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Daily Current Affairs 29th August  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: জাতীয় 

ভারত সরকার "এক দেশ এক সার" কর্ণসূচি িালু করল 

দকন খবরর: 

● সারা দেরশ সার ব্র্যান্ডগুচলরক র্ানসম্মত করার লরযয সর্স্ত বযবসারক "Bharat"" ব্র্যান্ড-
এর অধীরন তারের পর্য বাজারজাত করার জনয সরকাররর পয দেরক একচি আরেশ 
জাচর করা হরয়রে।

 

রূ্ল চবষয়গুরলা: 

● এক দেশ এক সার আরেরশর অধীরন, সর্স্ত সরকারী বা দবসরকারী খারতর সংস্থাগুচল 
Bharat Urea,” “Bharat DAP,” “Bharat MOP,” and “Bharat NPK”ব্র্যারন্ডর 
নার্ দেরব। 

● সার সংস্থাগুচল এক দেশ এক সাররর চসদ্ধারের প্রচত দনচতবািক প্রচতচিয়া বযক্ত করর 
বরলরে দে এচি "তারের ব্র্যান্ড রূ্লয এবং বাজাররর পােণকযরক ধ্বংস কররব। 
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● এক দেশ এক সাররর চসদ্ধােচি সার চশরের জনয যচতকারক হরত পারর কারর্ এচি 
পর্যগুচল ব্র্যাচন্ডংরয়র পাশাপাচশ কৃষকরের র্রধয দকাম্পাচনর খযাচত প্রচতষ্ঠায় সহায়তা 
কররব। 

● সার সংস্থাগুচল দযত্র-স্তররর চবরযাভ, ফসল জচরপ এবং অনযানয ইরভন্টগুচল সহ চবচভন্ন 
ধররর্র সম্প্রসারর্ প্ররিষ্টায় জচ়িত োরক দেখারন তারের ব্র্যান্ডগুচল স্পষ্টভারব প্রেচশণত 
হয় এবং এক দেশ এক সাররর অধীরন কৃষকরের সারে সংরোগ স্থাপরন সহায়তা করর।  

● এক দেশ এক সাররর অধীরন জাচর করা নতুন চনয়র্গুচল 2022 সারলর 2রা অরটাবর 
দেরক কােণকর হরব। 

● এক দেশ এক সাররর আওতায় দকাম্পাচনগুরলারক তারের আরগর সব বযারগর চিজাইন 
বাজার দেরক সচররয় চনরত 12ই চিরসম্বর পেণে সর্য় দেওয়া হরয়রে। 

 

সূত্র: The Hindu 

AirAsia ইচন্ডয়া CAE এর AI দেচনং চসরের্ বযবহার করার জনয প্রের্ এয়ারলাইন হরয় 
উরেরে 

দকন খবরর: 
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● CAE দ্বারা ততচর কৃচত্রর্ বুচদ্ধর্ত্তা-িাচলত প্রচশযর্ বযবস্থা এখন AirAsia India তার 
পাইলিরের চশচযত করার জনয বযবহার কররে।

 

রূ্ল চবষয়গুরলা: 

● প্রেুচক্ত-চভচত্তক পাইলি প্রচশযর্ সর্াধারনর প্রধান সরবরাহকারী হল CAE েুগপত। 
● AirAsia দ্বারা চনেুক্ত প্রচশযর্ দপ্রাগ্রার্চি CAE RISE নারর্ পচরচিত, এবং এচি উচ্চ-

র্ারনর প্রচশযর্ দেওয়ার জনয পাইলি প্রচশযর্ দসশরনর সর্য় চররয়ল-িাইর্ দিিা সংগ্রহ 
এবং চবরেষরর্র অফার করর। 

● CAE রাইজ চসরু্রলির প্রচশযকরের প্রচশযরর্র দিিা দেরক অেেৃণচষ্টপূর্ণ জ্ঞান অজণন করা 
সম্ভব করর দতারল। 

● দবঙ্গালুরু-চভচত্তক িািা সন্স প্রাইরভি চলচর্রিরির একচি চবভাগ হল এয়ার এচশয়া ইচন্ডয়া 
প্রাইরভি চলচর্রিি। 

● 2014 সারলর 12 ই জুন আনুষ্ঠাচনকভারব িালু হওয়ার পর দেরক, AirAsia ভাররত 
50চির দবচশ সরাসচর এবং 100চি সংরোগকারী চবর্ানবন্দরর পচররষবা চেরয়রে। 

● CAE একচি প্রেুচক্তগত দকাম্পাচন এবং CEA এর সের েপ্তর কানািায় অবচস্থত। 
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● CAE-এর লযয হল বাস্তব চবশ্বরক চিচজিাইজ করা এবং চশযা ও গুরুত্বপূর্ণ অপাররশনাল 
সর্াধান প্রোন করা। 

● CAEs প্রােচর্কভারব পাইলি, এয়ারলাইনস এবং সশস্ত্র বাচহনীর সযর্তা বা়িারনার উপর 
দফাকাস করর। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রাজয 

সবরর্তী নেীরত পেিারীরের জনয 'অিল দসতু' উরদ্বাধন কররবন প্রধানর্ন্ত্রী দর্ােী 

দকন খবরর: 

● গুজরারির আহরর্োবাে শহরর, সবরর্তী নেীর উপর শুধুর্াত্র পেিারীরের জনয "অিল 
দসতু" আনুষ্ঠাচনকভারব প্রধানর্ন্ত্রী নররন্দ্র দর্ােী উরদ্বাধন কররবন।

 

রূ্ল চবষয়গুরলা: 

● প্রধানর্ন্ত্রী দর্ােী েু'চেরনর সফরর চনরজর রাজয গুজরারি োরেন, দেখারন অিল দসতুর 
উরদ্বাধন কররবন। 

● অিল দসতু প্রায় 300 চর্িার েীর্ণ এবং 14 চর্িার  প্রশস্ত। 
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● আরর্োবাে চর্উচনচসপযাল করপণাররশন দ্বারা একচি পেিারী ওভারপাস (অিল দসতু) ততচর 
করা হরয়রে। 

● অিল দসতুচি চনম্ন এবং উচ্চতর উভয় চরভারফ্রন্ট ওয়াক বা দপ্রারর্নািরক সংেুক্ত করার 
জনয চিজাইন করা হরয়রে। 

● প্রাক্তন প্রধানর্ন্ত্রী অিল চবহারী বাজরপয়ীর নার্ানুসারর অিল দসতুর নার্করর্ করা 
হরয়রে 

● 300 চর্িার উচ্চতার অিল দসতুচি আহরর্োবাে চর্উচনচসপযাল করপণাররশন দ্বারা চনচর্ণত 
হরয়রে এবং প্রাক্তন প্রধানর্ন্ত্রী অিল চবহারী বাজরপয়ীর নারর্ নার্করর্ করা হরয়রে। 

● অিল দসতু নেীর পূবণ তীররর ভচবষযত চশে ও সংসৃ্কচত দকন্দ্র এবং এর পচির্ তীররর 
ফ্লাওয়ার পারকণর সারে েুক্ত। 

● অিল দসতু, তার আকষণর্ীয় নকশার জনয প্রশংচসত, র্াচি-দলরভল পাচকণং লিগুচলরকও 
এই দসতুর সারে সংেুক্ত কররব। 

 

সূত্র: Indian Express 

নাগালযান্ড 119 বেররর র্রধয তার চদ্বতীয় দরলওরয় দেশন দপল 

দকন খবরর: 
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● দশাখুচভরত একচি নতুন সুচবধার সর্াচপ্তর সারে, উত্তর-পূবণাঞ্চলীয় রাজয নাগালযারন্ড 119 
বেরররও দবচশ সর্য় পরর একচি চদ্বতীয় দরলওরয় দেশন স্থাপন হল৷

 

রূ্ল চবষয়গুরলা: 

● নাগালযান্ড রারজযর বযবসাচয়ক দজলা চির্াপুর দরলওরয় দেশরনর আবাসস্থল, দেচি 1903 
সারল স্থাপন হয়। 

● রু্খযর্ন্ত্রী দনচফউ চরও চেরনর দবলায় দশাখুচভ দরলওরয় দেশরন দিাচন দপারলা এক্সরপ্ররসর 
সূিনা কররন। 

● নতুন দেরনর রুি দশাখুচভ পেণে প্রসাচরত করা হরয়রে, ো বতণর্ারন চির্াপুর দেরক 
করয়ক চকরলাচর্িার েূরর অবচস্তত। িচন দপারলা এক্সরপ্রস আরগ আসারর্র গুয়াহাচি এবং 
অরুর্ািল প্ররেরশর নাহারলাগুরনর র্রধয প্রচতচেন িলত। 

● দিাচন দপারলা এক্সরপ্রসরক দশাখুচভ দরলওরয় দেশন পেণে সম্প্রসাচরত করার সারে সারে 
নাগালযান্ড এবং অরুর্ািল প্ররেশ সরাসচর দেন পচররষবা পারব। 

● প্রশাসন েত তা়িাতাচ়ি সম্ভব উত্তর-পূবণ রারজযর সর্স্ত রাজধানীরত দরলপে সংরোগ ততচর 
কররত িায়। 
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● আসারর্র ধানচসচর দেরক নাগালযারন্ডর দকাচহর্া অঞ্চরলর জুব্জা পেণে 90 চকরলাচর্িার েীর্ণ 
প্রশস্ত দগজ পেচি 2016 সারল ততচর করা হরয়চেল, এবং এখন এচির উপর চনর্ণার্ কাজ 
িলরে। 

● নাগালযারন্ডর রাজধানী দকাচহর্া রাজয, এবং এর রাজযপাল এবং বতণর্ান রু্খযর্ন্ত্রী হরলন 
েোিরর্ চনচফউ চরও এবং জগেীশ রু্চখ। 

সূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অেণনীচত 

HDFC দিচিি কারিণর বাজারর শীষণস্থানীয় দেখারন SBI দিচবি কারিণর বাজারর শীরষণ ররয়রে৷ 

দকন খবরর: 

● দেরশর বৃহত্তর্ বযাঙ্ক দেি বযাঙ্ক অফ ইচন্ডয়া (SBI) দিচবি কারিণর বাজারর 2022 সারলর 
জুন পেণে এবং HDFC বযাঙ্ক দিচিি কারিণর বাজারর তার শীষণস্থানীয় অবস্থান বজায় 
দররখরে।

 

রূ্ল চবষয়গুরলা: 
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● PGA লযাবস দ্বারা সংকচলত তেয অনুসারর, সরকাচর বযাঙ্কগুচল দবসরকারী বযাঙ্কগুচলর 
তুলনায় দিচবি কারিণর বাজাররর একচি বৃহত্তর শতাংশ ধারর্ করর, দেখারন 8% বাজার 
দশয়ার চনরয় দিচিি কারিণর বাজারর বযাঙ্ক অফ বররাো চদ্বতীয় স্থারন ররয়রে৷ 

● 2022 সারলর জুন পেণে, কযানা়িা বযাঙ্ক, ইউচনয়ন বযাঙ্ক এবং পাঞ্জাব নযাশনাল বযাঙ্ক 
প্রচতচি 5% চনরয় তাচলকায় তৃতীয়, িতুেণ এবং পঞ্চর্ স্থারন ররয়রে। 

● HDFC বযাঙ্ক 22% র্ারকণি দশয়ার চনরয় দিচিি কািণ দসগরর্রন্ট শীরষণ ররয়রে, তারপরর 
দেি বযাঙ্ক অফ ইচন্ডয়া (SBI) (18%), ICICI বযাঙ্ক (17%), Axis Bank (12%), RBL 
বযাঙ্ক (5%), এবং দকািাক র্াচহন্দ্রা বযাঙ্ক (5%) এর সারে তাচলকায় ররয়রে। 

● সরকাচর তেয অনুোয়ী, আরর্চরকান এক্সরপ্রস এবং CITI বযাংরকর র্রতা চপ্রচর্য়ার্ 
দিচিি কািণ, োর েোিরর্ -8% এবং -2% এর দনচতবািক বৃচদ্ধর হার ররয়রে, োরা 
বাজাররর দশয়ার হারারে৷ 

● গত বেররর আগরে HDFC বযাঙ্করক নতুন দিচিি কািণ ইসুয করার অনুর্চত দেওয়ার  
RBI-এর চসদ্ধাে, দবচশরভাগই কািণ দোগ করার হার বৃচদ্ধর সর্েণন করর। 

সূত্র: Navbharat Times 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রচতরযা 

িওরাস তসচনক আরার্গ্ররহর উরদ্বাধন করল ভারতীয় দসনাবাচহনী এবং DMRC 

দকন খবরর: 

● চেচি দসনাচনবারস ওরয়োনণ কর্ারন্ডর দলফরিনযান্ট দজনাররল নভ দক খানু্দচর, AVSM, 
VSM, GOC-in-C, িওরাস তসচনক আরার্গ্ররহর উরদ্বাধন কররলন। 
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রূ্ল চবষয়গুরলা: 

● িওরাস তসচনক আরার্গ্রহ হল একচি প্রের্ ধররর্র প্রকে ো ভারতীয় দসনাবাচহনী এবং 
চেচি দর্রো দরল করপণাররশন (DMRC) এর সহরোচগতায় চনচর্ণত হরয়রে। 

● িওরাস তসচনক দপ্রাগ্রার্চিরত চেচি দর্রো দরল করপণাররশন (DMRC) কর্ণকতণারের দ্বারাও 
সুচবধা প্রোন করা হরয়রে। 

● রাষ্ট্রীয় চশে সুচবধায় বতণর্ারন 148চি শেযা ররয়রে, োর র্রধয একচি সুন্দর চিজাইন করা 
ওরয়চিং লাউঞ্জ, ইন-হাউস িাইচনং, চগ্রন এচরয়া এবং পাচকণং এচরয়া ররয়রে। 

● িওরাস তসচনক আরার্গ্রহ অবসরপ্রাপ্ত তসনয এবং তারের পচরবাররর জনয একচি 
আরার্োয়ক অবস্থান চনচিত করার জনয চনচর্ণত হরয়রে। 

● িওরাস তসচনক আরার্গ্রহ সুচবধাচি ভাগ করা এবং েরের নীচতর সারে সার্ঞ্জসয দররখ 
ভারতীয় দসনাবাচহনীর কর্ণরত/অবসরপ্রাপ্ত তসনয এবং তারের পচরবাররর প্রচত প্রচতশ্রুচত 
প্রচতফচলত করার লরযয ততচর করা হরয়রে। 
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সূত্র: Livemint 

ভারতীয় দনৌবাচহনীর AK-630 কার্ান ভাররত ততচর প্রের্ দগালাবারুে 

দকন খবরর: 

● প্রচতরযা খারত, প্রধানর্ন্ত্রী নররন্দ্র দর্াচের দর্ক ইন ইচন্ডয়া কর্ণসূচির আওতায় ভাররত 
ততচর করা হরয়রে 30 চর্চর্ দগালাবারুে। 

 

রূ্ল চবষয়গুরলা: 

● েুদ্ধজাহারজ বসারনা AK-630 বনু্দকগুচলরত দগালাবারুে বযবহার করা হরব। 

● এচি দেরশর জনয একচি ব়ি প্রাচপ্ত কারর্ সমূ্পর্ণ দেশীয় দগালাবারুে ভাররতর দবসরকাচর 
চশে দ্বারা ততচর করা হরয়রে। 

● 30 চর্চর্ দগালাবারুেচি 12 র্ারস ততচর করা হরয়রে, োর সর্স্ত উপাোন দেশীয়। 
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● ভারতীয় দনৌবাচহনী, চশরের প্রিাররর র্াধযরর্ চস্পচরি ইচন্ডয়ার অনুসররর্, অঙ্কন 
িূ়িােকরর্, নকশার তবচশষ্টয, পচরেশণন সরঞ্জার্ এবং দগালাবারুরের প্রর্ার্ ও পরীযার 
দযরত্র প্রেুচক্তগত সহায়তা প্রোন করররে। 

● নাগপুর দেরক ইরকানচর্ক এক্সরলাচসভস চলচর্রিি নারর্ একচি রাসায়চনক উৎপােন 
সংস্থা ভারতীয় দনৌবাচহনীরক 100% দেশীয় 30 চর্চর্ বনু্দক দগালাবারুে সরবরাহ 
করররে। 

● ইরকানচর্ক এক্সরলাচসভস চলচর্রিরির ততচর দগালাবারুেচি দনৌবাচহনী প্রধান ভাইস 
অযািচর্রাল এসএন দর্ারর্ারে গ্রহর্ করররেন। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: দখলাধুলা 

জুরিা চবশ্ব িযাচম্পয়নচশপ: ভাররতর প্রের্ স্বর্ণপেক চজতরলন  চলরথাই িানাম্বার্ 

দকন খবরর: 

● ভারতীয় জুরিাকা চলরথাই িানাম্বার্ চবশ্ব জুরিা কযারিি (U18) িযাচম্পয়নচশরপ র্চহলারের 
57 দকচজ চবভারগ স্বর্ণ সহ জুরিা চবশ্ব িযাচম্পয়নচশরপ ভাররতর প্রের্ পেক চজরত 
ইচতহাস রিনা কররলন৷ 
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রূ্ল চবষয়গুরলা: 

● 15 বের বয়সী চলরথাই িানাম্বার্ 57 দকচজ চবভারগ ফাইনারল ব্র্াচজরলর চবয়াঙ্কা দরইসরক 
পরাচজত করর পেক চজরতরেন। 

● চলরথাই িানাম্বার্ প্রের্ ভারতীয় জুরিাকা হরয়রেন চেচন চবশ্ব িযাচম্পয়নচশরপ দেরকান 
বয়রসর গ্রুরপ পেক চজরতরেন। 

● এচি ভারত সরকাররর TOPS দপ্রাগ্রারর্রও একচি অংশ। 

● চলরথাই িানাম্বার্ 2017 সারল সাব-জুচনয়র জাতীয় জুরিা িযাচম্পয়নচশরপ স্বর্ণপেক দপরয় 
লাইর্লাইরি এরসচেরলন এবং তারপর দেরক চতচন JSW-এর ইন্সপায়ার ইনচেচিউি অফ 
দস্পািণস জুরিা দপ্রাগ্রারর্ প্রচশযর্ চনরেন। 

● 2021 সারলর জাতীয় কযারিি জুরিা িযাচম্পয়নচশরপ স্বর্ণপেক চজরতচেরলন চলরথাই 
িানাম্বার্। 

● 2021 সারলর পর, দলবানরনর তবরুরত এচশয়া-ওরশচনয়া কযারিি জুরিা িযাচম্পয়নচশরপ 
চলরথাই িানাম্বার্ দব্র্াঞ্জ পেক চজরতচেরলন। 
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সূত্র: Indian Express 
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