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Daily Current Affairs 03rd October  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

কার্াখাস্তানের রার্ধােীর োম েূর-সুলিাে থেনক বদনল আস্তাো করা হন়েনে 

থকে সংবাদ তিনরাোনম: 

● কার্াখাস্তানের থেতসনেন্ট কাতসম-থর্ামার্ণ থর্াকান়েভ কার্াখাস্তানের রার্ধােী েুর সুলিানের োম 
পতরবিণে কনর আস্তাো থরনখনেে।

 

মূল তবষ়েসমূহ: 

● কার্াখস্তানের রাষ্ট্রপতির সবণনিষ পদনেনপ িার পূবণসূতরর উত্তরাতধকানরর সানে সম্পকণ তেন্ন করার 
র্েয, রাষ্ট্রপতির থম়োদ সীতমি করার র্েয এবং মধয এিী়ে থদনির রার্ধােীর পুরানো োমতর্ তিতরন়ে 
থদও়োর র্েয একতর্ আইে স্বােতরি হন়েনে। 

● তবদা়েী রাষ্ট্রপতি েুরসুলিাে োর্ারবান়েনভর সম্মানে 2019 সানলর মার্ণ মানস কার্াখাস্তানের রার্ধােীর 
োমকরর্ করা হ়ে েূর-সুলিাে। 

● কার্াখাস্তানের রার্ধােী  আস্তাো বা েূর সুলিাে থদনির তিিী়ে বৃহত্তম িহর। 
● আস্তাো িহরতর্ আকনমালা েনদি িারা র্ারতদক থেনক থবতিি, িনব েিাসতেকভানব এতর্ একতর্ 

পৃেক থিোনরল িহনরর মর্ণাদা থপন়েনে। 
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● আস্তাো 1961 সাল পর্ণন্ত থসাতভন়েি ইউতে়েনের সম়ে আকনমালার োনমও পতরতর্ি তেল এবং 
িারপনর 1990 সাল পর্ণন্ত থসতলনোগ্রাদ োনম পতরতর্ি তেল। 

● কার্াখাস্তানের স্বাধীেিার পর, আস্তাো 1998 সাল পর্ণন্ত আকনমালা োনম পতরতর্ি তেল। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািী়ে 

ভারিী়ে গ্রাহকনদর র্েয 'কাবণে কযালকুনলর্র' র্ালু করনব মাস্টারকােণ 

থকে সংবাদ তিনরাোনম: 

● কাবণে কযালকুনলর্র ববতিিযগুতল মাস্টারকােণ িারা র্ালু করা হনব, এতর্ একতর্ তবশ্ববযাপী থপনমন্ট এবং 
েরু্তি সংস্থা। 

 

 

মূল তবষ়েসমূহ: 

● মাস্টারকােণ কাবণে কযালকুনলর্র, র্া 2021 সানল র্ালু করা হন়েতেল এবং এখে এতর্ 25তর্রও থবতি 
থদনি বযবহৃি হ়ে, সুইতেি তিেনর্ক েকংন়ের সানে অংিীদাতরনত্ব বিতর করা হন়েতেল। 

● কাবণে কযালকুনলর্র ট্র্যাতকং রু্লতর্ বযাতকং অংিীদারনদর িারা িানদর ওন়েবসাইর্ বা থমাবাইল 
অযাতিনকিেগুতলনি এমনবে করা হনি পানর৷ 
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● কাবণে কযালকুনলর্র ট্র্যাকার তবতভন্ন বয়ে তবভানের র্েয এক মানসর মূনলযর কাবণে িুর্তেন্ট থের্া ের্ো 
করনি পানর। 

● পতরনবিেি েভাব সম্পনকণ িেয এবং পতরসংখযানে অযানেস কাবণে কযালকুনলর্নরর আনরকতর্ 
উপাদাে। 

● থভািারা কাবণে কযালকুনলর্র, একতর্ কাস্টমাইর্নর্ােয কাবণে িুর্তেন্ট ট্র্যাকার বযবহার কনর এক 
মানস তবতভন্ন বযন়ের তবভাে রু্ন়ে কাবণে পদতর্নের সামতগ্রক েভানবর একতর্ ওভারতভউ থপনি পানরে। 

সূত্র: Livemint 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

তদতি িীিকালীে কমণ পতরকল্পো 

থকে সংবাদ তিনরাোনম: 

● তদতি সরকার বা়ুে দূষর্ থমাকানবলা়ে একতর্ িীিকালীে কমণ পতরকল্পো উনমার্ে কনরনে।

 

মূল তবষ়েসমূহ: 

● 15-দিা তদতি িীিকালীে কমণপতরকল্পোর মাধযনম র্ািী়ে রার্ধােীর বািানসর গুর্েি মাে উন্নি করা 
হনব। 

● এই থকৌিলতর্ আইআইতর্ কােপুনরর সানে একতর্ তেতদণি সমন়ের মনধয দূষনর্র পতরমার্ এবং এর 
উৎস সম্পনকণ একতর্ েনবষর্া র্ালানোর র্েয কার্ করনব। 
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● এই পতরকল্পো অেুসানর, থর্ সমস্ত কৃষক িসনলর ধ্বংসাবনিষ থপা়োনোর তবপরীনি িসনলর কানে 
বান়ো তেকনম্পার্ার থে করনি পেন্দ কনরে িারা তবোমূনলয এতর্ পানবে। 

● তদতি উইন্টার অযাকিে িযানের অধীনে, দূষর্ তে়েন্ত্রর্ (PUC) িংসাপত্ররু্ি র্ােবাহেগুতল 10 বেনরর 
থবতি পুরানো তেনর্ল র্ােবাহে এবং 15 বেনরর থবতি পুরানো থপনট্র্াল র্ােবাহেগুতলর র্েয মূলযা়েে 
করা হনব। 

● এই কমণসূতর্ অেুসানর, পতরনবি তমত্র তহসানব তেবতিি থস্বচ্ছানসবীরা পতরনবি সংরেনর্র ের্ানরর 
সানে র্ত়েি োকনবে। 

● তদতি িীিকালীে কমণপতরকল্পো়ে োত়ের দূষর্ কমানোর র্েয থবতি োত়ে  র্লার্ল রু্ি রাস্তাগুতলর র্েয 
তবকল্প রুর্ বিতর করার আহ্বাে র্াোনো হন়েনে। 

● আিিবাতর্ তবনফারনর্র সমূ্পর্ণ তেনষধাজ্ঞার পািাপাতি, পতরকল্পোতর্ আিিবাতর্ উৎপাদে, সংরের্, 
তবিরর্ এবং তবক্র়েনকও তেতষদ্ধ কনর। 

● তদতি সরকার 13তর্ এলাকানক দূষনর্র হর্স্পর্ তহনসনব থবনে তেন়েনে এবং এই এলাকাগুতলনক 
সতক্র়েভানব ের্রদাতরর পািাপাতি তবনিষ মনোনর্াে থদও়ো হনব। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুগ্রানম বিতর হনব তবনশ্বর সবনর্ন়ে ব়ে সািাতর পাকণ 

থকে সংবাদ তিনরাোনম: 
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● হতর়োোর গুরুগ্রাম এবং েুহ থর্লার আরাবিী পবণিমালা়ে ো়ে 10,000 একর র্া়েোর মনধয তবনশ্বর 
বৃহত্তম সািাতর পাকণতর্ স্থাপে করা হনব।

 

মূল তবষ়েসমূহ: 

● বিণমানে আতিকার বাইনরর বৃহত্তম তকউনরনর্ে সািাতর পাকণতর্ িারর্াহনি রন়েনে, র্া 2022 সানলর 
থিব্রু়োতরনি ো়ে দুই হার্ার একর এলাকা তেন়ে থখালা হন়েতেল। 

● এই েকল্পতর্ হনব তবনশ্বর সবনর্ন়ে ব়ে েকল্প, েস্তাতবি পতরকল্পো়ে একতর্ ব়ে সনপণন্টাতর়োম, 
এতভ়োতর/বােণ পাকণ, ব়ে তব়োনলর র্েয র্ারতর্ থর্াে, িৃর্নভার্ীনদর র্েয একতর্ ব়ে এলাকা, তবনদিী 
োর্ী এবং পাতখনদর র্েয একতর্ এলাকা অন্তভুণি োকনব। 

● র্ঙ্গল সািাতর েকল্প বাস্তবা়েনের পনর, NCR-এ পর্ণর্ে একতর্ ব়ে উৎসাহ পানব এবং স্থােী়ে 
মােুষনদর র্েয কমণসংস্থানের সুনর্াে বিতর হনব। 

● হতর়োোর র্ঙ্গল সািাতর েকল্পতর্ ভারি সরকার এবং হতর়োো সরকানরর পতরনবি, বে ও র্লবা়ুে 
পতরবিণে মন্ত্রনকর থর্ৌে েকল্প হনব। 

● আরাবিী পবণিমালা একতর্ সাংসৃ্কতিক ঐতিহযবাহী স্থাে, থর্খানে অনেক ের্াতির পাতখ, বেয োর্ী, 
ের্াপতি ইিযাতদ রন়েনে। 

● কন়েক বের আনে পতরর্াতলি একতর্ সমীো অেুসানর, আরাবিী পবণিমালা়ে 180তর্ ের্াতির পাতখ, 
স্তেযপা়েী োর্ী, 15তর্ ের্াতির স্তেযপা়েী োর্ী, বেযোর্ী, 29তর্ ের্াতির সরীসৃপ এবং 57তর্ ের্াতির 
র্নল র্ীবন্ত োর্ী এবং ের্াপতি রন়েনে। 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
  
 
 
 

সূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: তবজ্ঞাে ও েরু্তি 

5G লঞ্চ 

থকে সংবাদ তিনরাোনম: 

● 2022 সানলর 1লা অনটাবর , েধােমন্ত্রী েনরন্দ্র থমাতদ অতি-উচ্চ-েতির থমাবাইল ইন্টারনেনর্র রু্নের 
সূর্ো কনর আেুষ্ঠাতেকভানব থদনির 5G পতরনষবা র্ালু করনলে।

 

মূল তবষ়েসমূহ: 

● 1G, 2G, 3G, এবং 4G থের্ও়োনকণর পনর, 5G হল থমাবাইল থের্ও়োনকণর পরবিণী ের্ম এবং এতর্ 
একতর্ েিুে থলাবাল ও়েযারনলস স্টযান্ডােণ। 

● 5G একতর্ েিুে ধরনর্র থের্ও়োকণ থমতিে, র্া বস্তু এবং সরঞ্জাম সহ ো়ে সব তকেুনক সংরু্ি করার 
উনেনিয করা হন়েনে। 

● ভারনির মনি, 5G, ক্লাউে, ইন্টারনের্ অি তেংস (IoT) এবং থের্া অযাোতলতর্ে সহ থবি কন়েকতর্ 
গ্রাউন্ড থেতকং েরু্তি, তবসৃ্তি স্টার্ণ-আপ সম্প্রদান়ের সানে সুনর্াে বিতর করনি পানর, েিুে তভস্তা 
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খুলনি পানর এবং তেতর্র্াল বযস্তিানক িীে ও িতিিালী করনি পানর। েযািোল তেতর্র্াল 
কতমউতেনকিে পতলতস 2018, র্া 5G এর গুরুত্ব িুনল ধনর। 

● েধােমন্ত্রীর মনি, ভারি একবানর র্ারতর্ তদনক র্ারতর্ স্তনের উপর দৃতি তেবদ্ধ কনরনে, র্ার মনধয 
রন়েনে- 

➢ েযানর্র্/তেভাইস খরর্। 
➢ তেতর্র্াল সংনর্াে। 
➢ থের্া খরর্। 
➢ "তেতর্র্াল িাস্টণ" ধারর্া। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার 

ভারিী়ে মতহলা অতধকার কমণী সৃতস্ট বেী 'থর্ঞ্জনমকার' পুরস্কার তর্নিনেে 

থকে সংবাদ তিনরাোনম: 

● র্ামণাতের বনে আন়োতর্ি এক অেুষ্ঠানে র্াতিসংনের SDGs (ইউোইনর্ে থেিেস সাসনর্ইনেবল 
থেনভলপনমন্ট থোলস) অযাকিে অযাও়োনেণ ভারনির মতহলা অতধকার কমণী সৃতি বতেনক 'থর্ঞ্জনমকার' 
পুরস্কার থদও়ো হন়েনে। 
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মূল তবষ়েসমূহ: 

● তলঙ্গ-তভতত্তক সতহংসিা এবং অসমিা সম্পনকণ সনর্িেিা বা়োনি সৃতি বতের েনর্িানক স্বীকৃতি 
থদও়োর লনেয এই পুরস্কার থদও়ো হন়েনে। 

● সৃতি বেী, একর্ে তবপর্েকারী োরী অতধকার কমণী এবং ক্রসনবা মাইলস আনন্দালনের েতিষ্ঠািা, 
কেযাকুমারী থেনক কাশ্মীর পর্ণন্ত 12তর্ ভারিী়ে রানর্যর মধয তদন়ে 3,800 তকনলাতমর্ার পে পাত়ে 
থদে। 

● িার র্াত্রার সম়ে, সৃতি বতে িাতমলো়ুে, অন্ধ্র েনদি, থিনলঙ্গাো, কর্ণার্ক, মহারাষ্ট্র, মধযেনদি, 
রার্স্থাে, উত্তর েনদি, তদতি, হতর়োো, পাঞ্জাব এবং র্মু্ম ও কাশ্মীর রার্যগুতল অতিক্রম কনরনেে। 

● সৃতি বতে কিৃণক মতহলানদর তেরাপত্তার উপর দৃতি তেবদ্ধ করা 100 তর্রও থবতি কমণিালা আন়োর্ে 
করা হন়েনে, র্ার লেয মতহলানদর েতি সতহংসিার কারর্ এবং মতহলানদর েমিা়েনের বযবস্থা 
সম্পনকণ আনলাকপাি করা। 
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● র্াতিসংনের SDG অযাকিে অযাও়োেণস অেুষ্ঠােতর্ র্েের্ এবং উনদযােগুতল উদর্াপে কনর র্া 
েতিতদে মােুষনক একতত্রি কনর, অেুোতর্ি কনর এবং সংরু্ি কনর, েমার্ কনর থর্ আমানদর 
েনিযনকরই রূপান্তরমূলক পদনেপ থেও়োর েমিা রন়েনে। 

● 150তর্ থদনির 3,000তর্রও থবতি আনবদনের মধয থেনক র্াতিসংনের SDG অযাকিে অযাও়োনেণর 
রূ়্োন্ত োেণীনদর তেবণার্ে করা হন়েতেল এবং 2022 সানলর 27থি থসনেম্বর একতর্ লাইভ ইনভনন্টর 
সম়ে তবর়্েীনদর থোষর্া করা হন়েতেল। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ তদবস 

NPS তদবস 

থকে সংবাদ তিনরাোনম: 

● থপেিে িান্ড থরগুনলর্তর অযান্ড থেনভলপনমন্ট অেতরতর্ (PFRDA) িারা 'আর্াতদ কা অমৃি মনহাৎসব'-
এর অধীনে একতর্ ের্ার শুরু হন়েনে, র্ার অধীনে 1লা অনটাবর 2022 র্ািী়ে থপেিে তসনস্টম 
তদবস (NPS তদবস) তহসানব পাতলি হ়ে। 

 

মূল তবষ়েসমূহ: 

● NPS তদবসনক PFRDA িার থসািযাল তমতে়ো িযার্িনমণ #npsdiwas হযাির্যাে তদন়ে ের্ার কনরনে। 
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● সরকানরর লেয একতর্ তেতিি 'তবোমূনলয' অবসনরর র্েয NPS তদবনসর মাধযনম থপেিে এবং 
অবসর পতরকল্পো ের্ার করা। 

● NPS তদবনসর উনেিয হল র্েসাধারনর্র মনধয থপেিে েকল্প সম্পনকণ সনর্িেিা েত়েন়ে থদও়ো। 

● থপেিে িান্ড থরগুনলর্তর অযান্ড থেনভলপনমন্ট অেতরতর্ হল ভারনি থপেিনের সামতগ্রক িত্ত্বাবধাে 
এবং তে়েন্ত্রনর্র র্েয ভারি সরকানরর অেণ মন্ত্রনকর এখতি়োনরর অধীনে তে়েন্ত্রক সংস্থা। 

● থপেিে িান্ড থরগুনলর্তর অযান্ড থেনভলপনমন্ট অেতরতর্ অযাট 2013 সানলর 19 থি থসনেম্বর পাস 
করা হন়েতেল এবং 2014 সানলর 1 লা থিব্রু়োতর থোষর্া করা হন়েতেল। 

সূত্র: PIB 

আন্তর্ণাতিক ব়েস্ক বযতি তদবস 1লা অনটাবর উদর্াপে করা হ়ে 

থকে সংবাদ তিনরাোনম: 

● 1 লা অনটাবর তদেতর্নক আন্তর্ণাতিক েবীর্ তদবস তহনসনব পালে করা হ়ে। 

 

মূল তবষ়েসমূহ: 

● েবীর্ বযতিনদর অবদােনক সম্মাে র্াোনি এবং িানদর সমসযার মুনখামুতখ হও়োর লনেয র্াতিসংনের 
সাধারর্ পতরষদ তদবসতর্ শুরু কনরতেল। 
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● 2022 সানলর র্েয র্াতিসংনের আন্তর্ণাতিক ব়েস্ক বযতি তদবনসর তেম হল "The Resilience of 
Older Persons in a Changing World"। 

● তেমতর্ তেউই়েকণ, থর্নেভা এবং তভন়েো়ে এেতর্ও কতমতর্ অে এতর্ং িারা উদর্াপে করা হ়ে। 

● ব়েস্ক বযতিনদর আন্তর্ণাতিক তদবনসর লেয হল পতরনবিেি, সামাতর্ক, অেণনেতিক এবং আর্ীবে 
ববষনমযর মুনখামুতখ ব়েস্ক মতহলানদর তস্থতিস্থাপকিা িুনল ধরা এবং ব়েস ও তলনঙ্গর উপর তভতত্ত কনর 
তবশ্বরু্ন়ে িেয সংগ্রনহর উন্নতির গুরুত্ব সম্পনকণ সনর্িেিা বৃতদ্ধ করা। 

● 1990 সানলর 14ই তেনসম্বর র্াতিসংনের সাধারর্ পতরষদ কিৃণক 1লা অনটাবরনক েবীর্ বযতিনদর 
আন্তর্ণাতিক তদবস তহসানব মনোেীি করা হন়েতেল। 

● এর আনে তভন়েো ইন্টারেযািোল িযাে অি অযাকিে অে এতর্ং-এর মনিা উনদযােগুতল তেল, র্া 
1982 সানল ও়োর্ল্ণ অযানসম্বতল অে এতর্ং িারা েৃহীি হন়েতেল এবং থসই বেনরর থিনষর তদনক 
র্াতিসংনের সাধারর্ পতরষদ িারা অেুনমাতদি হন়েতেল। 

● 1991 সানল, ব়েস্ক বযতিনদর র্েয র্াতিসংনের েীতিগুতল সাধারর্ পতরষদ িারা েৃহীি হন়েতেল। 

সূত্র: Indian Express 
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