তিৈতট 
প্রধাৈ গোস। 

● তির্েৈ (CH4), প্রাকৃতিক গোর্স পাও়ো একতট গোস, এবং কাবণৈ ডাই অক্সাইড 
কবতশরভাগ বার়্োগোস বিতর কর্র, যা একতট পুৈতবণকরর্র্যাগে শতির উৎস (CO2)। 

সূত্র: Indian Express 

                                 গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্ে 

ভারর্ির প্রেি এডুর্কশৈ টাউৈতশপ গর্ড় িুলর্ব উত্তর প্রর্িশ সরকার 

ককৈ খবর্র: 

● উত্তরপ্রর্িশ সরকার রার্র্ে একতট এডুর্কশৈ টাউৈতশপ বিতরর পতরকল্পৈা করর্ছ। 
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িূল তবষ়েগুর্লা: 

● উত্তরপ্রর্িশ সরকার্রর িরর্ফ র্াৈার্ৈা হর়্ের্ছ, 'তসেল এতি, িাতিপল এতক্সট'-এর 
ভাবৈা়ে গর্ড় কিালা হর্ব এডুর্কশৈ টাউৈতশপ। 

● এডুর্কশৈ টাউৈতশর্পর লেে িরুর্র্ির উচ্চিার্ৈর তশো প্রিার্ৈর পাশাপাতশ িার্ির এক 
র্া়েগা়ে তবতভন্ন ধরর্র্র কপশাগি িেিা তির়্ে সতিি করা। 

● এডুর্কশৈ টাউৈতশর্পর অধীর্ৈ, ছাত্র ও তশেক উভর়্ের র্ৈে বাসস্থার্ৈর পাশাপাতশ 
অৈোৈে অর্ৈক সুর্যাগ-সুতবধার বেবস্থা করা হর্ব। 

● 'তসর্েল এতি, িাতিপল এতক্সট' ধারর্ার উপর তৈতিণি, এই র্ৈপর্ির কফাকাস হর্ব উচ্চ-
সম্পন্ন তশোর উপর, যা ভারর্ির পাশাপাতশ আতিকা, লোতটৈ আর্িতরকাৈ এবং িধে 
এতশ়োর কিশগুতলর ছাত্রর্ির কভার করর্ব। 

● টাউৈতশর্প কিশ ও তবর্ের স্বৈািধৈে সরকাতর ও কবসরকাতর তবেতবিোল়েগুর্লা িার্ির 
কোম্পাস খুলর্ি পারর্ব। 

● তিল কডর্ভলপর্িন্ট তবেতবিোল়েগুতলর্কও এডুর্কশৈ টাউৈতশর্প অন্তভুণি করা হর়্ের্ছ, 
কযখার্ৈ িরুর্র্ির তবতভন্ন ধরর্র্র িেিা়ে প্রতশের্ কিও়ো হর্ব। 
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● এর পাশাপাতশ, এই তশো শহরগুতলর্ি অভুেির়্ের ির্িা আরও অর্ৈক ককাতচং 
ইৈতস্টতটউটও চালু করা হর্ব যার্ি আরও কবতশ সংখেক তশোেণী কিশ ও রার্র্ে অৈুতষ্ঠি 
হর্ি যাও়ো  NEET, IIT, ইউতৈ়েৈ পাবতলক সাতভণস কতিশৈ ইিোতির ির্িা 
প্রতির্যাতগিািূলক পরীো়ে সফল হর্ি পার্র। 

● রার্র্ে 'তসেল এতি, িাতিপল এতক্সট' বেবস্থা চালু হর্ল সুলর্ভ তশো ঋর্ও কপর্ি পার্রৈ 
পডু়়োরা। 

সূত্র: Times of India 

হতর়োৈার ফতরিাবার্ি 2,600 শযো তবতশষ্ট অিৃিা হাসপািার্লর উর্িাধৈ করর্লৈ প্রধাৈিন্ত্রী 
কিাতি 

ককৈ খবর্র: 

● হতর়োৈার ফতরিাবার্ি 2,600তট  শযোর অিৃিা হাসপািার্লর উর্িাধৈ কর্রর্ছৈ প্রধাৈিন্ত্রী 
ৈর্রন্দ্র কিাতি।

 

িূল তবষ়েগুর্লা: 
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● অিৃিা হাসপািাল, 2,600তট তবতশষ্ট শযো,যা অিোধুতৈক প্রযুতির সার্ে এতশ়োর বৃহত্তি 
হাসপািাল, কযখার্ৈ অিোধুতৈক প্রযুতি রর়্ের্ছ, কযখার্ৈ একতট ককন্দ্রী়েভার্ব অবতস্থি, 
সমূ্পর্ণ স্ব়েংতি়ে পরীোগারও রর়্ের্ছ। 

● অিোধুতৈক অিৃিা হাসপািালতট রেৈার্বের্ৈর কো িাো়ে করর্খ 130 একর তবসৃ্তি 
কোম্পার্স ছ়ে বছর্রর ির্ধে তৈতিণি হর়্ের্ছ। 

● অিৃিা হাসপািার্ল একতট তৈর্বতিি সাি িলা গর্বষর্া ভবৈ রর়্ের্ছ যা িািা 
অিৃিাৈন্দি়েী িঠ িারা স্পৈসর করা হর়্ের্ছ। 

● ৈিুৈ সুপার-কস্পশাতলতট অিৃিা হাসপািালতট 500তট শযো তৈর়্ে কার্ শুরু কর্রর্ছ এবং 
আগািী পাাঁচ বছর্র পূর্ণ েিিা়ে কপৌঁছার্ব বর্ল আশা করা হর্চ্ছ। 

● ফতরিাবার্ির কসক্টর 88-এ ৈিুৈ কিগা অিৃিা হাসপািার্লর প্রাের্ৈ একতট কিতডর্কল 
কর্লর্ অবতস্থি হর্ব, যার আ়েিৈ 10 তিতল়েৈ বগণফুট। 

● হাসপািার্ল হাই-কটক, সমূ্পর্ণস্ব়েংতি়ে ককন্দ্রী়ে লোবর্রটতরর পাশাপাতশ ও়োডণ এবং OPD 
রর়্ের্ছ যা করাগী-ককতন্দ্রক। 

সূত্র: Economic Times 

ছতত্তশগড় সরকার রার্র্ে 300তট গ্রািীর্ তশল্প পাকণ স্থাপৈ করর্ব 

ককৈ খবর্র: 

● ছতত্তশগড় সরকার রার্র্ে 300তট গ্রািীর্ তশল্প পাকণ স্থাপর্ৈর ক াষর্া কর্রর্ছ। 
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িূল তবষ়েগুর্লা: 

● গ্রািীর্ তশল্প পাকণ প্রকর্ল্পর লেে গ্রািীর্ অেণৈীতির্ক শতিশালী করা এবং "কগৌোৈ" 
(গবাতি পশুর কগা়োল) একতট র্ীতবকার ককর্ন্দ্র পতরর্ি করা। 

● গান্ধী র়্েন্তী উপলর্ে 2রা অর্ক্টাবর রার্র্ে গ্রািীর্ তশল্প পাকণ প্রকল্প চালু করা হর্ব। 

● এই প্রকর্ল্পর অধীর্ৈ, রার্র্ের প্রেি এই র্ািী়ে পাকণ কার্ের কর্লার কুলগাাঁওর্ি স্থাপৈ 
করা হর্ব, যার ৈাি কিও়ো হর়্ের্ছ গান্ধী গ্রাি। 

● কগৌর্ বৈর্ পর্র্ের িূলে সংর্যার্র্ৈর তভতত্তর্ি বৈ তবভাগ একতট আবাতসক প্রতশের্ ককন্দ্র 
চালু কর্রর্ছ। 

● ভাতিণ কর্ম্পাস্ট বিতরর উর্ের্শে, রার্ে সরকার প্রতি ককতর্ 2 টাকা ির্র কগাবর সংগ্রহ 
করর্ছ। 
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● রার্ে সরকার এই প্রকর্ল্পর অধীর্ৈ পতরকাঠার্িাও বিতর করর্ছ, কযিৈ ইন্টারলতকং, 
তসর্িন্ট/কংতিট রাস্তা, ডরতিটতর, আবাতসক কে, রান্না র, িতহলার্ির স্বতৈভণর 
কগাষ্ঠীগুতলর র্ৈে কশড এবং ভূগভণস্থ কসচ পাইপলাইৈ৷ 

● সরকার এই প্রকর্ল্পর র্ৈে তডতিক্ট তিৈার্রল ফাউর্েশৈ (DMF) িহতবল বেবহার করার 
পতরকল্পৈা করা হর্চ্ছ। 

সূত্র: Economic Times 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: তবজ্ঞাৈ ও প্রযুতি 

কর্িস ওর়্েব কস্পস কটতলর্িার্প বৃহস্পতির ছতব 

ককৈ খবর্র: 

● এই প্রেি বৃহস্পতি গ্রর্হর স্পষ্ট ছতব ধরা পড়ল কর্িস ওর়্েব কস্পস কটতলর্িার্প 
(JWST)। 
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িূল তবষ়েগুর্লা: 

● বৃহস্পতির ঝর্ড়র কগ্রট করড স্পট, উত্তর ও িতের্ কিরুর্ি তরং, অর্রারা এবং অর্রারার 
ছতব এখৈও কিালা ককাৈও ফর্টার্ি স্পষ্টভার্ব কিখা যা়েতৈ। 

● কর্িস ওর়্েব কস্পস কটতলর্িাপ কের্ক প্রাপ্ত তচত্র তবৈোসতট তছল ইৈিার্রড, কযখার্ৈ 
ইৈিার্রড তচত্রগুতল কৃতত্রিভার্ব ৈীল, সািা, সবুর্, হলুি এবং কিলা রর্ের তছল। 

● কর্িস ওর়্েব কস্পস কটতলর্িাপ একতট বৃহৎ ইৈিার্রড কটতলর্িাপ যা িহাতবর্ের 
ইতিহার্সর প্রতিতট পযণা়ে অধে়ের্ৈর র্ৈে তডর্াইৈ করা হর়্ের্ছ। 

● কর্িস ওর়্েব কস্পস কটতলর্িাপতট এিৈভার্ব তডর্াইৈ করা হর়্ের্ছ কয অিীর্ির তির্ক 
িাকার্ি সেি হর্ব কযিৈ প্রেি িহাতবর্ে িার্ির িী ণ িরেনির্ ণের িাধের্ি গতঠি প্রেি 
ছা়োপেগুতল। 

● কর্িস ওর়্েব কস্পস কটতলর্িাপ এখৈও পৃতেবী কের্ক প্রা়ে 1.5 তিতল়েৈ তকর্লাতিটার 
ভ্রির্ করর্ি পার্রতৈ। 

● কর্িস ওর়্েব কস্পস কটতলর্িাপতট আতর়োৈ 5 ECA রর্কর্ট িতের্ আর্িতরকার কিঞ্চ 
গা়োৈা কের্ক উৎর্েপর্ করা হর়্েতছল। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রতিরো 

চাাঁতিপুর্র ভারর্ির VL-SRSAM-এর সফল ফ্লাইট-কটস্ট 

ককৈ খবর্র: 

● তডর্ফন্স তরসাচণ অোে কডর্ভলপর্িন্ট অগণাৈাইর্র্শৈ (DRDO) ভারিী়ে কৈৌবাতহৈী এবং 
কৈৌ যুির্াহার্র্র র্ৈে ভতটণর্কল লঞ্চড শটণ-করঞ্জ সারর্ফস টু এ়োর তিসাইল (VL-
SRSAM) এর সফল ফ্লাইট কটস্ট পতরচালৈা কর্রর্ছ। 
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িূল তবষ়েগুর্লা: 

● ওতড়শা রার্র্ের চাাঁতিপুর উপকূর্ল, VL-SRSAM ফ্লাইট কটস্ট করা হর়্েতছল। 

● ভারিী়ে কৈৌবাতহৈীর র্াহার্র্র উল্লম্বভার্ব উৎর্েপর্র্র েিিা কিখার্ৈার র্ৈে, এতট 
একতট দ্রুি িাৈবতবহীৈ আকাশ লর্েের তবরুর্ি সফলভার্ব চাতলি হর়্েতছল। 

● সিুদ্র-তিতিং লেেগুতল  অকাশপর্ের হুিতকগুতলর ির্ধে রর়্ের্ছ যার কারর্র্ VL-SRSAM 
তডর্াইৈ করা হর়্ের্ছ এবং কাছাকাতছ পতরসর্র পরাতর্ি করার র্ৈে উন্নি করা হর়্ের্ছ। 

● ফ্লাইট কডটা VL-SRSAM এর পরীোিূলক প্রবিণৈ ফ্লাইট রুট এবং পতরসংখোৈ সহ 
গাতড়র কিণেিিা ট্রোক করর্ি বেবহার করা হর্ব। 

● রাডার, ইর্লর্রা-অপতটকোল ট্রোতকং তসর্স্টি (EOTS), এবং ITR, চাাঁতিপুর িারা স্থাতপি 
কটতলর্িতট্র তসর্স্টি সহ কবশ কর়্েকতট করর্ঞ্জর সরঞ্জাি, পরীোিূলক লর্ঞ্চর সি়ে ফ্লাইট 
কডটা করকডণ কর্রর্ছ। 

● VL-SRSAM প্রা়ে 15 তকর্লাতিটার উচ্চিা়ে এবং 40 কের্ক 50 তকর্লাতিটার িূরর্ত্ব উচ্চ-
গতির তবিাৈ লেেবস্তুর্ি আ াি করার র্ৈে বিতর করা হর়্ের্ছ। 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 

● অস্ত্র কেপর্াস্ত্র, একতট বা়ুে কের্ক আকার্শ-এ়োর কেপর্াস্ত্র যার পতরসীিা তভরু্ে়োল 
করর্ঞ্জর বাইর্র, অর্স্ত্রর ৈকশার অৈুর্প্ররর্া তহর্সর্ব কার্ কর্র। 

● কেপর্ার্স্ত্রর ককৌতর্ক কবগ এবং উচ্চিা তৈ়েন্ত্রর্ করার র্ৈে থ্রাস্ট তিক পতরবিণৈ করার 
র্ৈে িার ইতঞ্জর্ৈর েিিা উন্নি করর্ি VL-থ্রাস্ট SRSAM-এর কভক্টতরং তসর্স্টি 
গুরুত্বপূর্ণ হর্ব। 

● VL-SRSAM একতট কোতৈস্টার তসর্স্টি, এতটর্ক কসই উর্ের্শে তবর্শষভার্ব বিতর করা 
বতগ কের্ক সংরের্ এবং বেবহার করার অৈুিতি কি়ে। 

সূত্র: The Hindu 
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