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Daily Current Affairs 1st September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক  

বু্লমবার্ণ তবতিয়নেয়ার্ণ ইেনেক্স: গর্ৌিম আদাতে তবনের িৃিীয় ধেী বযতি হনয়নেে 

গকে র্ংবানদ: 

● বু্লমবার্ণ তবতিয়নেয়ার্ণ ইেনেক্স অেুর্ানর, ভারনির গর্ৌিম আদাতে বিণমানে তবনের িৃিীয় 
ধেী বযতি।

 

মূি তবষয়র্মূহ: 

● বু্লমবার্ণ তবতিয়নেয়ার্ণ ইেনেনক্সর রয্াতকং অেুযায়ী, গর্ৌিম আদাতে িুই তভটনের গেতর্নেন্ট 
বােণােণ আেণল্টনক গপেনে গেনি েথম স্থাে অতধকার কনরনেে। 

● এই েথম গকানো এতিয়াে বযতি বু্লমবার্ণ তবতিয়নেয়ার ইেনেনক্সর িীষণ তিনে স্থাে 
গপনয়নেে। 

● র্বণনিষ বু্লমবার্ণ তবতিয়নেয়ার্ণ ইেনেনক্স অেুযায়ী, তরিানয়ন্স েধাে মুনকি আম্বাতে গমাট 
91.9 তবতিয়ে মাতকণে েিার তেনয় 11 েম্বনর রনয়নেে। 
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● ইিে মাস্ক এবং গর্ে গবনর্ানর্র গমাট র্ম্পদ বিণমানে যথাক্রনম US$251 তবতিয়ে এবং 
US$153 তবতিয়ে। 

● আদাতে একতট েথম ের্নের উনদযািা, এবং আদাতে গ্রুপ 7তট র্বণর্েীেভানব 
িাতিকাভুি র্ত্ত্বা তেনয় র্তিি, যার মনধয রনয়নে িতি, বন্দর ও িতর্তিকর্, খতে ও 
র্ম্পদ, র্যার্, েতিরক্ষা ও মহাকাি এবং তবমােবন্দর। এর েতিতট বযবর্াতয়ক তবভানর্, 
গ্রুপতট ভারনি গেিৃনত্বর অবস্থাে েতিষ্ঠা কনরনে। 

রূ্ত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয় 

ইতিনর্া WEF-এর "Clear Skies for Tomorrow" র্ার্নটইনেতবতিতট কযানম্পইনে গযার্ 
তদনয়নে 

গকে র্ংবানদ: 

● ইতিনর্া ওয়ার্ল্ণ ইনকােতমক গোরাম দ্বারা পতরচাতিি "Clear Skies for Tomorrow" 
র্ার্নটইনেতবতিতট কযানম্পইনে গযার্ তদনয়নে।

 

মূি তবষয়র্মূহ: 
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● ইতিনর্া এয়ারিাইের্ Clear Skies for Tomorrow, ইতিয়া গকায়াতিিে উনদযানর্ 
স্বাক্ষরকারী তহনর্নব গযার্ তদনয়নে। 

● র্ার্নটইনেতবতিতট কযানম্পইেবাস্তবায়নের র্েয ইতিনর্া-এর এই স্বাক্ষর গটকর্ই তবমাে 
জ্বািাতের র্েয একতট গুরুত্বপূর্ণ ভর অর্ণনে র্াহাযয করনব এবং ভারনি বযাপকভানব 
গ্রহনর্র েনি খরচ-দক্ষিা আেনি র্াহাযয করনব। 

● ইতিনর্া িার েিুে A320 তেও এয়ারক্রাফ্ট 10% SAF তমনক্সর র্ানথ ফ্রানন্সর টুিুর্ গথনক 
েয়া তদতির তদনক রওো তদনয়নে ।  

● কাবণে-তেরনপক্ষ ফ্লাইট অর্ণনের র্েয তিনের র্েয একতট অথণবহ এবং র্তক্রয় পথ 
"Clean্Skies্for্Tomorrow”্দ্বারা র্রবরাহ করা হনয়নে, যা 2019 র্ানির 
র্ােুয়াতরনি চািু করা হনয়তেি। 

● Clean Skies for Tomorrow গটকর্ই তবমাে জ্বািাতের রূপান্তনরর র্েয িীষণ কমণকিণা 
এবং র্ের্াধারনর্র গেিানদর র্েয একতট গুরুত্বপূর্ণ েতক্রয়া র্রবরাহ করনব। 

● 2050 র্ানির মনধয তবমাে চিাচনির একতট র্ামতগ্রক গেট-িূেয পথনক র্মথণে করার 
র্েয, "Clean Skies for Tomorrow" এর িক্ষয হি 2030 র্ানির মনধয তিে গ্রহনর্র 
র্েয একতট বৃহৎ পতরর্নর একতট বাতর্তর্যকভানব কাযণকর গটকর্ই তবমাে জ্বািােী 
উৎপাদে েতিষ্ঠা করা। 

● রের্য় "রনো" দত্ত ইন্টারনলাব এতভনয়িে তিতমনটনের তর্ইও, গযতট ইতিনর্া পতরচািো 
কনর। 

রূ্ত্র: Economic Times 

"One Herb, One Standard'' েচানর আন্তঃমন্ত্রর্ািয় মউ স্মারক স্বাক্ষর কনরনে 

গকে র্ংবানদ: 
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● PCIM&H এবং IPC-এর মনধয আন্তঃমন্ত্রর্ািয় র্হনযাতর্িার র্েয একতট মউ স্বাক্ষতরি 
হনয়নে যার িক্ষয হি "One Herb, One Standard"-এর েচার এবং র্হর্ির করা।

 

মূি তবষয়র্মূহ: 

● One Herb, One Standard  এই মউ -এর োথতমক উনেিয হি PCIM&H এবং 
IPC-এর মনধয র্হনযাতর্িামূিক েয়ার্ র্ন়ে গিািা যানি র্েস্বানস্থযর উন্নয়ে করা যায় 
এবং র্ামঞ্জর্যপূর্ণ গভষর্ ওষুনধর মাে উন্নয়নের রু্তবধা হয়। 

● গযনহিু PCIM&H এবং IPC উভয়ই একই উনেনিয তেনয় কার্ করনে, িাই "One 
Herb – One Standard" অর্ণনের র্েয মােগুতিনক উপযুি এবং র্াথণকভানব র্ামঞ্জর্য 
করাও েনয়ার্ে । 

● One Herb – One Standard মউ -এর িক্ষয ঐতিহযবাহী ঔষনধর মােদনের গক্ষনত্র 
িথয আদাে-েদােনক উৎর্াতহি করার র্েয বৃহত্তর র্হনযাতর্িানক র্হর্ির করা। 

● মউ -এর িক্ষয ঐতিহযবাহী ঔষনধর-এর অধীনে গের্ীবদ্ধ মনোগ্রাে েকাি করার 
একমাত্র অতধকার PCIM&H-এরই থাকনব। 
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● স্বাক্ষতরি র্মন ািা স্মারক অেুর্ানর PCIM&H এবং IPC দ্বারা তিতর করা মনোগ্রােগুতি 
গর্ই অেুযায়ী তচতিি করা হনব এবং র্ংতিষ্ট মনোগ্রােগুতিনি IPC-এর অবদাে যথাযথ 
স্থানে তচতিি করা হনব৷ 

● এই র্মন ািা স্মারনকর মাধযনম েতিতট মনোগ্রাে আন্তর্ণাতিক মানের েনয়ার্েীয়িার 
র্ানথ ভারিীয় মােগুতিনক কভার কনর যানি র্মস্ত ভারিীয় মানের মােগুতি র্াধারর্ 
উতিনদর র্েয তবতেক মােগুতির র্ানথ র্ামঞ্জর্যপূর্ণ হয়। 

রূ্ত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

গিিঙ্গাো 8.32% মূিযস্ফীতির িাতিকার িীনষণ রনয়নে 

গকে র্ংবানদ: 

● গিিঙ্গাো 8.32% মুদ্রাস্ফীতির িাতিকায় িীনষণ রনয়নে একইর্ানথ  পতিমবঙ্গ (8.06%) 
এবং তর্তকম (8.01%)-এর মুদ্রাস্ফীতির হারও গবতি, গিিঙ্গাো 8.32% মুদ্রাস্ফীতি তেনয় 
রার্যগুতির িাতিকার িীনষণ রনয়নে।

 

মূি তবষয়র্মূহ: 
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● ক্লানয়ন্ট ভযািু ইেনেক্স দ্বারা র্বণর্েীে পতরর্ংখযাে অেুযায়ী, 2022 র্ানির েথম র্াি 
মানর্, তিনরাোনম মুদ্রাস্ফীতির র়্ে 6.8% তেি, উনিখনযার্যভানব কভানরর্ তেমণািানদর 
দ্বারা েতিতষ্ঠি 6% উচ্চির র্হেিীিিার র্ীমা োত়েনয় তেি। 

● গকরািা (4.8%), িাতমিো়ুে (5.01%), পাঞ্জাব (5.35%), তদতি (5.56%) এবং কর্ণাটক 
(5.84%) এর মনিা র্ায়র্ায় খুচরা মূিয বৃতদ্ধ 6% এর কম। 

● মতর্পুর, গর্ায়া এবং গমঘািনয়র মনিা গোট রার্যগুতিনি র়্ে মুদ্রাস্ফীতি 4% এর তেনচ, 
যথাক্রনম 1.07%, 3.66% এবং 3.84%। 

● মুদ্রাস্ফীতির উচ্চ হার র্হ অেযােয উনিখনযার্য রার্যগুতির মনধয রনয়নে গুর্রাট, র্মু্ম ও 
কাশ্মীর (7.2%), মধযেনদি (7.52%), আর্াম (7.37%), উত্তর েনদি (7.27%), এবং 
হতরয়াো (7.7%)। 

● েযািোি িযাতটতিকযাি অতের্ শুধুমাত্র অরুর্াচি েনদনির র্েয একতট গ্রামীর্ গ্রাহক 
মূিয রূ্চক র্র্ো কনরনে, যা এই বের 7.3% এর র়্ে মুদ্রাস্ফীতির অতভজ্ঞিা অর্ণে 
কনরনে, যা এতেনি 9.2% এ গপৌঁনেনে। 

● র্ােুয়ারী এবং রু্ে 2022 এর মনধয, োর্ািযাি এবং তত্রপুরায় র়্ে মুদ্রাস্ফীতির হার তেি 
যথাক্রনম 5.6% এবং 4.8% এর কম। 

● মুদ্রাস্ফীতি হি এমে একতট িব্দ যা র্রবরাহ এবং চাতহদার মনধয ভারর্ামযহীেিার কারনর্ 
পর্য ও পতরনষবাতদর র্েয মূিয বৃতদ্ধ বর্ণো করনি বযবহৃি হয়। 

● গযখানে 2% গথনক 3% মূিযস্ফীতির হার অথণেীতির র্েয ইতিবাচক তহর্ানব তবনবতচি হয়, 
অিযতধক মুদ্রাস্ফীতি র্মস্ত অথণেীতির র্েয ক্ষতিকর। 

রূ্ত্র: The Hindu 

রার্স্থানে গ্রামীর্ অতিতম্পক গর্মনর্র রূ্চো করনিে মুখযমন্ত্রী অনিাক গর্হিট 

গকে র্ংবানদ: 

● গযাধপুনর মার্বযাপী রার্ীব র্ান্ধী গ্রামীর্ অতিতম্পক গর্মনর্র উনদ্বাধে করনিে রার্স্থানের 
মুখযমন্ত্রী অনিাক গর্হিট। 
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মূি তবষয়র্মূহ: 

● গ্রামীর্ অতিতম্পনক রার্স্থানের 44,000 গ্রাম অংিগ্রহর্ করনব। 

● গ্রামীর্ অতিতম্পক গর্মনর্র র্েয ইতিমনধযই তবতভন্ন বয়নর্র োয় 30 িক্ষ মােুষ তেনর্নদর 
তেবন্ধে কনরনেে। 

● গ্রামীর্ অতিতম্পক গর্মনর্র র্েয তেবতন্ধি 30 িক্ষ অংিগ্রহর্কারীনদর মনধয 9 িক্ষ হনিে 
মতহিা। 

● গ্রামীর্ অতিতম্পক গর্মনর্ ভতিবি, হতক, গটতের্ বি তক্রনকট এবং গখা-গখার মনিা ক্রী়ো 
ইনভন্ট অন্তভুণি করা হনয়নে। 

● গ্রামীর্ অতিতম্পক গর্মনর্র উনেিয হি েতিভাবাে ক্রী়োতবদনদর র্ািীয় ও আন্তর্ণাতিক 
ক্রী়ো ইনভনন্ট অংিগ্রহনর্র র্েয অেুোতর্ি করা। 

রূ্ত্র: Livemint 

 াাঁতর্র তবনর্তপ র্াংর্দ অেুরার্ িমণা তবে র্ংস্থার CPA গকাষাধযক্ষ তহনর্নব তেবণাতচি হনয়নেে 

গকে র্ংবানদ: 
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●  াাঁতর্-িতিিপুর র্ংর্দীয় আর্নের র্াংর্দ অেুরার্ িমণা কাোোর হযাতিেযানক্স 65িম 
কমেওনয়িথ পািণানমন্টাতর অযানর্াতর্নয়িে র্নম্মিনে কেোনরন্স অে পািণানমন্টাতর 
অযানর্াতর্নয়িনের (CPA) আন্তর্ণাতিক গকাষাধযক্ষ তেবণাতচি হনয়নেে। 

 

মূি তবষয়র্মূহ: 

● েধাে তেবণাহী পতরষনদ গযার্ গদনবে অেুরার্ িমণা। 

● অেুরার্ িমণার তেবণাচনের পর, ভারনি CPA-গি আরও একতট আর্ে যুি হনয়নে, গমাট 
ভারিীয় িতি চারর্ে কমণরি েতিতেতধনক তেনয় গর্নে। 

● িক্ষ িক্ষ পাউনির বাতষণক িহতবি এবং ট্রাি িহতবি অেুরার্ িমণা দ্বারা মরৃ্র্ভানব 
পতরচাতিি হনব, যানি িানদর রু্ষু্ঠ ও কাযণকর বযবহার তেতিি করা যায়। 

● কমেওনয়িথ পািণানমন্টাতর অযানর্াতর্নয়িে (CPA) 1911 র্ানি েতিতষ্ঠি হনয়তেি এবং 
এর গেটওয়ানকণর মাধযনম 55তট কমেওনয়িথ গদনির 180তটরও গবতি র্ািীয়, রার্য, 
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োনদতিক এবং আঞ্চতিক র্ংর্দ এবং আইের্ভার র্ংর্দ র্দর্য এবং র্ংর্দীয় কমণীনদর 
একতত্রি কনর। 

● CPA দ্বারা বাস্তবাতয়ি তমিনের িক্ষয র্র্িাতন্ত্রক িার্েবযবস্থার জ্ঞাে এবং গবা াপ়ো, 
র্র্িনন্ত্র যুবনদর অংিগ্রহর্, তিঙ্গ র্মিা এবং র্মাে েতিতেতধনত্বর মাধযনম র্ংর্দীয় 
র্র্িনন্ত্রর অগ্রর্তির েচার করা। 

রূ্ত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অথণেীতি 

তবনদতিক মুদ্রার তরর্াভণ 564 তবতিয়ে েিার যা 2 বেনরর র্বণতেনে রনয়নে 

গকে র্ংবানদ: 

● তরর্াভণ বযাক অে ইতিয়া (RBI) র্াতেনয়নে, গদনির তবনদতিক মুদ্রার তরর্াভণ 6.69 
তবতিয়ে েিার কনম 564 তবতিয়ে েিানর দাাঁত়েনয়নে। 

 

মূি তবষয়র্মূহ: 
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● ভারনির তবনদতিক মুদ্রার তরর্ানভণর মাত্রা 2020 র্ানির অনটাবনরর পর গথনক র্বণতেে। 

● আরতবআইনয়র িথয অেুযায়ী, এই পিে োথতমকভানব 5.8 তবতিয়ে েিানরর তবনদতিক 
মুদ্রার র্ম্পনদর পিনের কারনর্ হনয়তেি, যার পনর গর্াোর তরর্ানভণ 704 তমতিয়ে 
েিানরর পিে হনয়তেি। 

● আরতবআই-এর মনি, তবনদতিক মুদ্রার তরর্াভণ হ্রানর্র অেযিম েধাে কারর্ হ'ি গকন্দ্রীয় 
বযাংকগুতি আগ্রার্ীভানব তবনদতিক মুদ্রার বার্ানর েিার তবতক্র করনে যানি টাকার গকােও 
উনিখনযার্য অবমূিযায়ে এ়োনো যায়। 

● র্বণনিষ হার তেধণারর্ তবিনকর পর টাো িৃিীয়বানরর মনিা রু্নদর হার বা়োয় গকন্দ্রীয় 
বযাংক। আরতবআই র্ভেণর িতিকান্ত দানর্র মনি, ভারনির তবনদতিক মুদ্রার তরর্াভণ 
তবনের মনধয চিুথণ র্নবণাচ্চ তেি। 

● তবনদতিক মুদ্রায় গযমে বি, গট্রর্াতর তবি এবং অেযােয র্রকারী তর্তকউতরতটর্গুতিনি 
গকন্দ্রীয় বযাংনকর মাতিকাোধীে র্ম্পনদর কথা উনিখ করার র্ময়, আমরা "তবনদতিক 
মুদ্রার তরর্াভণ" িব্দতট বযবহার কতর। 

● গদনির তের্স্ব বযিীি অেয মুদ্রায় মূিযবাে র্ম্পদগুতি তবনদতিক মুদ্রার র্ম্পদ তহর্ানব 
উনিখ করা হয়। 

● তবনদতিক মুদ্রার তরর্ানভণর র্বনচনয় ব়ে অংি, েিানর পতরমাপ করা হয়, যা তবনদতিক 
মুদ্রার র্ম্পদ তেনয় র্তিি। 

রূ্ত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: েতিরক্ষা 

SAREX-2022: গচন্নাইনয় 10 িম র্ািীয় র্ামুতদ্রক অেুর্ন্ধাে ও উদ্ধার মহ়ো-22 অেুতষ্ঠি হি 

গকে র্ংবানদ: 
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● ইতিয়াে গকাি র্ােণ (ICG) গচন্নাইনি 10 িম র্ািীয় র্ামুতদ্রক অেুর্ন্ধাে এবং উদ্ধার 
মহ়ো SAREX-22 এর আনয়ার্ে কনরনে। 

 

মূি তবষয়র্মূহ: 

● তভ.এর্., ভারিীয় উপকূিরক্ষী বাতহেীর েধাে, অেযােয দি এবং তবনদিী 
অংিগ্রহর্কারীনদর মনধয অংিগ্রহর্ কনরতেি। পািাতেয়া একতট পরীক্ষা তহর্ানব "SAREX-
2022" মূিযায়ে কনরনে। 

● দিণকরা আইতর্তর্ েতেণয়ার তবমানে র্রার্তর গদনখতেি গয কীভানব র্াহার্ এবং তবমাে 
গথনক র্রুতর উদ্ধার করা হয়। 

● েযািোি গমতরটাইম র্াচণ অযাি গরর্তকউ গবােণ (NMSARB), ভারিীয় র্াচণ অযাি 
গরর্তকউ তরতর্য়নের (ISRR) র্েয িীষণ র্ামুতদ্রক SAR র্মন্বয়কারী র্ংস্থা এবং ভারিীয় 
গকাি র্ােণ দুতদনের SAREX-2022 মহ়োর আনয়ার্ে করনে। 
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● তদ্ববাতষণক অেুিীিনের তবষয়, "র্ামুতদ্রক যাত্রী তেরাপত্তার র্েয র্ক্ষমিা বৃতদ্ধ," আমানদর 
আইএর্এর্আর-এর তভিনর এবং বাইনর গুরুত্বপূর্ণ ঘটোগুতির গক্ষনত্র র্হায়িা েদানের 
র্েয NMSARB এবং অেযােয গিকনহার্ল্ার গর্াষ্ঠীগুতির েতিশ্রুতি এবং র্ংকেনক মূিণ 
কনর৷ 

● 16তট বনু্ধত্বপূর্ণ গদি গথনক 24 র্ে তবনদিী পযণনবক্ষক ো়োও 51 র্ে র্ািীয় গমতরটাইম 
SAR গিকনহার্ল্ার SAREX-2022-এর র্েয র্াইে আপ কনরনেে। 

● 27 এবং 28গি আর্ি, SAREX-22 র্ম্পাতদি হনয়তেি, এবং এই তমিনে SOPs 
যাচাইকরর্ এবং র্র্ উদ্ধার অতভযাে (MRO) চািানোর র্েয র্নবণাত্তম অেুিীিে অন্তভুণি 
তেি। 

রূ্ত্র: Indian Express 
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