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Daily Current Affairs 26th August  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

প্রথমবাররর মরিা, ভারি 2022 সারের তিরসম্বর পর্ণন্ত G20 এর সভাপতিত্ব গ্রহর্ কররব 

ককন খবরর: 

● ভারি 2023 সারে  G20  গ্রুরপর কেযারমযান তহরসরব দাতযত্ব পােন কররব এবং ককন্দ্রীয 
মতিসভা  G20  সতেবােয এবং িার সারথ থাকা সংস্থাগুতের প্রতিষ্ঠার অনুরমাদন 
তদরযরে।

 

মূে তবষযগুরো: 
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● 2022 সারের 1 ো  তিরসম্বর কথরক 2023 সারের 30 কে নরভম্বর পর্ণন্ত ভারি G20 -
এর কেযারমযান তহরসরব দাতযত্ব পােন কররব। পররর বের ভাররি G20  সরেেন 
অনুতষ্ঠি হরব। 

● G20  হরে ইউররাপীয ইউতনযন, তবশ্ববযাংক এবং আন্তর্ণাতিক মুদ্রা িহতবেসহ 19তি 
কদরের একতি তিরেিাো কর্াি। 

● G20 কদেগুতের অংেীদাতরত্ব তবশ্ববযাপী GDP-র 80% এর কবতে, তবশ্ব বাতর্রর্যর 75% 
এবং তবশ্ব র্নসংখযার 60% এর কবতে। 

● একতি মিী পর্ণারযর ক ারাম, G20 উন্নি ও উন্নযনেীে উভয অথণনীতির সহাযিায G7 
দ্বারা তিতর করা হরযতেে। 

● 1999 সাে কথরক, G20 অথণমিী এবং ককন্দ্রীয বযাংরকর গভনণররদর একতিি করররে। 
● 2008 সারের আতথণক সঙ্করির সময একতি নিুন রার্ননতিক ঐকমরিযর প্ররযার্নীযিা 
উপেতি করার  রে বেরর একবার G20 কদেগুতের কনিারদর একতি তবঠক আরযার্রনর 
তসদ্ধান্ত কনওযা হরযতেে। 

● বেরর দুবার, তবশ্ববযাংক এবং আন্তর্ণাতিক মুদ্রা িহতবরের প্রতিতনতিরা ককন্দ্রীয বযাংরকর 
গভনণর এবং G20 কদেগুরোর অথণমিীরদর তবঠরক কর্াগ কদন। 

● আরর্ণতিনা, অরেতেযা, ব্রাতর্ে, কানািা, েীন, ইউররাপীয ইউতনযন, ফ্রান্স, র্ামণাতন, 
ভারি, ইরদারনতেযা, ইিাতে, কমতিরকা, রাতেযা, কসৌতদ আরব, দতির্ আতফ্রকা, দতির্ 
ককাতরযা, িুরস্ক, রু্ক্তরার্য এবং মাতকণন রু্ক্তরাষ্ট্র সকরেই G20 এর সদসয। 

সূি: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয 

2025 সারের মরিয ভাররি 1.8 েি তকরোতমিার হাইওরয এবং 1.2 েি তকরোতমিার 
করেোইন থাকরব 

ককন খবরর: 
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● বযাঙ্ক অ  আরমতরকা তসতকউতরতির্ ইতিযার একতি তররপািণ অনুসারর, ভাররি 2025 
সারের মরিয 1.8 েি তকরোতমিার হাইওরয এবং 1.2 েি তকরোতমিার করেোইন 
থাকরব বরে অনুমান করা হরযরে।

 

মূে তবষযগুরো: 

● বযাঙ্ক অ  আরমতরকা তসতকউতরতির্ ইতিযার দ্বারা উপস্থাতপি নিুন তররপািণ অনুসারর, 
ভাররি সমস্ত র্ািীয মহাসড়রকর তদর্ঘণয প্রায 1.8 েি তকরোতমিারর কপৌঁেরব বরে 
অনুমান করা হরযরে, র্তদ ভারি কার্ োতেরয র্ায িরব 2025 সারের মরিয 1.2 েি 
তকরোতমিার করেোইন স্থাপরনর েিযমািা ররযরে।  

● 1950 কথরক 2015 সারের মরিয, ভাররি 4000 তকরোতমিার নিুন র্ািীয মহাসড়ক 
তিতর করা হরযতেে, র্া 2015 সারে 77,000 তকরোতমিার কথরক কবরড়রে। 

● বযাঙ্ক অ  আরমতরকা তসতকউতরতির্ ইতিযার দ্বারা উপস্থাতপি একতি নিুন তররপািণ 
অনুসারর, 2025 সারের মরিয 1.8 েি তকরোতমিার হাইওরযরি কপৌঁোরনার েিয বিণমান 
তদরর্ঘণযর তদ্বগুরর্রও কবতে। 

● 1950 সারে, ভাররি করেওরয কনিওযাকণ তেে মাি 10,000 তকতম করে োইন র্া 2015 
সাে নাগাদ 63,000 তকরোতমিারর উন্নীি হরযরে। 
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● বযাঙ্ক অ  আরমতরকা তসতকউতরতির্ ইতিযার র্মা কদওযা সবণরেষ তররপািণ অনুসারর,2025 
সারের মরিয করেোইরনর তদর্ঘণয 1.2 েি তকরোতমিারর কপৌঁোরনার কথা। 

সূি: Livemint 

কমাহাতেরি কহাতম ভাবা কযান্সার হাসপািারের উরদ্বািন কররেন প্রিানমিী কমাদী 

ককন খবরর: 

● েণ্ডীগরড়র কমাহাতের মুল্লানপুরর প্রিানমিী নররন্দ্র কমাতদ 300 ের্যার কহাতম ভাবা কযান্সার 
হাসপািাে ও গরবষর্া ককরন্দ্রর উরদ্বািন কররেন।

 

মূে তবষযগুরো: 

● কহাতম ভাবা কযান্সার হাসপািাে এবং গরবষর্া ককন্দ্রতি িািা কমরমাতরযাে কসিার দ্বারা 660 
ককাতি িাকারও কবতে বযরয তনতমণি হরযরে র্া পারমার্তবক েতক্ত তবভারগর অিীরন একতি 
সহাযক প্রতিষ্ঠান। 

● ভাররি সব িররনর কযান্সাররর তনরাময তনতিি করার র্নয হাসপািােতি অিযািুতনক 
সুতবিার সারথ সতিি র্ার মরিয ররযরে মযাগরনতিক কররর্ানযান্স ইরমতর্ং (MRI), 
মযারমাগ্রাত , তিতর্িাে করতিওগ্রাত  এবং ব্রযাতকরথরাতপ। 
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● ভারি সরকার কদরে 1.50 েি স্বাস্থয ও সুস্থিা ককন্দ্র কখাোর পতরকল্পনা করররে এবং 
বিণমারন 1.50 েরির মরিয 1.25 েি ককরন্দ্র কার্ শুরু করররে। 

● ভারি সরকার কদরে পযারারমতিক এবং িাক্তাররর সংখযা বাড়ারনার র্নয প্রতিতি েহরর 
একতি কমতিরকে করের্ তনতিি করার র্নয কার্ করররে। 

সূি: Indian Express 

BioAsia 2023 এর 20 িম সংস্করর্ 24-26 ক ব্রুযাতর তনিণাতরি হরযরে 

ককন খবরর: 

● BioAsia 2023-এর 20 িম সংস্করর্ কিরেঙ্গানা সরকার 24-26 ক ব্রুযাতর, 2023 
িাতররখ র্ীবন তবজ্ঞান এবং স্বাস্থয প্ররু্তক্তর র্নয BioAsia 2023 ফ্ল্যাগতেপ ইরভি দ্বারা 
কহাস্ট কররব।

 

মূে তবষযগুরো: 

● BioAsia 2023-এর কোরগা এবং তথম হে "Moving for One: Shaping the Next 
Generation of Humanized Healthcare"। 
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● হাযদ্রাবাদ গি দুই দেক িরর তবরশ্বর র্নয একতি গুরুত্বপূর্ণ ককন্দ্র, কসইসারথ ভাররি 
স্বাস্থযরসবা ও র্ীবন তবজ্ঞারনর ককন্দ্র এবং কসখারন BioAsia 2023 অনুতষ্ঠি হরব। 

● হাযদ্রাবাদ েহরতি COVID-19 মহামারী েোকােীন ভযাকতসন প্রদারন সহাযক ভূতমকা 
পােন করর িার খযাতি বাতড়রযরে, র্া সমগ্র তবশ্বরক তিকা তদরি সাহার্য করররে এবং 
বিণমারন হাযদ্রাবারদ BioAsia 2023 ইরভরির আরযার্ন করা হরে। 

● ওযান কহেরথর আন্তঃতবষযক তথম, স্বাস্থযরসবারি তবতিি প্ররু্তক্ত এবং সকরের র্নয 
স্বাস্থযরসবার অযারিস এবং সামথণয তনরয আরোেনা করা, BioAsia 2023 এর মূে েিয। 

● BioAsia 2023 ইরভরি একতি স্টািণ-আপ কোরকসও ররযরে, কর্খারন সারা তবশ্ব কথরক 
100 তিরও কবতে তনবণাতেি স্বাস্থয-প্ররু্তক্ত উরদযাক্তারা র্রুতর তেতকৎসা সমসযাগুতের র্নয 
িারদর রু্গান্তকারী সমািান উপস্থাপন কররি পারর। 

● BioAsia 2022 প্রায 70তি কদরের প্রায 37,500 র্ন অংেগ্রহর্কারীর ভােুণযাে উপতস্থতির 
সারথ অনুতষ্ঠি হরব। 

সূি: Economic Times 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

উত্তরপ্ররদরের মুখযমিী কর্াগীর সরকার েখনউরি কদরের প্রথম নাইি সা াতর স্থাপন কররব 

ককন খবরর: 

● মুখযমিী কর্াগী আতদিযনারথর সভাপতিরত্ব মতিসভার তবঠরক রার্িানী েখনউরি কদরের 
প্রথম নাইি সা াতর শুরু করার র্নয উত্তরপ্ররদে পর্ণিন দ িররর প্রস্তারব অনুরমাদন 
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কদওযা হরযরে।

 

মূে তবষযগুরো: 

● তসঙ্গাপুরর অবতস্থি তবরশ্বর প্রথম নাইি সা াতরর আদরে, েখনউরি এই নাইি সা াতরতি 
কুকরাইে বনাঞ্চরে 2027.46 কহক্টর এোকা রু্রড় 350 একর র্তমরি স্থাপন করা হরব। 

● এই প্রকরল্পর আওিায তসঙ্গাপুররর আদরে 150 একর র্াযগায একতি রু্ওেতর্কযাে 
পাকণও তনমণার্ করা হরব। 

● এতি কদরের প্রথম নাইি সা াতর, বিণমারন কদরে 13তি ওরপন কি সা াতর ররযরে, িরব 
এর একতিও নাইি সা াতর নয। 

● এই প্রকরল্পর অিীরন, নাইি সা াতরর প্ররবেদ্বার হরব র্মকারো এবং আকষণর্ীয, কর্খারন 
ইিারতপ্ররিেন কসিার এবং বািারফ্ল্াই ইিারতপ্ররিেন কসিারও তিতর করা হরব। 

● এই প্রকরল্পর আওিায 75 একর র্তমরি কেপািণ সা াতর, 60 একর র্তমরি তবযার 
সা াতর এবং 75 একর র্তমরি িাইগার সা াতর তনমণারর্র পতরকল্পনাও অন্তভুণক্ত করা 
হরযরে। 

● তবশ্বমারনর সুরর্াগ-সুতবিাগুতের মরিয ররযরে নাইি সা াতর সহ কেন রাইি এবং স্থানীয 
গাইিরদর সারথ তর্প রাইি। 
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● পাকণতিরক আরও আকষণর্ীয কররি সরকার কযারনাতপ ওযাক, কযাতপং কার্ণক্রম, মাউরিন 
বাইক েযাক, ওযাে ক্লাইতম্বং, তে িপ কররস্তারাাঁ, একতি প্রকৃতির কেইে এবং একতি  ুি 
ককারিণর মরিা সুতবিার উন্নযন অন্তভুণক্ত করা হরযরে। 

সূি: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: তবজ্ঞান ও প্ররু্তক্ত 

IIT গুযাহাতি তেতনর তবকল্প "র্াইতেিে" তিতরর প্ররু্তক্ত তিতর করররে 

ককন খবরর: 

● IIT গুযাহাতির গরবষকরা একতি গাাঁর্ন প্রতক্রযা তিতর করররেন র্া আল্ট্রাসাউি বযবহার 
করর তনরাপরদ আরখর বযাগাস কথরক র্াইতেিে তিতর করর, র্া আখ কপষার একতি 
উপর্াি। 

 

মূে তবষযগুরো: 

● এই পদ্ধতিতি রাসাযতনক সংরেষরর্র কমণিম সীমাবদ্ধিা এবং প্রেতেি গাাঁর্রন সময 
বযবিান দূর কররব। 
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● IIT গুযাহাতির গরবষকরদর দ্বারা গাাঁর্ন প্রতক্রযা েোকােীন আল্ট্রাসাউরির বযবহার 
শুিুমাি গাাঁর্ন সমযরক 15 র্ঘিা কতমরয কদযতন বরং পরর্যর  েন প্রায 20% বাতড়রযরে। 

● র্াইতেিে তিতরর উদ্ভাবনী প্ররু্তক্ত তনরাপদ তবকল্প তমতির বযবহার বৃতদ্ধর তদরক পতরোতেি 
করররে কারর্ িাযারবতিস এবং সািারর্ স্বারস্থয আক্রান্ত বযতক্তরদর উপর সাদা তেতনর 
(সুরক্রার্) কনতিবােক প্রভাব সপরকণ সরেিনিা বৃতদ্ধ কপরযরে। 

● তেল্পগিভারব র্াইতেিে তিতর কররি, কাঠ কথরক প্রাপ্ত একতি মূেযবান রাসাযতনক তি-
র্াইরোসরক অিযন্ত উচ্চ িাপমািা এবং োরপ তনরকে অনুর্ঘিক তদরয প্রতক্রযা করা হয, 
র্া প্রতক্রযাতিরক অিযন্ত েতক্ত-তনতবড় করর কিারে। 

● IIT গুযাহাতির গরবষকরদর দ্বারা বযবহৃি গাাঁর্ন প্রতক্রযাতি উদ্ভাবনী নয, অরনক ভারিীয 
পতরবার দুিরক দইরি রূপান্তর কররি গাাঁর্ন প্রতক্রযা বযবহার করর। 

● গাাঁর্রন, বযাকরিতরযা এবং খাতমর সহ তবতভন্ন িররর্র র্ীবারু্ একতি উপাদানরক অনযতিরি 
রূপান্তর কররি বযবহৃি হয। 

● এই প্রতক্রযায, IIT গুযাহাতির গরবষকরা প্রথরম আরখর বযাগাস তনরু্ক্ত কররতেরেন, র্া 
আরখর রস আহররর্র পরর অবতেি আাঁেরু্ক্ত বর্ণয পর্য। 

● IIT গুযাহাতির গরবষকরা একতি নিুন গাাঁর্ন ককৌেে বযবহার করররেন, র্া র্াইতেিরের 
র্ীবারু্-প্রররাতেি সংরেষর্রক ত্বরাতিি কররি আল্ট্রারসাতনক িরঙ্গ বযবহার করর। 

সূি: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ বযতক্তত্ব 

17 বের বযসী পাইেি মযাক রাদারর ািণ একক ফ্ল্াইরির র্নয তবশ্ব করকিণ গরড়রেন৷ 

ককন খবরর: 

● মযাক রাদারর ািণ, একর্ন 17 বের বযসী পাইেি, বুেরগতরযারি অবিররর্র পর তবরশ্বর 
সবণকতনষ্ঠ বযতক্ত তহরসরব একতি কোি তবমারন একা উরড়রেন। 
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মূে তবষযগুরো: 

● মযাক রাদারর ািণ, একর্ন কবেতর্যান-তব্রতিে তদ্বি নাগতরক, বুেরগতরযার রার্িানী 
কসাত যার পতিরম একতি এযারতেরপ অবিরর্ কররন এবং এই ফ্ল্াইরির মািযরম তিতন 
দুতি তগরনস ওযার্ল্ণ করকিণ কররন। 

● রাদারর ািণ তবরশ্বর সবণকতনষ্ঠ বযতক্ত তর্তন একা উরড়তেরেন, কসইসারথ মাইরক্রাোইি কেরন 
পৃতথবী প্রদতির্কারী সবণকতনষ্ঠ বযতক্ত। 

● মযাক রাদারর ািণ িার র্ািা শুরু কররতেরেন 23কে মােণ, রাদারর ািণ এই র্ািায পাাঁেতি 
মহারদরের 52 তি কদরে উরড় এরসতেরেন। 

● মযাক রাদারর ািণ িার ভ্রমর্কারে দুবার তবষুবররখা অতিক্রম করররেন। 

● মযাক রাদারর ািণ আতফ্রকা এবং উপসাগরীয অঞ্চরের মিয তদরয ভারি, েীন, দতির্ 
ককাতরযা এবং র্াপান ভ্রমর্ করররেন। 

● মযাক রাদারর ািণ উত্তর প্রোন্ত মহাসাগর পাতড় তদরয কবতরং কেইরির কারে একতি 
আরেয দ্বীরপ বািারস 10 তনরবতেন্ন র্ঘিা কািারনার পর অবিরর্ কররন। 
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সূি: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার 

প্রাক্তন র্ামণান েযারন্সের অযারেো মারকণে ইউরনরস্কা োতন্ত পুরস্কার 2022 তর্রিরেন৷ 

ককন খবরর: 

● "অতভবাসীরদর স্বাগি র্ানারি িার প্ররেিার" স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাক্তন র্ামণান েযারন্সের 
অযারেো মারকণেরক ইউরনরস্কা োতন্ত পুরস্কার 2022 কদওযা হরযরে৷ 

 

মূে তবষযগুরো: 

● 2015 সারে েরর্াথণীরা ইউররারপ আসরি শুরু কররে, মারকণে বরেতেরেন কর্ র্ামণানরা "বীর 
েযার ন দাস" বা "আমরা এতি কররি পাতর" এবং িার কদরের সীমানা খুরে তদরযতেরেন। 

● আররা র্নসািারর্ এবং রির্েীে দরের সমথণন পাওযার পর, সারবক র্ামণান েযারন্সের 
অযারেো মারকণে িার অতভবাসন-পন্থী অবস্থারন ত রর কর্রি বািয হন। 

● 2015 সারে তসতরযা, ইরাক, আ গাতনস্তান এবং ইতরতিযা কথরক 1.2 তমতেযরনরও কবতে 
েরর্াথণী গ্রহর্ করার র্নয িার সাহসী পদরিপ প্রতিতি একক সদরসযর প্রেংসা তর্রিরে। 
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● ক তেি হা উরযি-কবারগন-ইউরনরস্কা োতন্ত পুরস্কার হে পুরস্কাররর আনুষ্ঠাতনক নাম, র্া 
আইভতর ককারস্টর প্রাক্তন কনিারক সোতনি করর। 

● 1989 সাে কথরক, এতি বযতক্ত, কগাষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানরক প্রতিবের কদওযা হয র্ারা অগ্রগতি, 
িদন্ত বা োতন্তর র্নয উরদ্ধণ এবং িার বাইরর েরে কগরেন। 

● একতি স্বর্ণপদক, তবশ্ব োতন্তর র্নয একতি তিরোমা এবং $150,000 এর একতি কেক 
তবর্যীরক কদওযা হয৷ 

সূি: Times of India 
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