
www.byjusexamprep.com 
  
 
 
 

Daily Current Affairs 15th September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক  

লস অ্যাঞ্জেঞ্জলস 17 সসঞ্জেম্বরঞ্জক 'সু্কইড সেম' তিবস তিসাঞ্জব মঞ্জনানীি কঞ্জরঞ্জে 

সকন সংবাঞ্জি: 

● িতির্ সকাতরযার সনটতিক্স তসতরঞ্জর্র সাফঞ্জলযর স্বীকৃতিস্বরূপ লস অ্যাঞ্জেঞ্জলস তসতট 
আনুষ্ঠাতনকভাঞ্জব 17ই সসঞ্জেম্বরঞ্জক সু্কইড সেম সড তিসঞ্জব মঞ্জনানীি কঞ্জরঞ্জে।

 

মূল তবষযসমূি: 

● "সু্কইড সেম" রু্লাই মাঞ্জস 14তট এতম পুরষ্কাঞ্জরর র্নয মঞ্জনানীি িঞ্জযতেল এবং এতটই 
প্রথম নন-ইংতলশ ভাষার তসতরর্ যা অ্সামানয নাটক তসতরঞ্জর্র র্নয মঞ্জনানযন অ্র্ণন 
কঞ্জরঞ্জে। 
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● এতট তেল প্রথম সকাতরযান এবং প্রথম নন-ইংতলশ ভাষার তসতরর্ সযতট তিন অ্যাক্টরস 
তেল্ড অ্যাওযাডণ তর্ঞ্জিঞ্জে। 

● িয সু্কইড সেমতট সবণকাঞ্জলর সবঞ্জেঞ্জয সবতশ সিখা সনটতিক্স অ্তরতর্নাল তিসাঞ্জব িার স্থান 
ধঞ্জর সরঞ্জখঞ্জে এবং এতট তেল "সনটতিঞ্জক্সর প্রথম সকাতরযান তসতরর্ যা মাতকণন যুক্তরাঞ্জে 
এক নম্বঞ্জর সপৌঁঞ্জেঞ্জে"। 

● সু্কইড সেমতট সফলভাঞ্জব সকাতরযান সংসৃ্কতির তবতভন্ন তিকগুতলঞ্জক শুধুমাত্র মাতকণন যুক্তরাঞ্জে 
নয সারা তবঞ্জের িশণকঞ্জির কাঞ্জে উপস্থাপন কঞ্জরঞ্জে। 

● সু্কইড সেমতট সবশ কঞ্জযকতট মাতকণন এবং আন্তর্ণাতিক উৎসঞ্জব মঞ্জনানযন এবং পুরস্কার 
সপঞ্জযঞ্জে। 

সূত্র: Times of India 

2022 SCO শীষণ সঞ্জেলন 

সকন সংবাঞ্জি: 

● 2022 সাঞ্জলর সাংিাই সকা-অ্পাঞ্জরশন অ্েণানাইঞ্জর্শন (SCO) শীষণ সঞ্জেলন 2022 সাঞ্জলর 
15 সথঞ্জক 16ই সসঞ্জেম্বর পযণন্ত উর্ঞ্জবতকস্তাঞ্জন অ্নুতষ্ঠি িঞ্জব।
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মূল তবষযসমূি: 

● 2022 সাঞ্জলর SCO শীষণ সঞ্জেলন সমরকঞ্জে অ্নুতষ্ঠি িঞ্জব। 
● উর্ঞ্জবতকস্তাঞ্জন SCO শীষণ সঞ্জেলঞ্জন তবেি িুই িশঞ্জক গ্রুঞ্জপর কাযণক্রম পযণাঞ্জলােনা এবং 

বহুপাতিক সিঞ্জযাতেিার সম্ভাবনার সিত্র তেতিি করার উপর িৃতি তনবদ্ধ করা িঞ্জব। 
● তকরতের্স্তাঞ্জনর তবশঞ্জকঞ্জক অ্নুতষ্ঠি 2019 SCO শীষণ সঞ্জেলঞ্জনর পর এতটই প্রথম স্বিন্ত্র 

শীষণ সঞ্জেলন। 
● সাংিাই সকা-অ্পাঞ্জরশন অ্েণানাইঞ্জর্শঞ্জনর (SCO) রােপ্রধানঞ্জির কাউতিঞ্জলর 22িম 

ববঠঞ্জক SCO সিসয রাে, পযণঞ্জবিক রাে, SCO-র সসঞ্জক্রটাতর সর্নাঞ্জরল, SCO আঞ্চতলক 
সন্ত্রাসতবঞ্জরাধী কাঠাঞ্জমার তনবণািী পতরোলকরা উপতস্থি থাকঞ্জবন। 

● সঞ্জেলঞ্জনর সময ইরানঞ্জকও আনুষ্ঠাতনকভাঞ্জব সাংিাই সিঞ্জযাতেিা সংস্থায অ্ন্তভুণক্ত করা 
িঞ্জব। 

● সমরকে সঞ্জেলঞ্জনর পর ভারি SCO-র সভাপতিত্ব করঞ্জব। 
● সাংিাই সকা-অ্পাঞ্জরশন অ্েণানাইঞ্জর্শন (SCO) িল একতট ইউঞ্জরশীয রার্ননতিক, 

অ্থণননতিক এবং তনরাপত্তা সোষ্ঠী যা  2001 সাঞ্জলর 15ই রু্ন প্রতিতষ্ঠি িয, যার সির 
িপ্তর সবইতর্ং-এ অ্বতস্থি । 

● SCO-র সিসযঞ্জির মঞ্জধয রঞ্জযঞ্জে েীন, রাতশযা, ভারি এবং পাতকস্তাঞ্জনর পাশাপাতশ মধয 
এতশযার 4তট সিশ - কার্াখস্তান, তকরতের্স্তান, উর্ঞ্জবতকস্তান এবং িাতর্তকস্তান। 

● সাংিাই সিঞ্জযাতেিা সংস্থা িল তবঞ্জের বৃিত্তম আঞ্চতলক সোষ্ঠী, যা ইউঞ্জরতশযার প্রায 60 
শিাংশ, তবে র্নসংখযার 40 শিাংশ এবং ববতেক তর্তডতপর 30 শিাংঞ্জশরও সবতশ কভার 
কঞ্জর। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয  

র্লশতক্ত মন্ত্রক 'ওযাটার তিঞ্জরাস: সশযার ইওর সটাতরস কনঞ্জটট'-এর তবর্যীঞ্জির স াষর্া 
কঞ্জরঞ্জে 
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সকন সংবাঞ্জি: 

● র্লশতক্ত মন্ত্রঞ্জকর র্লসম্পি, নিী উন্নযন এবং েঙ্গা পুনরুজ্জীবন তবভাে দ্বারা 'ওযাটার 
তিঞ্জরাস: সশযার ইওর সটাতরর্' প্রতিঞ্জযাতেিা োলু করা িঞ্জযঞ্জে। 

 

মূল তবষযসমূি: 

● 'ওযাটার তিঞ্জরাস: সশযার ইওর সটাতরর্' প্রতিঞ্জযাতেিার িৃিীয সংস্করর্তট 2021 সাঞ্জলর 
1লা তডঞ্জসম্বর  োলু িঞ্জযতেল এবং MyGov সপাটণাঞ্জল 2022 সাঞ্জলর  30সশ নঞ্জভম্বর সশষ 
িয। 

● 'ওযাটার তিঞ্জরাস: সশযার ইওর সটাতরর্' এর প্রথম সংস্করর্তট 2019 সাঞ্জলর 1লা 
সসঞ্জেম্বর সথঞ্জক 2020 সাঞ্জলর 30সশ আেট পযণন্ত োলু িঞ্জযতেল এবং 'ওযাটার তিঞ্জরাস: 
সশযার ইওর সটাতরর্' প্রতিঞ্জযাতেিার তদ্বিীয সংস্করর্তট 2020 সাঞ্জলর 19সশ সসঞ্জেম্বর 
সথঞ্জক 2021 সাঞ্জলর 31সশ আেট পযণন্ত োলু িঞ্জযতেল। আেট মাঞ্জসর র্নয, 'ওযাটার 
তিঞ্জরাস': সশযার ইওর সটাতরর্ প্রতিঞ্জযাতেিার েযর্ন তবর্যী নেি 10,000 টাকা এবং 
একতট শংসাপত্র পাঞ্জব। 
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● এই উঞ্জিযাঞ্জের লিয সাধারর্ভাঞ্জব র্ঞ্জলর মূলযঞ্জক উন্নীি করা এবং র্ল সংরির্ এবং 
র্ল সম্পঞ্জির সটকসই উন্নযঞ্জন সিশবযাপী প্রঞ্জেিাঞ্জক সমথণন করা। 

● সিঞ্জশর মানুষঞ্জক র্ল সংরিঞ্জর্র উঞ্জেশয গ্রিঞ্জর্ উদু্বদ্ধ করা। 

● 'ওযাটার তিঞ্জরাস: সশযার ইওর সটাতরর্' প্রতিঞ্জযাতেিা প্রতি মাঞ্জস অ্নুতষ্ঠি িয এবং 
MyGov সপাটণাঞ্জলর মাধযঞ্জম তবস্তাতরি র্ানা যাঞ্জব। 

● অ্ংশগ্রির্কারীঞ্জির 300 শঞ্জের সলখার সাঞ্জথ 1-5-তমতনঞ্জটর তভতডও আকাঞ্জর র্ল 
সংরিঞ্জর্র প্রভাব সম্পঞ্জকণ িাঞ্জির সাফঞ্জলযর েল্প সপাট করঞ্জি িঞ্জব এবং তকেু েতব 
সংযুক্ত করঞ্জি িঞ্জব। 

● অ্ংশগ্রির্কারীঞ্জির MyGov সপাটণাঞ্জল িাঞ্জির তভতডও সশযার করঞ্জি িঞ্জব। 

সূত্র: Indian Express 

নবরাতত্র সেশাল টুযতরট সেন োলু করঞ্জি েঞ্জলঞ্জে IRCTC  

সকন সংবাঞ্জি: 

● ভারি সেৌরব টুযতরট সেঞ্জনর পাশাপাতশ, IRCTC কাটরায মািা ববঞ্জণা সিবীর র্নয 
একতট তবঞ্জশষ নবরাতত্র টুযতরট সেন োলু করঞ্জব। 
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মূল তবষযসমূি: 

● IRCTC তলতমঞ্জটড রামাযর্ সাতকণঞ্জটর মঞ্জিা ভারি সেৌরব টুযতরট সেঞ্জন নবরাতত্রর তবঞ্জশষ 
মািা ববঞ্জণা সিবী যাত্রা শুরু করার কথা স াষর্া কঞ্জরঞ্জে। 

● 2022 সাঞ্জলর 30 সসঞ্জেম্বর প্রথমবাঞ্জরর মঞ্জিা কাটরার উঞ্জেঞ্জশ রওনা সিঞ্জব এই তবঞ্জশষ 
টুযতরট সেন। 

● সিঞ্জশর সবঞ্জেঞ্জয র্নতপ্রয মতেরগুতলর মঞ্জধয একতট, ববঞ্জণা সিবী মতেঞ্জর প্রতি বের 
িার্ার িার্ার িশণক সযঞ্জয থাঞ্জকন। 

● তিতির সফিরর্ং সরলওঞ্জয সটশনতট সথঞ্জক কাটরার তিঞ্জক রওনা িঞ্জব। 
● োতর্যাবাি, তমরাট, মুর্ফ্ফরনের, সািারানপুর, আম্বালা, তসরতিে এবং লুতধযানা সথঞ্জক 

আসা পযণটকরা এই ভ্রমর্ পযাঞ্জকঞ্জর্র প্রধান লিয। 

● এই অ্বকাশকালীন পযাঞ্জকঞ্জর্র সমাট খরঞ্জের মঞ্জধয রঞ্জযঞ্জে সেন ভ্রমর্, শীিািপ তনযতন্ত্রি 
সিাঞ্জটঞ্জল রাঞ্জি থাকা, খাবার, সমস্ত বাস োিফার, িশণনীয স্থান, ভ্রমর্ বীমা এবং োইড 
পতরঞ্জষবাগুতল। 

● সরল মন্ত্রক র্নতপ্রয পযণটন সকন্দ্রগুতলর মধয তিঞ্জয োলাঞ্জনার র্নয এবং তথমযুক্ত ভ্রমর্ঞ্জক 
এতেঞ্জয তনঞ্জয যাওযার র্নয ভারি সেৌরব সেন স্থাপন কঞ্জরঞ্জে। 

● সমূ্পর্ণ শীিািপ তনযতন্ত্রি সেনতট িার সূক্ষ্ম ইঞ্জেতরওর নকশার র্নয তবখযাি, যা যাত্রীঞ্জির 
স্বাচ্ছেয সিয। 

● 2022 সাঞ্জলর রু্ন মাঞ্জস রামাযর্ যাত্রা রুঞ্জটর প্রোঞ্জরর র্নয ভারি সেৌরব সেন োলু করা 
িয। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

উত্তর প্রঞ্জিশ ভারঞ্জির মঞ্জধয শীঞ্জষণ রঞ্জযঞ্জে, তমশন অ্মৃি সঞ্জরাবঞ্জরর অ্ধীঞ্জন 8462 তট হ্রি 
তবকতশি িঞ্জযঞ্জে 
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সকন সংবাঞ্জি: 

● উত্তর প্রঞ্জিশ ভারঞ্জির প্রথম রার্য তিসাঞ্জব ভারঞ্জি 8,642 তট অ্মৃি সঞ্জরাবর (হ্রি) বিতর 
কঞ্জরঞ্জে। 

 

মূল তবষযসমূি: 

● অ্মৃি সঞ্জরাবর একতট উচ্চাতভলাষী তমশন যা প্রধানমন্ত্রী নঞ্জরন্দ্র সমািী দ্বারা োলু করা 
িঞ্জযঞ্জে, যার লিয ভতবষযঞ্জির র্নয র্ল সংরির্ করা। 

● িাতলকায তদ্বিীয স্থাঞ্জন রঞ্জযঞ্জে মধযপ্রঞ্জিশ, িৃিীয স্থাঞ্জন র্েু ও কাশ্মীর, েিুথণ স্থাঞ্জন 
রার্স্থান এবং পঞ্চম স্থাঞ্জন রঞ্জযঞ্জে িাতমলনাডু। 

● উত্তরপ্রঞ্জিঞ্জশর লতখমপুর সখতর 256 তট অ্মৃি সঞ্জরাবর তনমণার্ কঞ্জর রাঞ্জর্য প্রথম স্থান 
সপঞ্জযঞ্জে। 

● এই িাতলকায সোরিপুর 245 তট হ্রি বিতর কঞ্জর তদ্বিীয স্থান অ্তধকার কঞ্জরঞ্জে এবং 
প্রিাপেড 231 তট হ্রি বিতর কঞ্জর িৃিীয স্থান অ্তধকার কঞ্জরঞ্জে। 

● তবতভন্ন গ্রাম পঞ্চাঞ্জযঞ্জি 15,497  তট অ্মৃি সঞ্জরাবর তেতিি করা িঞ্জযঞ্জে, যার মঞ্জধয 8,462 
তট অ্মৃি সঞ্জরাবর ইতিমঞ্জধয বিতর করা িঞ্জযঞ্জে। 
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● এই অ্মৃি সঞ্জরাবরতট মধযপ্রঞ্জিশ, র্েু ও কাশ্মীর, রার্স্থান এবং িাতমলনাডুঞ্জি সযৌথভাঞ্জব 
েঞ্জড ওঠা অ্মৃি সঞ্জরাবঞ্জরর সমাট সংখযার তদ্বগুর্। 

● সিঞ্জশর মঞ্জধয উত্তরপ্রঞ্জিশই একমাত্র রার্য সযখাঞ্জন তবপুল সংখযক অ্মৃি সঞ্জরাবর েঞ্জড 
উঞ্জঠঞ্জে। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: স্বাস্থয 

রক্তিান অ্মৃি মঞ্জিাৎসব 

সকন সংবাঞ্জি: 

● রক্তিান অ্মৃি মঞ্জিাৎসঞ্জবর মধযঞ্জম সকন্দ্রীয স্বাস্থযমন্ত্রী সিশবযাপী সস্বচ্ছায রক্তিান অ্তভযান 
শুরু করঞ্জি েঞ্জলঞ্জে। 

 

মূল তবষযসমূি: 

● রক্তিান অ্মৃি মঞ্জিাৎসব একতট সিশবযাপী সস্বচ্ছায রক্তিান অ্তভযান যা এই বেঞ্জরর 17ই 
সসঞ্জেম্বর সথঞ্জক 1লা অ্ঞ্জক্টাবর পযণন্ত অ্নুতষ্ঠি িঞ্জব। 
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● আর্াতি কা অ্মৃি মঞ্জিাৎসঞ্জবর আওিায এই তবঞ্জশষ রক্তিান অ্তভযাঞ্জনর আঞ্জযার্ন করা 
িঞ্জব। 

● ই-রক্তঞ্জকাষ সপাটণাল এবং আঞ্জরােয সসিু অ্যাপ বযবিার কঞ্জর রক্তিান অ্মৃি মঞ্জিাৎসঞ্জবর 
র্নয তনবন্ধন করা সযঞ্জি পাঞ্জর। 

● 1লা অ্ঞ্জক্টাবর র্ািীয সস্বচ্ছাঞ্জসবী রক্তিান তিবস তিসাঞ্জব উিযাতপি িয এবং এই 
উপলঞ্জি রক্তিান অ্মৃি মঞ্জিাৎসব সশষ িঞ্জব। 

● সিশবযাপী এই অ্তভযাঞ্জনর উঞ্জেশয ি'ল এক তিঞ্জন সস্বচ্ছায রক্তিািাঞ্জির কাে সথঞ্জক 1লি 
ইউতনট রক্ত সংগ্রি করা। 

● রক্তিান অ্মৃি মঞ্জিাৎসব িল তনযতমি অ্-লাভর্নক সস্বচ্ছাঞ্জসবী রক্তিাঞ্জনর গুরুত্ব সম্পঞ্জকণ 
র্নসঞ্জেিনিা বৃতদ্ধর একতট প্রঞ্জেিা। 

● রক্তিান অ্মৃি মঞ্জিাৎসঞ্জবর মূল উঞ্জেশয িল সস্বচ্ছাঞ্জসবী িািাঞ্জির একতট পুল বিতর করা 
যাঞ্জি প্রঞ্জযার্ঞ্জন িাঞ্জির সিঞ্জর্ই অ্যাঞ্জক্সস করা যায এবং রক্তিাঞ্জনর প্রতিস্থাপঞ্জনর 
প্রঞ্জযার্নীযিা হ্রাস করা যায। 

● বিণমাঞ্জন ভারঞ্জি 3,900 তটরও সবতশ ব্লাড বযাংক রঞ্জযঞ্জে সযখাঞ্জন প্রতক্রযাকরঞ্জর্র র্নয 
পযণাপ্ত সটাঞ্জরর্ িমিা এবং সুতবধা রঞ্জযঞ্জে। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অ্থণনীতি 

নরওঞ্জযতর্যান সকন্দ্রীয বযাংক Ethereum বযবিার কঞ্জর র্ািীয তডতর্টাল মুদ্রা তবকাশ কঞ্জরঞ্জে 

সকন সংবাঞ্জি: 

● নরওঞ্জযর সকন্দ্রীয বযাংক নরঞ্জেস বযাংক Ethereum প্রযুতক্তর উপর তভতত্ত কঞ্জর সিঞ্জশর 
সকন্দ্রীয বযাংক তডতর্টাল মুদ্রা (CBDC) সযান্ডবঞ্জক্সর র্নয ওঞ্জপন সসাসণ সকাড প্রকাশ কঞ্জর 
একতট তডতর্টাল মুদ্রা তবকাঞ্জশর প্রঞ্জেিায উঞ্জিখঞ্জযােয অ্গ্রেতি অ্র্ণন কঞ্জরঞ্জে। 
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মূল তবষযসমূি: 

● CBDC সকন্দ্রীয বযাংক দ্বারা সমতথণি ইঞ্জলকেতনক তফযাট মুদ্রার একতট ধরন, CBDC 
একতট blockchain সনটওযাঞ্জকণ বিতর করা সযঞ্জি পাঞ্জর, িঞ্জব নরওঞ্জয CBDC 
Ethereum উপর তনমণার্ কঞ্জরঞ্জে। 

● নরওঞ্জযঞ্জি CBDC সযান্ডবঞ্জক্সর পরীিা সনটওযাঞ্জকণর সাঞ্জথ সযাোঞ্জযাঞ্জের একতট উপায 
সরবরাি করার র্নয বিতর করা িঞ্জযঞ্জে। 

● Ethereum Wallet MetaMask এখনও ওঞ্জপন সসাসণ সকাড দ্বারা সমতথণি নয। 
● Sandbox একতট অ্ননয ইোরঞ্জফস এবং এঞ্জি ব্লকস্কাউট এবং Grafana মি সনটওযাকণ 

মতনটতরং সপ্রাগ্রাম আঞ্জে। 
● আন্তর্ণাতিক মুদ্রা িিতবঞ্জলর (IMF) প্রতিঞ্জবিন অ্নুযাযী, 97তট সিশ বা তবঞ্জের অ্ঞ্জধণঞ্জকরও 

সবতশ সকন্দ্রীয বযাংক  CBDC-র উন্নযন তনঞ্জয পরীিা-তনরীিা করঞ্জে। 

● IMF-র মঞ্জি, শুধুমাত্র নাইঞ্জর্তরযা এবং বািামা এখন পযণন্ত িাঞ্জির CBDC উঞ্জিযােগুতল 
সমূ্পর্ণরূঞ্জপ োলু কঞ্জরঞ্জে। 

● সডটা অ্যানাতলতটক্স সকাম্পাতন তভরু্যযাল কযাতপটাতলঞ্জটর একতট সাম্প্রতিক প্রতিঞ্জবিন 
অ্নুসাঞ্জর, একতট তনযতন্ত্রি পতরঞ্জবঞ্জশ, সিশতট CBDCs এর প্রযুতক্তেি উন্নযন এবং 
প্রাথতমক পরীিা শুরু কঞ্জরঞ্জে। 
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সূত্র: Economic Times 

গুরুত্বপূর্ণ তিবস 

তিতে তিবস 2022 

সকন সংবাঞ্জি: 

● প্রতি বের 14ই সসঞ্জেম্বর ভারি তিতে তিবস উিযাপন কঞ্জর। 

 

মূল তবষযসমূি: 

● প্রতি বের 14 ই সসঞ্জেম্বর, ভারি তিতে তিবস বা র্ািীয তিতে তিবস উিযাপন কঞ্জর সয 
তিনতট 1949 সাঞ্জল ের্পতরষি দ্বারা তিতে ভারঞ্জির একতট সরকারী ভাষা িঞ্জয উঞ্জঠতেল। 

● ভারঞ্জির সরকারী ভাষা তিসাঞ্জব তিতে বযবিার করার তসদ্ধান্ততট 1950 সাঞ্জলর 26 সশ 
র্ানুযারী ভারঞ্জির সংতবধান দ্বারা সনওযা িঞ্জযতেল এবং এতট ভারঞ্জির প্রথম প্রধানমন্ত্রী 
র্ওিরলাল সনঞ্জিরু দ্বারা তিতে তিবস তিসাঞ্জব তেতিি করার র্নয তনধণাতরি িঞ্জযতেল। 

● অ্িম িফতসঞ্জল তিতে ভাষাও অ্ন্তভুণক্ত রঞ্জযঞ্জে। 

● সিবনােরী তলতপ তিতে সলখার র্নয বযবহৃি িয, যা তবঞ্জের েিুথণ সবণাতধক কথয ভাষা। 
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● 11 শিঞ্জকর সোডার তিঞ্জক িুতকণ আক্রমর্কারীঞ্জির দ্বারা, তসনু্ধ নিীর পােণবিণী এলাকার 
ভাষাঞ্জক তিতে বা "তসনু্ধ নিীর ভূতমর ভাষা" নাম সিওযা িঞ্জযতেল। 

● ইংঞ্জরতর্ িল ভারঞ্জির তদ্বিীয সরকারী ভাষা, সযখাঞ্জন তিতে িল প্রথম। 

●  আমরা র্াতন একািশ শিােীঞ্জি সিবনােরী তলতপর সৃতি িঞ্জযতেল। 

সূত্র: Livemint 
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