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Daily Current Affairs 2nd September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক  

সল ামন দ্বীপপুঞ্জ সমস্ত তবলেশী ননৌ র্াহার্ অবরুদ্ধ কলরলে 

নকন সংবালে: 

● সল ামন দ্বীপপুঞ্জ আলমতরকান র্াহার্লক িালের বন্দলর ডতকং করলি তনলেধ কলরলে।

 

মূ  তবেয়সমূহ: 

● সল ামন দ্বীপপুঞ্জ  িালের বন্দলর, মাতকণন ননৌবাতহনীর র্াহালর্র উপর তনলেধাজ্ঞা র্াতর 
কলরলে। 

● নম মালস চীলনর সালে একতি চুতির পর নেলক সল ামন দ্বীপপুঞ্জ এবং মাতকণন যুিরাষ্ট্র 
এবং িার তমত্রলের মলধে সম্পকণ উলের্নাপূর্ণ হলয় উলেলে। 

● চুতি অনুযায়ী, সল ামন চীনা ননৌবাতহনীর র্াহালর্র র্নে ননাঙর তেলয়লে। 
● নম ালনতশয়ার পাপুয়া তনউ তিতনর পূলবণ, সল ামন দ্বীপপুঞ্জ হ  একতি নেশ যা 990তিরও 
নবতশ দ্বীপ তনলয় িতেি। 

● গুয়াো কানা  দ্বীলপ অবতিি নহাতনয়ারা সল ামন দ্বীপপুলঞ্জর রার্ধানী । 
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● েতির্-পতিম প্রশান্ত মহাসািলর ওলশতনয়ার একতি উপ-অঞ্চ , নম ালনতশয়া আলেয়তিতরর 
দ্বীপ এবং প্রবা প্রাচীলরর একতি ডব  নচইন তেলয় িতেি। 

● বুকা এবং বুলিনতিত য়া বেিীি, যা পাপুয়া তনউ তিতন নালম পতরতচি একতি স্বায়েশাতসি 
অঞ্চল র উের-পতিম নকার্ িেন কলর,এই  নেশতিলি সল ামন পবণলির নবতশরিাি 
অংশ অন্তিুণি রলয়লে। 

● একর্ন িিনণর-নর্নালর , তযতন রালষ্ট্রর আনুষ্ঠাতনক প্রধান তহলসলব কার্ কলরন, তিতন 
সল ামন দ্বীপপুলঞ্জর সাংতবধাতনক রার্িলে তিতিশ রার্ার প্রতিতনতধত্ব কলরন। 

● সূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয়  

NCRB েুর্ণিনার্তনি িারলি Accidental Deaths and Suicides 2021 , তশলরানালমর 
একতি প্রতিলবেন প্রকাশ কলরলে 

নকন সংবালে: 

● নোশনা  ক্রাইম নরকডণস বুেলরা Accidental Deaths and Suicides 2021 নালম 
একতি িলবের্াপত্র প্রকাশ কলরলে। 

 

মূ  তবেয়সমূহ: 

● েুর্ণিনার্তনি মৃিুে এবং আত্মহিো 2021 তরলপািণ অনুসালর িারলি আত্মহিো সংক্রান্ত 
মৃিুের সংখো 2021 সাল  নরকডণ উচ্চিায় নপৌঁলেলে। 
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● েুর্ণিনার্তনি মৃিুে এবং আত্মহিোর তরলপািণ অনুসালর িারলি এখন প্রতি 100,000 র্লন 
11.3 র্ন আত্মহিোর খবর পাওয়া নিলে৷ 

● নযলহিু 1967 সাল র িেে পাওয়া যায়, িাই আত্মহিো সংক্রান্ত মৃিুের হার এিাই 
সবলচলয় নবতশ। 

● েুর্ণিনার্তনি মৃিুে ও আত্মহিোর প্রতিলবেন অনুসালর মহারালষ্ট্র আত্মহিোর হার সবলচলয় 
নবতশ, 2021 সাল  22,207  তি আত্মহিোর র্িনা র্লিলে। 

● 18,925 র্ন আত্মহিোর সালে, িাতম নাডু তদ্বিীয় িালন রলয়লে, 14,965 র্ন আত্মহিোর 
সালে মধেপ্রলেশ, 13,500 র্ন আত্মহিোর সালে পতিমবঙ্গ চিুেণ এবং কর্ণািক 13,056 
র্ন আত্মহিোর সালে পঞ্চম িালন রলয়লে। 

● NCRB দ্বারা প্রকাশ করা পতরসংখোন অনুসালর, এই পাাঁচতি রালর্ে নেলশর সমস্ত 
আত্মহিোর 50.4% র্নে োয়ী। 

● িেে প্রযুতি সমাধান এবং অপরাধমূ ক বুতদ্ধমোর তবধালনর মাধেলম িারিীয় পুত শলক 
েিিালব আইন-শৃঙ্খ া প্রলয়ালি সহায়িা করার  লিে, 1986 সাল  নকন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র 
মের্া য় দ্বারা NCRB প্রতিতষ্ঠি হলয়তে । 

● এতি স্বরাষ্ট্র মের্া লয়র িাস্কল াসণ এবং র্ািীয় পুত শ কতমশন (1977-1981) (1985) 
দ্বারা প্রর্ীি পরামশণ অনুসালর তিতর করা হলয়তে । 

● NCRB নেলশর অপরালধর উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ বাতেণক পতরসংখোন সংক ন কলর। 

সূত্র: The Hindu 

তবশ্বতবেো য় মঞু্জতর কতমশন অতিলযাি তনষ্পতের র্নে 'e-Samadhan' নপািণা  চা ু  কলরলে 

নকন সংবালে: 

● তবশ্বতবেো লয় োত্র এবং কমণীলের সমস্ত অতিলযাি তবশ্বতবেো য় মঞু্জতর কতমশন (UGC) 
''e-Samadhan' নালম একতি নকন্দ্রীয় নপািণাল র মাধেলম পযণলবির্ করলব এবং সমাধান 
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করলব।

 

মূ  তবেয়সমূহ: 

● তবশ্বতবেো য় মঞু্জতর কতমশলনর মলি, e-Samadhan স্বচ্ছিা তনতিি কলর, উচ্চ তশিা 
প্রতিষ্ঠানগুত লি অনোযে অনুশী নগুত  প্রতিলরাধ কলর এবং অতিলযািগুত র তনষ্পতের 
র্নে একতি সময়সীমার বেবিাও সরবরাহ কলর। 

● এতি রে্াতিং নহল্প াইন বেিীি তবেেমান নপািণা  এবং নহল্প াইনগুত লক একতত্রি কলর 
তবশ্বতবেো য় মঞু্জতর কতমশন এই নিুন নপািণা   e-Samadhan তিতর কলরলে। 

● UGC e-Samadhan, নেকলহাল্ডারলের নসবা করার র্নে, সমস্ত নেকলহাল্ডারলের র্নে 
নপািণাল  িালের অতিলযাি নতেিুি করার র্নে একতি একক উইলডা তসলেম তিতর করা 
হলব যা মাউলসর তিলক সবণো উপ ব্ধ োকলব। 

● ই-সমাধান নপািণাল র অধীলন, UGC-এর ওলয়বসাইলি একতি নিা -তি নম্বর 1800-111-
656 ও 24×7 পাওয়া যালব, নযখালন নেকলহাল্ডাররা িালের মুলখামুতখ হওয়া নযলকালনা 
সমসোয় অতিলযাি োলয়র করলি পারলবন। 

● তবশ্বতবেো য় মঞু্জতর কতমশন  e-Samadhan নপািণাল র মাধেলম প্রায় 38 তমত য়ন 
তশিােণীলক উপকৃি করার  িে নরলখলে। 
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● তবশ্বতবেো য় মঞু্জতর কতমশন 1043তি তবশ্বতবেো য়, 42343তি কল র্, 3.85 নকাতি তশিােণী 
এবং 15.03  াখ তশিলকর সমন্বলয় একতি তবসৃ্তি এবং বোপক নেকলহাল্ডালের কাোলমা 
কিার করলব। 

● তবশ্বতবেো য় মঞু্জতর কতমশন 1956 সাল  প্রতিতষ্ঠি হলয়তে  এবং কতমশলনর সের েপ্তর 
নয়াতেতিলি অবতিি। 

● মতমো া র্িেীশ কুমার তবশ্বতবেো য় মঞু্জতর কতমশলনর নচয়ারমোন। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্ে 

তেতির মুখেমেী নকর্তরওয়া  একতি িাচুণয়া  সু্ক  চা ু করল ন 

নকন সংবালে: 

● তেতির মুখেমেী অরতবন্দ নকর্তরওয়া , িাচুণয়া  সু্ক  চা ু কলরলেন  নযখালন নেলশর সব 
োত্রোত্রীই িতিণর র্নে নযািে হলবন। 

 

 

মূ  তবেয়সমূহ: 

● প্রােতমকিালব, িাচুণয়া  সু্ক তি নবম নেতর্ নেলক দ্বােশ নেতর্ পযণন্ত শুরু হলব।  
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● িাচুণয়া  সু্কল র তশিােণীলের েিিা-তিতেক প্রতশিলর্র পাশাপাতশ NEET, CUET এবং 
JEE-এর মলিা প্রলবতশকা পরীিার র্নে তবলশেজ্ঞলের দ্বারা প্রতশির্ নেওয়া হলব। 

● নেলশর প্রেম িাচুণয়া  সু্কল  অন াইলন িাস ননওয়া হলব এবং নরকডণ করা বিৃিাগুত ও 
অন াইলন আপল াড করা হলব। 

●  COVID-19 মহামাতরর কারলর্ অপতরহাযণ হলয় ওো িাচুণয়া  িাস নেলক অনুপ্রাতর্ি হলয় 
সু্ক তি তিতর করা হলয়লে। 

● িাচুণয়া  সু্ক তি তেতি নবাডণ অ  সু্ক  এডুলকশন নবালডণর সালে অনুলমাতেি। 
● িাচুণয়া  সু্ক  13 নেলক 18 বের বয়সী নয নকানও তশিােণী, যারা নকানও স্বীকৃি সু্ক  
নেলক অষ্টম নেতর্ পাস কলরলেন,িারা  িাচুণয়া  সু্কল  িতিণর র্নে আলবেন করলি 
পালরন। 

সূত্র: The Hindu 

রার্িান সরকার মতহ া উলেোিালের সাহাযে করার র্নে 'মতহ া তনতধ' চা ু কলরলে 

নকন সংবালে: 

● রার্িালনর মুখেমেী অলশাক নিহ ি মতহ ালের সামাতর্ক ও অেণননতিক অগ্রিতিলি 
সহায়িা করার র্নে ঋর্ কমণসূতচ "মতহ া তনতধ" চা ু কলরলেন। 
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মূ  তবেয়সমূহ: 

● মতহ া তনতধ নযার্নার অধীলন, মতহ ারা তেনতন্দন খরচ এবং তবেেমান বেবসার 
সম্প্রসারলর্র র্নে কম সুলে ঋলর্র র্নে নযািে হলবন। 

● রার্িালনর 2022-2023 সাল র বালর্লি  অনুসালর সরকার রার্িান গ্রামীর্ র্ীতবকা 
উন্নয়ন পতরেলের মাধেলম একতি "মতহ া িহতব " িেন করা হলয়লে। 

● নিল ঙ্গানার পলর নেলশর তদ্বিীয় রার্ে রার্িালন মতহ া তনতধ প্রতিতষ্ঠি হলয়লে। 

● মতহ া তনতধ প্রতিতষ্ঠি হলয়তে  মতহ ালের স্ব-সহায়ক সংিাগুত লক বোঙ্ক ঋর্ প্রাতপ্তলি, 
সুতবধাবতঞ্চি এবং প্রাতন্তক মতহ ালের আয় বাডালনার এবং েিিা উন্নয়লনর মাধেলম 
মতহ ালের সামাতর্ক ও অেণননতিক অগ্রিতিলি সহায়িা করার উলেলশে। 

● 40,000 িাকা পযণন্ত ঋলর্র নিলত্র, মতহ া তনতধ নযার্না 48 র্িার মলধে ঋর্ প্রোন 
করলব এবং 40,000 িাকার নবতশ ঋলর্র নিলত্র, এতি 15 তেলনর মলধে িা করলব। 

● মতহ া তনতধ নযার্নার আওিায় বিণমালন রালর্ের 33তি নর্ ায় 2.70  ি স্বতনিণর নিাষ্ঠী 
িলড নিা া হলয়লে, যার মলধে 30  ি পতরবারলক যুি করা হলয়লে। 
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● অলশাক নিহ ি রার্িালনর মুখেমেী তহেলব, কা রার্ তমে এই রালর্ের রার্েপা  তহসালব 
োতয়ত্ব পা ন করলেন এবং র্য়পুর হ  এর রার্ধানী। 

সূত্র: Navbharat Times 

J&K পুত শ অন াইন নমাবাই  অোপ 'JK Ecop' চা ু কলরলে 

নকন সংবালে: 

● র্মু্ম ও কাশ্মীর পুত শ একতি অন াইন নমাবাই  অোতিলকশন “JK্Ecop”্চা ু কলরলে। 

 

মূ  তবেয়সমূহ: 

● JK Ecop অোপ সাধারর্ নািতরকলের অতিলযাি োলয়র করা নেলক শুরু কলর FIR কতপ 
ডাউনল াড করা পযণন্ত একাতধক পতরলেবা অোলেস করলি সিম কলর। 

● একর্ন নািতরক এই অোলপর মাধেলম কোলরক্টার সাতিণত লকি অোতিলকশন, কমণচারী 
যাচাই বা িাডালি যাচাইকরলর্র মলিা অনুলরাধও করলি পালরন। 

● তনলখাাঁর্ বেতি এবং অজ্ঞাি মৃিলেহ ইিোতের তববরর্ও JK Ecop নপািণাল র মাধেলম 
অোলেস করা নযলি পালর। 
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● ট্রাত ক পুত শ  ট্রোত ক  ঙ্ঘলনর তরলপািণ করা নেলক শুরু কলর েুর্ণিনার তরলপািণ করা 
পযণন্ত সম্পতকণি অনোনে পতরলেবাগুত ও নািতরকলের JK Ecop অোলপর মাধেলম সরবরাহ 
করা হয়। 

● JK Ecop অোলপ হাইওলয়র অবিা সম্পলকণ িেে নািতরকলের িালের ভ্রমলর্র পতরকল্পনা 
করলি সাহাযে করলব। 

● JK Ecop অোলপর মাধেলম অন াইলন চা ান নপলমি শুধুমাত্র নািতরকলেরই সাহাযে 
করলব না বরং তবিালির কার্ও কতমলয় নেলব। 

সূত্র: Livemint 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অেণনীতি 

িািা তে  এবং পাঞ্জাব সরকার  ুতধয়ানায় তে  িোি িাপলনর র্নে মউ(MoU) স্বাির 
কলরলে 

নকন সংবালে: 

● িািা তে  নকাম্পাতন এবং পাঞ্জাব সরকালরর মলধে একতি সমল ািা স্মারক (MoU) এর 
মাধেলম প্রতি বের 0.75 তমত য়ন িন (MNTPA) েীর্ণ পর্ে ইস্পাি কারখানা িাপলনর 
 িেমাত্রা তির হলয়লে নযখালন স্ক্র্োপ দ্বারা চাত ি একতি তবেুেতিক আকণ  ালনণস (EAF)) 
বেবহার করা হলব। 
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মূ  তবেয়সমূহ: 

● িািা তে  বৃোকার অেণনীতিলি অেণায়ন এবং ইস্পাি পুনবণেবহালরর মাধেলম স্বল্প-কাবণন 
ইস্পাি উৎপােন করার অঙ্গীকালরর অংশ তহসালব  ুতধয়ানার হাই-নিক িোত র কাতেয়ানা 
খুলেণ একতি নিুন, সবুর্ সুতবধা তিতর করার তসদ্ধান্ত তনলয়লে৷ 

● একতি অিোধুতনক EAF-তিতেক ইস্পাি িোি তিতর করলব িািা তে -এর ফ্ল্োিতশপ 
খুচরা িোড, "িািা িাকসন," যা নকাম্পাতনতিলক িার বার্ালরর নশয়ার বাডালি সিম 
করলব৷ 

● িািা তে  িি বের হতরয়ানার নরাহিলক িার 0.5 MNTPA তে  তরসাইতিং িোি 
নখা ার মাধেলম স্ক্র্োপ প্রতক্রয়াকরলর্র র্নে নেলশর প্রেম আধুতনক সুতবধা চা ু কলরলে। 

● 2030 এবং 2025 সাল র মলধে, িািা তে  িারলি িার CO2 তনিণমন যোক্রলম 1.8 
tCO2/TCS এবং 2 tCO2/TCS-এ কমালি চায়। 
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● িািা তে  পলর্ের িাতয়ত্ব তনতিি করার  লিে িার পলর্ের পতরলবশিি কমণিমিা 
নবা ার এবং উন্নি করলি  াই  সাইলক  অোলসসলমি (LCA) পদ্ধতি স  িালব 
বেবহার কলরলে। 

● িািা তে  গ্রুপ হ  তবলশ্বর অনেিম বৃহৎ ইস্পাি উৎপােনকারী, যার বাতেণক পতরমার্ 34 
তমত য়ন িন অপতরলশাতধি ইস্পাি। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: নখ াধু া 

অম্লান নবারলিাহাইন সবণিারিীয় নর ওলয় র্াহালর্ 100 তমিার র্ািীয় নরকডণ নিলঙলেন 

নকন সংবালে: 

● অম্লান নবারলিাহাইন, তযতন বিণমালন 200-তমিার র্ািীয় নরকলডণর মাত ক, তিতন পূলবণ 
100-তমিালরর নরকডণতিও ধলর নরলখলেন। 

 

মূ  তবেয়সমূহ: 
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● অতময় কুমার মাত লকর 10.26 নসলকলডর র্ািীয় নরকডণতি 87িম অ  ইতডয়া ইিার-
নর ওলয় অোেল তিে চোতম্পয়নতশলপ 10.25 নসলকলড নিলঙ নেন 24 বের বয়সী 
অসমীয়া ক্রীডাতবে অম্লান নবালিণাহাইন। 

● নবালিণাহাইলনর আলির নরকডণতি তে  10.34 নসলকড, যা িি বের ওয়ারাঙ্গল  নোশনা  
ওলপলন নসি করা হলয়তে । 

● অম্লান নবালিণাহাইন বিণমান 100 ও 200 তমিার র্ািীয় চোতম্পয়ন। 

● অম্লান নবালিণাহাইন বিণমালন র্ািীয় 200 তমিার নরকলডণর অতধকারী, যা তিতন এই বেলরর 
ন ডালরশন কালপ 20.52 নসলকলড িলডতেল ন। 

সূত্র: News on Air 
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