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Daily Current Affairs 26th September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক  

দতির্ এতিযার 5তি দদি তিযয গতিি পাম অযযল অযালাযযন্স 

দকি সংবাযদ: 

● এতিযার িীর্ণ পাাঁচতি পাম দিল আমদাতিকারক - ভারি, পাতকস্তাি, শ্রীলঙ্কা, বাংলাযদি 
এবং দিপাযলর প্রধাি দভার্য দিল তিল্প দগাষ্ঠীগুতল এতিযাি পাম অযযল অযালাযযন্স 
(APOA) গিযির র্িয বাতিিী তিসযব  দ াগ তদযযযে।

 

মূল তবর্যসমূি: 

● আগ্রায দলাযবাযযল অযযল সাতমযির পািাপাতি এতিযাি পাম অযযল অযালাযযযন্সর প্রথম 
সাধারর্ সভা অিুতষ্ঠি িয। 
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● দলাবযযল দভার্যযিল এবং কৃতর্ বাতর্যর্যর র্িয িীর্ণ সযেলি, দমলা এবং পুরস্কারগুতলর 
মযধয একতি িল দলাবযযল সাতমি। 

● এতিযাি পাম অযযল অযালাযযন্স িার সদসয দদিগুতলযি পাম দিযলর বযবিার বাডাযিার 
র্িয কার্ কযর এবং পাম দিল গ্রির্কারী দদিগুতলর বাতর্তর্যক ও অথণনিতিক স্বাথণ রিা 
কযর। 

● এিীয পাম অযযল অযালাযযন্স পাম অযযল উৎপাদি বা পতরযিাধযির র্িয মিাযদি রু্যড 
কার্ করা বযবসা বা বাতর্র্য সতমতিগুতলযক অন্তভুণক্ত করার র্িয িার সদসযপদযক আরও 
তবসৃ্তি করযব। 

● বিণমাযি তবশ্ববযাপী সবযচযয দবতি দ  উতিজ্জ দিল বযবিার করা িয িা ি'ল পাম দিল। 
● তিিারযর্ন্ট, প্লাতিক, প্রসাধিী এবং জর্ব জ্বালাতি সি অসংখয পর্য পাম দিল তদযয জিতর 

করা িয। 
● ইযদাযিতিযা এবং মালযযতিযা একযে তবযশ্বর প্রায 90% পাম দিল উৎপাদি কযর, 

ইযদাযিতিযা 2021 সাযল 45 তমতলযি িযিরও দবতি দিল উৎপাদি কযর উৎপাদি কযর। 
● পযর্যর িীর্ণ তিিতি গ্রািক িল ইউযরাপীয ইউতিযি, চীি এবং ভারি (EU)। 
● এতিযা তবযশ্বর পাম দিযলর প্রায 40% বযবিার কযর, দ খাযি পাম দিযলর মাে 12% 

বাতর্র্য িয ইউযরাযপ। 
● দ  দুতি দদি তবশ্ববযাপী সবযচযয দবতি পাম দিল রপ্তাতি কযর িারা িল ইযদাযিতিযা 

এবং মালযযতিযা। 
● তবযশ্বর দমাি আমদাতির 15 িিাংি তিযয ভারি এতিযার িীর্ণ পাম দিল আমদাতিকারক 

দদি িযয উযিযে, এর পযরই রযযযে চীি (9%), পাতকস্তাি (4%) এবং বাংলাযদি (2%)। 

সূে: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয 

ভারযির 5 বেযরর কম বযসীযদর মৃিুযর িার 3 পযযন্ট কযমযে। উত্তরপ্রযদি ও কর্ণািযক 
সবযচযয বড পিি দদখা তগযযযে 
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দকি সংবাযদ: 

● সযাম্পল দরতর্যেিি তসযিম (SRS) পতরসংখযাি তরযপািণ 2020 অিুসাযর, 2019 সাযল 
ভারযি 5 বেযরর কম বযসীযদর মৃিুযর িার  প্রতি 1,000 র্ি র্ীতবি র্যের মযধয 35 
দথযক কযম 2020 সাযল প্রতি 1,000 র্ি র্ীতবি র্যের মযধয 32-এ দিযম এযসযে।

 

মূল তবর্যসমূি: 

● একতি প্রতিযবদি অিুসাযর, 2030 সাযলর মযধয দিকসই উন্নযি লিযমাো (SDG) 
অর্ণযির লযিয, আন্ডার 5 মিণাতলতি দরি (U5MR) এবং তিও-মিণাতলতি দরি (NMR)-এর 
অধীযি তিশু মৃিুযর িার (IMR) এর প্রগতিিীল হ্রাস করযব বযল আিা করা িযে। 

● প্রতিযবদযি বলা িযযযে, একই সমযয পুরুর্ U5MR-এর দিযে চার পযযন্ট এবং 
মতিলাযদর U5MR-এর দিযে তিি পযযন্ট কযমযে। 

● তরযপািণ অিু াযী, 11তি রার্য ও দকন্দ্রিাতসি অঞ্চল (UTs) ইতিমযধযই U5MR-এর SDG 
লিয পূরর্ কযরযে,  ার মযধয রযযযে- দকরালা (8), িাতমলিাডু (13), তদতি (14), 
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মিারাষ্ট্র (18), র্েু ও কাশ্মীর ( 17), কর্ণািক (21), পাঞ্জাব (22), পতিমবঙ্গ (22), 
দিযলঙ্গািা (23), গুর্রাি (24), এবং তিমাচল প্রযদি (24)। 

● 2020-এর র্িয িযািিাল কু্রি বাথণ দরি (CBR) িল 19.5,  া 2019 দথযক 0.2 িিাংি 
পযযন্ট হ্রাস তিযদণি কযর৷ 

● তরযপািণ অিুসাযর, বৃিত্তর রার্য / দকন্দ্রিাতসি অঞ্চলগুতলর মযধয, দকরালায (13.2) 
সবণতিম্ন CBR তেল দ খাযি তবিার (25.5) সবণাতধক তেল। 

● িথয অিু াযী, দদযির দিািাল ফারিাতলতি দরি (TFR) 2019 সাযলর 2.1 দথযক 2020 
সাযল 2.0-এ কযমযে। 

সূে: The Hindu 

ই-লাতিণং প্লযািফমণ ভারি তবদযা চালু করযি চযলযেি তিমণলা সীিারমি 

 

দকি সংবাযদ: 
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● দকন্দ্রীয অথণমন্ত্রী তিমণলা সীিারামি এতিযাি এবং মধযপ্রাচয তবর্যগুতলর র্িয একতি 
অিলাইি লাতিণং দপািণাল ভারি তবদযা চালু করযবি৷

 

মূল তবর্যসমূি: 

● ভান্ডারকর ওতরযযন্টাল তরসাচণ ইিতিতিউি ভারি তবদযা (BORI) জিতর কযর। 
● ভারি তবদযা িল একতি  ুগান্তকারী অিলাইি তিিার পতরযবি  া ভারিীয তিল্প, স্থাপিয, 

দিণি, ভার্া এবং তবজ্ঞাি সম্পতকণি তবতভন্ন তবর্যয তবিামূযলয এবং অথণ প্রদাযির উভয 
দকাসণ প্রদাি কযর। 

● ভারি তবদযা দ্বারা প্রদত্ত প্রথম েযতি দকাসণ দবদ তবদযা, ভারিীয দিণি, সংসৃ্কি তিিা, 
মিাভারযির 18 পাবণ, প্রত্নিযের দমৌতলক তবর্য এবং কাতলদাস ও ভার্াযক কভার 
করযব। 

● এর দকাসণগুতলর র্িয দক্রতিি দদওযার র্িয, ভান্ডারকর ওতরযযন্টাল তরসাচণ ইিতিতিউি 
ভারিীয এবং তবযদিী তবশ্বতবদযালযগুতলর সাযথ কার্ করযব। 

● ভারি তবদযা দকাসণগুতল NEP 2020, িিুি তিিা িীতির সাযথ সঙ্গতিপূর্ণ। 

সূে: Indian Express 
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গুরুত্বপূর্ণ খবর: অথণিীতি 

UCO বযাঙ্ক রুতপ বাতর্যর্যর র্িয RBI-এর অিুযমাদি পাওযার র্িয প্রথম ঋর্দািা িযয উযিযে 

দকি সংবাযদ: 

● UCO বযাঙ্কযক ভারিীয তরর্াভণ বযাঙ্ক রাতিযার Gazprom বযাযঙ্কর সাযথ ভারিীয মুদ্রায 
দলিযদি তিষ্পতত্তর র্িয একতি এক্সকু্লতসভ Vostro অযাকাউন্ট দখালার অিুমতি তদযযযে৷

 

মূল তবর্যসমূি: 

● রু্লাই মাযস ভারিীয বযাঙ্কগুতলযক ভারিীয মুদ্রায বাতর্র্য করার অিুমতি দদওযার 
তসদ্ধাযন্তর পযর কলকািা-তভতত্তক ঋর্দািা UCO বযাঙ্ক িল প্রথম বযাঙ্ক  া তিযন্ত্রক তিসযব 
অিুযমাদি দপযযযে৷ 

● ইউযকা বযাংক পূযবণ ইউিাইযিি কমাতিণযাল বযাংক িাযম পতরতচি তেল দ তি 1943 সাযল 
কলকািায প্রতিতষ্ঠি িযযতেল। 
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● UCO বযাঙ্ক িল ভারযির র্ািীযকরর্কৃি বযাঙ্কগুতলর মযধয একতি, এবং UCO বযাযঙ্কর 
মাতলকািা সরকাযরর অথণ মন্ত্রযকর অধীযি। 

● Gazprom একতি রাতিযাি ঋর্দািা বযাংক,  া গযাস তিল্প উযদযাযগর র্িয বযাংতকং 
পতরযর্বা প্রদাযির র্িয তবযশ্বর বৃিত্তম গযাস উৎপাদক এবং রপ্তাতিকারক Gazprom 
দ্বারা প্রতিতষ্ঠি িযযতেল। 

● Gazprom বযাংক রাতিযার িীর্ণ তিিতি বযাংযকর মযধয একতি। 
● বিণমাযি Gazprom বযাংক 45,000-এর দবতি কযপণাযরি এবং তেি লাখ বযতক্তগি 

গ্রািকযক সমূ্পর্ণ বযাতঙ্কং এবং তবতিযযাগ পতরযর্বা প্রদাি কযর। 

সূে: Business Standard 

REC তলতমযিি 'মিারত্ন' দকাম্পাতির ম ণাদা অর্ণিকারী 12িম দকাম্পাতি িযযযে 

দকি সংবাযদ: 

● তবদুযৎ খাযি মযিাতিযবি করার র্িয "মিারত্ন" দকন্দ্রীয পাবতলক দসক্টর এন্টারপ্রাইযর্র 
উপাতধ িি-বযাংতকং ফাইিযান্স দকাম্পাতি (NBFC) REC তলতমযিিযক দদওযা িযযযে৷ 

 

মূল তবর্যসমূি: 
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● মিারত্ন ম ণাদা প্রাপ্ত 12 িম বযবসা িল REC তলতমযিি। 

● মিারত্ন CPSEs দবািণযক ভারযি এবং তবযদযি আতথণক দ ৌথ উযদযাগ, সমূ্পর্ণ 
মাতলকািাধীি সিাযক সংস্থাগুতল এবং একীভূিকরর্ এবং অতধগ্রিযর্র র্িয CPSE-এর 
দিি মূযলযর 15% প ণন্ত ইকুযইতি তবতিযযাগ করার অিুমতি দদওযা িযযযে। 

● দীিদযাল উপাধযায গ্রাম দর্যাতি দ ার্িা (DDUGJY) এবং দসৌভাগয, ভারি সরকাযরর 
দুতি প্রধাি কমণসূতচ, REC দথযক বযাপকভাযব উপকৃি িযযযে,  া র্াতিযক িার গ্রাম ও 
বাতডগুতলযি তবদুযিাযযি সিাযিা কযরযে। 

● REC এখি তরভযাম্পি তিতেতবউিি এতরযা তস্কম (RDSS) এর দকন্দ্রতবদু তিসাযব কার্ 
কযর,  ার লিয বন্টি তিযল্পর কমণিম এবং আতথণক সমসযাগুতল উন্নি করা। 

● REC,  া 1969 সাযল প্রতিতষ্ঠি িযযতেল, ভারযির তবদুযৎ খািযক অথণাযি এবং 
সম্প্রসারযর্র তদযক মযিাতিযবি কযর। 

● রার্য তবদুযৎ দবািণ, রার্য সরকার, দকন্দ্রীয/রার্য তবদুযৎ উপয াতগিা, স্বাধীি তবদুযৎ 
উৎপাদিকারী, গ্রামীর্ তবদুযৎ সমবায সতমতি, এবং দবসরকারী দসক্টর ইউতিতলতিগুতলযক 
REC দ্বারা আতথণক সিাযিা দদওযা িয। 

সূে: Economic Times 

গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার 

ভারিীয দলতখকা এবং কতব মীিা কাদাসাতম র্ামণাি দপি পুরস্কার তর্যিযেি 

দকি সংবাযদ: 

● ভারিীয দলতখকা ও কতব মীিা কাদাসাতমযক র্ামণাতির িামণিাযির দপি দসন্টাযরর পি 
দথযক এ বেযরর িারমাি দকযিি পুরস্কার প্রাপক তিযসযব দ ার্র্া করা িযযযে। 
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মূল তবর্যসমূি: 

● িারমযাি দকিি পুরষ্কার দপি অযাযসাতসযযিযির সিযদর দচিিায তিপীতডি দলখক ও 
সাংবাতদকযদর অতধকাযরর পযি দাাঁডাযিা বযতক্তযদর সোতিি কযর। র্ামণাতির PEN 
দসন্টার এই বেযরর 15ই িযভম্বর িামণিাযি একতি অিুষ্ঠাযি একর্ি ভারিীয দলখকযক 
এই পুরস্কার প্রদাি করযব। 

● তবর্যীযক প্রাইর্ মাতি তিযসযব €20,000 ($19,996) প্রদাি করা িযব। 
● এই বের, PEN দসন্টার "ওযযিার দেইযবি" ("দলখার র্িয র্ামণাি" িাযম একতি তবযির্ 

পুরষ্কার সি" ওযযবসাইিতিও উপস্থাপি কযরযে  ার উযেিয তিবণাসযি থাকা দলখকযদর 
উৎসাতিি করা এবং সং ািপূর্ণ অঞ্চযলর দলখকযদর িাযদর মিামি প্রকাযির র্িয 
একতি প্লযািফমণ দদওযা। 

● মীিা কাদাসাতম 1984 সাযল দচন্নাইযি র্েগ্রির্ কযরি, কাদাসাতম একর্ি িারীবাদী 
এবং বর্ণ-তবযরাধী কমণী। 
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● মীিা কাদাসাতম িার উপিযাসগুতলর র্িয কল্পকাতিিীর র্িয িারী পুরস্কার, আন্তর্ণাতিক 
তিলাি থমাস পুরস্কার, ঝলক পুরস্কার এবং তিদু তলি পুরস্কাযরও সোতিি িযযযেি। 

সূে: Livemint 

গুরুত্বপূর্ণ তদবস 

র্ািীয চলতিে তদবস 2022 

দকি সংবাযদ: 

● 23দি দসযেম্বর মাতিযপ্লক্স অযাযসাতসযযিি অফ ইতন্ডযা কিৃণক র্ািীয চলতিে তদবস 
তিসাযব পালি করা িয। 

 

মূল তবর্যসমূি: 

● মাতিযপ্লক্স অযাযসাতসযযিি অফ ইতন্ডযা (REC) তসযিমা দিণকযদর র্িয র্ািীয তসযিমা 
তদবসযক 'ধিযবাদ' তিসাযব দ ার্র্া কযরযে  ারা মিামারীর পযর তসযিমাগুতলযক 
সফলভাযব পুিরায চালু করযি সিাযিা কযরযেি। 
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● এই তদিতি উদ াপি করযি, MIA দিণকযদর র্িয মাে 75 িাকায তসযিমার তিতকি 
প্রদাি কযরযে। 

● এতি PVR, INOX, Cinepolis, Carnival, Miraj, City pride, Asia, Mukta A2, 
Movie Time, Wave, M2K এবং Delight এর মি তথযযিার সি 4000তি স্ক্রীি রু্যড 
MIA দ্বারা অফার করা িযযযে। 

● র্ািীয চলতিে তদবস উদ াপযির িাতরখতি আযগ 2022 সাযলর 16ই দসযেম্বর তস্থর 
করা িযলও পযর MIA কিৃণক িা বাতডযয 23দি দসযেম্বর করা িয। 

● র্ািীয চলতিে এমি একতি িব্দ  া কখিও কখিও চলতিে িে এবং চলতিে 
সমাযলাচিায একতি তিতদণষ্ট র্াতি-রাযষ্ট্রর সাযথ সম্পতকণি চলতিেগুতল বর্ণিা করার র্িয 
বযবহৃি িয। 

● মাতিযপ্লক্স অযাযসাতসযযিি অফ ইতন্ডযা (MAI) তসযিমা অপাযরিরযদর একতি দদিবযাপী 
গ্রুপ  া তসযিমা প্রদিণিী খাযির পি দথযক অবতিি কযর, তিতিি কযর এবং সমথণি 
কযর। 

সূে: Times of India 

অযন্তযাদয তদবস 2022 

দকি সংবাযদ: 

● প্রতি বের 25দি দসযেম্বর ভারযি অযন্তযাদয তদবস তিসাযব পাতলি িয। 
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মূল তবর্যসমূি: 

● অযন্তযাদয তদবস ভারিীয দিিা পতন্ডি দীিদযাল উপাধযাযযর র্েবাতর্ণকীযক তচতিি কযর 
এবং িার র্ীবি ও উত্তরাতধকার স্মরযর্ প্রতি বের িার সোযি পাতলি িয। 

● অযন্তযাদয মাযি দতরদ্রিম দতরদ্রযদর উন্নতি। 

● অযন্তযাদয তদবযসর লিয িল সমাযর্র সবযচযয দুবণল অংযির কাযে দপৌঁোযিা। 

● অযন্তযাদয তদবস সরকার এবং র্িগর্যক দসই সম্প্রদাযগুতলর সমৃতদ্ধ এবং সাফলয আিযি 
সািা য করার র্িয অিুপ্রাতর্ি কযর দ গুতলযক আর্ সমাযর্র সবযচযয দুবণল অংি 
তিসাযব তবযবচিা করা িয। 

● অযন্তযাদয তদবযসর উযেিয িল দদযির অন্তভুণতক্তমূলক উন্নযি করা  াযি সমাযর্র দকাযিা 
সদসয তপতেযয িা থাযক। 
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● পতিি দীিদযাল উপাধযায উত্তরপ্রযদযির মথুরার ফারি িিযরর কাযে চন্দ্রভাি গ্রাযম 
1916 সাযলর 25দি দসযেম্বর র্েগ্রির্ কযরি। 

● 1940-এর দিযক, পতিি দীিদযাল উপাধযায প্রতিষ্ঠািা দকতব দিিযগওযাযরর সাযথও 
দদখা কযরতেযলি এবং সং  তিিার একতি 40 তদযির তিতবযর এবং আরএসএযসর তিিা 
িাখায প্রতিিযর্র তদ্বিীয বেযর দ াগ তদযযতেযলি। 

● ভারিীয র্িসং  পাতিণ 1951 সাযল ভারিীয র্িিা পাতিণর পূবণসূতর পতিি দীিদযাল 
উপাধযায দ্বারা সি-প্রতিতষ্ঠি িযযতেল। 

● পতিি দীিদযাল উপাধযায 51 বের বযযস মারা  াি। 

সূে: Indian Express 
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