
www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 

Daily Current Affairs 5th September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: জাতীয়  

NPPA বযবসা করার সহজতা বাডাতত অ্যাপ চালু কতরতে 

ককন সংবাতে: 

● নযাশনাল ফার্ণাসসউসিকযাল প্রাইসসং অ্থসরসি (NPPA)  সসলভার জুসবসল  উৎসতবর সর্য় 
ফার্ণা সসহ োর্ 2.0 অ্যাপ এবং ফার্ণাসসউসিকযাল কেিাতবস র্যাতনজতর্ন্ট সসতের্ 2.0 চালু 
কতরতে।

 

রূ্ল সবষয়সরূ্হ: 

● বেতরর পর বের ধতর, নযাশনাল ফার্ণাসসউসিকযাল প্রাইসসং অ্থসরসি উচ্চ র্াতনর পর্য 
সরবরাহ কতরতে। 

● ইসন্টতেতিে ফার্ণাসসউসিকযাল োিাতবস র্যাতনজতর্ন্ট সসতের্ 2.0 (IPDMS) নাতর্ একসি 
ক্লাউে-সভসিক অ্যাসিতকশন ততসর কতরতে NPPA কসন্টার ফর অ্যােভান্সে কসিউসিং (C-
DAC) এর সহায়তায়। 
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● এসি "Ease of Doing Business" এর উপর সরকাতরর কফাকাসতক শসিশালী করার 
জনয অ্পাতরশনাল সর্ন্বয়গুসল সবণাসধক করতত পাতর। 

● েুর্ণ প্রাইস কতরাল অ্েণার দ্বারা প্রতয়াজনীয় একাসধক ফর্ণ ফাইসলংতয়র জনয, IPDMS 
একসি একক উইতডা (DPCO) অ্ফার করতব। 

● IPDMS NPPA-এর কার্জসবহীন সিয়াকলাপতক সক্ষর্ কতর এবং কেকতহাল্ডারতের জনয 
কেতশর কেতকাতনা স্থান কথতক এসির সাতথ কোর্াতোর্ করা সম্ভব কতর কতাতল। 

● সিচ সরকর্সনশন, একসি কশয়ার কবাতার্ এবং কর্সেসসন বুকর্াসকণং ফার্ণা সাসহ োর্ 2.0, 
এর নতুন এবং উন্নত তবসশষ্ট্যগুসলর র্তধয রতয়তে, ো সহসি এবং ইংতরসজ উভয় কক্ষতেই 
উপলব্ধ। 

● পুনরায় সেজাইন করা ফার্ণা সাসহ োর্ 2.0  অ্যাসিতকশনসি বযবহারকারী এবং োহকতের 
অ্সভতোর্ োতয়র করার সবকল্প কেয়। 

● সফ্টওয়যারসি নযাশনাল ফার্ণাসসউসিকযাল প্রাইসসং অ্থসরসি (NPPA) দ্বারা প্রকাসশত হতয়তে 
এবং এতত iOS এবং Android উভয় সংস্করর্ই সর্সথণত। 

সূে: Indian Express 

IILM সবশ্বসবেযালয়: ল সু্কল হল ভারততর প্রথর্ NEP 2020 কর্িাতয়ন্ট ল সু্কল 

ককন সংবাতে: 
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● IILM সবশ্বসবেযালয় কেতশর প্রথর্ জাতীয় সশক্ষা নীসত 2020 (NEP 2020) অ্সভতোর্ 
আইন সু্কল চালু কতরতে।

 

রূ্ল সবষয়সরূ্হ: 

● বার কাউসন্সল অ্ফ ইসডয়া এবং উির প্রতেশ সরকাতরর IILM সবশ্বসবেযালয় (BCI) 
উভয়ই অ্নুতর্াসেত এবং স্বীকৃত। 

● IILM সবশ্বসবেযালয় দ্বারা বযবহৃত আন্তঃসবষয়ক সশক্ষাোন এবং প্রসশক্ষর্ পদ্ধসতগুসল NEP 
2020-এর সাতথ সঙ্গসতপূর্ণ, ো IILM আইন সু্কতলর উতেশযগুসল এবং অ্সভতপ্রত 
অ্সভজ্ঞতারূ্লক সশক্ষা পূরতর্র জনয কীভাতব এর বযবহাসরক প্রকল্পগুসল পসরচালনা করতত 
হতব কস সিতকণ সনতেণশনা কেয়। 

● এর সু-পসরকসল্পত রু্ি ককািণরুর্, ই-কনফাতরন্স এবং কসসর্নার কক্ষ, র্ক-ট্রায়াল ইতভন্ট, 
কাউতন্সসলং রুর্, এবং কর্সেসসন এবং র্ধযস্থতা অ্নুশীলন ককন্দ্র সহ, IILM সবশ্বসবেযালয় 
কশখার জনয একসি আরার্োয়ক পসরতবশ প্রোন কতর। 

● একসি "কিসেি সভসিক চতয়স সসতের্" হল IILM সবশ্বসবেযালতয়র রূ্লযায়ন পদ্ধসতর 
সভসি। 
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● IILM সবশ্বসবেযালতয় বযবহৃত ককৌশতলর অ্ধীতন সশক্ষাথণীতের স্ব-সনবণাসচত এবং স্ব-সনরীক্ষর্ 
কশখার অ্তনক সুতোর্ রতয়তে। 

● এনসজও, আইন সংস্থা, সুসপ্রর্ ককািণ, হাইতকািণ, কজলা আোলত এবং কতপণাতরি 
ভবনগুসলতত তাতের পাাঁচ বেতরর সেসের সর্য় োেতের ইন্টানণ করার সবকল্প কেওয়া হয়। 
IILM-এর প্রাথসর্ক লক্ষয "কতপণাতরি এবং সার্াসজক কক্ষেগুসলতক সর্থণন করার জনয 
একসি শসিশালী আইনী, কােণসনবণাহী, সবচার বযবস্থা এবং কোর্য আইন অ্নুশীলনকারীতের 
ততসর করা োতত তারা ভারততর জনয সতবণাির্ প্রোন করতত পাতর," । 

সূে: Business Standard 

Adobe এবং AICTE ভারতত সেসজিাল সাক্ষরতার প্রচাতর সহতোসর্তা করতব 

ককন সংবাতে: 

● সারা কেতশ সেসজিাল উদ্ভাবন ক্ষর্তা সবকাতশর জনয, Adobe এবং অ্ল-ইসডয়া কাউসন্সল 
ফর কিকসনকযাল এেুতকশন (AICTE) অ্ংশীোসরত্ব কতরতে।

 

রূ্ল সবষয়সরূ্হ: 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 

● চুসির শতণানুোয়ী, Adobe প্রসশক্ষকতের সশসক্ষত করতব, পাঠ পসরকল্পনা ততসর করতব 
এবং সশশুতের তাতের প্রতয়াজনীয় কর্ৌসলক সৃজনশীল এবং সেসজিাল সাক্ষরতার েক্ষতা 
সেতত পাঠযিতর্র র্তধয সেসজিাল সৃজনশীলতা একীভূত করতব। 

● কজাি 2024 সাতলর র্তধয 10,000সি উচ্চ সশক্ষা প্রসতষ্ঠাতন কর্ণরত 75,000 সিরও কবসশ 
সশক্ষকতক প্রতয়াজনীয় সেসজিাল সৃজনশীলতা েক্ষতা প্রোন করতত চায়। 

● ভারততক সবতশ্বর েক্ষতার রাজধানী করার লক্ষয অ্জণতনর জনয, কেশসিতক অ্বশযই তার 
সেসজিাল এবং সৃজনশীল ক্ষর্তার প্রচার করতত হতব। 

● র্হার্ারী-পরবতণী, সেসজিাল-প্রথর্ ভসবষযতত সবকাতশর জনয সশক্ষক এবং সশক্ষাথণীতের 
সর্সার্সয়ক েক্ষতা কেওয়ার পাশাপাসশ, Adobe কেতশর েক্ষতা বাস্তুতন্ত্রতক বাসডতয় 
তুলতত চায়। 

● প্রসতভা র্হাপাে অ্যাতোব ইসডয়ার ভাইস কপ্রসসতেন্ট এবং র্যাতনসজং সেতরক্টর এবং অ্সনল 
সহস্রবুতদ্ধ AICTE-এর কচয়ারর্যান। 

সূে: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রাজয 

কর্ণািক কভঞ্চারস কলাবাল োিণআপ চযাতলঞ্জ প্রবতণন কতরতে 

ককন সংবাতে: 
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● কর্ণািক সরকার কভঞ্চারস কলাবাল োিণআপ চযাতলঞ্জ ক াষর্া কতরতে, এসি একসি 
সবশ্ববযাপী োিণআপ প্রসততোসর্তা।

 

রূ্ল সবষয়সরূ্হ: 

● কভঞ্চারাসণ কলাবাল োিণআপ চযাতলঞ্জ ততসর করা হতয়তে উৎপােন এবং কিকসই সশতল্প 
বযবসার র্াসলকতের সর্থণন করার জনয। 

● কলাবাল োিণআপ সারা সবতশ্বর উতেযািাতের তাতের অ্তযাধুসনক পর্য বা সর্াধান প্রেশণন 
করতত এবং সম্ভাবয সবসনতয়ার্কারীতের সাতথ সংতোর্ স্থাপতনর জনয একসি িযািফর্ণ 
কেতব। 

● েয কলাবাল ইনতভের সর্ি - ইনতভে কর্ণািক 2022, ো কবঙ্গালুরুতত 2 কথতক 4ঠা 
নতভম্বর অ্নুসষ্ঠত হতব, এসি একসি অ্ংশেহর্কারী সহসাতব কভঞ্চারতক েহর্ কতরতে। 

● কভঞ্চারস কলাবাল োিণআপ চযাতলঞ্জ সবজয়ীতের একসি 100,000 েলার নর্ে পুরস্কার 
প্রোন করা হতব। 
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● কর্ণািকতক র্যানুফযাকচাসরং এবং সাসতিইতনসবসলসি কসক্টতর োিণআতপর জনয শীষণস্থানীয় 
স্থান সহসাতব স্থাপন করার জনয, কভঞ্চারস কলাতর্া লসঞ্চং অ্নুষ্ঠান রাজযসিতত প্রচার করা 
হতব। 

● োিণআপ চযাতলতঞ্জর জনয 2,000 এরও কবসশ অ্যাসিতকশন জর্া কেওয়ার পূবণাভাস কেওয়া 
হতয়তে। 

সূে: Livemint 

গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার 

হরেীপ এস. পুরী স্মািণ সসলউশনস চযাতলঞ্জ এবং ইনকু্লসসভ সসসিস অ্যাওয়ােণ 2022 উপস্থাপন 
কতরতেন 

ককন সংবাতে: 

● আবাসন এবং নর্র সবষয়ক এবং কপতট্রাসলয়ার্ এবং প্রাকৃসতক র্যাস র্ন্ত্রী, হরেীপ সসং 
পুসর, স্মািণ সসলউশন চযাতলঞ্জ এবং অ্ন্তভুণসিরূ্লক শহর পুরষ্কার 2022 উপস্থাপন 
কতরতেন। 
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রূ্ল সবষয়সরূ্হ: 

● নযাশনাল ইনসেসিউি অ্ফ আরবান অ্যাতফয়াসণ (NIUA) এবং ভারতত জাসতসং  (UN) 
স্মািণ সসলউশন চযাতলঞ্জ এবং ইনকু্লসসভ সসসিস অ্যাওয়ােণ চালু কতরতে। 

● প্রবীর্ বযসি, র্সহলা, কর্তয় এবং প্রসতবন্ধী বযসিতের (PWDs) জনয শহতরর স্ততর 
অ্যাতেসতোর্যতা এবং অ্ন্তভুণসির সর্সযাগুসল সর্াধাতনর জনয প্রতচষ্ট্া শুরু করা হতয়সেল। 

● স্মািণ সসলউশন এবং ইনকু্লসসভ সসসিস অ্যাওয়ােণস 2022 ককািাসনর র্তধয কথতক নতুন 
প্রেুসির অ্ের্সত এবং সর্াধানগুসলতক সর্থণন করার অ্সভপ্রাতয় ততসর করা হতয়সেল। 

● একসি 7-সেতসযর সবচারক পযাতনল দ্বারা স্ক্রীসনং এবং শিণসলসেংতয়র একসি পুঙ্খানুপুঙ্খ 
রাউতডর পতর, প্রস্তাতবর জনয একসি উনু্মি আহ্বাতনর প্রসতসিয়া সহসাতব প্রাপ্ত 100 সিরও 
কবসশ এসরগুসলর র্তধয শীষণ 10সি প্রেুসি-সভসিক উদ্ভাবনগুসলতক সবজয়ী সর্াধান সহসাতব 
কবতে কনওয়া হতয়সেল। 

● ইনকু্লসসভ সসসিস অ্যাওয়ােণ 2022 দ্বারা স্বীকৃত শীষণ েশসি প্রেুসিসভসিক পদ্ধসতর র্তধয 
রতয়তে: 

● সবভার্ 1: প্রাথসর্ক পেণাতয়র উদ্ভাবন 
● সবভার্ 2: বাজার সর্াধাতনর জনয প্রস্তুত 
● সবভার্ 3: বাস্তবাসয়ত সর্াধান 

সূে: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অ্থণনীসত 

েুিরাজযতক কপেতন কফতল সবতশ্বর পঞ্চর্ বৃহির্ অ্থণনীসততত পসরর্ত হতয়তে ভারত 

ককন সংবাতে: 

● বু্লর্বার্ণ দ্বারা প্রকাসশত একসি সর্ীক্ষা অ্নুসাতর ভারত এখন সিতিনতক োসডতয় সবতশ্বর 
পঞ্চর্ বৃহির্ অ্থণনীসততত পসরর্ত হতয়তে। 
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রূ্ল সবষয়সরূ্হ: 

● বু্লর্বাতর্ণর র্তত, ভারতীয় অ্থণনীসত এই বের 7% এর কবসশ প্রসাসরত হতব বতল আশা 
করা হতে। 

● র্াচণ তের্াসসতকর জনয "স্বাভাসবক" নর্ে শততণ ভারতীয় অ্থণনীসতর আকার সেল  845.7 
সবসলয়ন র্াসকণন েলার, কেখাতন েুিরাতজযর আকার একই সভসিতত 816 সবসলয়ন র্াসকণন 
েলার সেল এবং সংসিষ্ট্ তের্াসসতকর কশষ সেতন েলাতরর সবসনর্য় হাতরর উপর সভসি 
কতর সর্ন্বয় করা হতয়সেল। 

● IMF-এর সনজস্ব অ্নুর্ান অ্নুসাতর, এই বের বাসষণক সভসিতত েলাতরর কক্ষতে ভারত 
েুিরাজযতক োসডতয় কর্তে, র্াসকণন েুিরাষ্ট্র, চীন, জাপান এবং জার্ণাসনর র্ততা অ্নযানয 
এশীয় অ্থণননসতক জায়ান্টতক োসডতয় কর্তে। 

● এক েশক আতর্ সবতশ্বর শীষণ অ্থণনীসতর র্তধয ভারত 11 তর্ স্থাতন সেল, কেখাতন 
েুিরাজয পঞ্চর্ স্থাতন সেল। 

● 2021-2022 সাতল ভারত 8.7% বৃসদ্ধ কপতয়তে। 
● আরসবআই চলসত অ্থণবেতর 7.2 শতাংশ বৃসদ্ধর পূবণাভাস সেতয়তে। 
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● একসি সনসেণষ্ট্ সর্তয়র র্তধয একসি কেতশর সীর্ানার র্তধয উৎপাসেত পর্য ও পসরতষবার 
সিূর্ণ রূ্লয, প্রায়শই এক বেতর, কর্াি কেশীয় পর্য (সজসেসপ) সহসাতব র্র্না করা হয়। 

● অ্থণনীসতর আকার সনধণারতর্র জনয সবতচতয় সাধারর্ পদ্ধসত হল সজসেসপ বযবহার করা। 
বযতয়র পদ্ধসতসি সাধারর্ত সজসেসপ র্র্না করতত বযবহৃত হয়, ো নতুন িয়কৃত কভািা 
আইতির্, নতুন করা সবসনতয়ার্, সরকারী বযয় এবং কনি রপ্তাসন (রপ্তাসন সবতয়ার্ আর্োসন) 
এর কর্াি রূ্লয। 

● আন্তজণাসতক রু্দ্রা তহসবল অ্নুসাতর, এইগুসল হল সবতশ্বর সবণাসধক নার্র্াে সজসেসপ সহ 
কেশগুসল: 

● র্াসকণন েুিরাষ্ট্র (সজসেসপ: 22.49 সট্রসলয়ন) 
● চীন (সজসেসপ: 16.4 সট্রসলয়ন) 
● জাপান: (সজসেসপ: 5.27 সট্রসলয়ন) 
● জার্ণাসন: (সজসেসপ: 4.30 সট্রসলয়ন) 
● ভারত: (সজসেসপ: 3.21 সট্রসলয়ন) 
● েুিরাজয: (সজসেসপ: 3.2 সট্রসলয়ন) 
● ফ্রান্স: (সজসেসপ: 2.78 সট্রসলয়ন) 
● ইতাসল: (সজসেসপ: 2.07 সট্রসলয়ন) 
● িাসজল: (সজসেসপ: 1.87 সট্রসলয়ন) 
● কানাো: (সজসেসপ: 1.71 সট্রসলয়ন) 

সূে: Economic Times 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রসতরক্ষা 

স্বরাষ্ট্রর্ন্ত্রী অ্সর্ত শাহ সেসিতত "CAPF eAwas" ওতয়ব কপািণাল উতন্মাচন করতবন 

ককন সংবাতে: 

● ককন্দ্রীয় সশস্ত্র পুসলশ বাসহনীর eAwas ওতয়ব িযািফতর্ণর উতন্মাচন করতবন স্বরাষ্ট্রর্ন্ত্রী 
অ্সর্ত শাহ। 
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রূ্ল সবষয়সরূ্হ: 

● ভারত সরকার "আযু়ষ্মান CAPF" উতেযার্ শুরু কতরতে োতত সনহত কসনাতের 
পসরবারগুসলতক আরও ভাল সচসকৎসা কসবা কেওয়ার কচষ্ট্া করা োয়। 

● এই CAPF ই-আবাস প্রকতল্পর ফলস্বরূপ, প্রায় 35 লক্ষ আযু়ষ্মান কােণ 10 লক্ষ সার্সরক 
সেসযতের র্তধয সবতরর্ করা হতয়তে। 

● ভারত সরকার ইসতর্তধযই প্রায় 56 হাজার সবল পসরতশাতধর জনয এই উতেযার্সি বযবহার 
কতরতে ো কর্াি 31 ককাসি িাকারও কবসশ। 

● CAPF eAwas অ্নুোয়ী, সরকার 2014 সাতলর 33% কথতক 2024 সাতলর র্তধয আবাসন 
সন্তুসষ্ট্র হার 73% এ উন্নীত করতত চায়। 

● বরাে প্রসিয়ায় স্বেতা বাডাতত এবং বরাে নীসত আরও ভালভাতব পসরচালনার জনয 
"CAPF e Awaas" নাতর্ একসি সর্সন্বত ওতয়ব কপািণাল ততসর করা হতয়তে। 

● ওতয়ব পসরতষবা CAPF এবং আসার্ রাইতফলতসর কোর্য সেসযতের অ্নলাইতন সনবন্ধন 
করতত এবং আবাসন বরাে কপতত সক্ষর্ কতর। 
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সূে: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ বযসিত্ব 

সর্উসজক কতিাজার এ আর রহর্াতনর নাতর্ একসি রাস্তার নার্করর্ কতরতে কানাোর র্াকণহার্ 
শহর। 

ককন সংবাতে: 

● কানাোর র্ারখার্ শহতরর একসি রাস্তার নার্করর্ করা হতয়তে অ্স্কার সবজয়ী সঙ্গীতসশল্পী 
এ আর রহর্াতনর নাতর্। 

 

রূ্ল সবষয়সরূ্হ: 

● সবতশ্বর সবতচতয় সপ্রয় সংর্ীতসশল্পীতের একজন এ আর রহর্ান। 

● রহর্ান, োতক র্াদ্রাতজর কর্াজািণ সহসাতব উতিখ করা হয়, সতসন অ্সংখয কালজয়ী সহি 
র্ান এবং রচনার জনয োয়ী। 
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● র্সর্ রত্নতর্র করাজা সেতয় তার ককসরয়ার শুরু কতর, সেতনর পর সেন এ আর রহর্ান 
আরও প্রসতভাবান হতয় উঠতেন। 

● সেল কস, জয় কহা, এক কহা র্তয় হার্ অ্র তুর্, রং কে বাসসন্ত, এবং এ হারাতথ এ আর 
রহর্াতনর কতয়কসি সুপসরসচত এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত র্ান। 

● ভারতীয় চলসচ্চতের সুরকার, করকেণ প্রতোজক, অ্সভনয়সশল্পী এবং র্ীসতকার আিাহ রাখা 
রহর্ান প্রাথসর্কভাতব ভারতীয় চলসচ্চতের জনয (সবতশষ কতর তাসর্ল এবং সহসি চলসচ্চে) 
রচনা কতরন ততব র্াতে র্াতে সবতেশী চলসচ্চতেও কাজ কতরন। 

● ভারত সরকার 2010 সাতল এ আর রহর্ানতক পদ্মভূষর্ সেতয়সেল, ো কেতশর তৃতীয়-
সতবণাচ্চ কবসার্সরক সম্মান সহসাতব স্থান পায়। 

● রহর্ান েয়সি জাতীয় চলসচ্চে পুরস্কার, েুসি একাতেসর্ পুরস্কার, েুসি েযাসর্ পুরস্কার, েুসি 
বাফিা পুরস্কার, েুসি কর্াতল্ডন কলাব পুরস্কার, একসি বাফিা পুরস্কার, এবং েুসি েযাসর্ 
পুরস্কার োডাও পতনরসি সফল্মতফয়ার পুরস্কার এবং সতততরাসি সফল্মতফয়ার পুরস্কার েসক্ষর্ 
সজতততেন। 

সূে: Economic Times 
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