
www.byjusexamprep.com 
   
 
 
 

Daily Current Affairs 22nd September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

চীনকক পপছকন পেকে ভারি শ্রীেঙ্কার বৃহত্তম তিপাতিক ঋর্দািা তহকেকব আতবভূণি হক়েকছ 

পকন েংবাকদ: 

● শ্রীেঙ্কা পেকক চীনকক বাদ তদক়ে ভারি বৃহত্তম তিপাতিক ঋর্দািা হক়ে উকেকছ।

 

মূে তবষ়েেমূহ: 

● 2022 োকের চার মাকে, ভারি শ্রীেঙ্কাকক পমাট 968 তমতে়েন মাতকণন ডোর ঋর্ প্রদান 
ককরকছ। 

● এর আকে, 2017-2021 োে পর্ণন্ত েি পাাঁচ বছকর চীন শ্রীেঙ্কাকক বৃহত্তম তিপাতিক 
ঋর্দািা তছে। 
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● 2021 োকে, এতি়োন পডকভেপকমন্ট ব্াংক (ADB) িারা শ্রীেঙ্কাকক পমাট 610 তমতে়েন 
ডোর ঋর্ প্রদান করা হক়েতছে। 

● এর আকে ভারিও শ্রীেঙ্কাকক ৪ তবতে়েন ডোকরর খাদ্ ও আতেণক েহা়েিা তদক়েতছে। 
● শ্রীেঙ্কা 2022 োকের শুরু পেকক একতট অেণননতিক েংককটর োকে েডাই করকছ এবং 

েরকাকরর ব্েণিা পতরতিতিকক আরও খারাপ ককর িুকেকছ। 
● শ্রীেঙ্কা়ে উদূ্ভি অেণননতিক েংকট পদিতটর তবপুে েংখ্ক মানুষকক প্রভাতবি ককরকছ। 
● ভারি এবং শ্রীেঙ্কা োকণ এবং তবমেকটককর েদে্ এবং শ্রীেঙ্কার োকে ভারকির 

বাতর্র্্ও োকণ পদিগুতের মকয্ বৃহত্তম। 

েূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািী়ে 

তবহার েরকার সু্ককে ‘পনা-ব্াে পড’ চােু করকি চকেকছ 

পকন েংবাকদ: 

● তবহার েরকার সু্কেগুতেকি একতট "পনা-ব্াে পড" তন়েম চােু করার পতরকল্পনা ককরকছ 
এবং তিিােণীকদর উপর পবাঝা কমাকি েপ্তাকহ অন্তি একবার একতট বায্িামূেক 
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পখোযুোর েম়েকাে চােু করকব৷

 

মূে তবষ়েেমূহ: 

● োপ্তাতহক "পনা-ব্াে পড" -পি কমণতভতত্তক ব্বহাতরক ক্লাে হকব এবং তিিােণীরা েপ্তাকহ 
অন্তি একবার োঞ্চ বক্স তনক়ে সু্ককে আেকব। 

● এই নীতির েি্ হে তিিােণীকদর তবতভন্ন তি়োকোকপ র্তডি করা র্া িাকদর তিিার 
উপর ইতিবাচক প্রভাব পেেকি পাকর। 

● এই উকদ্াকের েি্ তিিােণীকদর মকয্ একতট ইতিবাচক পতরবিণন আনা, র্া িাকদর 
পিখার িমিাককও উন্নি করকব। 

● এই উকদ্ােতট র্ািী়ে তিিা নীতি 2020 এর োকে েঙ্গতিপূর্ণ এবং েরকারী এবং 
পবেরকারী উভ়ে তবদ্ােক়েই এতট বাস্তবাত়েি হকব। 

● রাকর্্র িীডাতবদকদর র্ািী়ে স্তকরর িীডা ইকভকন্ট িাকদর অবিা অনুোকর, পপাটণে 
তককটর েুতবযা পপকি এবং র্ািী়ে িীডা ইনতিতটউট অে পপাটণে পকাকেণ ভতিণর র্ন্ 
একতট গ্র্্ান্ড-ইন-এইডও এই তস্ককমর োকে র্তডি করা হকব। 

● 2020-21 োকে, 70 র্ন পখকো়োডকক অনুদান তহোকব 21.02 েি টাকা প্রদান করা 
হক়েকছ। 
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● এর আকে তেতেপাইকন অনুতিি আতনণে পেমকের তবশ্ব চ্াতি়েনতিকপ তবহাকরর 
পখকো়োডরা ছ়েতট পদক তর্কিকছ। 

েূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: তবজ্ঞান ও প্ররু্তি 

তবকশ্বর প্রেম পক্লান করা আকণতটক পনককড 

পকন েংবাকদ: 

● চীকনর তবজ্ঞানীরা প্রেমবাকরর মকিা বুকনা আকণতটক পনককড েেেভাকব পক্লান ককরকছন।

 

মূে তবষ়েেমূহ: 

● পবইতর্ং-তভতত্তক একতট তর্ন োমণ তবেুতপ্তর হাি পেকক একতট তবপন্ন প্রর্াতিকক বাাঁচাকি 
একতট আকণতটক পনককড পক্লাতনং করকি েেে হক়েকছ। 

● েদ্ পক্লান করা পনককডতটর নাম তছে মা়ো, র্ার অেণ েুস্বাি্। 
● পক্লাতনং প্রতি়োর মকয্ 137তট নিুন ভ্রূর্ তিতর করা র্তডি (পকাষ পেকক তনউতক্ল়োে 

অপোরকর্র প্রতি়ো) oocytes এবং somatic পকাষ পেকক। 
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● তবেেকক োকরাকেট মা তহোকব পবকছ পনও়ো হক়েতছে কারর্ এই কুকুকরর র্ািতট প্রাচীন 
পনককডকদর োকে পর্কনতটক পূবণপুরুষকদর ভাে ককর পনও়োর র্ন্ পাও়ো র্া়ে। 

● পক্লাতনং হে প্রাকৃতিক বা কৃতত্রম উপাক়ে অতভন্ন তর্নেি উপাদান েহ পকাষ, তটেু্ ইি্াতদ 
েহ র্ীবন্ত র্ীব উৎপাদকনর প্রতি়ো। 

● প্রকৃতিকি, তকছু র্ীব অকর্ৌন প্রর্নকনর মায্কম পক্লান তিতর ককর। 
● কৃতত্রমভাকব পক্লান করা প্রেম প্রার্ীতট তছে ডতে নাকম একতট পভডা, 1996 োকে একর্ন 

স্কতটি তবজ্ঞানী একতট প্রাপ্তব়েস্ক পভডার েতের পকাষ ব্বহার ককর তিতর ককরতছকেন। 
● এই নিুন অগ্র্েতি তর্ব-ব্াংতকং অনুিীেন করা েম্ভব ককর, র্ার মকয্ প্রার্ী পকাষ 

েংরির্ এবং পক্লাতনং র্তডি। 

েূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রতিরিা 

ভারিী়ে পনৌবাতহনীর 32 বছকরর চাকতরর পকর INS অর়্েকক বাতিে করা হে 

পকন েংবাকদ: 

● 32 বছর যকর পদকির পেবা করার পর INS অর়্েকক বাতিে করা হে।
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মূে তবষ়েেমূহ: 

● INS অর়্েকক মুম্বাইক়ের নাভাে ডকই়োকডণ ঐতিহ্বাহী পদ্ধতিকি ডক করা হক়েকছ। 
● র্ািী়ে পিাকা, পনৌবাতহনীর পিাকা, এবং র্াহাকর্র তডকতমিনড পিাকা েূর্ণাকস্তর েম়ে 

পিষবার নামাকনা হক়েতছে, র্া র্াহাকর্র কতমিন পতরকষবার েমাতপ্ত তচতিি ককর। 
● INS অর়্েকক 1990  োকের 24পি র্ানু়োরী  িৎকােীন USSR-এর র্তর্ণ়োর পপাতিকি 

কতমিন করা হক়েতছে এবং ফ্ল্্াে অতেোর কমাতন্ডং, মহারাকের অপাকরিন ককরাকের 
অযীকন 23িম প্াকরাে পভকেে পস্কা়োড্রকনর অংি তছে। 

● INS অর়্ে িার েেকরর েম়ে 32 বছকররও পবতি েম়ে যকর েতি়ে পনৌকেবা়ে তছে। 
● INS অর়্ে কাতেণে রু্কদ্ধর েম়ে অপাকরিন িােও়োর এবং 2001 োকে অপাকরিন 

পরািম েহ পবি কক়েকতট পনৌ অতভর্াকন অংিগ্র্হর্ ককরকছ। 
● INS অর্ক়ের তডকতমিতনং অনুিাকন পিাকা অতেোর, পেনাবাতহনীর ঊর্ধ্ণিন কমণকিণা, 

IAF এবং CG, কতমিতনং িু, পূকবণ কতমিন করা িু এবং র্াহাকর্র বিণমান িু েহ 400 
র্কনরও পবতি কমণী উপতিি তছকেন এবং পতরবারগুকো র্তডি তছে। 

েূত্র: Times of India 

ভারিী়ে উপকূেরিী বাতহনীর োকে তনরু্ি হক়েকছ প্াকরাে পভকেে েমেণ 

পকন েংবাকদ: 

● পকাতচকি ভারিী়ে পকাি োকডণর র্ন্ একতট নিুন র্াহার্, প্াকরাে পভকেে েমেণ, 
েমুকে ভারিী়ে পকাি োকডণর অপাকরিনাে িমিা েকেহািীিভাকব উন্নি করার র্ন্ 
অন্তভুণি করা হক়েকছ। 
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মূে তবষ়েেমূহ: 

● র্াহার্তট পকাি োডণ তডতিক্ট পহডককা়োটণার-4 এর অপাকরিনাে তন়েন্ত্রকর্ কার্ করতছে, 
পর্খাকন এর েদর দপ্তর পো়ো পেকক পকাতচ পর্ণন্ত অবতিি। 

● উপকূেী়ে তনরাপত্তা ব্বিা উন্নি করার র্ন্, ভারিী়ে পকাি োডণ (ICG) িার বহকর 
টহে র্াহার্ েমেণকক অন্তভুণি ককরকছ। 

● 105-তমটার দীর্ণ ICGS েমেণ 23 নট (প্রা়ে 43 তকতম প্রতি র্ণ্টা) েকবণাচ্চ েতিকি ভ্রমর্ 
করকি পাকর। 

● প্াকরাে পভকেে েমেণ একতট উচ্চ িমিােিন্ন এক্সটানণাে ো়োর োইতটং (EFF) 
তেকিম, একতট ইতন্টকগ্র্কটড তির্ ম্াকনর্কমন্ট তেকিম (IBMS), একতট ইতন্টকগ্র্কটড 
প্ল্্াটেমণ ম্াকনর্কমন্ট তেকিম (IPMS), এবং একতট পাও়োর ম্াকনর্কমন্ট তেকিম 
(PMS) তদক়ে েতিি। 

● র্াহার্তট একতট অি্াযুতনক নর্রদাতর ব্বিা তদক়ে েতিি এবং োমুতেক পিে ছতডক়ে 
পডা তন়েন্ত্রর্ করার িমিাও রক়েকছ। 
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● পকরাো়ে, পকাি োডণকক একতট েিূর্ণ দুকভণদ্ তনরাপত্তা়ে মুকড পেোর  র্ন্ িার 
েংিানগুতেকক বাডাকনার েকি্ েরকার িারা রতিি হক়েকছ। 

েূত্র: Livemint 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: পখোযুো 

SAFF উইকমনে চ্াতি়েনতিপ 2022: বাংোকদি পনপােকক হাতরক়ে প্রেমবাকরর মকিা তিকরাপা 
তর্কিকছ 

পকন েংবাকদ: 

● পনপাকের কােমানু্ডর দিরে রঙ্গিাো পিতড়োকম SAFF উইকমনে চ্াতি়েনতিকপ প্রেম 
তিকরাপা তর্কি বাংোকদি ঐতিহাতেক র়্ে পপক়েকছ। 

 

মূে তবষ়েেমূহ: 

● োইনাকে এবাকরর আক়োর্ক পদি পনপােকক 3-1 পোকে হাতরক়ে এই তিকরাপা তর্কিকছ 
বাংোকদি দে। 
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● পাাঁচ ম্াকচ আট পোে ককর টুনণাকমকন্টর েকবণাচ্চ পোেদািা বাংোকদকির অতযনা়েক োতবনা 
খািুন রতেতট বাংোকদকির মানুষকক উৎেেণ ককরন। 

● বাংোকদকির পোেরিক রূপনা চাকমা টুনণাকমকন্ট মাত্র একতট পোে ককর পেরা 
পোেরিক তনবণাতচি হন। 

● 2016 োকে বাংোকদি এর আকে একবার োইনাকে উকেতছে তকন্তু পেই োইনাকে 
ভারকির কাকছ 3-1 পোকে পরাতর্ি হক়েতছে। 

● 2022 োকের SAFF মতহো চ্াতি়েনতিপ তছে SAFF মতহো চ্াতি়েনতিকপর ষি 
েংস্করর্ এবং দতির্ এিী়ে েুটবে পেডাকরিকনর র্ািী়ে দকের আন্তর্ণাতিক মতহো 
েুটবে চ্াতি়েনতিপ। 

● টুনণাকমন্টতট 2022 োকের 6-19পি পেকেম্বর পর্ণন্ত পনপাকের কােমানু্ডকি পখো হক়েতছে। 

েূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ তদবে 

তবশ্ব আেকঝইমার তদবে 2022 

পকন েংবাকদ: 

● স্না়েতবক ব্াতয েিককণ েকচিনিা বৃতদ্ধর েকি্ প্রতি বছর 21পি পেকেম্বর তবশ্ব 
আেকঝইমার তদবে পােন করা হ়ে। 
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মূে তবষ়েেমূহ: 

● আেকঝইমার পরাে হে,  তডকমনতি়োর েবকচক়ে োযারর্ কারর্ এবং এতট একর্ন ব্তির 
সৃ্মতিিতি, মানতেক িমিা এবং োযারর্ কার্ েিাদন করার িমিাকক প্রভাতবি ককর। 

● তবশ্ব আেকঝইমার তদবকের এবাকরর তেম 'Know Dementia, Know Alzheimer's'। 

● এই বছর তবশ্ব আেকঝইমার তদবকে, তডকমনতি়ো পরাে তনর্ণক়ের পরবিণী েহা়েিার উপর 
তবকিষ পর্ার পদও়ো হক়েকছ৷ 

● আেকঝইমার তডতর্র্ ইন্টারন্ািনাকের মকি, 2020 োকে তবকশ্বর 55 তমতে়েকনরও পবতি 
মানুষ এই ব্াতযকি ভুেতছকেন। 

● এই েংখ্াতট প্রতি 20 বছকর তিগুর্ হকব বকে অনুমান করা হকে, র্ার েকে 2030 োকে 
পমাট 78 তমতে়েন তডকমনতি়ো এবং 139 তমতে়েন পকে হক়েকছ। 
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● তবশ্ব আেকঝইমার তদবে প্রেম পাতেি হ়ে 1994 োকের 21পি পেকেম্বর এতডনবাকেণ 
ADI এর বাতষণক েকেেকনর উকিাযকন। 

● 1984 োকে প্রতিতিি েংিাতটর 10 িম বাতষণকী উপেকি তদবেতট পােন করা হক়েতছে। 

● মােতট আেকঝইমার তডতর্র্ ইন্টারন্ািনাে (ADI) িারা পােন করা হকে, একতট 
আন্তর্ণাতিক পেডাকরিন র্া এই ব্াতয েিককণ েকচিনিা বাডা়ে। 

েূত্র: Indian Express 

21পি পেকেম্বর আন্তর্ণাতিক িাতন্ত তদবে পাতেি হ়ে 

পকন েংবাকদ: 

● প্রতি বছর 21পি পেকেম্বর তবশ্বব্াপী আন্তর্ণাতিক িাতন্ত তদবে পাতেি হ়ে। 

 

মূে তবষ়েেমূহ: 

● ইউনাইকটড ন্ািনাে পর্নাকরে অ্াকেম্বতে 24 র্ন্টার র্ন্ অতহংো এবং রু্দ্ধতবরতি 
পােকনর মায্কম র্াতি ও র্নেকর্র মকয্ িাতন্তর আদিণ প্রচাকরর মায্কম এই তদনতটকক 
তচতিি ককর। 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
   
 
 
 

● এবাকরর তেম হকো "End Racism" and Build Peace"। 

● পীে পবেতট 1954 োকে র্াপাকনর র্াতিেংর্ েংিা কিৃণক প্রদান করা হক়েতছে। 

● এতট একতট ঐতিহ্ হক়ে উকেকছ বছকর দুবার র্ণ্টা বার্াকনা, বেকন্তর প্রেম তদকন, িানী়ে 
তবষুব এবং 21পি পেকেম্বর আন্তর্ণাতিক িাতন্ত তদবে উদর্াপন করার র্ন্। 

● 1981 োকে র্াতিেংকর্র োযারর্ পতরষদ কিৃণক আন্তর্ণাতিক িাতন্ত তদবে প্রতিতিি হ়ে। 

● আন্তর্ণাতিক িাতন্ত তদবকে র্াতিেংকর্র এই বছকরর পত্রতট েীমানা রু্কড তকছু তবষকম্র 
উপর আকোকপাি করা হক়েকছ। 

● র্াতিেংর্ 1945 োকের 24পি অকক্টাবর প্রতিতিি হ়ে এবং র্াতিেংকর্র েদর দপ্তর 
মাতকণন রু্িরাকের তনউই়েককণ অবতিি, মহাি়ে আকন্তাতনও গুকিকরে র্াতিেংকর্র 
মহােতচব। 

েূত্র: Business Standard 
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