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Daily Current Affairs 13rd September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

আমেতরকায় SETU প্রাগ্রাে চালু করমলন পীযূষ প্ াময়ল 

প্কন সংবামে: 

● োতকণন যুক্তরামে বসবাসকারী তবতনময়া কারীমের সামে ভারিীয় োতলকমের যুক্ত করার 
র্নয বাতর্র্য ও তিল্প েন্ত্রী পীযূষ প্ াময়ল SETU (Supporting Entrepreneurs in 
Transformation and Upskilling) নামে একতি প্রাগ্রাে চালু কমরমেন। 

 

েূল তবষয়সেূহ: 

● োতকণন যুক্তরামে পরােিণোিারা যারা উমেযাক্তামের সহায়িা করমি ইচু্ছক িারা SETU-
এর সহায়িায় ভারিীয় বযবসাময়র সামে সংমযা  স্থাপন করমি পামরন। 

● ভারমির স্টািণআপ ইমকাতসমস্টমের সামে তকেু তবষয় তনময় একতি প্কন্দ্রীভূি আমলাচনার 
সেয়, SETU রকল্পতি র্নসেমে রকাি করা হময়তেল। 

● SETU রকল্প ভারমির বযবসাগুতলমক োতকণন তবতনময়া কারীমের এবং স্টািণআপ 
ইমকাতসমস্টমের েূল বযতক্তমের সামে পরােমিণর োধ্যমে সংযুক্ত করমব এবং িহতবল 
সংগ্রহ, োমকণি অ্যামেস এবং বাতর্তর্যকীকরর্ সহ তবতভন্ন প্েমে সহায়িা করমব। 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
  
 
 
 

● স্টািণআপ ইতিয়া উমেযাম র MAARG (প্েন্টরতিপ, অ্যাডভাইর্তর, অ্যাতসস্টযান্স, 
প্রতসতলময়ন্স এবং প্গ্রাে) প্রাগ্রামের দ্বারা তিতর একতি প্েন্টতরং ওময়বসাইমির োধ্যমে, 
SETU রকমল্পর অ্ংি তহসামব ভারিীয় উমেযাক্তামের র্নয একতি অ্ল-ইন-ওয়ান তরমসাসণ 
প্চষ্টা করা হময়মে। 

● বযবসা পতরচালনার েেিার অ্ভাব একতি বড় সেসযা, এবং উমেযাক্তামের তসদ্ধান্ত 
প্নওয়ার পািাপাতি তনতিক সামপামিণর র্নয সতিক তেকতনমেণিনা রময়ার্ন। SETU রকল্প 
এই চাতহো পূরর্ করমব। 

সূে: The Hindu 

ভারি ও র্াপামনর 2+2 েন্ত্রী পযণাময়র সংলামপর আময়ার্ন হমচ্ছ প্িাতকও প্ি 

প্কন সংবামে: 

● 2022 সামলর 8ই প্সমেম্বর, প্িাতকও তদ্বিীয় ভারি-র্াপান 2+2 পররাে ও রতিরো েন্ত্রী 
পযণাময়র তবিমকর আময়ার্ন কমরতেল। 

 

েূল তবষয়সেূহ: 
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● ভারমির রতিরোেন্ত্রী রার্নাে তসং, ডঃ এস র্য়িঙ্কর, র্াপামনর পররােেন্ত্রী তেঃ হায়াতি 
ইময়াতিোসা এবং র্াপামনর রতিরোেন্ত্রী তেঃ হাোো ইয়াসুকারু্। 

● তবিমক অ্ংিগ্রহর্কারী সেসযমের একতি তনয়ে-তভতিক আন্তর্ণাতিক িৃঙ্খলার রতি 
রতিশ্রুতি পুনবণযক্ত করা হয় যা রামেগুতলর সাবণমভৌে ও আঞ্চতলক অ্খণ্ডিামক সম্মান 
কমর। এতি িাতন্তপূর্ণ তবমরাধ্ তনষ্পতির রময়ার্নীয়িার উপরও প্র্ার তেময়তেল। 

● সমম্মলমন অ্ংিগ্রহর্কারীরা ASEAN-র ঐকয ও প্কতন্দ্রকিার রতি িামের দ্বযেণহীন ও 
অ্তবচল সেেণমনর কোও পুনবণযক্ত কমরন। 

● "2+2 ডায়াল  েমডল" বলমি প্বাঝায় েুই প্েমির েমধ্য একমযাম  তনধ্ণাতরি েন্ত্রী 
পযণাময়র তবিকমক। 

● এই আমলাচনা তবনযামসর অ্ধ্ীমন, ভারি ও র্াপান, োতকণন যুক্তরাে এবং অ্মেতলয়ার 
েমধ্য আমলাচনা অ্নুতিি হময়মে। 

● 2018 সামল রধ্ানেন্ত্রী প্োেী এবং র্াপামনর রধ্ানেন্ত্রী তিনমর্া আমবর েমধ্য আমলাচনার 
13িে িীষণ সমম্মলমনর সেয় তবমিষ প্কৌিল ি ও তবতিক অ্ংিীোতরত্ব প্র্ারোর করা 
হময়তেল, যা তদ্বপেীয় তনরাপিা ও সােতরক সহমযাত িা বৃতদ্ধর লমেয পতরকল্পনা করা 
হময়তেল।  

সূে: Economic Times 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রতিরো 

রকল্প 17A 'িারাত তর' িৃিীয় তস্টলে তিম ি চালু হল  

প্কন সংবামে: 

● োর্া াাঁও ডক তিপতবল্ডাসণ (MDL) ভারিীয় প্নৌবাতহনীর র্নয 17A তস্টলে তিম মির 
িৃিীয় রকল্প , যার নাে "িারাত তর", েুম্বাইমি  উমমাচন করল। 
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েূল তবষয়সেূহ: 

● র্াহার্তি তিতর করার র্নয একতি সেতিি তনেণার্ রতিয়া বযবহার করা হময়মে, যা 
একাতধ্ক সাইমি হুল ব্লক কনোকিমনর পািাপাতি MDL-এ তিপওময়মি ইতন্টমগ্রিন 
এবং তনেণামর্র সামে র্তড়ি। 

● তিম িতি তিতর কমরমে ভারিীয় প্নৌবাতহনীর অ্ভযন্তরীর্ তডর্াইন তিে, বুযমরা অ্ব প্নভাল 
তডর্াইন। 

● সরকার 2015 সামল তবখযাি "রমর্ক্ট 17A" অ্নুমোেন কমরতেল, যা 50,000  প্কাতি 
িাকা বযময় সািতি তস্টলে তিম ি তনেণামর্র আহ্বান র্ানায়। 

● এই সািতির েমধ্য তিনতি যুদ্ধর্াহামর্র চুতক্ত GRSEপ্ক প্েওয়া হময়তেল এবং অ্নয চারতি 
যুদ্ধর্াহামর্র র্নয চুতক্ত েুম্বাই-তভতিক রােীয় োতলকানাধ্ীন োর্ াাঁও ডকস তলতেমিডমক 
(MDL) প্েওয়া হময়তেল। 

● এই যুদ্ধর্াহার্গুতলমি কাতিং-এর্, আধু্তনক প্সন্সর োড়াও িীষণস্থানীয় প্স্টলে েেিা 
োকমব। 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
  
 
 
 

● এর েমধ্য রময়মে র্াহার্ এবং উপকূলীয় লেযবস্তুমক লেয কমর একতি বড় রধ্ান 
কাোন, িমপণমডা এবং সাবমেতরনমক ধ্বংস করার র্নয রমকি, র্াহার্-তবধ্বংসী 
প্েপর্াস্ত্রগুতল প্বর করার র্নয রয্াতপড ফায়ার অ্স্ত্র এবং রয্াতপড -ফায়ার বনু্দক। 

সূে: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: তবজ্ঞান ও রযুতক্ত 

অ্তিকুল কসেস 3D-েুতিি রমকি ইতিমনর র্নয রেে প্পমিন্ট অ্র্ণন কমরমে 

প্কন সংবামে: 

● ভারমির অ্নযিে প্বসরকারী েহাকাি বযবসা, অ্তিকুল কসেস, িার 3D-েুতিি রমকি 
ইতিন তিতরর র্নয িার রেে প্পমিন্ট প্পময়মে। 

 

েূল তবষয়সেূহ: 

● এতি িার অ্তিমলি রমকি ইতিমনর র্নয একতি প্পমিন্ট প্পময়মে, যা এই বেমরর প্িমষর 
তেমক অ্তিবাি রমকিতি উৎমেপর্ করমব। 
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● অ্তিমলি একতি তসমেল তপস ইতিন, যা সমূ্পর্ণরূমপ ভারমি তবকতিি এবং উৎপাতেি। 
এতি তবমির রেে তসমেল-তপস তিতড তরমন্টড রমকি ইতিন। 

● 2021 সামলর শুরুমি অ্তিমলমির সফল পরীো হয়। 
● েুবাইময় IAC 2021-এ, েহাকাি রযুতক্তর উপর সবমচময় সম্মাতনি সমম্মলন, অ্তিকুল 

এই ইতিনতি রেিণন কমরতেল। 
● ভারিীয় েহাকাি  মবষর্া সংস্থা, ভারমির রােতেক েহাকাি সংস্থার, বাতর্তর্যক প্েস 

অ্পামরিন এর প্েমে প্েমির 2% োমকণি প্িয়ার। 

● শ্রীনাে রতবচন্দ্রন, েঈন SPM এবং SR চিবিণী (আইআইতি-োিামর্র অ্ধ্যাপক) 2017 
সামল অ্তিকুল রতিিা কমরন।  

● অ্তিকুল এবং ভারিীয় েহাকাি  মবষর্া সংস্থা (ISRO) 2020 সামলর তডমসম্বমর IN-
SPACe প্রাগ্রামের অ্ংি তহসামব একতি চুতক্ত স্বাের কমর। 

সূে: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ তনময়া  

PMLA আতপল ট্রাইবুযনামলর প্চয়ারেযান তহমসমব তনযুক্ত হমলন রধ্ান তবচারপতি েুতনির নাে 
ভািারী 

প্কন সংবামে: 

● তবচারপতি েুতনির নাে ভািারীমক োিার্ হাইমকামিণর রধ্ান তবচারপতি, প্কন্দ্র (PMLA) 
দ্বারা োতন লিাতরং রতিমরাধ্ আইমনর অ্ধ্ীমন আতপল ট্রাইবুযনামলর প্চয়ারেযান তহসামব 
তনময়া  প্েওয়া হময়মে। 
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েূল তবষয়সেূহ: 

● এ তনমেণিনা র্াতর কমরমে অ্েণ েন্ত্রর্ালময়র রার্স্ব তবভা । 

● 2016 সামলর তফনান্স অ্যামক্টর োধ্যমে, PMLA আতপল ট্রাইবুযনাল এবং SAFEMA-এর 
অ্ধ্ীমন সম্পতি বামর্য়াপ্ত করার র্নয ট্রাইবুযনালমক একতেি করা হময়তেল। 

● পূমবণ, রু্লাই 2007 সামল, তবচারপতি ভািারীমক রার্স্থান হাইমকামিণর তবচারক তহসামব 
কার্ করার র্নয েমনানীি করা হময়তেল। 

● 2019 সামলর োচণ োমস প্সই আোলমি স্থানান্ততরি হওয়ার পমর তবচারপতি ভািারীমক 
রু্ন 2019 সামল এলাহাবাে হাইমকামিণর ভাররাপ্ত রধ্ান তবচারপতি তহসামব নােকরর্ 
করা হময়তেল। 

● সুতরে প্কািণ কমলতর্য়াে যখন োিার্ হাইমকামিণর িৎকালীন রধ্ান তবচারপতি সিীব 
বযানাতর্ণমক প্েঘালয় হাইমকামিণর রধ্ান তবচারপতি তহমসমব তনময়াম র পরােিণ তেময়তেল 
িখন তবচারপতি ভািারীমক এলাহাবাে প্েমক োিার্ হাইমকামিণ স্থানান্তর করা হময়তেল। 
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● পমর, তবচারপতি ভািারী ভাররাপ্ত রধ্ান তবচারপতির োতয়ত্ব গ্রহর্ কমরন এবং চলতি 
বেমরর প্ফব্রুয়াতরমি তিতন হাইমকামিণর রধ্ান তবচারপতির পমে তনযুক্ত হন। 

সূে: Livemint 

গুরুত্বপূর্ণ তেবস 

আন্তর্ণাতিক PCOS সমচিনিা োস: 1-30 প্সমেম্বর 2022 

প্কন সংবামে: 

● 1 প্সমেম্বর 2022 প্েমক 30 প্সমেম্বর 2022, আন্তর্ণাতিক PCOS সমচিনিা োস 
তহমসমব তচতিি হমব। 

 

েূল তবষয়সেূহ: 

● েতহলামের েমধ্য সবমচময় সাধ্ারর্ হরমোনর্তনি অ্বস্থা, পতলতসতস্টক ওভাতর তসমরাে 
(PCOS), েতহলামের বন্ধ্যামত্বর রধ্ান কারর্। 

● একতি রধ্ান প্র্মনতিক, হরমোনর্তনি, তবপাকীয় এবং রর্নন অ্বস্থা যা নারী ও 
প্েময়মেরমক রভাতবি কমর িা হল পতলতসতস্টক ওভাতরয়ান তসনমরাে (PCOS)। 

● নযািনাল পতলতসতস্টক ওভাতর তসমরাে অ্যামসাতসময়িন, যা PCOS সমচিনিা োসমক 
েনসর কমর, েরকারী িুল, প্রাগ্রাে এবং িেয সরবরাহ কমর। 
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● PCOS সমচিনিা োমসর লেয হল যারা এই প্রাম  আিান্ত িামের র্ীবনমক উন্নি করা, 
িামের উপস ণগুতল উপিে করা এবং িামের র্ীবন-সম্পতকণি অ্বস্থার তবকামির ঝুাঁতক 
কোমনা। 

● নযািনাল পতলতসতস্টক ওভাতর তসমরাে অ্যামসাতসময়িন, যা PCOS সমচিনিা োসমক 
েনসর কমর, েরকারী িুল, প্রাগ্রাে এবং িেয সরবরাহ কমর। 

● আন্তর্ণাতিক PCOS সমচিনিা োমসর উমেিয হল প্রা  তনর্ণয় এবং তচতকৎসা উন্নি করা, 
PCOS-এ আিান্ত নারী ও প্েময়মের র্ীবনযাোর োন এবং ফলাফল বৃতদ্ধ করা এবং 
নারী, প্েময় এবং স্বাস্থয প্পিাোরমের েমধ্য PCOS সম্পমকণ র্নসমচিনিা ও তিো বৃতদ্ধ 
করা। 

● PCOS-এ আিান্ত নারী ও প্েময়মের  মবষর্া, প্রা  তনর্ণয় এবং সহায়িা রোমনর লমেয, 
আন্তর্ণাতিক PCOS সমচিনিা োস তচতকৎসা  মবষকমের PCOS-এ আিান্ত সেস্ত েতহলা 
ও প্েময়রা প্য সেসযাগুতলর সমু্মখীন হমচ্ছন িা স্বীকার কমর PCOS সম্পমকণ িামের 
প্বাঝার রসাতরি করমি অ্নুরাতর্ি করার প্চষ্টা কমর৷ এবং তচতকৎসা প্পিাোরমের র্নয 
একতি তপচ তিতর করা। 

সূে: Times of India 

তহোলয় তেবস 2022 

প্কন সংবামে: 

● 9 প্সমেম্বর, নওলা ফাউমিিন এবং নযািনাল তেিন ফর তিন  ো প্যৌেভামব তহোলয় 
তেবমসর আময়ার্ন করমব। 
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েূল তবষয়সেূহ: 

● তহোলয় বাস্তুিন্ত্র এবং অ্ঞ্চল রো করার র্নয, তহোলয় তেবস পালন করা হয়। 

● তহোলয় তেবমসর লেয হল তহোলময়র পাবণিয িহরগুতল েুবণল তবতল্ডং পতরকল্পনা এবং 
নকিা, অ্পযণাপ্ত অ্বকািামো, প্যেন বযাঙ, র্ল সরবরাহ, পয়ঃতনষ্কািন ইিযাতের কারমর্ 
এবং অ্ভূিপূবণ বৃে ধ্বংমসর কারমর্ প্য সেসযার সমু্মখীন হয় প্স সম্পমকণ সমচিনিা 
বৃতদ্ধ করা। 

● 2022 সামল তহোলয় তেবস এই ধ্ারর্ার উপর প্ফাকাস করমব প্য "তহোলয় িখনই 
তনরাপে োকমব যখন এর বাতসন্দামের স্বােণমক সম্মান করা হমব।" 

● তহোলয় তেবমস, এতি হাইলাইি করা হময়মে প্য কীভামব র্রুতরভামব পতরমবি-
সংমবেনিীল পাহাড়ী িহমরর ধ্ারর্া এবং নকিা তিতর করা উতচি। 

● তহোলয়মক রো করা েরকার কারর্ িারা িতক্তর উৎস এবং সেগ্র তবমির র্নয একতি 
অ্েূলয সাংসৃ্কতিক উিরাতধ্কার। 

● 2015 সামল উিরাখমণ্ডর েুখযেন্ত্রী কিৃণক 9ই প্সমেম্বর আনুিাতনকভামব তহোলয় তেবস 
তহসামব েমনানীি হময়তেল। 
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● তহোলয় িীব্র আবহাওয়া প্েমক প্েিমক রো করমি এবং বনযরার্ী সংরের্ ও 
রের্ামবেমর্র র্নয অ্িযন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 

● তহোলয় পবণিোলায় শুধু্  ােপালা এবং রার্ীর তবতচে ভাণ্ডারই প্নই, এতি প্েমির র্নয 
বৃতষ্টও বময় আমন। তহোলয় তেবস হল র্নসাধ্ারর্মক তিতেি করার এবং স্থানীয় পযণাময় 
সংরেমর্র রমচষ্টায় র্তড়ি োকার র্নয একতি েুেণান্ত সুমযা । 

সূে: Indian Express 

তবি রােতেক তচতকৎসা তেবস 2022 

প্কন সংবামে: 

● রতি বের প্সমেম্বর োমসর তদ্বিীয় িতনবার তবি রােতেক তচতকৎসা তেবস পালন করা 
হয়। 
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েূল তবষয়সেূহ: 

● এই বের, 10ই প্সমেম্বর 2022 িাতরমখ তবি রােতেক তচতকৎসা তেবস 2022 এর 
আময়ার্ন করা হময়মে। 

● ইন্টারনযািনাল প্ফডামরিন অ্ফ প্রড িস এবং প্রড তিমসন্ট প্সাসাইতির্ (IFRC) রেে 
তবি রােতেক তচতকৎসা তেবস শুরু কমর। 

● IFRC এর েমি, এ বেমরর তবি রােতেক তচতকৎসা তেবমসর তেে হল 'Lifelong First 
Aid'। 

● রতি বের, তবি রােতেক তচতকৎসা তেবস পালন করা হয় সমচিনিা সৃতষ্টর র্নয এবং 
রােতেক তচতকৎসার েূলযমক োনব েেিায়মনর একতি কার্ তহমসমব এবং বৃহির 
তস্থতিস্থাপকিার পদ্ধতির একতি প্েৌতলক অ্ংি তহমসমব প্র্ার প্েওয়ার র্নয। 

● তবি রােতেক তচতকৎসা তেবস হল রােতেক তচতকৎসা সম্পমকণ র্ন মর্র ধ্ারর্া উন্নি 
করার এবং রােতেক তচতকৎসা তিোমক র্নসাধ্ারমর্র কামে সহর্লভয করার একতি 
উপলে। 

● এই বের, তবি রােতেক তচতকৎসা তেবমসর অ্নুিানতি প্লাবাল ফাস্টণ এইড প্রফামরন্স 
প্সন্টার দ্বারা সেিয় করা হমব, যা র্ািীয় কতেতিগুতলমক রময়ার্নীয় সংস্থানও সরবরাহ 
করমব। 

● তবি রােতেক তচতকৎসা তেবমসর ইতিহাস 1859 সামল প্সালমফতরমনা যুমদ্ধর সেয় প্েমক 
শুরু হয়, প্যখামন প্র্মনভার একর্ন িরুর্ বযবসায়ী প্হনতর ডুনান্ট র্ন মর্র  র্হিযা 
প্েমখ আিতঙ্কি এবং হিবাক হময়তেমলন। 

● এই ঘিনাতি প্হনতর ডুনান্টমক এিিাই অ্নুরাতর্ি কমরতেল প্য তিতন 'A Memory of 
Solferino' নামে একতি বই তলমখতেমলন, প্যখামন তিতন িার অ্তভজ্ঞিা বর্ণনা কমরতেমলন 
এবং অ্বমিমষ সহ-রতিিািা তহমসমব ইন্টারনযািনাল কতেতি অ্ফ েয প্রড িস (ICRC) 
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 িন কমরতেমলন, যামি অ্তবলমম্ব রোন করা যায়। রােতেক তচতকৎসা তিোর অ্ভামব 
রার্হাতন প্রামধ্ রােতেক যত্ন। 

● 2000 সামল, প্সমেম্বমরর তদ্বিীয় িতনবার IFRC কিৃণক আনুিাতনকভামব তবি রােতেক 
তচতকৎসা তেবস তহমসমব প্ঘাষর্া করা হয়। 

সূে: Jansatta 
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