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Daily Current Affairs 7th September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: জাতীয় 

প্রধানমন্ত্রী নররন্দ্র মমাদী 14500টি সু্কল আপরেড করার জনয PM-Sri টস্কম ম াষর্া করররেন 

মকন সংবারদ: 

● প্রধানমন্ত্রী নররন্দ্র মমাটদ প্রধানমন্ত্রী সু্কল ফর রাইটজং ইটিয়া (PM-SHRI) মপ্রাোরমর 
অধীরন মদশবযাপী 14,500টি সু্করলর উন্নটতর জনয একটি নতুন উরদযাগ উরমাচন 
করররেন।

 

মূল টবষয়সমূহ: 

● টপএম-শ্রী সু্কল মরডল সু্কল টনমণার্  যার ফরল  জাতীয় টশক্ষানীটত সমূ্পর্ণরূরপ বাস্তবাটয়ত 
হয় তা টনটিত কররত সহায়তা কররব। 

● মকন্দ্রীয় সরকার, রাজয, মকন্দ্রশাটসত অঞ্চল এবং স্থানীয় সংস্থাগুটলর দ্বারা পটরচাটলত এই 
টবদযালয়গুটল মেরক মবরে মনওয়া টবদযমান টবদযালয়গুটলর টবকাশ হরব কীভারব তার জনয 
মকন্দ্রীয়ভারব স্পনসরড টস্কমটি কাযণকর করা হরব। 
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● এই প্রটতষ্ঠানগুটলর লক্ষয 21 শতরকর প্ররয়াজনীয় দক্ষতার পাশাপাটশ উচ্চ-মারনর 
টশক্ষাদান, মশখা এবং জ্ঞান বৃটির সারে সারে  সামটেক বযটি ততটর করা। 

● টপএম-শ্রী সু্কলগুটলরত, োত্ররদর টশটক্ষত করার জনয একটি অতযাধুটনক, টবপ্লবী এবং 
সবণাঙ্গীর্ প্রযুটি স্থাপন করা হরব। 

● টপএম-শ্রী সু্কল মরডরলর অধীরন, টশক্ষাদারনর জনয একটি আটবষ্কার-টভটিক, টশক্ষা-
মকটন্দ্রক পিটতর উপর মজার মদওয়া হরব। 

● সরকার PM-শ্রী সু্কল মরডরল টনযুি সাম্প্রটতক প্রযুটিগুটলর পাশাপাটশ স্মািণ ক্লাসরুম 
এবং মখলাধুলার মরতা সমসামটয়ক অবকাঠারমাগুটলর উপরও মজার মদরব। 

সূত্র: PIB 

অটভরযাগ টনষ্পটি সূচক 2022: UIDAI আগস্ট 2022-এ শীরষণ ররয়রে 

মকন সংবারদ: 

● ইউটনক আইরডটিটফরকশন অেটরটি অফ ইটিয়া'স টেরভন্স টররেসাল ইনরডক্স 2022 
(UIDAI)-মত জনসাধাররর্র অটভরযাগ সমাধারনর জনয সমস্ত মন্ত্রক/টবভারগর মরধয 
মরটিং-এ শীরষণ ররয়রে।
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মূল টবষয়সমূহ: 

● প্রশাসটনক সংস্কার ও জনঅটভরযাগ টবভাগ অটভরযাগ টনষ্পটি সূচক 2022 টররপািণ 
(DARPG) প্রকাশ করররে। 

● মসন্ট্রালাইজড পাবটলক টেরভন্স টররেস অযাি মটনিটরং টসরস্টরমর মাধযরম প্রাপ্ত মকসগুরলা 
সমাধান করার মক্ষরত্র, UIDAI হল মসই টবভাগ মযটি সবরচরয় ভাল কাজ করর 
(CPGRAMS)। 

● জীবনযাত্রার সহজতা এবং বযবসা পটরচালনার সহজতার জনয অনু িক টহসারব, UIDAI 
ভাররতর নাগটরকরদর সাহাযয করার জনয টনরবটদত। 

● 7 টদরনর মরধয 92% CRM অটভরযারগর সমাধান কররত সক্ষম হওয়ার জনয, UIDAI-এ 
UIDAI সদর দফতর টবভাগ, আঞ্চটলক অটফস, একটি প্রযুটি মকন্দ্র, এবং সটিয় 
মযাগারযাগ মকন্দ্র, অংশীদাররদর সমন্বরয় গটঠত একটি অটভরযাগ টনষ্পটি কাঠারমা অন্তভুণি 
করররে। 

● উপরন্তু, UIDAI-এর নতুন CRM সমাধান মফান কল, ইরমল, চযািবি, ওরয়ব মপািণাল, 
মসাশযাল টমটডয়া, টচটঠপত্র এবং ওয়াক-ইন সহ অটভরযাগ জমা, ট্র্যাটকং এবং সফলভারব 
সমাধান করার জনয অরনকগুটল পিটত সমেণন কররত সক্ষম হরব। 

● UIDAI 2009 সারলর 28 মশ জানুয়ারী প্রটতটষ্ঠত হরয়টেল এবং এর সদর দপ্তর ররয়রে 
নয়াটদটিরত। 

সূত্র: Times Now 

বু্ল এনাটজণ মমািরস ভাররত প্রেম এলএনটজ ট্র্াক সুটবধা চালু করল 

মকন সংবারদ: 
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● বু্ল এনাটজণ মমািরস ভাররতর প্রেম LNG  ট্র্াক সুটবধা সরবরাহ করল

 

মূল টবষয়সমূহ: 

● মকন্দ্রীয় মন্ত্রী টনটতন গড়কটর ভাররতর প্রেম LNG ট্র্াক সুটবধা চালু কররলন। 
● BS VI-অনুবতণী FPT ইিাটিয়াল ইটিন সহ প্রেম LNG ট্র্াক প্রবতণরনর জনয, বু্ল এনাটজণ 

মমািরস ইতালীয় Iveco গ্রুপ, FPT ইিাটিয়ারলর মলাবাল পাওয়াররট্র্ন ব্র্যারির সারে 
একটি চুটি করররে। 

● 5528 42 ট্র্াক্টর লঞ্চ প্রেম LNG -ধররনর জ্বালানী ট্র্াক বাজারর প্ররবশ টচটিত কররব। 
● বু্ল এনাটজণ মমািরস ভারতীয় পটরবহন মসক্টররর করঠার শুল্ক চি অনুসারর ট্র্াকগুটল 

উৎপাদন করর এবং পরীক্ষা করর। 
● মসরা-মের্ীর TCO হওয়ার পাশাপাটশ, এই ট্র্াকগুটলরত উচ্চ-িকণ FPT টশল্প ইটিন 

ররয়রে, এোড়াও দী ণ ভ্রমরর্র জনয অতুলনীয় রাইড আরাম এবং োইভার টনরাপিা 
প্রদান করর। 
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● FPT টশল্প ইটিন, যা CNG, LNG এবং বারয়াটমরেরনর সারেও সামিসযপূর্ণ, এটি সবরচরয় 
শটিশালী প্রাকৃটতক গযাস ইটিনগুটলর মরধয একটি। 

● এটি টডরজল ইটিরনর তুলনায় সরবণািম-মের্ীর জ্বালানী দক্ষতা এবং টস্থর অপাররশরনর 
গযারাটি টদরত মাটিপরয়ি মস্টাইটচওরমটট্র্ক দহন বযবহার করর। 

● বু্ল এনাটজণ মমািররসর CEO হরলন অটনরুধ ভুভালকা, এবং ইরভরকা গ্রুপ পাওয়াররট্র্ন 
টবজরনস ইউটনরির সভাপটত হরলন টসলভাইন মব্লইস৷ 

সূত্র: Business Standard 

ভারত সরকার রাজপরের নাম পটরবতণন করর কতণবয পে রাখার ম াষর্া করররে 

মকন সংবারদ: 

● ভারত সরকাররর ম াষর্া অনুযায়ী রাজপে এবং মসন্ট্রাল টভস্তা লরনর নাম এখন মেরক 
কতণবয পে হরব।

 

মূল টবষয়সমূহ: 

● ভাররত রাজপে এবং মসন্ট্রাল টভস্তা লরনর নাম পটরবতণন করার জনয একটি টবরশষ 
সরেলরনর পর এই টসিান্ত মনওয়া হয়। 
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● এর আরগ, মমাদী প্রশাসন রাস্তার নাম পটরবতণন করর মরসরকাসণ মরাড মেরক মলাক 
কলযার্ মারগণ মযখারন প্রধানমন্ত্রীর বাটড় অবটস্থত। 

● মনতাটজর মূটতণ মেরক রাষ্ট্রপটত ভবন পযণন্ত, পুররা পে এবং এলাকাটি কতণবয পে দ্বারা 
আচ্ছাটদত। 

● টদটির রুিটি ইটিয়া মগি মেরক নযাশনাল মস্টটডয়াম এবং মপ্রটসরডি হাউস মেরক 
রাইটসনা টহরলর টবজয় চক পযণন্ত টবসৃ্তত। 

● প্রধানমন্ত্রী নররন্দ্র মমাদীর স্বাধীনতা টদবরসর ভাষরর্র পরর, মযখারন টতটন ঔপটনরবটশক 
মানটসকতার সারে যুি প্রতীক এবং প্রতীকগুটল টবরলারপর টদরক পটরচাটলত হওয়ার 
পটরটস্থটতগুটল তুরল ধররটেরলন, মসখান মেরক টসিান্তটি মনওয়া হরয়টেল। 

● সরকাররর বৃহৎ মারপর মসন্ট্রাল টভস্তা পুনবণাসন প্রকরল্পর মরধয ররয়রে মসন্ট্রাল টভস্তা 
অযাটভটনউ। 

● রাজপরের উভয় টদরকর উন্নয়ন মশষ হরয় মগরল মসন্ট্রাল টভস্তা অযাটভটনউ মখালার জনয 
প্রস্তুত হরব। 

● মসন্ট্রাল টভস্তা পুনগণঠন প্রকরল্পর মরধয ররয়রে নতুন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ও কাযণালয়, 
একটি নতুন উপ রাষ্ট্রপটতর টেিমহল, একটি নতুন টত্রভুজাকার সংসদ ভবন, একটি 
সাধারর্ মকন্দ্রীয় সটচবালয় এবং টতন টকরলাটমিার রাজপরের পুনরুজ্জীবন। 

● রাজয-টনটদণষ্ট খাদয বুে, চারটদরক গােপালা সহ লাল োনাইি ওয়াকওরয়, মভটিং মজান, 
পাটকণং লি এবং রাজপে বরাবর মসন্ট্রাল টভস্তা অযাটভটনউরত সাবণক্ষটর্ক টনরাপিা োকরব। 

সূত্র: Dainik Bhaskar 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রাজয 

উিরাখণ্ড সরকার 'সমেণ' ই-গভরনণন্স মপািণাল চালু করররে 

মকন সংবারদ: 
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● উিরাখণ্ড টশক্ষা দফতর একটি ই-গভরনণন্স মপািণাল "সমেণ" চালু করররে।

 

মূল টবষয়সমূহ: 

● সমেণ মপািণাল প্ররবটশকা পরীক্ষা, মবতন কাঠারমা এবং পাাঁচটি রাজয টবশ্বটবদযালয় এবং 
140টি পাবটলক সু্কল মেরক টনরয়াগ সংিান্ত তেয সহ সমস্ত প্রশাসটনক এবং টশক্ষাগত 
আপরডি সরবরাহ কররব। 

● রারজয টশক্ষা বযবস্থারক আরও স্বচ্ছ কররত সরকার এই উরদযাগ শুরু করররে। 
● সমেণ মপািণাল 40টি একারডটমক স্টাটড মটডউরল অযারক্সসও প্রদান কররব। 
● এই প্রকরল্পর অধীরন, টবজ্ঞান টবষরয়র 200 জন সহকারী অধযাপকরক টবরশষ প্রটশক্ষরর্র 

জনয ইটিয়ান ইনটস্টটিউি অফ সারয়ন্স, মবঙ্গালুরুরত পাঠারনা হরব, মযখারন রাজয 
টবশ্বটবদযালরয়র টশক্ষকরদর IIM কাটশপুরর প্রটশক্ষর্ মদওয়া হরব। 

● এই টস্করমর অধীরন, টশক্ষােণীরদর মানসম্পন্ন টশক্ষা প্রদারনর জনয সরকার মদরশর টবটভন্ন 
মবসরকাটর ও সরকাটর সু্কলরক সংযুি করর একটি টশক্ষক-টবভারগর টবনযাসও বাস্তবায়ন 
কররব। 
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● পূরবণ টনম্নটলটখত প্রকল্পগুটল উিরাখণ্ড সরকার দ্বারা বাস্তবাটয়ত হরয়রে- 
➢ মুখযমন্ত্রী মসৌর আত্মকমণসংস্থান প্রকল্প 
➢ হংস জল ধারা প্রকল্প 
➢ ইটিরেরিড মরডল এটেকালচার টভরলজ টস্কম (ইটিরেরিড মরডল এটেকালচার টভরলজ 

টস্কম) 
➢ মুখযমন্ত্রী উরদযািা মপ্লয়ার আপরেরডশন টস্কম 
➢ মনা গাডণ টস্কম 
➢ e-FIR পটররষবা 
➢ 1064 দুনণীটতটবররাধী অযাটপ্লরকশন অযাপ 
➢ মুখযমন্ত্রী স্ব-কমণসংস্থান মযাজনা 

সূত্র: Times of India 

টত্রপুরা ভাররতর প্রেম তজব োম স্থাপন করররে৷ 

মকন সংবারদ: 

● ভাররতর প্রেম পটরবটতণত তজব োম টত্রপুরায় প্রটতটষ্ঠত হরয়রে, যা মদরশর মরধয প্রেম 
রাজয। 
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মূল টবষয়সমূহ: 

● রাসায়টনক সাররর বযবহার হ্রাস মপরয়রে, এবং টত্রপুরার প্রবাসী োমগুটল প্রকৃটতর উপর 
টভটি করর একটি জীবনধারা এবং জীটবকা টনবণারহ রূপান্তটরত হরয়রে। 

● 64টি পটরবার ডায়ারস্পারায় বাস করর এবং তারদর জীটবকার জনয মাে ধরা এবং কৃটষর 
উপর টনভণর করর। 

● প্রধানমন্ত্রী নররন্দ্র মমাটদর জলবাযু় পটরবতণন প্রশমন মকৌশল েহর্ করার পর, ডায়ারস্পারা 
হল টত্রপুরার পাাঁচটি সফল বারয়া-টভরলজ 2.0 এর মরধয একটি। 

● টত্রপুরা সরকার রাজয জুরড় 100টি তজব সম্প্রদায় ততটরর লক্ষয টনধণারর্ করররে। 

● বারয়া টভরলজ প্রকরল্পর লক্ষয হল োমীর্ জনরগাষ্ঠীরক মিকসই জীটবকা ও খাদয টনরাপিা 
প্রদারনর মাধযরম সামটেক আেণ-সামাটজক উন্নয়রন সক্ষম করা। 

● প্রকল্পটি স্থানীয় সম্প্রদায়রক মসৌর-চাটলত কৃটষ যন্ত্রপাটত, শটি-দক্ষ তবদুযটতক যন্ত্রপাটত, 
বারয়াগযাস এবং তজবসার উৎপাদরন সহায়তা করর। 
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● প্রকরল্পর প্রােটমক লক্ষয হল মসৌর জরলর পাম্প, বারয়ামাস রান্নার চুলা এবং বারয়াগযাস 
প্লযারির মরতা কৃটষ এবং সংলগ্ন টশল্পগুটলর সারে যুি পর্যগুটলর মিকসই উৎপাদরনর 
জনয সবুজ প্রযুটির প্রচার করা। 

সূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অেণনীটত 

ভাররতর তবরদটশক ঋর্ 2021-22 সংিান্ত স্টযািাস টররপারিণর 28তম সংস্করর্ প্রকাটশত হরয়রে 

মকন সংবারদ: 

● ভাররতর তবরদটশক ঋর্ 2021-22-এর স্টযািাস টররপারিণর 28 তম সংস্করর্ অেণ মন্ত্ররকর 
অেণননটতক টবষয় টবভারগ তবরদটশক ঋর্ বযবস্থাপনা ইউটনি (EDMU) দ্বারা প্রকাটশত 
হরয়রে। 

 

মূল টবষয়সমূহ: 

● ভাররতর তবরদটশক ঋর্ 2022 সারলর মারচণর মশরষ US$620.7 টবটলয়রন দাাঁটড়রয়রে, যা 
2021 সারলর মারচণর মশরষ US$573.7 টবটলয়ন মেরক 8.2 শতাংশ বৃটি মপরয়রে। 
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● প্রটতরবদরন বলা হরয়রে, টজটডটপর অনুপাত টহসারব তবরদটশক ঋর্ এক বের আরগর 
21.2 শতাংশ মেরক 2022 সারলর মাচণ মশরষ 19.9 শতাংরশ মনরম এরসরে। 

● প্রটতরবদরন বলা হরয়রে, তবরদটশক ঋরর্র অনুপাত টহসারব তবরদটশক মুদ্রার টরজাভণ এক 
বের আরগর 100.6 শতাংশ মেরক 2022 সারলর মাচণ মশরষ 97.8 শতাংরশ দাাঁটড়রয়রে। 

● দী ণরময়াদী ঋর্ অনুমান করা হরয়টেল 499.1 টবটলয়ন মাটকণন ডলার, যা 80.4 শতাংরশর 
বৃহিম অংরশর জনয দায়ী, মযখারন 121.7 টবটলয়ন মাটকণন ডলাররর স্বল্পরময়াদী ঋর্ এই 
ধররনর মমাি ঋরর্র 19.6 শতাংরশর জনয দায়ী। 

● স্বল্পরময়াদী মট্র্ড মিটডি টেল মূলত মট্র্ড মিটডি (96 শতাংশ) অেণায়ন আমদাটনর 
আকারর। 

● 2022 সারলর মারচণর মশষ পযণন্ত, সাবণরভৌম বাটহযক ঋরর্র (SED) পটরমার্ টেল 
US$130.7 টবটলয়ন, যা এক বের আরগর স্তর মেরক 17.1 শতাংশ বৃটি মপরয়রে, যা 
2021-22 সারল IMF দ্বারা SDR-এর অটতটরি বরাদ্দ প্রটতফটলত করর। 

● এসটডআর 2021 সারলর মারচণর মশরষ US$5.5 টবটলয়ন মেরক মবরড় US$22.9 টবটলয়ন 
হরয়রে। 

● বতণমান প্রাটপ্ত বৃটি এবং ঋর্ পটররষবা প্রদারন হ্রারসর কাররর্ ঋর্ পটররষবার অনুপাত 
2021-22 সারল 8.2 শতাংশ মেরক 2020-21-এ করম 5.2 শতাংশ হরয়রে। 

● িস-কাটন্ট্র দৃটষ্টরকার্ মেরক, ভাররতর বাটহযক ঋর্ খুবই কম, টবশ্ববযাপী 23তম স্থারন 
ররয়রে। 

● টবটভন্ন মিটডি দুবণলতা সূচরকর টদক মেরক, ভাররতর টস্থটতশীলতা একটি মগাষ্ঠী টহসারব 
এবং তারদর মরধয অরনকগুটল স্বতন্ত্রভারব টনম্ন ও মধযম আরয়র মদশগুটলর (LMICs) 
মচরয় ভাল। 

সূত্র: PIB 
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গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রটতরক্ষা 

ভারতীয় মসনাপ্রধান মরনাজ পারিরক মনপাল আটমণ মজনারররলর সাোটনক পদমযণাদায় ভূটষত 
করা হরয়রে। 

মকন সংবারদ: 

● মনপারলর রাষ্ট্রপটত টবদযা মদবী ভািারী কাঠমািুরত ভারতীয় মসনাপ্রধান মজনাররল মরনাজ 
পারিরক মনপাল মসনাবাটহনীর অনারাটর মজনাররল টহরসরব টনযুি করররেন। 

 

মূল টবষয়সমূহ: 

● মনপারলর রাজধানীরত রাষ্ট্রপটতর সরকাটর বাসভবন 'শীতল টনবাস'-এ মজনাররল পারিরক 
স্মরর্ করর একটি টবরশষ অনুষ্ঠারনর আরয়াজন করা হয়। 

● অটভনন্দন অনুষ্ঠারন মনপারলর রাষ্ট্রপটত ভারতীয় মসনাপ্রধান মরনাজ পারিরক একটি 
তরলায়ার ও একটি মরালও মদন। 

● মজনাররল মরনাজ পারি ভারত সরকাররর পক্ষ মেরক মনপাটল মসনাবাটহনীর কারে হালকা 
যানবাহন এবং প্রটশক্ষর্ সরিাম পাটঠরয়রেন, যা তারদর তসনযরদর দক্ষতা উন্নত কররত 
সহায়তা কররব। 
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● প্রোটি এরক অপররর জাটতর সামটরক মনতারদর সোনসূচক উপাটধ প্রদারনর সাত 
দশরকর পুরারনা ঐটতহয বহন করর। 

● 1950 সারল ভারতীয় মসনাবাটহনীর কমািার-ইন-টচফ মজনাররল মকএম কাটরয়াপ্পারক এই 
পদটি মদওয়া হরয়টেল। 

● গত বেররর নরভম্বরর নয়াটদটিরত এক অনুষ্ঠারন রাষ্ট্রপটত রামনাে মকাটবন্দ মনপাল 
মসনাবাটহনীর প্রধান মজনাররল প্রভু রাম শমণারক ভারতীয় মসনাবাটহনীর সাোটনক 
মজনাররল টহরসরব টনরয়াগ কররন। 

সূত্র: Livemint 
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