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Daily Current Affiars 12th September 2022 
গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

2022 াল মাতকণন যুক্তরাষ্ট্র থেলক বলেল়ে থবতল ংখযক সু্টলডন্ট তিা থপল়েলে িারিী়ে তলক্ষােণীরা। 

থকন ংবাদ তললরানালম: 

● 2022 াল মাতকণন যুক্তরাষ্ট্র থেলক বলেল়ে থবতল সু্টলডন্ট তিা থপল়েলে িারিী়ে তলক্ষােণীরা, এমনটাই 
র্ানালনা ল়েলে মাতকণন দূিাবালর িরলে। 

 

মূ তব়েমূ: 

● মাতকণন যুক্তরাষ্ট্র 2022 াল িারিী়ে তলক্ষােণীলদর থরকডণ 82,000 োত্র তিা তদল়েলে, যা অনয থয থকান 
বেলরর থেল়ে থবতল। 

● এই বের অনয থয থকান থদললর থেল়ে থবতল িারিী়ে তলক্ষােণীলক মাতকণন োত্র তিা থদ়ো ল়েলে। 
● থম থেলক আগস্ট পযণন্ত, নিুন তদতির মাতকণন দূিাবা এবং থেন্নাই, া়েদ্রাবাদ, ককািা এবং মুম্বাইল়ের 

কনুযলটগুত োত্র তিা আলবদনগুতলক অগ্রাতিকার থদ়ে যালি যি থবতল ম্ভব থযাগযিাম্পন্ন 
তলক্ষােণীরা ম়েমলিা িালদর থরাগ্রামগুতলি িতিণ লি পালর। 

● মাতকণন দূিাবালর রকাতলি িেয অনুযা়েী, মাতকণন যুক্তরালষ্ট্র মস্ত তবলদলী তলক্ষােণীলদর রা়ে 20% িারি 
থেলক আল। 
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● 2021 াল রকাতলি লপন থডার তরলপাটণ অনুযা়েী, 2020–21 তলক্ষাবলণর র্নয 167,582 র্ন িারিী়ে 
তলক্ষােণীলক মাতকণন যুক্তরালষ্ট্র অিয়েলনর র্নয তিা থদ়ো ল়েতে। 

● ডন থেতন থর্ার তদল়ে বলন থয তবলদলী তলক্ষােণীলদর আগমন আলমতরকান কূটনীতির র্নয অপতরাযণ 
এবং িারি এমন একতট থদল থযখালন তলক্ষােণীরা বলেল়ে থবতল অবদান রালখ। 

● 2020 াল িারিী়ে তলক্ষােণীলদর আকৃষ্ট করার র্নয, মাতকণন রকার এবং উচ্চতলক্ষা রতিষ্ঠানগুত 
ইতিমলিয অনাইলন এবং াইতিড থলখার পদ্ধতিগুত বযবার কলর আন্তর্ণাতিক তলক্ষােণীলদর তনরাপলদ 
স্বাগি র্ানালনার পদলক্ষপ তনল়েলে। 

Source: Jansatta 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািী়ে 

E-FAST - িারলির রেম র্ািী়ে ববদুযতিক মাবাী প্ল্যাটেমণ নীতি আল়োগ, WRI োু কলরলে 

থকন ংবাদ তললরানালম: 

নীতি আল়োগ এবং ়োর্ল্ণ তরলাণ ইনতস্টতটউট িারলির রেম র্ািী়ে ববদুযতিক মাবাী প্ল্যাটেমণ োু কলরলে, 
যা e-Fast ইতি়ো (ইলকতিক থেট অযাতিালরটর ের ালটইলনব িান্সলপাটণ-ইতি়ো) (WRI) নালম পতরতেি। 
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মূ তব়েমূ: 

● ়োর্ল্ণ ইলকানতমক থোরাম, CALSTART এবং RMI India-এর া়েিা়ে নযালনা ইলকতিক থেইট 
প্ল্যাটেলমণর ক্ষয  অংখয থস্টকলার্ল্ারলক ঐকযবদ্ধ করা। 

● ইলকতিক থেইট প্ল্যাটেমণ, যা একতট গ্রাউি থলি রদলণন পাইট এবং গলবর্া-তিতিক িেয, যা 
তবদুযিা়েন ম্পলকণ র্নািারলর্র লেিনিা বৃতদ্ধ কলর। 

● িারলি মাবাী গাতির তবদুযিা়েলনর গতি বািালনার র্নয, ইলকতিক থেট প্ল্যাটেমণ থেলযাগয 
িা়োগুতলক ালপাটণ করলব এবং নীতিগুতর র্নয িেয রবরা করলব। 

● গাতি তলল্প, তর্তস্টক ংস্থা, উন্ন়েন বযাংক এবং তেন-থটক ংস্থাগুতর গুরুত্বপূর্ণ রতিতনতিরা ই-োস্ট 
ইতি়ো উলবািলন অংল তনল়েতেলন। 

● ই-োস্ট ইতি়ো োু ়োর পলর WRI ইতি়োর থটাটা কস্ট অে নারতলপ (TCO) মূযা়েনকারী োু 
করা ল়েলে। 

ূত্র: Livemint 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 
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তডলা রকার 'োিা' নালম একতট বৃতষ্টর র্ ংরক্ষর্ রকল্প োু কলরলে 

থকন ংবাদ তললরানালম: 

● তিলা রকার োিা রকল্প অেণাৎ, বাতির োদ থেলক িূগিণস্থ র্স্তর পযণন্ত কৃতত্রমিালব বৃতষ্টর র্ ংগ্র 
শুরু কলরলে। 

 

মূ তব়েমূ: 

● গি মাল োিা রকল্পতট মতিিা়ে অনুলমাতদি ল়েতে। 
● োিা রকল্পতট রােতমকিালব পাাঁে বেলরর র্নয কাযণকর করা লব। 
● এই রকলল্পর আিা়ে, রার্য রকার বৃতষ্টর র্ ংরক্ষর্ এবং লহুলর স্থানী়ে ংস্থা (ULBs) এবং র্লর 

দুণি ব্লকগুতলি র্লর গুর্মান উন্নি করার লক্ষয কার্ করলব। 
● এই রকলল্পর অিীলন, 2020 াল পতরোতি িূগিণস্থ র্লর ম্পদ মূযা়েলনর উপর তিতি কলর, 29,500 

তট থবরকারী িবন এবং 52 তট র্-োপযুক্ত ব্লক এবং 27 তট লহুলর স্থানী়ে ংস্থার 1,925 তট রকারী 
িবলনর োলদ বৃতষ্টর র্ ংরক্ষলর্র কাঠালমা তনমণার্ করা লব। 

● 2022-23 া থেলক 2026-27 ালর মলিয োিা  রকলল্পর আিা়ে আনুমাতনক 373.52 থকাতট তটার 
র্ ংগ্র করা লব। 

● র্ ম্পদ তবিালগর (DoWR) তবদযমান র্নবলর মািযলম 270 থকাতট টাকা বযল়ে োিা রকল্পতট 
বাস্তবা়েন করা লব। 
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● রার্য রকার কিৃণক োিা রকলল্পর আিা়ে রকাতর িবনগুতর োলদ রতিতট র্ ংগ্রলর কাঠালমার 
গি বয়ে 4.32 ক্ষ টাকা এবং গ্রামাঞ্চল রতি তবতর্ল্ং রা়ে 3.06 ক্ষ টাকা তনিণারর্ করা ল়েলে। 

● তিলা রালর্যর রার্িানী  িুবলনশ্বর, তিলার মুখযমিী নবীন পট্টনাল়েক এবং রার্যপা লন গলর্লী 
া। 

ূত্র: Indian Express 

োল্গু নদীর উপর িারলির দীঘণিম রাবার বাাঁলির উলবািন করলন তবালরর মুখযমিী 

থকন ংবাদ তললরানালম: 

● তবালরর মুখযমিী নীতিল কুমার আনুষ্ঠাতনকিালব গ়োতর্ বাাঁলির উলবািন কলরলেন, যা গ়োর কালে োল্গু 
নদীর উপর অবতস্থি, যা থদললর দীঘণিম রাবার বাাঁি। 

 

মূ তব়েমূ: 

● গ়োতর্ বাাঁি তনমণালর্ আনুমাতনক 324 থকাতট টাকা বয়ে ল়েতে এবং আইআইতট (রুরতক) তবললজ্ঞরা  
র্তিি তেলন। 

● রকার িীেণযাত্রীলদর স্বালেণ গ়োতর্ বাাঁি তনমণার্ করা ল়েলে। 
● তবষু্ণপদ ঘালটর কালে োল্গু নদীলি বণদা কমপলক্ষ দুই েুট র্ োকলব। যারা গ়োতর্ বাাঁলি তপি দান 

করলি আলন এলি িালদর ুতবিা লব। 
● গ়োতর্ বাাঁলির রিান কার্  গ়োর তবষু্ণপদ মতিলর ারা বের িলর একটানা র্ থপৌঁলে থদ়ো। 
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● আইআইতট রুরতকর তবজ্ঞানীলদর বারা তনতমণি গ়োতর্ বাাঁিতট 411 তমটার ম্বা, 95.5 তমটার রলস্ত এবং 3 
তমটার উাঁেু। 

● রাবার বাাঁলির পালাপাতল, োল্গু নদীর িীরগুত উন্নি করা ল়েলে, এবং একতট ইস্পাি থিু তনমণার্ করা 
ল়েলে যালি িীেণযাত্রীরা ীিা কুলে থপৌঁোলনার র্নয এতট অতিক্রম করলি পালর। 

● গ়োতর্ বাাঁি তনমণালর্র েল োল্গু নদীলি র্ ংরক্ষর্ করা ম্ভব লব, যালি শুিু বণা থমৌুলমর পতরবলিণ 
ারা বেরই র্ পা়ো যালব। 

ূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রতিরক্ষা 

িারলির রাক্তন থনৌলনা রিান াম্বালক 'থমিাতি থবা থমলড' তদল়ে ম্মাতনি কর তঙ্গাপুর 

থকন ংবাদ তললরানালম: 

● িারিী়ে থনৌবাতনীর রাক্তন কমািার অযাডতমরা ুনী াম্বালক তঙ্গাপুলরর লবণাচ্চ ামতরক ম্মান 
থমতরলটাতর়ো াতিণ থমলড (তমতটাতর) (MSM(M)) উপাতিলি িূতি কলরলেন থরতলডন্ট াতমা 
ই়োকুব। 

 

মূ তব়েমূ: 
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● িারিী়ে থনৌবাতনী এবং তঙ্গাপুর থনৌবাতনী রর্ািলির মলিয দীঘণতদলনর এবং লতক্তলাী তবপক্ষী়ে 
রতিরক্ষা ম্পকণ থর্ারদার করলি িাাঁর অািারর্ অবদালনর স্বীকৃতিস্বরূপ অযাডতমরা াম্বালক এই 
পুরষ্কার থদ়ো ়ে। 

● 2017 ালর নলিম্বলর থনৌ-লযাতগিার র্নয তবপক্ষী়ে েুতক্ত এবং 2018 ালর রু্লন পারস্পতরক 
মন্ব়ে, তর্তস্টক এবং পতরলবা া়েিার র্নয বাস্তবা়েন বযবস্থা স্বাক্ষলরর মািযলম থনৌবাতনী-থেলক-
থনৌবাতনীর তবতনম়ে এবং ািারর্ আগ্রলর থক্ষত্রগুতর র্নয কাঠালমা গঠন করা ল়েতে। িেয আদান-
রদান, তর্তস্টলকর র্নয া়েিা এবং াবলমতরন উদ্ধালরর মলিা থক্ষত্রগুতলি লযাতগিা রাতরি করা 
ল়েলে। 

● রাক্তন থনৌবাতনী রিান াম্বালরর া়েিা়ে দুই থনৌবাতনী 2018 ালর শুরুর তদলক তঙ্গাপুর-িারি 
ামুতদ্রক তবপক্ষী়ে মিার রর্ির়্েন্তী আল়োর্ন কলরতে। 

● উি়ে থনাবাতনীই 2019 ালর থলেম্বলর তঙ্গাপুর-িারি-োইযাি ামুতদ্রক মিা (SITMEX) 
েিালব ম্পন্ন কলরলে। 

ূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ অযাপল়েন্টলমন্ট 

িকার িুকণ র্াতিংলঘর পরবিণী মানবাতিকার রিান লি েললেন 

থকন ংবাদ তললরানালম: 
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● অতি়োর নাগতরক িকার িুকণলক র্াতিংঘ ািারর্ পতরলদর মানবাতিকার রতিতনতি তললব তনল়োগ 
কলরলেন র্াতিংঘ মাতেব আলন্তাতন গুলিলর।

 

মূ তব়েমূ: 

● তেতর রার্নীতিতবদ থিলরাতনকা তমলল বযালেলট থর্তর়ো, তযতন 2018 থেলক 2022 া পযণন্ত UN াই 
কতমলনার ের তউমযান রাইট (OHCHR) পলদ অতিতষ্ঠি তেলন, িার স্থাতিতক্ত ল়েলেন িকার 
িুকণ। 

● িুকণ, তযতন এই মুূলিণ নীতির কারী মাতেব। 
● িকার িুকণ এর আলগ র্াতিংলঘর লরর্ােণী ংস্থা (UNHCR), থর্লনিা়ে তনরাপিা তব়েক কারী 

াই কতমলনালরর পলদ অতিতষ্ঠি তেলন। 
● িকার িুকণ তবশ্ববযাপী মানবাতিকালরর উন্নতির র্নয অক্লান্ত এবং কাযণকরিালব কার্ কলরলেন। 
● িকার িুকণ কুল়েি, মাল়েতল়ো, কলালিা এবং বতন়ো-ালর্ণলগাতিনা়ে র্াতিংলঘর লরর্ােণী ংস্থার 

ালে লযাতগিা কলরলেন। 
● একতট তবিতকণি রতিলবদন থয েীন মুতম ংখযাঘুলদর াথে দুবণযবার করলে এবং উইঘুর র্নগলর্র 

তবরুলদ্ধ মানবিার তবরুলদ্ধ অপরাি করলে িা িকার িুলকণর রেম পতিলরাি তে। 
● 1993 ালর তডলম্বলর মানবাতিকার ংস্থার র্নয াই কতমলনালরর অতে রতিতষ্ঠি ়ে। 

ূত্র: Indian Express 



www.byjusexamprep.com   
 

রার্া িৃিী়ে োণ যুক্তরালর্যর তংালন আলরার্ করলন 

থকন ংবাদ তললরানালম: 

● র়োি রানী তবিী়ে এতর্ালবলের পুত্র তরন্স োণ তিলটলনর নিুন রার্া তললব স্থাতিতক্ত লন।

 

মূ তব়েমূ: 

● রানী তবিী়ে এতর্ালবলের মৃিুযর পর, তরন্স োণ যুক্তরালর্যর রার্া তললব িার স্থাতিতক্ত ন এবং 
রার্া িৃিী়ে োণ ন। 

● তরন্স োণ তেতপ আেণার র্র্ণ োণলর পুলরা নাম; তিতন বাতকংাম রাালদ র্ন্মগ্রর্ কলরন। 
● 1971 াল থকমতির্ ইউতনিাতণতটর তিতনতট কলর্ থেলক স্নািক এবং 1975 াল থখালন িার 

স্নািলকাির তডগ্রী অর্ণলনর পর, তরন্স োণ রার্পতরবালরর রেম দয তযতন একতট কলর্ তডলপ্ল্ামা 
অর্ণন কলরন। 

● তরন্স োণ এর আলগ 1971 থেলক 1976 া পযণন্ত র়েযা থনতিলি দাত়েত্ব পান কলরতেলন। 
● রার্া োণ রাতন এতর্ালবলের স্থাতিতক্ত লবন 14তট কমনল়েে থদললর নিুন ম্রাট থযতটর পূলবণ 

রানী এতর্ালবে িাপতিত্ব কলরতেলন। 
●  1952 ালর 6ই থেব্রু়োরী ,রানী তবিী়ে এতর্ালবে িার তপিা রার্া ষ্ঠ র্লর্ণর উিরাতিকারী ন, 

তযতন 25 বের ব়েল মারা তগল়েতেলন। 
● রানী তবিী়ে এতর্ালবে তেলন তিতটল রানী তযতন দীঘণিম রার্ত্ব কলরতেলন। 
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ূত্র: Times of India 

Important Days 

10ই থলেম্বর তবশ্ব আত্মিযা রতিলরাি তদব পান করা  

থকন ংবাদ তললরানালম: 

● দয থলাবা কতমউতনতট রতি বের 10ই থলেম্বর তবশ্ব আত্মিযা রতিলরাি তদব (WSPD) পান কলর।

 

মূ তব়েমূ: 

● 2022 াল তবশ্ব আত্মিযা রতিলরাি তদবলর তব়ে লব "কলমণর মািযলম আলা বিতর করা।" 
● তবশ্ব স্বাস্থয ংস্থা একতট বািণা তদলি ো়ে থয যারা আত্মিযার কো িাবলেন িালদর এই তদলন অনুতষ্ঠিবয 

কমণূতের মািযলম থকালনািালবই আলা থেলি থদ়ো উতেি ন়ে। 
● তবশ্ব স্বাস্থয ংস্থা (WHO) এবং ইন্টারনযালনা অযালাতল়েলন ের ুইাইড তরলিনলন (IASP) উি়েই 

তবশ্ব আত্মিযা রতিলরাি তদব(WSPD)-থক মেণন কলর। 
● তবশ্ব আত্মিযা রতিলরাি তদবলর মূ উলেলয আত্মিযা রতিলরালি তবশ্ববযাপী লেিনিা বৃতদ্ধ করা। 
● তবশ্ব আত্মিযা রতিলরাি তদবল, অংলগ্রর্কারীলদর একালে কার্ করলি এবং আত্মিযা এবং আত্ম-

ক্ষতি রতিলরালি ক্ষমিাবান থবাি করলি উৎাতি করা ়ে। 
● ইন্টারনযালনা অযালাতল়েলন ের ুইাইড তরলিনলন এবং তবশ্ব স্বাস্থয ংস্থা (WHO)2003 াল তবশ্ব 

আত্মিযা রতিলরাি তদব (WSPD) োু কলর। 
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ূত্র: Livemint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


