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Daily Current Affairs 30th September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: জাতীয় 

MoHUA স্বচ্ছ টয়ক্যাথন চালু ক্রররে 

কক্ন সংবাদ শিররানারে: 

● স্বচ্ছ অেৃত ের াৎসরবর অধীরন আবাসন ও নগর শবষয়ক্ েন্ত্রক্ (MoHUA) স্বচ্ছ টয়ক্যাথন চালু 
ক্রররে।

 

েূল শবষয়সেূ : 

● স্বচ্ছ টয়ক্যাথরনর লক্ষ্য কখলনা ততশর বা ততশররত বজণয বযব াররর জনয সোধানগুশল অরেষর্ ক্রা। 
● করাগ্রােশট MyGov কপাটণারল চালু ক্রা  রয়রে এবং ইরেন্ট চলাক্ালীন MoHUA কসরেটাশর েরনাজ 

কজািী দ্বারা টুলশক্টশটও রক্াি ক্রা  রয়রে। 
● কসন্টার ফর শেরয়শটে লাশনণং, আইআইশট গান্ধীনগর, এই উরদযারগর জনয MoHUA-এর নরলজ 

পাটণনার। 
● স্বচ্ছ টয়ক্যাথন বযশি ও কগাষ্ঠীর জনয এক্শট জাতীয় রশতর াশগতা। 
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● স্বচ্ছ টয়ক্যাথন শতনশট শবসৃ্তত শথরের উপর শেশি ক্রর ক্রা  রয়রে- 
➢ Fun and learning that seeks out ideas for design and early prototyping of 

toys from the home, workplace and surrounding waste. 
➢ The use and enjoyment of ideas for the design and model of games and 

playing in the park / open spaces made of garbage. 
➢ To seek ideas / solutions / working models for circularity in the toy 

industry, both new and old. 
● নযািনাল অযাক্িন প্ল্যান ফর টয়স (NAPT) 2020 চালু ক্রা  রয়শেল ঐশত যবা ী  স্তশিল্প এবং 

 স্তশনশেণত কখলনা স  োরতীয় কখলনা শিল্পরক্ উন্নীত ক্রার জনয, োরতরক্ এক্শট শবশ্ববযাপী কখলনা 
 াব শ সারব রশতশষ্ঠত ক্রার লরক্ষ্য। 

● শবরশ্বর শদ্বতীয় বৃ িে জনবহুল কদি  ওয়ার পািাপাশি, োররত েেবধণোন  ুব জনসংখযা ররয়রে,  া 
25 বেররর ক্ে বয়সী কোট জনসংখযার অরধণক্। 

সূত্র: The Hindu 

                     গুরুত্বপূর্ণ খবর: রাজয 

উিরররদি সরক্ার বুরেলখরের রথে বাঘ সংরক্ষ্রর্র অনুরোদন শদরয়রে 

কক্ন সংবাদ শিররানারে: 
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● উিরররদরির েশন্ত্রসো বুরেলখে অঞ্চরল রথে বাঘ সংরক্ষ্রর্র জনয অনুরোদন শদরয়রে।

 

েূল শবষয়সেূ : 

● টাইগার শরজােণশট 52,989.863 ক ক্টর জশেরত শবসৃ্তত  রব,  ার েরধয 29,958.863 ক ক্টর বাফার 
এলাক্া এবং 23,031.00 ক ক্টর কক্ার এলাক্া অন্তেুণি ররয়রে। 

● রারজযর শচত্রকূ্ট কজলার রানীপুর বনযরার্ী অেয়ারর্য শ সারব ইশতেরধযই বাঘ সংরক্ষ্র্রক্ অবশ ত ক্রা 
 রয়রে। 

● উিররর গ্রীষ্মেন্ডলীয় শুষ্ক পর্ণরোচী বন দ্বারা আচ্ছাশদত রানীপুর টাইগার শরজােণ এলাক্াশট বাঘ, 
শচতাবাঘ, োলু্লক্, দাগ ুি  শরর্, সাম্বার, শচঙ্করা, সরীসৃপ এবং অনযানয স্তনযপায়ী রার্ীর জনয পশরশচত। 

● বুরেলখরের বনযরার্ী সংরক্ষ্রর্র জনয রানীপুর বযাঘ্র সংরক্ষ্র্াগার স্থাপন অপশর া ণ। 
● এই রক্রল্পর োধযরে সরক্াররর লক্ষ্য  ল এলাক্ার ইরক্া-টুযশরজে সম্ভাবনা উনু্মি ক্রার পািাপাশি 

স্থানীয় জনগর্রক্ উপকৃ্ত ক্রর রচুর ক্েণসংস্থারনর সুর াগ ততশর ক্রা। 

সূত্র: Indian Express 

উিরররদি আযু়ষ্মান এশিরলন্স অযাওয়ার্ণ 2022 শজরতরে 

কক্ন সংবাদ শিররানারে: 
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● স্বাস্থয সুশবধা করশজস্টারর শবশেন্ন স্বাস্থয সুশবধা  ুি ক্রার জনয উিরররদিরক্ আযু়ষ্মান এশিরলন্স 
অযাওয়ার্ণ 2022 কদওয়া  রয়রে।

 

েূল শবষয়সেূ : 

● 2022 সারলর 26কি কসরেম্বর নয়াশদশল্লরত জাতীয় স্বাস্থয ক্তৃণপক্ষ্ ক্তৃণক্ আরয়াশজত আররাগয েন্থরনর 
সোপনী অনুষ্ঠারন জাতীয় স্বাস্থয ক্তৃণপরক্ষ্র রধান শনবণা ী ক্েণক্তণা (CEO) আরএস িেণা উিরররদি 
রাজযরক্ পুরস্কারশট রদান ক্ররন। 

● নযািনাল ক লথ অথশরশটর নযািনাল ক লথ ফযাশসশলশট করশজস্টারর 28728শট স্বাস্থয সুশবধা অন্তেুণি ক্রর 
উিরররদি  ল কদরির কসরা পারফশেণং রাজয  রয় উরেরে। 

● এোডাও, রায় 2 কক্াশট অযাক্াউন্ট স  আযু়ষ্মান োরত স্বাস্থয অযাক্াউন্ট (ABHA) ততশরর কক্ষ্রত্র 
উিরররদি রাজয শদ্বতীয় কসরা রাজয  রয় উরেরে। 

● আযু়ষ্মান োরত শর্শজটাল শেিন (ABDM) রধানেন্ত্রী 2021 সারলর 27কি কসরেম্বর শেশর্ও 
ক্নফারররন্সর োধযরে চালু ক্ররশেরলন। 

● আযু়ষ্মান োরত শর্শজটাল শেিরনর লক্ষ্য রশতশট নাগশরক্রক্ এক্শট স্বাস্থয আইশর্ (এখন অরা বলা  য়) 
রদান ক্রা  া তারদর স্বাস্থয অযাক্াউন্ট শ সারবও ক্াজ ক্ররব, বযশিগত স্বাস্থয করক্র্ণগুশলরক্ এক্শট 
কোবাইল অযাশপ্ল্রক্িরনর সা ার য শলঙ্ক এবং কদখার অনুেশত কদরব। 

সূত্র: Times of India 

ওশডিার উপজাশতরদর এনসাইরলাশপশর্য়া 

কক্ন সংবাদ শিররানারে: 
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● ওশডিার েুখযেন্ত্রী নবীন পট্টনারয়ক্ ওশডিায় উপজাশতরদর জনয এনসাইরলাশপশর্য়া রক্াি ক্রররেন।

 

েূল শবষয়সেূ : 

● ওশডিা োররতর রথে রাজয  রয় উরেরে ক শট উপজাশতরদর উপর এক্শট এনসাইরলাশপশর্য়া রক্াি 
ক্রররে এবং তারদর ইশত াস এবং স্বাতন্ত্রযসূচক্ ঐশত যগুশলরক্ "ওশডিায় উপজাশতরদর 
এনসাইরলাশপশর্য়া"-এর পাাঁচশট খরন্ড রক্াি ক্রররে। 

● তফশসশল জাশত এবং তফশসশল উপজাশত গরবষর্া ও রশিক্ষ্র্ ইনশস্টশটউট (SCSTRTI) এবং ওশডিা 
রাজয উপজাশত জাদুঘর ক ৌথোরব এনসাইরলাশপশর্য়া রক্াি ক্রররে। 

● এনসাইরলাশপশর্য়ায় উপজাতীয় সম্প্রদারয়র উপর 418শট গরবষর্া শনবরন্ধর েরধয 13শট শবরিষোরব 
দুবণল কগাষ্ঠী অন্তেুণি ররয়রে। 

● 3,800 পৃষ্ঠার শবশ্বরক্াষীয় এক্ারর্শেক্ বইশটরত অসংখয শিক্ষ্াশবদ এবং রখযাত নৃতত্ত্বশবদরদর গরবষর্ার 
অবদারনর সোশি ররয়রে। 

● এনসাইরলাশপশর্য়া বইশটর লক্ষ্য  ল রারজযর উপজাশতরদর দ্রুত পশরবতণনিীল সাংসৃ্কশতক্ পশরচয় 
সংরক্ষ্র্ ক্রা। 

● ওশডিার সেগ্র জনসংখযার 22.85% উপজাশত জনরগাষ্ঠী ররয়রে। 
● ওশডিায় 62শট শবশেন্ন উপজাশত ররয়রে,  া এশটরক্ সেগ্র োররতর সবরচরয় তবশচত্রযেয় উপজাতীয় 

সংসৃ্কশতগুশলর েরধয এক্শট ক্রর তুরলরে। 
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সূত্র: Jansatta 

                               গুরুত্বপূর্ণ শনরয়াগ 

োররতর নতুন অযাটশনণ কজনাররল শ রসরব েরনানীত  রয়রেন শসশনয়র অযার্রোরক্ট আর কেঙ্কটরাোশন 

কক্ন সংবাদ শিররানারে: 

● শসশনয়র অযার্রোরক্ট আর. কেঙ্কটরাোশন োররতর নতুন অযাটশনণ কজনাররল শ রসরব শন ুি  রয়রেন।

 

েূল শবষয়সেূ : 

● োররতর অযাটশনণ কজনাররল শ রসরব আর. কেঙ্কটরাোশনর কেয়াদ  রব শতন বের। 
● আর. কেঙ্কটারোশন কক্ কক্ কেনুরগাপারলর স্থলাশেশষি  রবন,  ার কেয়াদ 30কি কসরেম্বর কিষ  রব৷ 
● আর. কেঙ্কটরাোশন পশন্ডরচশররত  1950 সারলর 13ই এশরল জন্মগ্র র্ ক্ররন। 
● আর. কেঙ্কটরাোশনরক্ 1997 সারল সুশরে কক্াটণ দ্বারা এক্জন শসশনয়র আইনজীবী শ রসরব নাে কদওয়া 

 রয়শেল। 
● আর কেঙ্কটারোশন 2010 সারল এবং 2013 সারল োররতর আইন ক্শেিরনর সদসয শ সারব ক্াজ 

ক্রররেন। 
● এর আরগ আর. কেঙ্কটারোশন সুশরে কক্াটণ এবং  াইরক্ারটণর সােরন কক্ন্দ্রীয় সরক্ার, কবি ক্রয়ক্শট 

রাজয সরক্ার, শবশ্বশবদযালয় এবং পাবশলক্ কসক্টররর উরদযারগর রশতশনশধত্ব ক্রররেন। 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 

● আইরনর শবশেন্ন িাখায় আর কেঙ্কটরোশনর অশেজ্ঞতা ররয়রে। সুশরে কক্ারটণ চার দিরক্রও কবশি 
সেয় ধরর অনুিীলরনর সারথ, আর কেঙ্কটরাোশনর সাংশবধাশনক্ আইন, পররাক্ষ্ ক্ররর আইন, 
োনবাশধক্ার আইন, কদওয়াশন ও কফৌজদাশর আইরন দক্ষ্তা ররয়রে। 

সূত্র: PIB 

কলফরটনযান্ট কজনাররল অশনল কচৌ ান নতুন শচফ অফ শর্রফন্স স্টাফ (CDS) শ সারব শন ুি  রয়রেন 

কক্ন সংবাদ শিররানারে: 

● অবসররাি কজনাররল কলফরটনযান্ট কজনাররল অশনল কচৌ ানরক্ কক্ন্দ্র নতুন শচফ অফ শর্রফন্স স্টাফ 
(CDS) শ সারব শন ুি ক্রররে। 

 

েূল শবষয়সেূ : 

● তাশেলনাডুর নীলশগশর এলাক্ায় ক শলক্োর দুঘণটনায় কদরির রথে শচফ অফ শর্রফন্স স্টাফ (CDS) 
কজনাররল শবশপন রাওয়াত শন ত  ওয়ার পর কলফরটনযান্ট কজনাররল অশনল কচৌ ানরক্ CDS শ সারব 
শনরয়াগ ক্রা  রয়রে। 

● কলফরটনযান্ট কজনাররল অশনল কচৌ ান 1961 সারলর 18ই কে জন্মগ্র র্ ক্ররন এবং 1981 সারল অশনল 
কচৌ ান োরতীয় কসনাবাশ নীর 11 কগাখণা রাইরফলরস ক াগ কদন। 

● CDS এক্জন 'কফার স্টার কজনাররল/অশফসার' শ শন শতন বাশ নীর (স্থলবাশ নী, কনৌবাশ নী ও োরতীয় 
শবোন বাশ নী) শবষরয় রশতরক্ষ্ােন্ত্রীর রধান সােশরক্ উপরদষ্টা শ রসরব দাশয়ত্ব পালন ক্ররন। 
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● CDS 'শচফ অব স্টাফ ক্শেশট'র স্থায়ী কচয়ারেযান শ রসরবও দাশয়ত্ব পালন ক্ররন,  ার সদসয শ রসরব 
শতন বাশ নীর রধানরা ররয়রেন। 

● CDS-এর রধান ক্াজ  ল োরতীয় কসনাবাশ নীর ট্রাই-পশররষবাগুশলর েরধয আরও কবশি অপাররিনাল 
সেেয়রক্ উন্নীত ক্রা এবং আন্তঃ-পশররষবা সংঘাতরক্ নূযনতে প ণারয় রাখা। 

● CDS-এর রয্াঙ্কশট সেক্ক্ষ্রদর েরধয রথে, DoD (রশতরক্ষ্া শবোগ) এর েরধয তার সশচরবর পদে ণাদা 
ররয়রে এবং তার ক্ষ্েতা কক্বল রাজস্ব বারজরটর েরধয সীোবদ্ধ। 

সূত্র: Livemint 

গুরুত্বপূর্ণ শদবস 

খারদযর ক্ষ্শত এবং বজণয সম্পরক্ণ আন্তজণাশতক্ সরচতনতা শদবস 2022 

কক্ন সংবাদ শিররানারে: 

● 2022 সারলর 29 কি কসরেম্বর তৃতীয় আন্তজণাশতক্ খারদযর ক্ষ্শত ও বজণয সরচতনতা শদবস 
(IDAFLW) পালন ক্রা  রব। 

 

েূল শবষয়সেূ : 
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● এই শদনশট খাদয বযবস্থার সরক্ারী ও বাশর্শজযক্ রশতষ্ঠান, এক্ইসারথ কোিারদর, খারদযর ক্ষ্শত এবং 
বজণয (FLW) ক্োরত, জলবাযু় পশরবতণন রিশেত ক্ররত এবং খাদয শনরাপিা ও পুশষ্ট উন্নত ক্রার 
জনয আকৃ্ষ্ট ক্রার লরক্ষ্য ক্াজ ক্রর। 

● 2022 সারলর আন্তজণাশতক্ শদবরসর শথে  ল 'Stop food loss and waste. For the people. 
For the planet'. 

● 2019 সারলর 19 কি শর্রসম্বর তাশররখ, 29 কি কসরেম্বর শদনশটরক্ জাশতসংঘসাধারর্ পশরষদ দ্বারা 
খারদযর ক্ষ্শত ও বজণয সম্পরক্ণ আন্তজণাশতক্ সরচতনতা শদবস শ সারব কঘাষর্া ক্রা  য়। 

● আন্তজণাশতক্ খারদযর ক্ষ্শত ও বজণয শদবসশট সরক্ারী ও কবসরক্ারী উেয় খারতর জনয এক্শট সুর াগ 
 া সম্পরদর দক্ষ্তা উন্নত ক্ররত, জলবাযু় পশরবতণনরক্ রিশেত ক্ররত এবং খাদয শনরাপিা ও 
পুশষ্টরক্ সেথণন ক্রার জনয খারদযর ক্ষ্শত এবং বজণয হ্রাস ক্রার ররচষ্টা এবং উরদযাগগুশলরক্ 
অগ্রাশধক্ার কদয়।  

● আন্তজণাশতক্ খারদযর ক্ষ্শত ও বজণয শদবরসর লক্ষ্য  ল কটক্সই উন্নয়রনর লক্ষ্যোত্রা অজণরনর লরক্ষ্য 
শবশ্ববযাপী ররচষ্টা এবং সেশষ্টগত পদরক্ষ্প গ্র র্ ক্রা। 

সূত্র: Indian Express 

শবশ্ব হৃদররাগ শদবস 2022 

কক্ন সংবাদ শিররানারে: 

● শবরশ্ব রশত বের 29 কি কসরেম্বর শবশ্ব হৃদররাগ শদবস পাশলত  য়। 
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েূল শবষয়সেূ : 

● হৃদররাগ রশতররারধ জনগরর্র েরধয সরচতনতা সৃশষ্টর লরক্ষ্য শবশ্ব হৃদররাগ শদবস পাশলত  য়। 

● 2022 সারলর শবশ্ব  াটণ শদবরসর শথে  ল "Use a Heart for Every Heart"। 

● রশত বের, আনুোশনক্ 18.6 শেশলয়ন োনুষ হৃদররাগ এবং করারক্ োরা  ান,  া শবরশ্বর েৃতুযর অনযতে 
রধান ক্ারর্ শ সারব শবরবশচত  য়। 

● ওয়ার্ল্ণ হৃদররাগ শদবরসর ধারর্াশট রবতণন ক্ররশেরলন ওয়ার্ল্ণ  াটণ কফর্াররিরনর (1997 কথরক্ 1999 
সাল প ণন্ত) সোপশত আরন্তাইন কবরয়স শর্ লুনা। 

● 2000 সারলর 24কি কসরেম্বর রথে শবশ্ব হৃদররাগ শদবস পাশলত  য়। 

● 2011 সাল প ণন্ত, এই শদনশট কসরেম্বররর কিষ রশববার পাশলত  ত, পরর এই শদনশট 29কি কসরেম্বর 
পাশলত  রচ্ছ। 

● ক্াশর্ণওোসকু্লার শর্শজজ (CVD)  ল সবরচরয় সাধারর্ ক্ারর্ এবং শবশ্ববযাপী সেস্ত অসংোেক্ করারগর 
েৃতুযর রায় অরধণক্ এর  জনয দায়ী। 

● হৃৎশপেই এক্োত্র অঙ্গ  া কিানা  ায় এবং অনুেব ক্রা  ায়। 

● হৃদররারগর সম্ভাবনা ক্োরত, ররতযরক্রই তাোক্ বযব ার ক্োরত  রব, স্বাস্থযক্র র্ারয়ট অনুসরর্ ক্রা 
উশচত এবং িারীশরক্োরব সশেয়  ওয়া উশচত, এই পদরক্ষ্পগুশল অনুসরর্ ক্রর,  হৃদররাগ এবং করাক্ 
কথরক্ 80% অক্াল েৃতুয এডারনা ক রত পারর। 

সূত্র: Indian Express 
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