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Daily Current Affairs 07th October  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

USISCEP-এর মন্ত্রী পর্ণায়ের সংলাপ 

ককন সংবাদ তিযরানাযম: 

● এই বছর, 7ই অযটাবর কেযক 11ই অযটাবর পর্ণন্ত, ইউএস-ইতি়ো স্ট্র্যাযেতর্ক তিন 
এনাতর্ণ পােণনারতিপ (USISPF) মন্ত্রী পর্ণায়ের সংলাপ মাতকণন রু্ক্তরাযে অনুতিি হযব।

 

মূল তবষ়েসমূহ: 

● ককন্দ্রী়ে কপযরাতল়োম ও প্রাকৃতিক গ্যাযসর পািাপাতি আবাসন ও নগ্র তবষ়েক মন্ত্রী 
হরদীপ তসং পুতর এবং মাতকণন জ্বালাতন সতিব কর্তনফার গ্রানযহাম মন্ত্রী পর্ণায়ের 
আযলািনা়ে সহ-সভাপতিত্ব করযবন। 

● দাত়েত্বিীল কিল ও গ্যাস স্তম্ভ, তবদুযৎ ও িতক্ত দক্ষিা স্তম্ভ, নবা়েনযর্াগ্য িতক্ত স্তম্ভ, 
কেকসই উন্ন়েন স্তম্ভ এবং উদী়েমান জ্বালাতন ও প্ররু্তক্ত স্তম্ভ হল পাাঁিতে স্তম্ভ র্ার উপর 
USISCEP কফাকাস কযর। 
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সূত্র: The Hindu 

ওমাযন ভারযির কেতবে কােণ িালু করযি ঐতিহাতসক মউ স্বাক্ষতরি হয়েযছ 

ককন সংবাদ তিযরানাযম: 

● ওমাযন RuPay কেতবে কােণ িালু করার র্নয নযািনাল কপযমন্টস কযপণাযরিন অফ ইতি়ো 
(NPCI) এবং ওমাযনর কসন্ট্রাল তফনাতি়োল ইনতিতেউিন দ্বারা একতে রু্গ্ান্তকারী মউ 
স্বাক্ষতরি হয়েযছ।

 

মূল তবষ়েসমূহ: 

● ভারি এবং ওমান উপসাগ্রী়ে অঞ্চযল ভারিী়ে তেতর্োল কপযমন্ট ইযকাতসযিম প্রসাতরি 
করযি সম্মি হও়োর পযর এই প্রস্তাবতে আযস। 

● এই মউ ভারিী়ে RuPay কােণ এবং ওমাযন UPI প্ল্যােফযমণর র্নয তনতবণঘ্ন তেতর্োল 
করতমেযাি সহর্ির করার র্নয একতে প্ল্যােফমণ তহসাযব কার্ করযব, র্া ভারিী়ে কমণী 
এবং কপিাদারযদর উপকৃি করযব। 
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● ভারি ও ওমাযনর মযযয উপসাগ্রী়ে অঞ্চযল সবযিয়ে দীর্ণস্থা়েী ককৌিলগ্ি সম্পকণ 
রয়েযছ, ওমান পতিম ভারি মহাসাগ্র এবং পারসয উপসাগ্যর র্তনি প্রতিরক্ষা এবং 
ককৌিলগ্ি অংিীদার তহসাযব ভারিী়ে কনৌবাতহনীর কমািায়েনযক সমেণন কযর। 

সূত্র: Indian Express 

দুবাইয়ে খুযল র্াযে রার্কী়ে তহনু্দ মতন্দর 

ককন সংবাদ তিযরানাযম: 

● দুবাইয়ের কর্যবল আতল গ্রাযম একতে নিুন তহনু্দ মতন্দযরর উযদ্বাযন করা হল।

 

মূল তবষ়েসমূহ: 

● দুবাই-তভতিক মতন্দরতে ভারিী়ে এবং আরতব উভ়ে স্থাপিয নকিাযক একতত্রি কযর এবং 
সহনিীলিা, িাতন্ত ও সম্প্রীতির িতক্তিালী বািণা কদ়ে। 

● দুবাইয়ের মতন্দরতে সাযারর্ি সংরু্ক্ত আরব আতমরিাহীর 'উপাসনা গ্রাম' নাযম পতরতিি। 
● মতন্দযরর উযদ্বাযন কযরন সতহষু্ণিা ও সহাবস্থান মন্ত্রী কিখ নাতহ়োন তবন মুবারক আল 

নাতহ়োন এবং রােদূি সঞ্জ়ে সুযীর। 
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● সংরু্ক্ত আরব আতমরিাহীর 'উপাসনা গ্রাযম' এখন সািতে তগ্র্ণা, গুরু নানক দরবার তিখ 
গুরুদু়োরা এবং নিুন তহনু্দ উপাসনাগৃ্হ সহ ন়েতে যমণী়ে উপাসনাল়ে রয়েযছ। 

● মতন্দরতে 70,000 বগ্ণফুযের র্া 2020 সাযল কর্াষর্া করা হয়েতছল। 

সূত্র: Times of India 

ভারি তবযের বৃহিম তিতন উৎপাদনকারী এবং কভাক্তা তহসাযব আতবভূণি হয়েযছ 

ককন সংবাদ তিযরানাযম: 

● ভারি তবযের বৃহিম উৎপাদক, তিতনর কভাক্তা এবং তিতনর তদ্বিী়ে বৃহিম রপ্তাতনকারক 
কদি তহসাযব অনযানয কদিযক ছাত়িয়ে কগ্যছ।

 

মূল তবষ়েসমূহ: 

● অযটাবর কেযক কসযেম্বর (2021-22) পর্ণন্ত তিতনর কমৌসুযম কদযি করকেণ পতরমার্ আখ — 
5000 লক্ষ কমতরক েন (LMT)-এরও কবতি — উৎপাতদি হয়েতছল, র্ার মযযয প্রা়ে 3574 
LMT তিতনকলগুতল প্রা়ে 394 LMT তিতন (সুযরার্) তিতর কযরতছল। 
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● এর মযযয 359 LMT তিতন তিতনকলগুতল দ্বারা উৎপাতদি হয়েতছল, এবং 35 LMT তিতন 
ইোনল উৎপাদযনর তদযক রু্তরয়ে কদও়ো হয়েতছল। ফলস্বরূপ, ভারি অনযানয সমস্ত 
কদিযক ছাত়িয়ে তবযের বৃহিম উৎপাদক এবং কভাক্তা হয়ে উযেযছ। 

সূত্র: News on Air 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািী়ে 

herSTART উযদযাগ্ 

ককন সংবাদ তিযরানাযম: 

● herSTART িালু করযলন ভারযির রােপতি করৌপদী মুমুণ।

 

মূল তবষ়েসমূহ: 

● herSTART হল গুর্রাে ইউতনভাতসণতে িােণআপ অযাি এন্টারযপ্রনারতিপ কাউতিল 
(GUSEC) দ্বারা বাস্তবাত়েি একতে উযদযাগ্। 

● herSTART হল একতে কর্ৌে উযদযাগ্ র্া গুর্রাে রার্য সরকার, ককন্দ্রী়ে সরকার এবং 
র্াতিসংযর্র আন্তর্ণাতিক তিশু র্রুরী িহতবল (UNICEF) দ্বারা সমতেণি। 
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● herSTART উযদযাযগ্র লক্ষয নারী-কনিৃত্বাযীন িােণআপযদর বৃতিযি সহা়েিা করা, এই 
উযদযাগ্তে নারী-কনিৃত্বাযীন িােণআপগুতলযক কবসরকাতর এবং সরকাতর প্ল্যােফযমণর সাযে 
সংরু্ক্ত করযি সাহার্য করযব। 

● herSTART উযদযাগ্তে উচ্চাকাঙ্ক্ষী নারী উযদযাক্তাযদর তেতর্োল সম্প্রদা়ে এবং তেতর্োল 
প্রকািনার সাযে িাযদর সাফযলযর গ্ল্পগুতল প্রদিণযনর র্নয তবনামূযলয অনলাইন সংস্থান 
এবং প্রতিক্ষর্ মতেউল সরবরাহ কযর। 

সূত্র: The Hindu 

            গুরুত্বপূর্ণ খবর: তবজ্ঞান ও প্ররু্তক্ত 

নাসার SpaceX Crew-5 আন্তর্ণাতিক মহাকাি কিিযন র্াত্রা কযরযছ 

ককন সংবাদ তিযরানাযম: 

● SpaceX Crew-5 নাসা দ্বারা আন্তর্ণাতিক মহাকাি কিিযন পাোযনা হয়েযছ।

 

মূল তবষ়েসমূহ: 
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● এই তমিনতে 38 বছর ব়েসী আন্না তকতকনাযক র্ত়িি করার র্নয উযেখযর্াগ্য, তর্তন 
একমাত্র মতহলা মহাকািিারী তর্তন রসকসমযসর সাযে সতর়ে দাত়েত্ব পালন করযছন, এতে 
দুই দিযকর মযযয রাতি়োর সাযে আযমতরকার মাতে কেযক প্রেম মহাকাি র্াত্রা। 

● নযািনাল অযাযরানতেক্স অযাি কেস অযােতমতনযস্ট্র্িন (নাসা) মাতকণন রু্ক্তরাযের কফোযরল 
সরকাযরর তনবণাহী িাখার একতে স্বাযীন সংস্থা র্া কবসামতরক মহাকাি কপ্রাগ্রাযমর 
পািাপাতি অযাযরানতেক্স এবং মহাকাি গ্যবষর্ার র্নয দা়েী। 

 

সূত্র: Indian Express 

Optimus - কেসলার তহউমযানয়েে করাবে 

ককন সংবাদ তিযরানাযম: 

● কেসলার তসইও ইলন মাস্ক, কেক্সাস কবস সহ আযমতরকান কযপণাযরিন দ্বারা তিতর একতে 
মানতবক করাবে অপতেমাযসর সাম্প্রতিকিম সংস্করর্ প্রবিণন কযরযছন।

 

মূল তবষ়েসমূহ: 
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● যািব বার কিালা, বাক্স পতরবহন এবং গ্াছপালা র্ল কদও়োর মযিা সাযারর্ কার্গুতল 
মানতবক করাবে দ্বারা সম্পন্ন হয়েযছ। 

● অপতেমাযসর লক্ষয হল মানুযষর কার্ণ সম্পাদযনর র্নয কমতিন বযবহার করা। 
● কেসলা অযোযমাবাইযল অযোপাইলে ড্রাইভার সহা়েিা বযবস্থা এবং অপতেমাস করাবে 

উভ়েই কৃতত্রম বুতিমিা সফ্টও়েযার এবং কসির বযবহার করার বযবস্থা রয়েযছ। 
● অপতেমাস করাবযের পাাঁিতে স্বাযীনভাযব িলমান আঙু্গলগুতল মানুযষর িারীরবৃতির প্রতিতলতপ 

করার র্নয তের্াইন করা হয়েযছ এবং এতে  সুতনতদণষ্ট, অতভযর্াতর্ি যরযি সক্ষম। 
● AI সফ্টও়েযার র্া অপতেমাসযক ক্ষমিা কদ়ে িার কারযর্, এতে আযিপাযির পতরতস্থতি 

কবাঝা, সংগ্তেি এবং কনতভযগ্ে করার উচ্চ স্তযরর জ্ঞানী়ে ক্ষমিাও রাযখ। 
● কেসলা কোযর্া নাযম একতে মাতলকানাযীন কেো কসন্টার প্ররু্তক্ত তিতর করযছ র্া 

অপতেমাস করাবেযক প্রতিক্ষযর্র র্নয বযবহার করা হযব। 
● কোযর্া নামক একতে সুপার কতম্পউোর তভতেও প্রতিক্ষর্ কদও়োর র্নয কেসলার র্ানবাহন 

কেযক সংগ্রহ করা তভতেও কেো বযবহার কযর। 

সূত্র: Business Standard 

                            গুরুত্বপূর্ণ বযতক্তত্ব 

অতভযনিা পঙ্কর্ তত্রপােীযক ভারযির তনবণািন কতমিন ‘নযািনাল আইকন’ তহসাযব কর্াষর্া 
কযরযছ 

ককন সংবাদ তিযরানাযম: 

● কভাোরযদর মযযয সযিিনিা সৃতষ্টর লযক্ষয ভারিী়ে তনবণািন কতমিন (ECI) অতভযনিা 
পঙ্কর্ তত্রপােীযক ECI-এর 'র্ািী়ে আইকন' তহসাযব কর্াষর্া কযরযছ। 
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মূল তবষ়েসমূহ: 

● পঙ্কর্ তত্রপােীযক নযািনাল আইকন তহযসযব কবযছ তনয়েযছন প্রযান তনবণািন কতমিনার 
(CEC) রার্ীব কুমার সারা কদযি বযাপক আযবদন এবং িার প্রতিশ্রুতির কো মাো়ে 
করযখ। 

● এর আযগ্, পঙ্কর্ তত্রপােীর সবযিয়ে প্রিংতসি ভূতমকাগুতলর মযযয একতে 2017 সাযলর 
তনউেন ছতবযি তনবণািনী প্রতর়োর সাযে র্ত়িি তছযলন, র্ার র্নয তিতন র্ািী়ে পুরষ্কারও 
কপয়েতছযলন। 

● পঙ্কর্ তত্রপাতে তনউেন ছতবযি একর্ন তসআরতপএফ অতফসাযরর ভূতমকা়ে অতভন়ে 
কযরতছযলন, র্াযক ছতিিগ্য়ির র্ঙ্গযল একতে সংর্ািপূর্ণ এলাকা়ে তনবণািন পতরিালনার 
দাত়েত্ব কদও়ো হয়েতছল। 

● র্ািী়ে পুরস্কার তবর়্েী পঙ্কর্ তত্রপাতে প্রা়ে দুই দিক যযর িলতচ্চত্র র্গ্যি সতর়ে 
আযছন। 

সূত্র: Economic Times 
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গুরুত্বপূর্ণ খবর: কখলাযুলা 

তপআর শ্রীযর্ি, সতবিা পুতন়ো FIH বষণযসরা পুরুষ ও মতহলা কগ্ালরক্ষক তনবণাতিি হয়েযছন 

ককন সংবাদ তিযরানাযম: 

● তপআর শ্রীযর্ি এবং সতবিা পুতন়ো োনা তদ্বিী়ে বছযরর র্নয FIH পুরুষ ও মতহলা 
কগ্ালতকপারস অফ দয ই়োর তনবণাতিি হয়েযছন। 

 

মূল তবষ়েসমূহ: 

● 2014 সাযল পুরষ্কারতে শুরু হও়োর পর কেযক োনা তিন বছর বষণযসরা কগ্ালরক্ষক 
(মতহলা) র়্েী িৃিী়ে রী়িাতবদ হযলন সতবিা৷ 

● িরুর্ ভারিী়ে ফযরা়োেণ মুমিার্ খান এবং ফ্রাযির তেযমাতে কিযমন্টযক আন্তর্ণাতিক 
হতক কফোযরিন দ্বারা কর্াতষি র্োরযম মতহলা এবং পুরুষযদর তবভাযগ্ 2021-22 সাযলর 
FIH রাইতর্ং িাযরর নাম কদও়ো হয়েযছ।  

● আন্তর্ণাতিক হতকর  কপ্রক্ষাপযে মুমিার্ FIH রু্তন়ের মতহলা তবেকাপ 2022-এ কসরা 
পারফরমযািও তদয়েতছযলন। 
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● সযবণাচ্চ কগ্ালদািার িাতলকা়ে িৃিী়ে স্থাযন রয়েযছন মমিার্। 

● আন্তর্ণাতিক হতক কফোযরিন 1924 সাযলর 7ই র্ানু়োরী পযাতরস, ফ্রাযি প্রতিতিি 
হয়েতছল এবং আন্তর্ণাতিক হতক কফোযরিযনর সদর দপ্তর সুইর্ারলযাযির লুসাযন 
অবতস্থি এবং এর প্রতিিািা হযলন পল তলউে। 

● আন্তর্ণাতিক হতক কফোযরিযনর মূলমন্ত্র হল "Fairplay Friendship Forever"। 

● আন্তর্ণাতিক হতক কফোযরিযনর বিণমান সভাপতি েঃ নতরন্দর ধ্রুব বাত্রা, এবং এর প্রযান 
তনবণাহী কমণকিণা হযলন তেয়েতর ওয়েইল। 

সূত্র: News on Air 

কসৌতদ আরব 2029 সাযলর এতি়োন িীিকালীন কগ্মযসর আয়োর্ক হও়োর তবে তর্যিযছ 

ককন সংবাদ তিযরানাযম: 

● কসৌতদ আরব উপসাগ্রী়ে আরব রাযর্যর একতে পতরকতল্পি মাউযন্টন তরযসাযেণ 2029 
সাযলর এতি়োন িীিকালীন কগ্মস আয়োর্যনর র্নয তবে তর্যিযছ। 

 

মূল তবষ়েসমূহ: 
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● এতি়োন কগ্মস মরুভূতমযি 500 তবতল়েন েলাযরর একতে আযুতনক কমগ্াতসতেযি অনুতিি 
হযব, কর্খাযন সারা বছর যযর িীিকালীন রী়িা কমযপ্ল্ক্স োকযব।  

● অতলতম্পক কাউতিল অব এতি়ো (OCA) র্াতনয়েযছ, কসৌতদ আরযবর মরুভূতম ও 
পবণিমালাযক িীিকালীন কখলাযুলার কখলার মাযে পতরর্ি করা হযব। 

সূত্র: The Economic Times 

গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার 

কনাযবল সাতহিয পুরষ্কার 2022 ফরাতস কলখক অযাতন এরনাক্সযক প্রদান করা হয়েযছ 

ককন সংবাদ তিযরানাযম: 

কনাযবল সাতহিয পুরস্কার 2022: িকযহাযমর সুইতেি একাযেতমযি অযাতন আনণাক্সযক 2022 
সাযলর কনাযবল সাতহিয পুরস্কার প্রদান করা হয়েযছ। 

 

মূল তবষ়েসমূহ: 
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● কনাযবল পুরস্কার কতমতে র্াতনয়েযছ, অযাতন আনণাক্সযক "সাহস ও তিতনকাল িীক্ষ্ণিার র্নয, 
র্ার মাযযযম তিতন বযতক্তগ্ি সৃ্মতির তিক়ি, তবতেন্নিা এবং সতম্মতলি সংর্ম উযমািন 
কযরযছন" এই কারযর্ ওনাযক এই পুরস্কার কদও়ো হয়েযছ। 

সূত্র: Hindustan Times 
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