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Daily Current Affairs 04th October  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: জাতীয় 

YUVA 2.0 

কেন সংবাদ শিররানারে: 

● Yuva 2.0  -তরুর্ কেখেরদর পরােিণ কদওয়ার েরযে প্রধানেন্ত্রী ক াজনা শুরু েরররে সরোর। 

●  

েূে শবষয়সেূহ: 

● Yuva 2.0 হে এেশি কেখে কেন্টরশিপ কপ্রাগ্রাে  া তরুর্ এবং উদীয়োন কেখেরদর (30 বেররর 
েে বয়সী) কদরি পঠন, কেখা এবং বইরয়র সংসৃ্কশতরে উন্নীত েররত এবং ভারত ও ভারতীয় 
কেখারে শবশ্ববোপী প্ররজক্ট েরার জনে প্রশিযর্ কদয়। 

● Yuva 2.0 শিযা েন্ত্ররের অধীরন উচ্চ শিযা শবভাগ চােু েরররে এবং এর বাস্তবায়নোরী সংস্থা হে 
ভাররতর নোিনাে বুে ট্রাস্ট। 

● Yuva 2.0 এর শিে হে Democracy (Institutions, Events, People, Constitutional 
Values - Past, Present, Future)'। 

● Yuva 2.0 প্রেরের অধীরন, সবণভারতীয় প্রশতর াশগতার োধেরে কোি 75 জন কেখেরে শনবণাচন েরা 
হরব। 

● এই প্রেরের অধীরন শনবণাশচত তরুর্ কেখেরদর শবশিষ্ট কেখে/পরােিণদাতারদর দ্বারা প্রশিশযত েরা 
হরব। 
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● Yuva 2.0 প্রেরের অধীরন প্রস্তুত েরা বইগুশে নোিনাে বুে ট্রাস্ট অফ ইশিয়া দ্বারা প্রোশিত হরব 
এবং সংসৃ্কশত ও সাশহরতের আদান-প্রদান শনশিত েরার জনে অনোনে ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ েরা 
হরব,  ার ফরে 'এে ভারত কেষ্ঠ' হরব। ভারত উৎসাহ পারব। 

● Yuva 2.0 শস্কেশি উচ্চাোঙ্ক্ষী  ুবেরদর শনরজরদর প্রোি েরার জনে এবং কদিীয় ও আন্তজণাশতে 
প্ল্োিফরেণ ভারতীয় গর্তাশন্ত্রে েূেেরবারধর এেশি শবসৃ্তত দৃশষ্টভশি উপস্থাপন েরার জনে এেশি উইরিা 
প্রদান েররব। 

সূত্র: The Hindu 

2021 সারে তাশেেনাডু ও েহারারের িীষণ স্থানীয় শবরদিী প ণিে 

কেন সংবাদ শিররানারে: 

● ইশিয়ান িুেশরজে স্টোশিশস্টেস 2022 দ্বারা প্রোশিত ইশিয়া শররপািণ অনু ায়ী তাশেেনাডু এবং েহারাে 
হে শবরদিী প ণিেরদর জনে সবরচরয় জনশপ্রয় রাজে।

 

েূে শবষয়সেূহ: 

● ইশিয়ান িুেশরজে স্টোশিশস্টেস 2022 দ্বারা প্রোশিত শররপািণ অনুসারর, 2021-2022 সারে েহারাে 
এবং তাশেেনাডুরত শবরদিী প ণিরের সংখো  িাক্ররে 1.26 শেশেয়ন এবং 1.23 শেশেয়রন দাাঁশডরয়রে। 

● নয়াশদশির শবজ্ঞান ভবরন শবশ্ব প ণিন শদবস উপেরযে উপ রােপশত  জগদীপ ধনখার 'ভারত' 
শিররানারের এেশি 280 পৃষ্ঠার প্রশতরবদন প্রোি েরররেন। 

● সরোরী তিে অনুসারর, 2021-2022 সারে ভাররত 677.63 শেশেয়ন অভেন্তরীর্ প ণিে শেে,  া 2020 
সারের 610.22 শেশেয়ন কিরে 11.05% বৃশি কপরয়রে। 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 

● 2021-22 সারের জনে কোি শবরদিী দিণনািণীর সংখো শেে 3,18,673,  া 2020-21 সারে 4,15,859 
কিরে 23.4% েরেরে। 

● প্রশতরবদন অনুসারর, সবণাশধে সংখেে কদিীয় প ণিরের সংখোর দুশি রাজে হে তাশেেনাডু এবং উত্তর 
প্ররদি  িাক্ররে 140.65 শেশেয়ন এবং 86.12 শেশেয়ন। 

সূত্র: Indian Express 

োদরের কনিওয়ােণ ধ্বংস েররত অপাররিন ‘গরুডা’ শুরু েরররে শসশবআই 

কেন সংবাদ শিররানারে: 

● োশি কস্টজ 'অপাররিন গরুড' চােু েরররে কেন্দ্রীয় তদন্তোরী সংস্থা (CBI)। 

 

েূে শবষয়সেূহ: 

● ইন্টাররপারের োধেরে আন্তজণাশতে আদােরত োদে পাচাররর অপরাধেূেে বুশিেত্তার দ্রুত শবশনেয় 
এবং সেশিত আইন প্ররয়াগোরী পদরযরপর োধেরে আন্তজণাশতে সম্পরেণর সারি কনিওয়ােণগুশেরে 
বোহত, অবনশেত এবং ধ্বংস েররত অপাররিন গরুড সহায়ে হরব। 

● অপাররিন গরুড এেশি ববশশ্বে অশভ ান  া ইন্টাররপাে এবং োদেদ্রবে শনয়ন্ত্রর্ বুেররার সারি ঘশনষ্ঠ 
সেিরয় শুরু হরয়শেে। 

● ভারত েহাসাগর অঞ্চরের উপর শবরিষ কফাোস সহ অববধ োদে ও সাইরোট্রশপে পদারিণর 
কচারাচাোন করারধ অপাররিন গরুড চােু েরা হরয়শেে। 
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● অপাররিন গরুরডর অধীরন, এ প ণন্ত ভাররতর অরনে রারজে অরনে কগ্রপ্তার, তিাশি এবং বারজয়াপ্ত 
েরা হরয়রে। 

● এই শবরিষ অশভ ারন 6600জন সরেহভাজনরদর তদন্ত েরা হরয়রে এবং 127 শি নতুন োেো 
নশিভুক্ত েরা হরয়রে এবং েয় জন পোতে অপরাধী সহ 175 জনরে কগ্রপ্তার েরা হরয়রে। 

সূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অিণনীশত 

োডণ কিারেনাইরজিন বাস্তবায়ন 

কেন সংবাদ শিররানারে: 

● ভারতীয় শরজাভণ বোরের েরত, 2022 সারের 1ো অরক্টাবর,  কিরে োডণ-শভশত্তে অিণপ্রদারনর 
কিারেনাইরজিন ো ণের েরা হরব।

 

েূে শবষয়সেূহ: 

● োডণ কিারেনাইরজিরনর সেয়সীো এর আরগ দুবার বাডারনা হরয়রে। 
● ইশতেরধে প্রায় 35 কোশি কিারেন বতশর েরা হরয়রে এবং কসরেম্বরর, কিারেন বেবহার েরর কোি 63 

কোশি িাোর 40 িতাংি কেনরদন েরা হরয়রে। 
● RBI সেস্ত বশর্েরদর গ্রাহরের কডশবি এবং কক্রশডি োরডণর শবিদ েুরে কফোর এবং 1ো অরক্টাবররর 

আরগ োরডণর কপরেন্টগুশেরে অননে কিারেন শদরয় প্রশতস্থাপন েরার শনরদণি শদরয়রে। 
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● োডণ কিারেনাইরজিন সেস্ত সংরবদনিীে শববরর্ ক েন 16-সংখোর োডণ নম্বর, নাে, কেয়াদ কিষ 
হওয়ার তাশরখ এবং কিারেন নােে এেশি অননে োডণ নম্বর সহ কোডশি োস্ক েরর এশিরে আরও 
সুরশযত েরর কতারে। 

● োডণ কিারেনাইরজিন শনয়ে োডণ প্রদানোরী এবং োডণ কনিওয়ােণ োডা সেে কস্টেরহাল্ডাররদর জনে 
প্রর াজে হরব। 

● কিারেনাইরজিন হে এেশি অননে কোড বা কিারেন শদরয় োরডণর শবিদ প্রশতস্থাপন েরার প্রশক্রয়া, 
 া বেশক্তরদর সংরবদনিীে োরডণর শবিদ প্রোি না েরর অনোইরন কেনাোিা েররত কদয়। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ শনরয়াগ 

ISRO-এর শবজ্ঞানী অশনে েুোর IAF-এর ভাইস কপ্রশসরডন্ট শনবণাশচত হরয়রেন 

কেন সংবাদ শিররানারে: 

● ভারতীয় েহাোি গরবষর্া সংস্থার এেজন শবশিষ্ট গরবষে অশনে েুোররে ইন্টারনোিনাে 
অোররানশিেোে কফডাররিন (IAF) এর ভাইস-কচয়ারেোন শহসরব েরনানীত েরা হরয়রে।

 

েূে শবষয়সেূহ: 
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● বতণোরন, ডঃ অশনে েুোর ISRO কিশেরেশট্র, ট্রোশেং এবং েোি কনিওয়ােণ-এর সহর াগী পশরচােে 
(ISTRAC)। 

● 1951 সারে, আন্তজণাশতে েহাোিচারী কফডাররিন প্রশতশষ্ঠত হরয়শেে। 
● IAF এর 72 শি কদরি 433 জন সদসে ররয়রে,  া এশিরে েহাোি আইরনর জনে শবরশ্বর িীষণ 

সংস্থাগুশের েরধে এেশি েরর তুরেরে। 
● IAF ইন্টারনোিনাে অোররানশিেোে কফডাররিন েংরগ্রস (IAC) আরয়াজন েরর,  া প্রায় 6000 জন 

অংিগ্রহর্োরীর সারি এেশি বাশষণে েহাোি অনুষ্ঠান। 
● গরবষর্া এবং অরিষর্, অপাররিন এবং অোশপ্ল্রেিন, প্র ুশক্ত, অবোঠারো, এবং স্থান এবং সোরজর 

উন্নয়রনর উপর এেশি প্র ুশক্তগত কপ্রাগ্রাে আন্তজণাশতে েহাোিচারী কফডাররিন েংরগ্ররসর অংি। 
এোডাও কনিওয়াশেণং ইরভন্ট এবং বকৃ্ততাও আরে।  

● ডক্টর শবক্রে সারাভাই প্র ুশক্তগত উন্নশত বাডারনার জনে 1969 সারের 5ই আগস্ট INCOSPAR-কে 
প্রশতস্থাপন েররন। 

সূত্র: Business Standard 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: কখোধুো 

36তে জাতীয় কগেস 

কেন সংবাদ শিররানারে: 

● গুজরারির আহরেদাবারদ প্রধানেন্ত্রী নররন্দ্র কোশদ 36তে জাতীয় কগেরসর উরদ্বাধন েররেন। 
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েূে শবষয়সেূহ: 

● 2022 সারের ভাররতর জাতীয় কগেস এই বেররর 29কি কসরেম্বর কিরে 12ই অরক্টাবর প ণন্ত 
অনুশষ্ঠত হরব। 

● 36তে জাতীয় কগেস গুজরাি 2022 নারেও পশরশচত, 36তে জাতীয় কগেস আহরেদাবাদ, গান্ধীনগর, 
সুরাি, ভরদাদরা, রাজরোি এবং ভাবনগরর অনুশষ্ঠত হরব। 

● অোিরেশিক্স, শফল্ড হশে, ফুিবে, ভশেবে, কিশবে কিশনস, কস্কিরবাশডণং, োবাশড, োেখাম্বার েরতা 
কখোগুশে 36 তে জাতীয় ক্রীডা ইরভরন্ট অন্তভুণক্ত েরা হরয়রে, ক খারন 28 শি রাজে এবং 8 শি 
কেন্দ্রিাশসত অঞ্চরের দেগুশে অংি কনরব। 

● এই বেররর 36 তে জাতীয় কগেরস নতুন কেন্দ্রিাশসত অঞ্চে োদাখ এবং দাদরা ও নগর হারভশে 
এবং দেন ও শদউ দ্বারা আত্মপ্রোি েরা হরব। 

● জাতীয় কগেরসর কিষ সংস্করর্শি 2015 সারে কেরাোয় অনুশষ্ঠত হরয়শেে। 

● ভাররতর জাতীয় কগেস প্রািশেে বেরগুশেরত ভারতীয় অশেশম্পে কগেস শহসারব সংগশঠত হরয়শেে। 
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● 1924 সারে োরহারর অনুশষ্ঠত ভারতীয় অশেশম্পে কগেরসর নবে সংস্কররর্র পর কিরে প্রশত দুই বের 
অন্তর ভাররতর বড বড িহরগুরোরত এই কগেস অনুশষ্ঠত হরয় আসরে। 

● 1940 সারে, ভারতীয় অশেশম্পে কগেগুশেরে জাতীয় কগেস শহসারব সংগশঠত েরা হরয়শেে, ক খারন 
কদরির শবশভন্ন প্রারন্তর কখরোয়াডরদর েরধে প্রশতর াশগতা হরয়শেে। 

● অশেশম্পে কগেস, এশিয়ান কগেস এবং অনোনে আন্তজণাশতে ক্রীডা ইরভরন্ট ভাররতর প্রশতশনশধত্ব 
েরার জনে ভারতীয় অশেশম্পে অোরসাশসরয়িন দ্বারা ক্রীডাশবদরদর শনবণাচন েরা হয়। 

সূত্র: Livemint 

গুরুত্বপূর্ণ শদবস 

2022 সারের 02  কিরে 08  অরক্টাবর প ণন্ত 68তে জাতীয় বনেপ্রার্ী সপ্তাহ পােন েরা হরব 

কেন সংবাদ শিররানারে: 

● 68তে জাতীয় বনেপ্রার্ী সপ্তাহ 2022 সারের 2 কিরে 8 অরক্টাবর প ণন্ত ভারত জুরড পাশেত হরব। 

 

েূে শবষয়সেূহ: 

● জাতীয় বনেপ্রার্ী সপ্তারহর প্রচারাশভ ারনর েূে উরেিে হে প্রার্ীজগরতর সংরযর্ ও সুরযা প্রচার 
েরা। 
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● জাতীয় বনেপ্রার্ী সপ্তারহর েযে হে প্রার্ীরদর জীবন সম্পরেণ োনুষরে সরচতন েরা এবং তারদর খাদে 
বা অনোনে উরেরিে তারদর হতো না েরর শবপুে সংখেে প্রার্ীরে বাাঁচারত উৎসাশহত েরা। 

● জাতীয় বনেপ্রার্ী সপ্তারহর েযে বনেপ্রার্ী সংরযর্ ও সুরযা সম্পরেণ সরচতনতা বৃশি েরা এবং 
বনেপ্রার্ী সুরযার জনে অশতশরক্ত পশররষবা স্থাপন েরা। 

● ভারত জুরড বনেপ্রার্ী সংরযরর্র দীঘণরেয়াদী উরেিে সম্পরেণ সরচতনতা বাডারত ভাররতর বনেপ্রার্ী 
কবাডণ 1952 সারে বনেপ্রার্ী সপ্তাহ প্রশতষ্ঠা েররশেে। 

● বনেপ্রার্ী শদবসশি প্রিে 1955 সারে পাশেত হয়, শেন্তু পরবতণীরত 1957 সারে এশিরে বনেপ্রার্ী সপ্তাহ 
শহসারব নােেরর্ েরা হয়। 

● বনেপ্রার্ীর জীবন রযায় গুরুত্বপূর্ণ বেবস্থা সম্পরেণ জনসাধারর্রে সরচতন েরার েরযে বনেপ্রার্ী 
সপ্তাহ শুরু হরয়শেে। 

● ভারত সরোর বনেপ্রার্ী রযার জনে এেশি ওয়াইল্ডোইফ োউশিে অফ ইশিয়া গঠন েরররে,  া 
বনেপ্রার্ী সংরযরর্র শবষরয় সরচতনতা বাডারত প্রশতশ্রুশতবি। 

সূত্র: Indian Express 

শবশ্ব বাসস্থান শদবস 2022 

কেন সংবাদ শিররানারে: 

● শবশ্ব বাসস্থান শদবস অরক্টাবর োরসর প্রিে কসােবার পাশেত হয়, এই বের শবশ্ব বাসস্থান শদবস 3রা 
অরক্টাবর পাশেত হরয়রে। 
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েূে শবষয়সেূহ: 

● শবশ্ব বাসস্থান শদবস 2022 3রা অরক্টাবর তুররস্কর বাশেরেশসরর শবশ্ববোপী পাশেত হরব। 

● শবশ্ব বাসস্থান শদবস পাশেত হয় প্রশতশি োনুরষর জনে উপ ুক্ত জীবন াপরনর পশররবি প্রদারনর জনে। 

● শবশ্ব বাসস্থান শদবস 2022-এর শিে হে 'Mind the Gap. Leave No One and No Place 
Behind'। 

● শবশ্ব বাসস্থান শদবস উদ াপরনর উরেিে হে শবশ্বরে এেন এেশি জায়গা বতশর েরা ক খারন আগােী 
প্রজন্মরা বসবাস েররত গবণরবাধ েরর। 

● 1985 সারে, শবশ্ব বাসস্থান শদবস উদ াপরনর জনে জাশতসংরঘর সাধারর্ পশরষরদ এেশি প্রস্তাব পাস 
েরা হরয়শেে। 

● 1986 সারে কেশনয়ার নাইররাশবরত প্রিে শবশ্ব বাসস্থান শদবরসর আরয়াজন েরা হরয়শেে। 

● এই গ্ররহর প্রশতশি োনুরষর আেরয়র কেৌশেে অশধোর ররয়রে, শবশ্ব বাসস্থান শদবস োনুষরে সরচতন 
েরার জনে উদ াশপত হয় ক  এই পৃশিবীর প্রশতশি োনুষ এেশি উপ ুক্ত বাসস্থান পাওয়ার ক াগে। 

● িহরগুশেরত ববষেে কবরডরে এবং োনব বসশত এেশি সেসো  া জাশতসংরঘর দ্বারা শট্রপে শস: 
েররানাভাইরাস (COVID-19), জেবাযু় এবং সংেি শহসারব উিৃত েরা হরয়রে৷ 
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সূত্র: Jansatta 
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