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Daily Current Affairs 20th September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক  

পপাল্যান্ড তিসু্টল্া তিট-এ নিুন খাল্ তিতর করররে 

পকন সংবারে: 

● পল্লব প্রর্াল্ীর উপর তনিণর না কররই র্াহার্গুতল্ তিসু্টল্া পল্গুরনর বন্দরর কু্রর্ কররি 
সক্ষম হওযার র্নয, পপাল্যান্ড রাতিযার বাতিক সাগর এবং গোনস্ক উপসাগররর মরযয 
একতট নিুন সামুতিক খাল্ তিতর করররে।

 

মূল্ তবষযসমূহ: 

● তিিীয তবশ্বযুরের সময পপাল্যারন্ড পসাতিরযি আক্রমরর্র 83িম বাতষণকীরি নিুন খাল্তট 
পখাল্া হরযতেল্। 

● এতট করা হরযতেল্ রূপকিারব রারের অর্ণনীতি এবং বৃতের উপর রাতিযান প্রিারবর 
অবসারনর প্রতিতনতযত্ব করার র্নয। 

● প্রায 100 তকরল্াতমটার, এতট বাতিক এবং এল্ ব্লরগর মরযয েূরত্বরক অরযণক করর পেয। 
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● পোট র্াহার্ এবং পনৌকাগুতল্ বিণমারন এই চ্যারনল্তট বযবহার কররি পারর, িরব এল্ব্লরগ  
প্ররবরির র্নয বন্দর 5 তমটার গিীর না হওযা পযণন্ত পর্যবাহী র্াহার্গুতল্ বিণমারন 
তনতষে। 

● এই প্রকরের সামতিক মূল্য USD 2 তবতল্যন । 
● বাতিক সাগরর, তিসু্টল্া তিট হল্ একতট বাযবীয বাতল্র তিট বা উপিীরপর অংি যা 

গডানস্ক উপসাগর পর্রক তিসু্টল্া পল্গুনরক তবিক্ত করর। 
● প্রেত্ত পয পপাল্যান্ড এবং কাতল্তননিাে ওব্লারস্টর মরযয সীমানা ররযরে, একতট রাতিযান 

পসতম এক্সরেি, তিট তেরয চ্রল্, এতট রার্ননতিকিারব পপাল্যান্ড এবং রাতিযার মরযয 
তবিক্ত। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয 

KRITAGYA 3.0 

পকন সংবারে: 

● িরসযর উন্নতির র্নয "তিড তিতডং" প্রচ্ার করার ল্রক্ষয ICAR িারা KRITAGYA 3.0 
চ্ালু্ করা হরযরে।

 

মূল্ তবষযসমূহ: 
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● িারিীয কৃতষ গরবষর্া পতরষে িার র্ািীয কৃতষ উচ্চ তিক্ষা প্রকে (NAHEP) এবং িসয 
তবজ্ঞান তবিারগর সারর্ একতট হযাকার্ন KRITAGYA 3.0 চ্ালু্ করররে যার ল্ক্ষয ফসরল্র 
উন্নতির র্নয দ্রুি বংিবৃতে করা। 

● এই উরেযাগ োত্র, অনুষে, উরেযাক্তা, উদ্ভাবক এবং অনযানযরের উদ্ভাবনী পেতি এবং 
ফসরল্র উন্নতির র্নয প্রযুতক্তগি সমাযান প্রেিণরনর সুরযাগ প্রোরন সাহাযয কররব। 

● িসয খারি কাতিি সমাযান অর্ণরনর পািাপাতি, এতট কৃতষ খারি প্রযুতক্ত-সক্ষম 
সমাযানগুতল্র বযাপক িহর্রক উৎসাতহি কররব। 

● এটা পিখার, উদ্ভাবন এবং ফসরল্র পক্ষরত্র সমসযা সমাযারনর সুরযাগ পেরব এবং পেরি 
কমণসংস্থান ও উরেযাক্তারকও উৎসাতহি কররব। 

● KRITAGYA 3.0 চ্ালু্ করা হরযরে তিক্ষা সংক্রান্ত র্ািীয নীতি, 2020 এর সারর্ 
সামঞ্জসয পররখ। 

● নযািনাল্ এতিকাল্চ্ারাল্ হাযার এডুরকিন প্ররর্ক্ট (NAHEP) তবশ্ববযাংরকর সহাযিায 
ইতন্ডযান কাউতিল্ অফ এতিকাল্চ্ারাল্ তরসাচ্ণ িারা নরিম্বর 2017 সারল্ চ্ালু্ করা 
হরযতেল্। 

● নযািনাল্ এতিকাল্চ্ারাল্ হাযার এডুরকিন প্ররর্রক্টর মূল্ উরেিয হল্ অংিিহর্কারী কৃতষ 
তবশ্বতবেযাল্য এবং ICAR-পক তিক্ষার্ণীরের উচ্চ মারনর তিক্ষা প্রোরন সহাযিা করা। 

সূত্র: PIB 

যরমণন্দ্র প্রযান রামকৃষ্ণ তমিরনর “র্াগরর্” কমণসূতচ্ চ্ালু্ কররল্ন 

পকন সংবারে: 
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● রামকৃষ্ণ তমিরনর 'র্াগরর্' কমণসূতচ্ পকন্দ্রীয তিক্ষা ও েক্ষিা উন্নযন এবং উরেযাক্তা মন্ত্রী 
শ্রী যরমণন্দ্র প্রযান প্রর্ম পর্রক পঞ্চম পেতর্র তিক্ষার্ণীরের র্নয চ্ালু্ কররল্ন।

 

মূল্ তবষযসমূহ: 

● রামকৃষ্ণ তমিন, তেতল্ল িাখার অযীরন, 2014 সাল্ পর্রক, তমডল্ সু্করল্র তিক্ষার্ণীরের র্নয 
র্ািি নাগতরক পপ্রািাম (অযারকনড তসতটরর্ন পপ্রািাম/ACP) সফল্িারব পতরচ্াতল্ি হরে। 

● প্রায 6,000 সু্কল্ (পকন্দ্রীয তবেযাল্য, র্ওহর নরবােয তবেযাল্য, সরকারী এবং পবসরকারী 
সু্কল্) যার মরযয 55,000 তিক্ষক এবং 12 ল্ক্ষ তিক্ষার্ণী ACP-এর অযীরন উপকৃি হরযরেন। 

● 'র্াগরর্' নারম একতট পপ্রািাম যা তিক্ষা সংক্রান্ত র্ািীয নীতি (NEP) 2020-এর সারর্ 
ঘতনষ্ঠিারব যুক্ত, 126তট সু্করল্ তডর্াইন ও পতরচ্াতল্ি হরযরে। 

● পকাতিড মহামারী চ্ল্াকাল্ীন, এই পাইল্ট পপ্রািামতট সংিামী তিক্ষক, অতিিাবক এবং 
োত্ররের মহান সান্ত্বনা প্রোন করররে, যা অংিিহর্কারীরের কাে পর্রক প্রাপ্ত উৎসাহর্নক 
প্রতিতক্রযারি পেখারনা হরযরে। 
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● এই 'র্াগরর্' পপ্রািামতট তিক্ষা সংক্রান্ত র্ািীয নীতি (NEP), 2020-এর েিণরনর সারর্ 
সামঞ্জসযপূর্ণ একতট তিশুর সামতিক বযতক্তত্ব তবকাি তনতিি করার র্নয একতট উরেযাগ। 

● 1897 সারল্ স্বামী তবরবকানরন্দর সরবণাত্তম যারর্াগুতল্ রামকৃষ্ণ তমিরনর মাযযরম েতরিিম 
এবং সবরচ্রয বতঞ্চি মানুরষর পোররগাডায পপৌঁরে পেওযার ল্রক্ষয 1897 সারল্ স্বামী 
তবরবকানন্দ রামকৃষ্ণ তমিন প্রতিষ্ঠা কররতেরল্ন। 

● রামকৃষ্ণ তমিন মূল্য-তিতত্তক তিক্ষা, সংসৃ্কতি, স্বাস্থয, নারীর ক্ষমিাযন, যুবিতক্ত এবং উপর্াতি 
কল্যার্ এবং ত্রার্ ও পুনবণাসরনর পক্ষরত্র কার্ করর। 

 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

আন্দামান ও তনরকাবর িীপপুঞ্জ হল্ িাররির প্রর্ম স্বে সুর্ল্ প্ররেি 

পকন সংবারে: 

● পকন্দ্রীয র্ল্িতক্ত মন্ত্রী গরর্ন্দ্র তসং পিখাওযাি আন্দামান ও তনরকাবর িীপপুঞ্জরক 
িাররির প্রর্ম স্বে সুর্ল্ প্ররেি তহসারব পঘাষর্া করররেন।
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মূল্ তবষযসমূহ: 

● এই কৃতিরত্বর সারর্, আন্দামান ও তনরকাবর িীপপুরঞ্জর সমস্ত িামগুতল্রক হর ঘর র্ল্ 
িংসাপত্র পেওযা হরযরে এবং উনু্মক্ত মল্িযাগ মুক্ত তহসারব যাচ্াই করা হরযরে। 

● তনতিি এবং তনরাপে পানীয র্ল্ সরবরাহ এবং এর বযবস্থাপনা সুর্ল্ এবং স্বে এর 
একতট গুরুত্বপূর্ণ তেক। 

● সুর্ল্ এবং স্বে রারর্যর তিনতট গুরুত্বপূর্ণ উপাোন ররযরে: 
➢  তনতিি ও তনরাপে পানীয র্ল্ সরবরাহ ও বযবস্থাপনা। 
➢ ODF প্লাস: ODF সাসরটইরনতবতল্তট এবং সতল্ড অযান্ড তল্কুইড ওরযস্ট মযারনর্রমন্ট 

(SLWM) এবং 
➢ ক্রস-কাতটং হস্তরক্ষপ পযমন কনিাররর্ি, IEC, কমণ পতরকেনা ইিযাতে। 

 

● আন্দামান ও তনরকাবর িীপপুরঞ্জ, তিনতট পর্ল্ার 9তট ব্লরকর 266তট িারম তবসৃ্তি 
62,000তট িামীর্ পতরবার ররযরে, পকন্দ্রিাতসি অঞ্চল্ রারর্যর 368তট সু্কল্, 558তট 
অঙ্গনওযাতড পকন্দ্র এবং 292তট পাবতল্ক প্রতিষ্ঠান পকন্দ্রগুতল্রি পাইপ তেরয র্ল্ সরবরাহ 
করর। 

● তবশ্ব র্ল্ তেবস,  2021 সারল্র  22পি মাচ্ণ আন্দামান ও তনরকাবর িীপপুঞ্জ িারা করল্র 
র্রল্র সংরযাগ সহ িামীর্ পতরবাররর 100% কিাররর্ অর্ণরনর র্নয পঘাষর্া করা 
হরযতেল্। 

● আন্দামান ও তনরকাবর িীপপুঞ্জ পগাযা এবং পিরল্ঙ্গানার পরর পেরির িৃিীয 
রার্য/পকন্দ্রিাতসি অঞ্চরল্ পতরর্ি হরযরে যা িামীর্ পতরবারগুতল্রি করল্র র্ল্ 
সরবরারহর সারর্ 100% কিাররর্ অর্ণন করররে। 

সূত্র: Business Standard 

গারডণন তরচ্ তিপতবল্ডাসণ অযান্ড ইতঞ্জতনযাতরং তল্তমরটড (GRSE), কল্কািা, স্বরাে মন্ত্রক কিৃণক 
'রার্িাষা কীতিণ পুরস্কার' পপল্ 
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পকন সংবারে: 

● িারি সরকাররর স্বরাে মন্ত্রর্াল্য গারডণন তরচ্ তিপতবল্ডাসণ অযান্ড ইতঞ্জতনযাতরং তল্তমরটড 
(GRSE), কল্কািারক "রার্িাষা কীতিণ পুরস্কার" প্রোন করররে।

 

মূল্ তবষযসমূহ: 

● িারি সরকার গারডণন তরচ্ তিপতবল্ডাসণ অযান্ড ইতঞ্জতনযাতরং তল্তমরটডরক 2021-2022 
অর্ণবেররর র্নয পর্ান "C"-পি পাবতল্ক পসক্টর আন্ডাররটতকংগুতল্র মরযয সরবণাত্তম 
অতফতসযাল্ িাষা বাস্তবাযরনর স্বীকৃতি তেরযরে। 

● সুরারটর তহতন্দ তেবস উেযাপরনর সময, পুরষ্কারতট প্রোন করা হরযতেল্। 
● মাননীয পকন্দ্রীয স্বরাে ও করপণাররিন মন্ত্রী শ্রী অতমি িাহ তহতন্দ তেবরসর সময 

উেযাপরনর আরযার্রনর োতযরত্ব ররযরেন। 
● 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016, এবং 2016-2017 সারল্ পসরা 

োপ্ততরক িাষা বাস্তবাযরনর র্নয, GRSE-পক "রার্িাষা কীতিণ পুরষ্কার" প্রোন করা হয। 
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● সরকারী িাষা বাস্তবাযরনর পক্ষরত্র িারি সরকার কিৃণক প্রেত্ত সরবণাচ্চ সম্মানরক 
"রার্িাষা কীতিণ পুরস্কার" বল্া হয। 

● কল্কািায শুযুমাত্র একতট প্রতিরক্ষা এবং পাবতল্ক পসক্টর আন্ডাররটতকং, গারডণন তরচ্ 
তিপতবল্ডাসণ এবং ইতঞ্জতনযাতরং তল্তমরটড এই সম্মারনর সারর্ স্বীকৃি হরযরে। 

সূত্র: Economic Times 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রতিরক্ষা 

িারি-পাক সীমারন্ত পমািারযন করা হরব BSF-এর প্রর্ম মতহল্া উট রাইতডং পস্কাযাড 

পকন সংবারে: 

● বডণার তসতকউতরতট পফারসণর (BSF) প্রর্ম সবণ-মতহল্া উট রাইতডং পস্কাযাডরক িারি-
পাতকস্তান সীমারন্ত রার্স্থান এবং গুর্রারট পমািারযন করা হরব।

 

মূল্ তবষযসমূহ: 
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● 1 ল্া তডরসম্বর BSF-এর প্রতিষ্ঠা তেবরসর কুচ্কাওযারর্ প্রর্মবাররর মরিা নবগতিি 
পস্কাযাড অংি পনরব, এই পস্কাযাডতট তবরশ্বর মরযয এই যররনর প্রর্ম। 

● BSF, ঐতিহযগিিারব প্রতিরক্ষার প্রর্ম ল্াইন তহসারব পতরতচ্ি, র্র মরুিূতমর তবিাল্ 
তবসৃ্ততি রু্রড নর্রোতর চ্াল্ারনার র্নয উরটর েল্ বযবহার করর। 

● BSF হল্ একতট পকন্দ্রীয সিস্ত্র পুতল্ি বাতহনী (CAPF) যা পকন্দ্রীয সরকাররর অযীরন 
কার্ করর। 

● 1965 সারল্ িারি-পাতকস্তান যুরের পর BSF প্রতিতষ্ঠি হয। 
● BSF আইনতট 1968 সারল্ সংসে িারা পাস হরযতেল্ এবং 1969 সারল্ আইনতট 

পতরচ্াল্নার তনযম প্রর্যন করা হরযতেল্। 
● িারি রার্যগুতল্র একতট পফডাররিন এবং এক সীমান্ত এক বাতহনী নীতির অযীরন, BSF 

পাতকস্তান ও বাংল্ারেরির সীমারন্ত পমািারযন করা হয। 
● বামপন্থী চ্রমপন্থা (LWE) প্রিাতবি এল্াকাগুতল্রিও BSF পমািারযন করা হরযরে এবং 

রার্য সরকাররর অনুররারয, BSF তনবণাচ্ন এবং অনযানয আইনিৃিল্ার োতযরত্বর র্নয 
তনযতমি পমািারযন করা হয। 

● সীমান্ত তনরাপত্তা বাতহনী  1965 সারল্র 1ল্া তডরসম্বর প্রতিতষ্ঠি হয এবং এর সের েপ্তর 
নযাতেতল্লরি অবতস্থি। 

সূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার 

পকন্দ্রীয মন্ত্রী ড. তর্রিন্দ্র তসং 60তট স্টাটণআপরক ইিপাযার অযাওযাডণ প্রোন করররেন৷ 

পকন সংবারে: 

● ইিপাযার অযাওযাডণ - তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত তবষযক পকন্দ্রীয প্রতিমন্ত্রী (MoS) তর্রিন্দ্র তসং 
কিৃণক MANAK 60তট স্টাটণআপ এবং 53,021 র্ন তিক্ষার্ণীরক আতর্ণক সহাযিা প্রোন 
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করা হরযরে ।

 

মূল্ তবষযসমূহ: 

● ইিপাযার অযাওযাডণতট তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত তবিাগ (DST) িারা প্রতিতষ্ঠি হরযরে। 
● 2020-2021 সারল্র বাতষণক ইিপাযার অযাওযাডণস- MANAK প্রতিরযাতগিা পেরির সমস্ত 

রার্য এবং পকন্দ্রিাতসি অঞ্চল্ (UTs) পর্রক 6.53 ল্ক্ষ অননয যারর্া এবং উদ্ভাবনরক 
আকষণর্ করর। 

● 6.53 ল্রক্ষর মরযয পমাট 53,021 র্ন োত্ররক িারের পপ্রারটাটাইপগুতল্ তবকারির র্নয 
10,000 টাকার আতর্ণক সহাযিার র্নয তচ্তিি করা হরযতেল্ এবং এই উদ্ভাবকরের 
িারের উরেযাক্তা হওযার র্নয সমূ্পর্ণ ইনতকউরবিন সহাযিা প্রোন করা হরব। 

● তবজ্ঞানী, গরবষক, পতিি এবং তবজ্ঞান ও প্রযুতক্তর সমন্বরয 556 র্ন তিক্ষার্ণী 9ম র্ািীয 
পযণারযর প্রেিণনী ও প্রকে প্রতিরযাতগিায (NLEPC) িারের র্াযগা করর তনরযরে। 

● িাররি, INSPIRE Awards- MANAK তস্করম 766তট পর্ল্ার মরযয 702তট পর্ল্ায যারর্া 
এবং উদ্ভাবন উপস্থাপন করা হরযরে। 
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● ইিপাযার অযাওযাডণস- MANAK, পেরির একতট ফ্ল্যাগতিপ তস্কম, তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত 
তবিাগ (DST) িারা নযািনাল্ ইরনারিিন ফাউরন্ডিন ইতন্ডযা (NIF) এর সারর্ পযৌর্িারব 
বাস্তবাতযি হয। 

● এই প্রকরের উরেিয হল্ 10-15 বের বযসী তিক্ষার্ণীরের 6 পর্রক 10 পের্ীরি পডার 
র্নয অনুপ্রাতর্ি করা। 

● সু্কল্ তিশুরের মরযয সৃর্নিীল্ এবং উদ্ভাবনী তচ্ন্তার সংসৃ্কতি গরড পিাল্ার র্নয তবজ্ঞান 
এবং সামাতর্ক প্ররযারগর মূরল্ র্াকা এক তমতল্যন মূল্ যারর্া উদ্ভাবন করা MANAK 
এর ল্ক্ষয। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ: বই 

মরনার্ বার্রপতয "মুসকুরারি চ্াাঁে ল্ামরহ অউর কুে খারমাতিযা" বইতট প্রকাি করররেন। 

পকন সংবারে: 

● নযাতেতল্লরি এক সমারবরি, অতিরনিা মরনার্ বার্রপযী ির্য ও সম্প্রচ্ার সতচ্ব অপূবণ 
চ্রন্দ্রর উপতস্থতিরি স্মাইতল্ং চ্াাঁে ল্ামরহ অউর কুে খারমাতিযা নারম একতট বই প্রকাি 
করররেন। 
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মূল্ তবষযসমূহ: 

● মারস্কতটযাতরং চ্াাঁে ল্ামরহ অউর কুে খারমাতিযান নারম পতরতচ্ি কতবিাসংকল্নতটরি 
তবতিন্ন যররর্র কতবিা ররযরে। 

● মারস্কতটযাতরং চ্াাঁে ল্ামরহ অউর কুে খারমাতিযারনর পল্খক হরল্ন র্ীরবি নন্দন। 

● িারিীয অতিরনিা মরনার্ বার্রপতয মূল্ি তহতন্দ িাষার চ্ল্তচ্চত্রগুতল্রি অতিনয কররন, 
পািাপাতি তিতন পিলু্গু এবং িাতমল্ িাষার প্ররযার্নাযও অতিনয কররন। 

● মরনার্ বার্রপযীর র্ন্ম িাতরখ 1969 সারল্র 23পি এতপ্রল্। 

● েযতট তফল্মরফযার পুরস্কার, েুতট এতিযা পযাতসতফক তিন অযাওযাডণ এবং তিনতট র্ািীয 
চ্ল্তচ্চত্র পুরষ্কার পেওযা হরযরে মরনার্ বার্রপযীরক। 

● তিেকল্ায িাাঁর অবোরনর র্নয, মরনার্ বার্রপযীরক 2019 সারল্ িাররির চ্িুর্ণ সরবণাচ্চ 
পবসামতরক সম্মান পদ্মশ্রীও পেওযা হরযতেল্। 
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● 1998 সারল্, রাম পগাপাল্ িামণার অপরাযমূল্ক নাটক সিয মরনার্ বার্রপযী পেষ্ঠ 
অতিরনিার র্নয তফল্মরফযার সমারল্াচ্ক পুরস্কার এবং পেষ্ঠ পাশ্বণ অতিরনিার র্নয 
র্ািীয চ্ল্তচ্চত্র পুরস্কার অর্ণন করর। 

● পরর, িূল্ তসরনমার র্নয, মরনার্ বার্রপযী পেষ্ঠ অতিরনিার র্নয তিিীয তফল্মরফযার 
সমারল্াচ্ক পুরস্কার (1999) পান। 

● তিতন 67িম র্ািীয চ্ল্তচ্চত্র পুরস্কারর পিাাঁসরল্ চ্ল্তচ্চরত্র িার কারর্র র্নয পেষ্ঠ 
অতিরনিার র্নয র্ািীয চ্ল্তচ্চত্র পুরস্কার পান। 

সূত্র: Indian Express 
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