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গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণ াতিক 
সাকুরাতর্মা আগ্নেয়তিতরর অেয ুৎপাি: তিন তিন ধগ্নর আগ্নেয়তিতরর অেয ুৎপাি হগ্নে 

ককন সংবাগ্নি: 

● জাপানের দক্ষিনের প্রধাে দ্বীপ ক্ষিউশুনে আনেয়ক্ষিক্ষরর অেযুৎপানের ঘটো বৃক্ষি পনয়নে।

 
মূল তবষয়সমূহ: 

● জাপানের  দক্ষিনের প্রধাে দ্বীপ ক্ষিউশুনে ক্ষবনফারনের েীব্রোর উপর ক্ষিক্ষি িনর ক্ষবনফারনের জেু সেিক োর মাত্রা 

বাক্ষ়িনয় পাাঁ চ িরা হনয়নে। 
● অেযৎপানের পর, জাপানের িানিাক্ষিমা ক্ষপ্রনেিচানরর সাকুরাক্ষজমা আনেয়ক্ষিক্ষর থেনি লাল-িরম ক্ষিলা এবং িাঢ় থধাাঁ য়া 

থবর হনে শুরু িনর। 
● আনেয়ক্ষিক্ষরর অেযৎপানের িারনে িহনরর দক্ষিোঞ্চনলর পােরগুনলা আ়িাই ক্ষিনলাক্ষমটার দূর পর্কন্ত অেযুৎপানের 

আিানর থবক্ষরনয় এনসনে। 
● আনেয়ক্ষিক্ষর হল পৃক্ষেবী পৃনের এিটি থ ালা বা োটল র্া িরম েরল এবং আধা-েরল ক্ষিলা, র্া আনেয়ক্ষিক্ষরর োই এবং 

িুাসগুক্ষল মুািমা আিানর থবর হয় এবং আনেয়ক্ষিক্ষর থেনি লািা এবং িুাস ক্ষেিকে হনল আনেয়ক্ষিক্ষরর অেযুৎপাে 

ঘনট। িুাস মানে মানে ক্ষবনফারি আিানর থবর হয়। 
● সাকুরাক্ষজমা জাপানের ক্ষিউশুর প্রধাে দক্ষিে দ্বীনপ অবক্ষিে এবং সাকুরাক্ষজমা হল জাপানে সবকাক্ষধি সং ুি সক্ষিয় 

আনেয়ক্ষিক্ষরর দ্বীপ র্া ঘে ঘে ক্ষবনফাক্ষরে হয়। 



● সাকুরাক্ষজমা থটাক্ষিও থেনি প্রায় 1000 ক্ষিনলাক্ষমটার দক্ষিে-পক্ষিনম অবক্ষিে। 1914 সানল, সাকুরাক্ষজমা এিটি 

অেুন্ত ক্ষবনফারি আনেয়ক্ষিক্ষরর অেযুৎপানের সম্ময ীে হনয়ক্ষেল র্া এটিনি এিটি উপদ্বীনপ পক্ষরেে িনরক্ষেল। 

সূত্র: Japan Times 

                       গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয় 
10টি শহগ্নর তিট তিউ চালয  করল গুিল ইতিয়া 

ককন সংবাগ্নি: 

● ক্ষিট ক্ষিউ িারনের 10টি িহনর গুিল ইক্ষিয়া চালয িরল।

 
মূল তবষয়সমূহ: 

● গুিল ক্ষিট ক্ষিউ চালয িরল, িারনের 10টি িহর সহ 100 টিরও থবক্ষি থদনি ইক্ষেমনধু উপলব্ধ এিটি ববক্ষিষ্ট্ু, র্া 

বুবহারিারীনদর থর্নিানো আইিক্ষেি িন্তবু, থরনতারাাঁ  বা রাতার 360-ক্ষিক্ষি ক্ষিউ থপনে সহায়ো িনর ৷ 
● থবঙ্গালযরু, থচন্নাই, ক্ষদক্ষি, মযম্বাই, হায়দ্রাবাদ, পযনে, োক্ষসি, িানদাদরা, আহনমদেির এবং অমৃেসনর এই পক্ষরনেবাটি 

গুিল দ্বারা সরবরাহ িরা হনে । 
● গুিল 2011 সানল রাতার তনরর েক্ষবগুক্ষল িুাপচার িরার পক্ষরিল্পো থঘােো িনরক্ষেল, ক্ষিন্তু 2016 সানল 

সরিানরর ক্ষেরাপিা সংিান্ত সমসুার িারনে এটি ক্ষেক্ষেি িরা হয়। 



● সরিার িেৃক ি প্রিাক্ষিে েেয ে িূ-িাক্ষেি েীক্ষে অেযসানর, এিটি িাক্ষেি ক্ষেিযক লো/মূনলুর িূ-িাক্ষেি থিটা র্া 

অেযিূক্ষমিিানব এি ক্ষমটানরর ক্ষেনচ এবং ক্ষেে ক্ষমটার উিম্বিানব অবক্ষিে ো শুধযমাত্র িারেীয় োিক্ষরিনদর দ্বারা 

ক্ষেয়ক্ষিে সংিাগুক্ষল দ্বারা সংিহ িরা থর্নে পানর। 
● গুিল বেক মানে িারনে ক্ষিট ক্ষিউ-এর মাধুনম 150,000 ক্ষিক্ষম জযন়ি রনয়নে এবং বেনরর থিে োিাদ এটিনি 50টি 

িহনর প্রসাক্ষরে িরার লিু রনয়নে৷ 
● গুিল ক্ষিট ক্ষিউ  মুানপ ক্ষদক্ষি, হায়দ্রাবাদ, চণ্ডীি়ি, আহনমদাবাদ, িলিাো, গুরুিাম, থবঙ্গালযরু এবং আিা সহ 

আটটি িহনর রাতা বন্ধ এবং রাতার ক্ষবক্ষিন্ন ঘটো সম্পনিক  েেু সরবরাহ িরনব, র্া থলানিনদর ক্ষি়ির্যক্ত এলািা 

এ়িানে সহায়ো িরনব। 
● এিটি েেয ে ববক্ষিষ্ট্ু ক্ষহসানব, গুিল মুাপ গুক্ষল থবঙ্গালযরু এবং চণ্ডীি়ি থেনি শুরু িনর ট্রাক্ষেি িমকিেক ানদর দ্বারা 

িাি িরা িক্ষেসীমার েেুও প্রদিকে িরনব। 

সূত্র: Economic Times 

                    গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্ু 
ছতিশিগ্নের মযখুমন্ত্রী মতহলাগ্নির অতধকার সগ্নচিনিার র্নু 'মহািাতর নুায় রথ' চালয  করগ্নলন 

ককন সংবাগ্নি: 



● রানজুর মক্ষহলানদর োনদর সাংক্ষবধাক্ষেি অক্ষধিার এবং আইে সম্পনিক  ক্ষিক্ষিে িরার লনিু, েক্ষিিিঢ় মক্ষহলা িক্ষমিে 

এবং ময ুমিী দ্বারা "মাহোক্ষর েুায় রের্াত্রা" শুরু িরা হল।

 
মূল তবষয়সমূহ: 

● হনরক্ষল ক্ষেজ উপলনি মক্ষহলানদর মনধু আইক্ষে জ্ঞাে বৃক্ষির লনিু ময ুমিী মাহোক্ষর েুায় রে চালয িরা হল। 
● মাহোক্ষর েুায় রনের লিু হল োরীনদর আইেিে সযরিা এবং োনদর সাংক্ষবধাক্ষেি অক্ষধিার সম্পনিক  োরীনদর ক্ষিক্ষিে 

িরা। 
● মাহাোক্ষর েুায় রে থর্াজোর আওোয় োরীনদর অক্ষিনর্াি থিাোর জেু প্রক্ষেটি রনে দুইজে আইেজীবী চ়িনবে এবং 

োরীনদর থসই সংিান্ত েেু ও পরামিক থদনবে। 
● মাহোক্ষর েুায় রনের সাহানর্ু, মক্ষহলারা োনদর অক্ষিনর্ানির প্রক্ষেিানরর জেু মক্ষহলা িক্ষমিনে আনবদে িরনে 

পানরে। 
● মাহোক্ষর েুায় রনের অধীনে ক্ষহক্ষি এবং েক্ষিিিঢ়ীনে জােীয়িানব স্বীিৃে ক্ষেনদক িোমূলি িটক  ক্ষেল্মগুক্ষল ব়ি আিানরর 

এলইক্ষি ক্ষিনে প্রদক্ষিকে হনব। 
● মাহোক্ষর েুায় রনের জেু, রাজু সরিার িেৃক ি DMF েীক্ষেনে সযক্ষেক্ষদক ষ্ট্ সমন্বয় িরা হনয়নে এবং থজলা েুায় রে 

DMF-এর সহায়োয় পক্ষরচাক্ষলে হনব। 
● মাহোক্ষর েুায় রনের উনেিু হল প্রনেুি মক্ষহলানি, োরা  ক্ষিক্ষিে থহাি বা ো থহাি, মক্ষহলা িক্ষমিে এবং োনদর 

আইে ও প্রক্ষবধানের পািাপাক্ষি োনদর আইক্ষে অক্ষধিার সম্পনিক  সনচেে িরা। 



সূত্র: Navbharat times 

ককরালা সরকার "ককরালা সািাতর" অনলাইন কুাব পতরগ্নষবা চালয  করগ্নব 

ককন সংবাগ্নি: 

● থিরালা সরিার োর ক্ষেজস্ব ই-টুাক্ষি থিরালা সািাক্ষর পক্ষরনেবা চালয িরার থঘােো িনরনে।

 
মূল তবষয়সমূহ: 

● "থিরালা সািাক্ষর" থিরালা সরিার ক্ষিজাইে িনরনে জেক্ষপ্রয় িনপকানরট অেলাইে িুাব পক্ষরনেবার ক্ষবিল্প ক্ষেনয় 

আসনে। 
● থর্ থিােও রানজুর ক্ষেজস্ব ই-টুাক্ষি পক্ষরনেবা থদনির থিােও রাজু সরিানরর এই প্রেম উনদুাি। 
● "থিরালা সািাক্ষর", র্া থদনির থিােও রাজু সরিানরর দ্বারা এই ধরনের প্রেম উনদুাি ক্ষহসানব ক্ষবনবক্ষচে হনয়নে, 

রানজুর ক্ষবদুমাে অনটা-টুাক্ষি থেটওয়ানিক র মাধুনম ক্ষেরাপদ এবং ক্ষবনরাধ-মযক্ত ভ্রমে ক্ষেক্ষিে িরার লনিু রাজু শ্রম 

ক্ষবিাি দ্বারা চালয এটি িরা হনয়নে। 
● "থিরালা সািাক্ষর" রানজুর বাক্ষসিানদর জেু রানজুর সবনচনয় িম দানম উপলব্ধ িরা হনব। 



● "থিরালা সািারী" থসবা থিরালার িাোক্কয েয প্রাসানদ এিটি অেযোনের সময় চালয িরা হনব। 
● "থিরালা সািাক্ষর" সরিার িেৃক ি 17 আিস্ট চালয িরা হনব, থর্ক্ষদে ক্ষচংনমর শুি মালায়ালাম মানসর শুরু হনব। 

সূত্র: Business Standard 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অথণনীতি 
পাগ্নলণ বিণ মাগ্নন িারগ্নির শীষণস্থানীয় FMCG ককাম্পাতন 

ককন সংবাগ্নি: 

● িান্তার ইক্ষিয়ার বাক্ষেকি ব্রুাি েয টক্ষপ্রন্ট স্টাক্ষি অেযসানর, িােীয়িানব উত্পাক্ষদে ক্ষবস্কয ট ব্রুাি পানলক 2021 সানল টাো 

এিাদি বেনরর জেু র্ুাক্ষকংনয়র িীনেক রনয়নে। 

 
মূল তবষয়সমূহ: 

● িেক্ষজউমার অুািনসস পনয়ন্টস (CRP) এর উপর ক্ষিক্ষি িনর, ক্ষরনপানটক  2021 সানলর থিাক্তানদর দ্বারা সবনচনয় 

পেনির FMCG ব্রুািগুক্ষলর এিটি মূলুায়ে অন্তিযক ক্ত রনয়নে। 

● CRP মূলুায়ে িরা হয় িাহিনদর দ্বারা িরা প্রিৃে িয় এবং এিটি ক্ষেক্ষদক ষ্ট্ বেনর ক্ষেয়ক্ষমেোর ক্ষিক্ষিনে (থিাক্তারা 

এটি সম্পনিক  থিমে অেযিব িনর এবং িে ঘে ঘে োরা এটি থিনেে)। 



● পানলকর পনর, োক্ষলিার অেুােু িীেক ব্রুািগুক্ষলর মনধু রনয়নে Amul, Britannia, Clinique Plus, এবং Tata-

এর পেুগুক্ষল এই বের প্রিাক্ষিে র্ুাক্ষকং৷ 

● িান্তার ইক্ষিয়ার প্রিাক্ষিে র্ুাক্ষকং-এ, এই বের পারনল-এর CRP িে বেনরর র্ুাক থেনি 14% থবন়িনে। 

● এ বের হলক্ষদরামও িীেক 25-এ িাে থপনয়নেে। এ বের হলক্ষদরামনি 24েম িানে রা া হনয়নে। 

● ক্ষসআরক্ষপ প্রিাক্ষিে প্রক্ষেনবদে অেযর্ায়ী, িে বেনরর েয লোয় এ বের ব্রুানির সং ুা থবন়িনে। 

● লিে, ইংলুানি অবক্ষিে, িান্টার ইক্ষিয়া হল এিটি থিটা অুাোক্ষলটিি এবং ব্রুাি িেসালনটক্ষি োমক র্া 1992 

সানল প্রক্ষেক্ষেে হয়। 

সূত্র: Livemint 
পাটনায় প্রথম কাগ্নরতি কচস্ট খয গ্নলগ্নছ বন্ধন বুাঙ্ক 

ককন সংবাগ্নি: 

● পাটোর ক্ষদদারিনে বন্ধে বুানকর এিটি িানরক্ষি থচস্ট উনদ্বাধে িরা হনয়নে। 

 
মূল তবষয়সমূহ: 

● পাটোর ক্ষদদারিনে চালয িরা িানরক্ষি থচস্ট হল বন্ধে বুানকর প্রেম িানরক্ষি থচস্ট র্া িহনরর িা া এবং এটিএমগুক্ষলর 

েিদ বুবিাপোয় সাহার্ু িরনব৷ 



● A অেযর্ায়ী, এই িানরক্ষি থচস্ট বুানকর িা া এবং এটিএম-এ িানরক্ষি থোট সরবরাহ িনর বুক্ষক্ত, MSME এবং 

থোট বুবসার মাক্ষলিনদর সাহার্ু িরনব এবং র্ ে প্রনয়াজে হনব। 

● বন্ধে বুাক এই আক্ষেকি বেনর থদনি 530 টিরও থবক্ষি েেয ে বুাক িা া থ ালার থঘােো িনরনে র্া মূলে উির এবং 

পক্ষিম এবং দক্ষিে িারনে ক্ষবেরে িরা হনব। 

● িানরক্ষি থচনস্টর লিু হল প্রেুি বা পনরািিানব সমত িাহিনদর উপিার িরা এবং এটি বুাংি িেৃক ি প্রদি 

বুাক্ষকং পক্ষরনেবাগুক্ষলনে িাহিনদর সযক্ষবধা বৃক্ষির জেু এিটি িার্কির পদনিপ। 

● িানরক্ষি থচস্ট হল ক্ষেবকাক্ষচে বুাকগুক্ষলর িা া র্া RBI দ্বারা রুক্ষপর থোট এবং িনয়ে স্টি িরার জেু অেযনমাক্ষদে। 

● ক্ষবক্ষিন্ন িহনরর আরক্ষবআই অক্ষেসগুক্ষল থোট থপ্রস এবং টািিাল থেনি িনয়ে িহে িনর, এগুক্ষল িানরক্ষি থচস্ট এবং 

থোট িনয়ে ক্ষিনপানে পাঠানো হয়, থর্ াে থেনি থসগুক্ষল বুানকর িা াগুক্ষলনে ক্ষবেরে িরা হয়। 

● এ পর্কন্ত িারনে RBI দ্বারা 4,075টিরও থবক্ষি িানরক্ষি থচস্ট িাপে িরা হনয়নে। 

সূত্র: Business Standard 

 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: তবজ্ঞান ও প্রযয তি 
িারগ্নির প্রথম লাতনণং করাবট - ঈিল করাবট 

ককন সংবাগ্নি: 

● ক্ষসন্ধয  ইন্টারেুািোল স্কয ল োর স্কয লগুক্ষলনে এিটি সহনর্াক্ষিোমূলি থি ার থিৌিনলর অংি ক্ষহসানব, িারনে উদ্ভাবেী 

এবং প্রেম ক্ষিিাদােিারী থরাবট, ঈিল থরাবট চালয িনরনে। 



 
মূল তবষয়সমূহ: 

● বেক মানে িেকাটনির সরিাক্ষর স্কয নল ক্ষিিার মাে বা়িানে হায়দরাবাদ, বুাঙ্গানলার এবং পযনেনে ক্ষসন্ধয  ইন্টারেুািোল 

স্কয ল দ্বারা 7-7টি ঈিল থরাবট ইেস্টল িরা হনয়নে। 

● ঈিল থরাবট এিটি ইন্টানরক্ষিি থরাবট, র্া অক্ষিজ্ঞোনি বুক্ষক্তিেিৃে িনর এবং থসইসানে ক্ষিক্ষজটাল মযন র 

মাধুনম আনবিনি অেযিরে িনর। 

● ঈিল থরাবট 5 থেনি 11 থিনির বাচ্চানদর এিা িাজ িরনে এবং থশ্রেীিনি এিজে মােব ক্ষিিনির সানে 

ক্ষেনদক িোর মাধুনম সাহার্ু িরনে সিম। 

● ঈিল থরাবনট জ্ঞাে থপ্ররনের উনেনিু 30 টিরও থবক্ষি ক্ষবক্ষিন্ন িাো বুবহার িরা থর্নে পানর। 

● ঈিল থরাবটটি এমেিানব ক্ষিজাইে িরা হনয়নে র্ানে থরাবটগুক্ষল এিই সানে প্রনের উির ক্ষদনে, সমসুাগুক্ষল 

সমাধাে িরনে এবং পানঠর থিনে এিটি স্বয়ংক্ষিয় পরীিা পক্ষরচালো িরনে ক্ষবনেেে বুবহার িরনে পানর। 

● ঈিল থরাবনটর মাধুনম সমত ববজ্ঞাক্ষেি এবং মােক্ষবি পাঠুিম থি ানো থর্নে পানর এবং ক্ষিশুরাও থমাবাইল, 

টুাবনলট বা লুাপটপ ক্ষিিাইনসর মাধুনম থরাবনটর মূলুায়ে এবং ক্ষবেয়বস্তুর মাধুনম থরাবনটর সানে থর্ািানর্াি 

িরনে পানর। 

● থরাবট এবং সহনর্ািী ক্ষিিার দৃষ্ট্ান্ত ক্ষেেটি প্রধাে উনেিু ক্ষেনয় প্রক্ষেক্ষেে হনয়নে, র্ার মনধু রনয়নে- 

● ঈিল থরাবনটর মাধুনম প্রক্ষেটি ক্ষিিােীর িৃক্ষেত্ব বা়িানো র্ায়, 



● ঈিল থরাবটও ক্ষেনদক িোর িার্কিাক্ষরো বা়িানে সহায়ি হনব, 

● ঈিল থরাবট বুবহার িনর ক্ষিিিনদর দ্বারা িরা প্রনচষ্ট্াও িমানো থর্নে পানর। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ তিবস 
মানব পাচাগ্নরর তবরুগ্নে তবশ্ব তিবস 2022 

ককন সংবাগ্নি: 

● পাচানরর ক্ষবরুনি মােযেনি সনচেে িরার লনিু প্রক্ষে বের 30 জযলাই মােব পাচার ক্ষবনরাধী ক্ষবশ্ব ক্ষদবস পালে িরা 

হয়। 



 
মূল তবষয়সমূহ: 

● মােব পাচানরর ক্ষবরুনি ক্ষবশ্ব ক্ষদবনসর উনেিু হল মােযেনি ক্ষিক্ষিে িরা থর্, মােযে পাচারনি অপরাধ ক্ষহনসনব ক্ষবনবচো 

িরা হয়, র্ার মনধু থজারপূবকি শ্রম ও থর্ৌে িনমকর জেু োরী ও ক্ষিশুনদর থিােে অন্তিযক ক্ত রনয়নে। 
● এই বেনরর 2022 সানলর ক্ষবশ্ব ক্ষদবনসর ক্ষেম হল "Use and Abuse of Technology"। 
● মােব পাচার, র্ানি বুক্ষক্ত পাচারও বলা হয়, এটি এিটি আধযক্ষেি ক্ষদনের দাসত্ব র্া শ্রম, থর্ৌে থিােে, বা 

ক্ষিয়ািলানপর উনেনিু বুক্ষক্তনদর অববধ থিােনের সানে জক্ষ়িে, র্ার মনধু অেুরা আক্ষেকিিানব উপিৃে হয়। 
● মােব পাচার এমে এিটি অপরাধ থর্ ানে োরী, ক্ষিশু এবং পযরুেনদরনি থজারপূবকি শ্রম এবং থর্ৌেোর মনো এিাক্ষধি 

উনেনিু থিােে িরা হয়। 



● 2010 সানল, মােব পাচানরর ক্ষবরুনি ল়িাইনয়র জেু থলাবাল অুািিে প্ল্ুাে জাক্ষেসংনঘর সাধারে পক্ষরেদ দ্বারা 

িৃহীে হনয়ক্ষেল এবং জাক্ষেসংনঘর সাধারে পক্ষরেদ ক্ষবনশ্বর সরিারগুক্ষলনি এই হুমক্ষিনি পরাত িরার জেু সমক্ষন্বে 

এবং থটিসই প্রনচষ্ট্া চালানোর আহ্বাে জাোয়। 
● 2013 সানল, এিটি ক্ষবশ্ববুাপী িমকপক্ষরিল্পো ক্ষেনয় িাজ িরার জেু জাক্ষেসংনঘর সাধারে পক্ষরেনদর দ্বারা এিটি 

উচ্চ-পর্কানয়র ববঠি আহ্বাে িরা হনয়ক্ষেল, থর্ ানে সদসু রাষ্ট্রগুক্ষল দ্বারা এিটি থরনজাক্ষলউিে A/RES/68/192 

িৃহীে হনয়ক্ষেল এবং 30 জযলাই, ক্ষবশ্ব মােব পাচার ক্ষবনরাধী ক্ষদবস ক্ষহসানব মনোেীে হয়।। 
● িারনে মােব পাচার সংিান্ত ক্ষবধাে: 
● ধারা 23- মােব পাচার এবং থজারপূবকি শ্রম সম্পক্ষিক ে 
● ধারা 24- 14 বেনরর িম বয়সী ক্ষিশুনদর িার াো এবং  ক্ষের মনো ক্ষবপজ্জেি িানজ ক্ষের্যক্ত িরা ক্ষেক্ষেি িনর। 
● IPC-এর 370 এবং 370A ধারাগুক্ষল মােব পাচানরর হুমক্ষির ক্ষবরুনি ল়িাই িরার জেু বুাপি বুবিা প্রদাে 

িনর, র্ার মনধু ক্ষিশুনদর থিােনের জেু দাসত্ব, দাসত্ব, বা থজারপূবকি অঙ্গ অপসারে সহ থর্ থিােও আিানর 

ক্ষিশুনদর িারীক্ষরি ক্ষের্কােে বা থর্ৌে থিােে সহ থচারাচালাে অন্তিযক ক্ত। 
● IPC এর 372 এবং 373 ধারা পক্ষেোবৃক্ষির উনেনিু থমনয়নদর থিো-থবচার সানে সম্পক্ষিক ে। 

সূত্র: Indian Express 


