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 Daily Current Affairs 29th September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

ইিাতির প্রধানমন্ত্রী তনবণাচন: র্তর্ণযা মমলিাতন ইিাতির প্রথম মতিিা প্রধানমন্ত্রী তিসলব  তনবণাতচি 
িলযলেন 

মকন সংবাদ তিলরানালম: 

● রক্ষর্িীি মর্ালের মনিৃলত্ব ইিাতির প্রথম মতিিা প্রধানমন্ত্রী তনবণাতচি িলযলেন র্তর্ণযা 
মমলিাতন।

 

মূি তবষযসমূি: 

● র্তর্ণযা মমলিাতন প্রধানমন্ত্রী মাতরও ড্রাতির কাে মথলক দাতযত্ব গ্রির্ করলবন,ইউলরাপীয 
মকন্দ্রীয ব্াংলকর প্রাক্তন প্রধান িার 18 মালসর মমযালদ তিতন EU নীতি তনধণারলর্র মকলন্দ্র 
মরামলক মেলি তদলযতেলিন, প্াতরস এবং বাতিণলনর সালথ িতনষ্ঠ সম্পকণ স্থাপন 
কলরতেলিন। 

● ইিাতির উগ্র ডানপন্থী মনিা র্তর্ণযা মমলিাতন সাধারর্ তনবণাচলন দলির িীলষণ রলযলেন। 
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● র্তর্ণযা মমলিাতন একর্ন ইিািীয রার্নীতিতবদ এবং সাংবাতদক, িার র্ন্ম  1977 সালির 
15ই র্ানুযারী। 

● র্তর্ণযা মমলিাতনর বাবা সাতডণতনযা মথলক এলসতেলিন এবং িার মা তসতসতি মথলক 
এলসতেলিন। 

● 1992 সালি 15 বের বযলস, মমিতন নব্-ফ্্াতসস্ট ইিািীয সামাতর্ক আলদািন (MSI) 
এর িুব িাখা িুব ফ্রলে মিাগ মদন। 

● পরবিণীকালি, 1996 সালি, তিতন আলমতরলগা মেসপুতচ ইনতস্টতেউে মথলক তডললামা িাে 
কলরন। 

● র্তর্ণযা মমলিাতন 2012 সালি  ব্রাদার অফ্ ইিাতি প্রতিষ্ঠার আলগ তিতন বািুণসলকাতনর 
2008-2011 সরকালরর িুব মন্ত্রী তিসালবও কার্ কলরতেলিন। 

● ইিাতির রার্ধানী িি মরাম এবং এর সরকারী মুদ্রা ইউলরা। 

সূত্র: Indian Express 

                গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয 

গ্রামীর্ উন্নযন মন্ত্রক JALDOOT অ্াপ চািু করি 

মকন সংবাদ তিলরানালম: 

● মকন্দ্রীয মন্ত্রী সাধ্বী তনরঞ্জন মর্্াতি এবং পঞ্চালযতি রার্ প্রতিমন্ত্রী কতপি মমালরশ্বর 
পাতেলির উপতস্থতিলি গ্রামীর্ উন্নযন ও ইস্পাি প্রতিমন্ত্রী ফ্াগ্গন তসং কুিালে JALDOOT 
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অ্াপ এবং JALDOOT অ্াপ ই-মব্রাতিওর চািু করলিন।

 

মূি তবষযসমূি: 

● গ্রাম কমণসংস্থান সিাযক এই অ্াপতে ব্বিার কলর বেলর দুবার বষণার আলগ এবং পলর 
র্লির ের পতরমাপ করলি সক্ষম িলবন। 

● JALDOOT অ্াপ ব্বিার করার র্ন্ পদ্ধতিগি েূগেণস্থ র্ি েলরর মডো সংগ্রি এবং 
তবলেষলর্র র্ন্ একতে মকন্দ্রীয তডতর্োি ডাোলবস সংলিাধন করা িলব। 

● র্িািয উন্নযন, বনাযন, র্িািলযর উন্নযন ও রক্ষর্ালবক্ষর্ এবং বৃতির র্ি সংগ্রলির 
মলিা পদলক্ষপগুতি প্রচার করার প্রলচিা সলেও, মদলির অলনক র্াযগায েূগেণস্থ র্লির 
ের হ্রাস মপলযলে। 

● JALDOOT অ্ালপর সািালি্, সারা মদলি র্লির ের তনরীক্ষর্ করা সির্ িলব, এবং 
সংগৃিীি িথ্ মিাত্মা গান্ধী NREGA তিম এবং গ্রাম পঞ্চালযি উন্নযন প্রকল্পগুতির র্ন্ 
ব্বিার করা মিলি পালর। 

● এই JALDOOT অ্াপতে একতে গ্রালমর তনবণাতচি এক মথলক তিনতে কূলপর র্লির ের 
মরকডণ করলি সারা মদলি ব্বিার করা িলব। 
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● 1িা মম মথলক 31মি মম পিণন্ত মখািা কূলপর প্রাক-বষণা র্লির ের ম্ানুযাতি পতরমাপ 
করা িলব এবং একই কূলপর র্ন্ বষণা-পরবিণী ের 1িা অলটাবর মথলক 31মি অলটাবর 
পিণন্ত ম্ানুযাতি পিণলবক্ষর্ করা িলব। 

● JALDOOT মমাবাইি অ্াতললকিলনর অনিাইন এবং অফ্িাইন উেযই ব্বিার সমতথণি। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রতিরক্ষা 

HAL ক্রালযালর্তনক ইতঞ্জন ম্ানুফ্্াকচাতরং ফ্্াতসতিতের উলবাধন করলিন রাষ্ট্রপতি মুমুণ 

মকন সংবাদ তিলরানালম: 

● তিদুোন অ্ালরানতেক্স তিতমলেলডর (HAL) ইতেলগ্রলেড ক্রালযালর্তনক ইতঞ্জন 
ম্ানুফ্্াকচাতরং ফ্্াতসতিতের উলবাধন মবঙ্গািুরুলি করলিন মিামান্ রাষ্ট্রপতি শ্রীমিী 
মদ্রৌপদী মুমুণ। 

 

 

মূি তবষযসমূি: 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 

● এই উপিলক্ষ মর্ানাি ইনতস্টতেউে অফ্ োইলরািতর্ (সাউথ মর্ান)-এর তিিান্াসও 
কলরন রাষ্ট্রপতি শ্রীমিী মদ্রৌপদী মুমুণ। 

● রাষ্ট্রীয মাতিকানাধীন োরিীয মিাকাি ও সামতরক ব্বসা তিদুোন অ্ালরানতেক্স তিতমলেড 
(HAL) ব্াঙ্গালিালর অবতস্থি। 

● 1940 সালির 23 মি তডলসম্বর ওযািচাাঁদ িীরাচাাঁদ ব্াঙ্গালিালর তিদুোন এযারক্রাফ্ে 
তিতমলেড প্রতিষ্ঠা কলরন। 

● োরি স্বাধীনিা িালের পর, তিদুোন এযারক্রাফ্ে তিতমলেডলক 1951 সালির 
র্ানুযাতরলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রর্ািলযর প্রিাসতনক িোবধালন রাখা িয। তবিীয তবশ্বিুলদ্ধর 
সময, সরকার 1941 সালির মাচণ মালস মকাম্পাতনর এক-িৃিীযাংি মিযার তকলন মনয। 

● এর পলর, 1964 সালির অলটাবলর, তিদুোন এযারক্রাফ্ে তিতমলেড এবং অ্ালরানতেক্স 
ইতিযা তিতমলেড একতত্রি িলয তিদুোন অ্ালরানতেক্স তিতমলেড (HAL) এর র্ন্ম মদয। 

● HAL এর আলগ মদতখলযলে মি এতে গলবষর্া, তবকাি এবং তবতেন্ন তবমান তসলস্টম তিতর 
করলি সক্ষম। 

 

সূত্র: The Hindu 

                গুরুত্বপূর্ণ খবর: অথণনীতি 

এতর্যাস োরিীয র্ীবন বীমা মকাম্পাতনলি 74 িিাংি মিযালরর অতধকারী প্রথম তবলদিী 
ব্বসায পতরর্ি িলযলে। 

মকন সংবাদ তিলরানালম: 

● এতর্যাস মফ্ডালরি িাইফ্ ইনু্স্্লরন্স্ (AFLI) োরলির প্রথম র্ীবন বীমা সংস্থা িলয 
উলেলে মিতে মবিতর্যাম-তেতিক মিযারলিাল্ডার, এতর্যাস ইনু্স্্লরন্স্ ইোরন্ািনাি  NV 
মিষ িওযার পলর 74 িিাংি মিযালরর একতে তবলদিী অংিীদালরর বারা পতরচাতিি 
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িলব।

 

মূি তবষযসমূি: 

● IDBI ব্াংলকর এতর্স মফ্ডালরি িাইফ্ ইনু্স্্লরলন্স্র অতিতরক্ত 25 িিাংি অংিীদাতরত্ব 
এতর্যাস বারা মমাে 500 মকাতে োকার নগদ তরোলনণর মাধ্লম অতধগ্রির্ করা িলযলে। 

 

● অতিতরক্ত 25 িিাংি মিযার অতধগ্রিলর্র পর, মিৌথ উলদ্ালগ এতর্যালসর অংিীদাতর 49 
িিাংি মথলক মবল়ে 74 িিাংলি উন্নীি িলযলে। 

● এর আলগ, FY 2012-এর মকন্দ্রীয বালর্লের অংি তিসালব, বীমা সংস্থাগুতিলি তবলদিী 
সরাসতর তবতনলযালগর (FDI) অনুমতিলিাগ্ সীমা সরকার বারা 74 িিাংলি উন্নীি করা 
িলযতেি। 

● এতর্যাস মফ্ডালরি িাইফ্ ইনু্স্্লরন্স্ 2007 সালি প্রতিতষ্ঠি িলযতেি এবং এর সদর দপ্তর 
মুম্বাইলি অবতস্থি। 

● তেগলনি িািলন এতর্যাস মফ্ডালরি িাইফ্ ইনু্স্্লরন্স্ (AFLI)-এর ব্বস্থাপনা পতরচািক 
(MD) এবং CEO। 

সূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ পুরিার 
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োরিীয বংলিাদূ্ভি সুলযিা ব্রাোরম্ান প্রথম রাতন তিতন তবিীয এতির্ালবথ পুরিার 
তর্লিলেন 

মকন সংবাদ তিলরানালম: 

● তব্রলেলনর োরিীয বংলিাদূ্ভি মিাম মসলক্রোতর, সুলযিা ব্র্াোরম্ানলক িিলন একতে 
অনুষ্ঠালন প্রথমবালরর মলিা রানী তবিীয এতির্ালবথ ওম্ান অফ্ দ্ ইযার পুরিালরর 
তবর্যী তিসালব মিাষর্া করা িলযলে। 

 

মূি তবষযসমূি: 

● পুরষ্কারগুতি, এখন িালদর 20 িম বেলর, র্নসাধারলর্র মলনানযলনর মাধ্লম িুক্তরালর্্র 
দতক্ষর্ এিীয সম্প্রদালযর ব্তক্তলদর কৃতিত্বলক স্বীকৃতি মদয। 

● সু-এলিন কাতসযানা "সুলযিা" মব্রোরম্ান মকতস িলিন একর্ন তব্রতেি রার্নীতিতবদ এবং 
ব্াতরস্টার তিতন 6ই মসলেম্বর 2022 সাি মথলক স্বরাষ্ট্র সতচব তিলসলব দাতযত্ব পািন 
করলেন। 

● তিতন 2020 সাি মথলক 2022 সাি পিণন্ত ইংি্াি এবং ওলযিলসর অ্ােতনণ মর্নালরি 
তেলিন। 
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● তবতেন্ন ক্াোগতরলি অন্ান্ োরিীয বংলিাদূ্ভি িারা এই পুরষ্কার মপলযলেন িালদর মলধ্ 
রলযলেন- 
➢ তমতডযা তবোলগ ব্রডকাস্টার নাগা মুনলচতি, কিা ও সংিৃতি তবোলগ প্রখ্াি 

তেরু্্যাি এলফ্টস ফ্ামণ DNEG-র মচযারম্ান ও তসইও নতমি মািলিাত্রা। 
➢ অ্াোকণতেকা মথলক দতক্ষর্ মমরুলি একক অতেিালনর র্ন্ ক্ালেন িরপ্রীি 

চাতিলক এই বেলরর শুরুলি ইউতনফ্মণড এবং তসতেি সাতেণস তবোলগ পুরিৃি করা 
িলযতেি। 

➢ অধ্াপক স্ার িঙ্কর বািাসুব্রহ্মর্্ম িার অগ্রর্ী তডএনএ তসলকালযতন্স্ং আতবষ্কালরর 
র্ন্ বেলরর মসরা মপিাদার তিসালব মলনানীি িন। 

➢ আইতে পতরলষবা সংস্থা Xalient-এর তসইও মিতর োসওযাতন, বেলরর মসরা 
উলদ্াক্তা পুরিার তর্লিলেন। 

➢ মরলোরাাঁর োই িাতমি এবং কতব োকর সফ্ি তডশুম মচইন অফ্ মরলোরাাঁর 
প্রতিষ্ঠািা তিসালব বেলরর মসরা ব্বসাযী তনবণাতচি িলযলেন। 

➢ িাইফ্োইম অ্াতচেলমে অ্াওযাডণ মদওযা িলযলে ইউলক-তেতিক স্বাস্থ্ সমূ্পরক 
ব্র্াি তেোবালযাতেকলসর প্রতিষ্ঠািা কািণার িািওযাতনলক। 

সূত্র: Livemint 

মকাতচন আন্তর্ণাতিক তবমানবদরলক 'তমিন মসফ্গাতডণং'-এর র্ন্ ASQ পুরিার মদওযা 
িলযলে 

মকন সংবাদ তিলরানালম: 

● মকাতচন ইোরন্ািনাি এযারলপােণ তিতমলেড (CIAL)-মক এযারলপােণ কাউতন্স্ি 
ইোরন্ািনাি (ACI) কিৃণক এযারলপােণ সাতেণস মকাযাতিতে (ASQ) পুরিার 2022 
পুরিৃি করা িলযলে। 
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মূি তবষযসমূি: 

● এই পুরিারতে তবশ্বব্াপী তবমান পতরবিন খালির সলবণাচ্চ সম্মান তিলসলব তবলবতচি িয। 

● এতিযা-প্রিান্ত মিাসাগরীয অঞ্চলি CIAL বারা পতরচাতিি তবমানবদরগুতির 5-15 
তমতিযন িাত্রী তবোলগ এই পুরিারগুতি প্রদান করা িলযলে। 

● 'তমিন মসফ্গাতডণং' কমণসূতচ বােবাযলনর র্ন্ এই পুরিার প্রদান করা িলযলে, িা 
মিামাতরর পর তনরবতিন্ন িান চিাচি এবং িাত্রী সন্তুতি বৃতদ্ধ কলরলে। 

● তবেৃি র্তরপ পদ্ধতি অনুিীিলনর কারলর্, ACI পুরিার তবশ্বব্াপী তবমান পতরবিন খালি 
সলবণাচ্চ সম্মান তিসালব স্বীকৃি িয। 

● ASQ মলাবাি এযারলপােণ সমীক্ষা িার মাধ্লম পুরিার তবর্যীলদর বাোই করা িয, তবলশ্বর 
মসরা তবমানবদরগুতিলক প্রদিণন কলর, িা ভ্রমর্কারীলদর বারা স্বীকৃি। 

● এ বার, তবদ্মান মবঞ্চমালকণর পািাপাতি, স্াতনলেিন অনুিীিলনর সালথ সম্পতকণি নিুন 
প্ারাতমোরগুতি িুক্ত করা িলযলে। 
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● তিলল্পর উন্নতির সালথ সালথ, তবমানবদরগুতির প্রতিলিাতগিামূিক সুতবধা, এবং নন-
অ্ালরানতেক্াি রার্স্ব এবং সমগ্র তবমান চািনা ইলকাতসলস্টলমর অব্ািি পুনরুদ্ধার 
তনতিি করার র্ন্ িাত্রীলদর কথা মিানা এবং মাতনলয মনওযা গুরুত্বপূর্ণ। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ দিবস 

তবশ্ব র্িািঙ্ক তদবস 2022 

মকন সংবাদ তিলরানালম: 

● তবশ্ব র্িািঙ্ক তদবস প্রতি বের 28মি মসলেম্বর িুই পাস্তুলরর প্রতি শ্রদ্ধা র্ানালি তবশ্ব 
র্িািঙ্ক তদবস পাতিি িয। 

 

মূি তবষযসমূি: 

● তবলশ্বর প্রথম কািণকর র্িািলঙ্কর প্রতিলষধক আতবষ্কারক তিলসলব পতরতচি িুই পাস্তুলরর 
স্মরলর্ তবশ্ব র্িািঙ্ক তদবস পািন করা িয। 
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● র্িািলঙ্কর তবরুলদ্ধ ি়োই, এর প্রতিলরাধ সম্পলকণ সলচিনিা বৃতদ্ধ এবং এই মারাত্মক 
মরালগর তবরুলদ্ধ তবলশ্বর সাফ্ি্ উদিাপলনর র্ন্ তবশ্ব র্িািঙ্ক তদবস পািন করা িয। 

● র্্াতবস একতে মারাত্মক তকন্তু প্রতিলরাধলিাগ্ োইরাি মরাগ িা সংক্রাতমি প্রার্ীলদর 
িািারলসর মাধ্লম মানুলষর মলধ্ েত়েলয পল়ে। 

● এতে সাধারর্ি রাোর কুকুর বা কুকুর মথলক পশুলদর কামল়ের মাধ্লম েত়েলয পল়ে 
িালদর তেকা মদওযা িযতন। 

● তবশ্ব স্বাস্থ্ সংস্থার মলি, 2022 সালির তবশ্ব র্িািঙ্ক তদবলসর তথম িি 'Rabies: One 
Health, Zero Death'। 

● 2007 সালি প্রথমবালরর মলিা তবশ্ব র্িািঙ্ক তদবস অতেিান শুরু িয। 

● এই প্রচারাতেিানতে মবি কলযকতে সংস্থার মলধ্ অংিীদাতরত্ব তিসালব শুরু িলযতেি, িার 
মলধ্ রলযলে অ্ািালযন্স্ ফ্র র্্াতবস কলরাি এবং আেিাোয মরাগ তনযন্ত্রর্ ও প্রতিলরাধ 
মকন্দ্র। 

● োনা তিন বের তবশ্ব র্িািঙ্ক তদবস উদিাপলনর পর, এতে অনুমান করা িয মি 100 
তেরও মবতি মদলি প্রতিলরাধ ও সলচিনিামূিক কমণসূতচ তিতর করা িলযলে এবং 100 
তমতিযলনরও মবতি মিাক র্িািলঙ্কর তবপদ সম্পলকণ তিতক্ষি িলযলেন। 

সূত্র: Livemint 

িলথ্র সবণর্নীন অ্ালক্সলসর র্ন্ আন্তর্ণাতিক তদবস 2022 

মকন সংবাদ তিলরানালম: 

● 28মি মসলেম্বর র্াতিসংলির তিক্ষা, তবজ্ঞাতনক ও সাংিৃতিক সংস্থা (UNESCO) কিৃণক 
িলথ্র সাবণর্নীন অ্ালক্সলসর র্ন্ আন্তর্ণাতিক তদবস তিসালব মিাষর্া করা িলযলে। 
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মূি তবষযসমূি: 

● ইোরন্ািনাি মড ফ্র ইউতনোসণাি একলসস েু ইনফ্রলমিন (IDUAI) এর 2022 
সংিরর্ িলথ্র অতধকার তনতিি করার িলক্ষ্ ই-গেলনণন্স্ এবং কৃতত্রম বুতদ্ধমিা তনলয 
আলিাচনা করার সুলিাগ মদয। 

● িলথ্র সাবণর্নীন প্রলবিাতধকার মালন প্রলি্লকরই সুস্থ ও অন্তেুণতক্তমূিক জ্ঞান সমালর্র 
র্ন্ িথ্ অ্ালক্সস ও প্রদালনর অতধকার রলযলে। 

● িলথ্র সাবণর্নীন অ্ালক্সলসর উপর 2022 সালির মলাবাি কনফ্ালরলন্স্র তথম িি 
"Artificial Intelligence, e-Governance and Access to Information"। 

● উর্লবতকোলনর িাসখলদ এই বের িথ্ সাবণর্নীন অ্ালক্সলসর র্ন্ আন্তর্ণাতিক 
তদবলসর আলযার্ন করা িলব। 
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● িলথ্র সাবণর্নীন অ্ালক্সলসর র্ন্ আন্তর্ণাতিক তদবলস এই বের আন্তর্ণাতিক 
তবলিষজ্ঞলদর সালথ একতে উচ্চ-েলরর উলবাধন এবং িথ্ এবং কৃতত্রম বুতদ্ধমিার 
অ্ালক্সস সম্পতকণি একতে আন্তঃমন্ত্রর্ািয মগািলেতবি অন্তেুণক্ত থাকলব। 

● িলথ্র সাবণর্নীন অ্ালক্সলসর র্ন্ আন্তর্ণাতিক তদবসতে মানবাতধকার সমুন্নি রাখার 
ধারর্ালক সমথণন কলর এবং একই সমলয, এতে িলথ্র স্বাধীনিার গুরুত্ব সম্পলকণ 
সলচিনিা বা়োয। 

● 2015 সালির 17ই নলেম্বর,  র্াতিসংলির তিক্ষা, তবজ্ঞাতনক ও সাংিৃতিক সংস্থা 
(UNESCO) কিৃণক িলথ্র সাবণর্নীন অ্ালক্সলসর র্ন্ 28মি মসলেম্বর আন্তর্ণাতিক 
তদবস তিসালব মিাষর্া করা িলযলে। 

সূত্র: Indian Express 
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