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Daily Current Affairs 06th October  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

UNCTAD-এর বাতষণক বাতর্র্য ও উন্নয়ন প্রতিববদন 

ককন সংবাদ তিবরানাবে: 

● UNCTAD িার বাতষণক বযবসা ও উন্নয়ন প্রতিববদন 2022 প্রকাি কবরবে।

 

েূল তবষয়সেূহ: 

● র্াতিসংবের তরবপাবটণ কদখা কেবে  কে তবশ্ব অর্ণনীতি 2022 সাবল 2.6% হাবর বৃতি পাবব ববল আিা 
করা হবে, ো আবের বেবরর প্রিযাতিি হার কর্বক 0.9 িিাংি পবয়ন্ট কে। 

● UNCTAD-এর বাতষণক বাতর্র্য ও উন্নয়ন প্রতিববদন অনুসাবর, রাতিয়া-ইউবেন েুবির পািাপাতি দ্রুি 
েেবর্ণোন সুবদর হার এবং উন্নি অর্ণনীতিবি আতর্ণক োটতি ইতিেবর্য তবশ্ব েন্দাবক ববতশ্বক 
অর্ণননতিক েন্দায় পতরর্ি কবরবে। 

● UNCTAD বাতষণক বাতর্র্য ও উন্নয়ন প্রতিববদন অনুসাবর, এতট 2008 সাবলর আতর্ণক সঙ্কট এবং 
2020 সাবলর ককাতিড-19 প্রবরাতিি র্াক্কার কিবয় পতরতিতি আরও খারাপ করবি পাবর। 

● UNCTAD বাতষণক বাতর্র্য ও উন্নয়ন প্রতিববদন অনুসাবর, িারিীয় অর্ণনীতি, ো এই কেবের বৃহত্তে, 
2022 সাবল 5.7% এবং 2023 সাবল 4.7% বৃতি পাবব৷ 
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● কর্বনিা-তিতত্তক র্াতিসংবের সংিাতট 1981 সাল কর্বক এই প্রতিববদনতট প্রকাি কবর আসবে, ো 
প্রর্ান বিণোন অর্ণননতিক প্রবর্িা এবং ববতশ্বক উবেবের নীতিেি তবষয়গুতলর তববেষর্ সরবরাহ কবর 
আসবে। 

● এতট তবশ্ববযাপী অর্ণনীতিবক িাঙ্গা করার র্নয সুপাতরি প্রদান কবর োবি োনুবষর র্ীবনোোর উন্নতি 
হয় এবং সেগ্র তববশ্বর িতবষযৎ সুরতেি করা োয়। 

সূে: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয় 

"েযাটডাটা র্ংিন" 

ককন সংবাদ তিবরানাবে: 

● করতডও তসতরর্ "োটডাটা র্ংিন" িালু কবরবেন িারবির প্রর্ান তনবণািন কতেিনার রার্ীব কুোর।

 

েূল তবষয়সেূহ: 

● "োটডাটা র্ংিন" হল িারবির তনবণািন কতেিন (ECI) এবং অল ইতিয়া করতডও (AIR) োরা 
কেৌর্িাবব িালু করা এক বেবরর কিাটার সবিিনিা কেণসূতি। 

● 52তট পবণ তনবয় েতিি েযাটডাটা র্ংিন করতডও তসতরর্তট ECI অল ইতিয়া করতডওর সহবোতেিায় বিতর 
কবরবে। 
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● েযাটডাটা র্ংিবনর লেয কিাবটর প্রতি িহুবর র্নেবর্র উদাসীনিা দূর করা এবং ের্িন্ত্র রোয় 
তনবণািবনর গুরুত্ব সম্পবকণ সবিিনিা বিতর করা। 

● েযাটডাটা র্ংিন 15 তেতনবটর র্নয িলবব এবং প্রতি শুেবার সন্ধ্যা 7 টা কর্বক 9টার স্লবট অল 
ইতিয়া করতডও কনটওয়াবকণ সম্প্রিার করা হবব। 

● েযাটডাটা র্ংিন তহতন্দ, ইংবরতর্ এবং অনযানয আঞ্চতলক িাষা সহ 23তট িাষায় সম্প্রিার করা হবব। 
● েযাটডাটা র্ংিবনর অর্ীবন কিার করা পবণগুতল তর্েেুক্ত হবব, কেেন কিাটার তনবন্ধ্ন, EVM, অবতহি 

এবং বনতিক কিাতটং, কিাবটর েূলয, অন্তিুণতক্তেূলক এবং অযাবেসবোেয তনবণািন, তনবণািন কেণকিণাবদর 
েল্প, আিরর্তবতর্র েবডল, আইতট অযাতিবকিন ইিযাতদ। 

● েযাটডাটা র্ংিন তসতটবর্ন কনণারও অন্তিুণক্ত কবরবে ো নােতরকবদর প্রশ্ন তর্জ্ঞাসা করবি এবং 
তনবণািন প্রতেয়াতটবক আরও অংিগ্রহর্েূলক এবং অন্তিুণতক্তেূলক করার র্নয পরােিণ তদবি সেে 
কবর। 

● েযাটডাটা র্ংিন-এর প্রর্ে পববণর তর্ে হল "Matdata Junction"  ো এই বেবরর 7ই অবটাবর 
প্রিাতরি হবব। 

● েযাটডাটা র্ংিন কপ্রাগ্রােতট টুইটার, তনউর্ এয়ার অযাপ এবং ইউতটউববও সম্প্রিার করা হবব। 

সূে: PIB 

সার্ণক তিে 

ককন সংবাদ তিবরানাবে: 

● বয়িবদর োনতসক সুিিা তনতিি করার লবেয NIMHANS এবং HelpAge India োরা কেৌর্িাবব 
সার্ণক তিে বাস্তবায়ন করা হবয়বে।
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েূল তবষয়সেূহ: 

● সার্ণক একতট সম্প্রদায়-তিতত্তক উবদযাে ো নাসণ, স্বািযবসবা কেণী এবং কস্বোবসবকবদর বৃি বয়বসর 
োনতসক স্বাবিযর উপর প্রতিের্ প্রদান কবর। 

● নযািনাল ইনতিতটউট অফ কেন্টাল কহলর্ অযাি তনউবরাসাবয়ন্স (NIMHANS) এবং HelpAge India 
নাবে একতট এনতর্ও সার্ণক উবদযাে বাস্তবায়বন সহবোতেিা কবরবে। 

● সার্ণক উবদযাবের অর্ীবন, 10,000র্ন োনতসক স্বািয কেণীবকও প্রতিতেি কদওয়া হবব বয়ি বযতক্তবদর 
োনতসক স্বািয সেসযাগুতল তিতিি করবি এবং কোকাববলা করার র্নয। 

● সার্ণক প্রকবল্পর আওিায়, নন-কেিাতলি কহলর্ টাি কফাসণ, অনানুষ্ঠাতনক েত্নিীল এবং প্রাতিষ্ঠাতনক 
েত্নিীলবদর েবিা তনতদণষ্ট তবিােগুতলবক ককন্দ্র কবর কািোইর্ড অনলাইন েতডউলগুতলর োর্যবে অ-
তববিষজ্ঞ স্বািযকেণী এবং কতেউতনতট ককয়ারতেিারবদর র্নয প্রতিের্ও সরবরাহ করা হবব। 

● এনতর্ও কহল্পএবর্র েবি, 60 বের বা িার কবতি বয়সী প্রাপ্তবয়িবদর েবর্য 20 িিাংবিরও কবতি 
তডবেনতিয়া এবং তবষণ্নিার েবিা োনতসক বা স্নায়তবক বযাতর্বি িুেবেন। 

● লংতেটুতডনাল এতর্ং িাতড অফ ইতিয়া (LASI) তরবপাটণ অনুোন কবর কে িারবি 14 তেতলয়ন প্রবীর্ 
নােতরক 2050 সাল নাোদ োনতসক স্বািয সেসযার সমু্মখীন হববন। 

● কবঙ্গালুরু-তিতত্তক নযািনাল ইনতিতটউট অফ কেন্টাল কহলর্ অযাি তনউবরাসাবয়বন্সস (NIMHANS) হল 
িারবির োনতসক স্বািয এবং তনউবরাসাবয়ন্স তিোর িীষণ ককন্দ্র। 

● NIMHANS ককন্দ্রীয় স্বািয েন্ত্রবকর িত্ত্বাবর্াবন কার্ কবর এবং র্ািীয় গুরুবত্বর একতট ইনতিতটউট 
তহসাবব স্বায়ত্তিাতসিিাবব কার্ কবর। 

সূে: Business Standard 

SBI 'গ্রাে কসবা কপ্রাগ্রাে' িালু কবরবে 

ককন সংবাদ তিবরানাবে: 

● োন্ধ্ী র্য়ন্তী উপলবে, িারবির 6তট রার্য হতরয়ানা, গুর্রাট, েহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, িাতেলনাডু (TN) এবং 
পতিেবঙ্গ (WB) এর উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্লার 30তট প্রিযন্ত গ্রাে কিট বযাঙ্ক অফ ইতিয়া (SBI) দত্তক 
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তনবয়বে৷

 

েূল তবষয়সেূহ: 

● SBI গ্রাে কসবা কেণসূতির িিুর্ণ র্াবপর অর্ীবন এতট গ্রহর্ করা হবয়বে। 
● এর সাবর্, গ্রাে কসবা কেণসূতি কোট 130তট গ্রাবে কপৌঁোবব, োর েবর্য 75তট গ্রাে আবে নীতি আবয়াে 

(নযািনাল ইনতিতটউট) োরা তবজ্ঞাতপি উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্লা কর্বক। 
● SBI গ্রাে কসবা, SBI ফাউবিিবনর একতট ফ্ল্যােতিপ তিে, 2017 সাবল বযাবঙ্কর কবপণাবরট কসািযাল 

করসপনতসতবতলতট (CSR)-এর অর্ীবন িালু করা হবয়তেল। 
● গ্রাে কসবা কেণসূিী তিো, স্বািযবসবা, র্ীতবকা এবং অবকািাবোর েবিা কেবে সতেয় হস্তবেবপর 

োর্যবে গ্রাবের বযাপক উন্নয়বনর পতরকল্পনা কবর। 
● এখনও পেণন্ত, 16তট রাবর্যর 100তট গ্রাে গ্রাে কসবা কেণসূতির অর্ীবন 3তট পেণাবয় দত্তক কনওয়া 

হবয়বে। 

সূে: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অর্ণনীতি 

HDFC লাইফ ইনতসওর ইতিয়া কযাবম্পইন িালু কবরবে 

ককন সংবাদ তিবরানাবে: 

'ইনতিওর ইতিয়া' িালু কবরবে HDFC লাইফ ইনু্সযবরন্স ককাম্পাতন তলতেবটড (HDFC লাইফ)। 
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েূল তবষয়সেূহ: 

● ইনতসওর ইতিয়া কযাবম্পইবনর লেয হল িারিীয়বদর র্ীবন বীো সম্পবকণ তিতেি করা এবং িাবদর 
িতবষযৎ সুরতেি করার র্নয ইনতসওর ইতিয়ার আতর্ণক পবর্যর োর্যবে অনুপ্রাতর্ি করা ো সুরো 
এবং দীেণবেয়াদী সঞ্চবয়র তেগুর্ সুতবর্া প্রদান কবর। 

● ইনতসওর ইতিয়া কযাবম্পইবনর অংি তহবসবব, HDFC লাইফ িযাট কিা, অন-গ্রাউি অযাতটতিতটস এবং 
ওবয়তবনার প্রিযে ও পবরােিাবব কিাক্তাবদর সাবর্ েুক্ত করার র্নয িালু করবব। 

● বিণোবন, িারবি বীোর কিাবরর্ প্রায় 3 িিাংি। 

● HDFC লাইফ ইনু্সযবরন্স তলতেবটড ককাম্পাতন (HDFC লাইফ) হল HDFC তলতেবটড এবং 
অযাবআরতডএন (েতরিাস কহাতডংস) 2006 তলতেবটড, (একতট তবশ্ববযাপী তবতনবয়াে ককাম্পাতন) এর েবর্য 
একতট কেৌর্ উবদযাে। 

● HDFC লাইফ গ্রাহকবদর উদ্ভাবনী পর্য এবং উচ্চির স্তবরর পতরবষবাগুতল কিৌি এবং তডতর্টাল রুবটর 
োর্যবে প্রদাবনর লেয রাবখ। 

● বীোকারীর কাবে তবসৃ্তি পর্য রবয়বে ো গ্রাহকবদর িাবদর র্ীবনোোর প্রবয়ার্নীয়িার উপর তনিণর 
কবর সুরোর েুেল সুতবর্া সহ দীেণবেয়াদী সঞ্চয় প্রদান কবর। 

সূে: The Hindu 
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গুরুত্বপূর্ণ পুরিার 

নযানবসন পুরিার 

ককন সংবাদ তিবরানাবে: 

● র্ােণাতনর প্রাক্তন িযাবন্সলর অযাবঞ্জলা েবকণলবক নযানবসন তরতফউতর্ অযাওয়াবডণ িূতষি করা হবয়বে। 

 

েূল তবষয়সেূহ: 

● প্রাক্তন র্ােণান িযাবন্সলর অযাবঞ্জলা েবকণল েেিায় র্াকাকালীন িরর্ার্ণীবদর আশ্রয় কদওয়ার র্নয 
UNHCR নানবসন পুরিাবর িূতষি হবয়বেন। 

● আশ্রয়প্রার্ণীবদর সুরোর র্নয োবকণবলর সংকল্প UNHCR োরা স্বীকৃি হবয়বে, েুবির েুবখােুতখ হওয়ার 
পবর িাবদর কবেঁবি র্াকবি এবং পুনেণিবন সহায়িা কবরবে। 

● এই বের িারতট আঞ্চতলক তবর্য়ীবক নানবসন প্রাইর্ কতেতট োরা সম্মাতনি করা হবয়বে, োর েবর্য 
রবয়বে োতকণন েুক্তরাবষ্ট্রর ককািাতরকায় একতট িরর্ার্ণী সহায়িা ককাবকা ককা-অপাবরতটি, পতিে 
আতিকার েতরিাবসর একতট কস্বোবসবী িরর্ার্ণী অতিতনবণাপক দল, োনতবক সংিা েীকস োয়ানোর 
ো এতিয়া ও প্রিান্ত েহাসােরীয় অঞ্চবলর একতট সংেিন, বাস্তুিুযি কদর সহায়িা কবর এবং তিতকৎসা 
ও োনতসক সহায়িা প্রদাবনর র্নয পতরতিি একর্ন ইরাতক োইবনাবকালতর্িবক অন্তিুণক্ত করা 
হবয়বে। 
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● 2022 সাবলর 10 অবটাবর সুইর্ারলযাবির কর্বনিাবি একতট অনুষ্ঠাবন েবকণল এবং অনযানয 
তবর্য়ীবদর কাবে নযানবসন পুরিারগুতল উপিাপন করা হবব। 

● িরর্ার্ণী, রাষ্ট্রহীন বা বাস্তুিুযি োনুবষর সহায়িায় অবদাবনর স্বীকৃতিস্বরূপ র্াতিসংবের িরর্ার্ণী তবষয়ক 
হাইকতেিনার (UNHCR ) োরা প্রতি বের নযানবসন পুরিার প্রদান করা হয় একর্ন বযতক্ত, কোষ্ঠী বা 
সংিাবক। 

● নযানবসন পুরিারতট 1954 সাবল িরর্ার্ণীবদর র্নয প্রর্ে র্াতিসংবের হাই কতেিনার, আকণতটক 
অতিোেী এবং োনবিাবাদী তিডটর্ফ নানবসবনর সম্মাবন বিতর করা হবয়তেল। 

● এবলনর রুর্বিল্টই প্রর্ে বযতক্ত তেতন নযানবসন পুরিার পান। 

● UNHCR হল র্াতিসংবের একতট সংিা ো িরর্ার্ণী এবং বাস্তুিুযি এবং রাষ্ট্রহীন সম্প্রদাবয়র সুরোয় 
র্তডি। 

● UNHCR িাবদর কস্বোয় প্রিযাবাসন, িানীয় একীিূিকরর্ এবং তববদিী কদবি পুনবণাসবনর সাবর্ 
র্তডি। 

সূে: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ তদবস 

তবশ্ব েহাকাি সপ্তাহ 2022 

ককন সংবাদ তিবরানাবে: 

● প্রতি বের 4 কর্বক 10ই অবটাবর তবশ্ব েহাকাি সপ্তাহ পাতলি হয়। 
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েূল তবষয়সেূহ: 

● তবশ্ব েহাকাি সপ্তাহ পাতলি হয় েহাকাি তেয়াকলাপ সম্পবকণ সবিিনিা বিতর করা, পরবিণী 
প্রর্ন্মবক কসই তেয়াকলাবপ অবদান রাখবি অনুপ্রাতর্ি করা এবং েহাকাি প্রসার ও তিোয় 
আন্তর্ণাতিক সহবোতেিার প্রিাবরর লবেয। 

● এবাবরর তবশ্ব েহাকাি সপ্তাবহর তর্ে ‘Space and Sustainability’। 

● তবশ্ব েহাকাি সপ্তাবহর উপর দৃতষ্ট তনবি কবর তকিাবব েহাকাবির িাতয়ত্ব কীিাবব োনবিা েহাকাি 
বযবহার কবর, তববিষ কবর পৃতর্বীর িারপাবির কেপবর্র অঞ্চবলর সাবর্ সম্পতকণি। 

● 17তট কটকসই উন্নয়ন লেয (SDGs) এর অর্ীবন 169তট লবেযর েবর্য 65তট সরাসতর পৃতর্বী পেণববের্ 
উপগ্রহ এবং সংতেষ্ট প্রেুতক্তর োর্যবে অতর্ণি হবয়বে। 

● তবশ্ব েহাকাি সপ্তাহ োনব উন্নয়বন েহাকাি তবজ্ঞান ও প্রেুতক্তর অবদান উদোপবনর র্নয 1999 
সাবলর 6ই তডবসম্বর র্াতিসংবের সার্ারর্ পতরষদ কিৃণক েৃহীি হয়। 

● ইউনাইবটড কনিনস অতফস অফ আউটার কেস অযাবফয়াসণ (UNOOSA) হল র্াতিসংে সতিবালবয়র 
একতট কােণালয় ো বাইবরর েহাকাবির িাতন্তপূর্ণ বযবহাবরর প্রিার এবং সুতবর্া প্রদান কবর। 

সূে: Indian Express 

তবশ্ব তিেক তদবস 2022 

ককন সংবাদ তিবরানাবে: 
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● তিেক তদবস একতট তবশ্ববযাপী অনুষ্ঠান এবং র্াতিসংে (UN) োরা প্রতি বের 5ই অবটাবর তবশ্ব 
তিেক তদবস পাতলি হয়। 

 

েূল তবষয়সেূহ: 

● িারবি, ডঃ সবণপল্লী রার্াকৃষ্ণবনর র্ন্মবাতষণকীর সম্মাবন 5ই কসবেম্বর তিেক তদবস পাতলি হয়, 
কেখাবন 5ই অবটাবর তবশ্ব তিেক তদবস পাতলি হয়। 

● প্রতি বের তবশ্ব তিেক তদবস একতট তিন্ন তর্ে তনবয় পাতলি হয়, এ বের তবশ্ব তিেক তদবস 2022-
এর তর্ে হল "The Transformation of Education Begins with Teachers"। 

● প্রর্ে তবশ্ব তিেক তদবস 1994 সাবলর 5ই অবটাবর UNESCO োরা তিেকবদর তনেুতক্ত ও উন্নয়বন 
কফাকাস করার পািাপাতি তিোর কেবে তিেকবদর িযাবলঞ্জ ও লেযগুতল িুবল র্রার র্নয প্রতিতষ্ঠি 
হবয়তেল। 

● 1966 সাবলর 5ই অবটাবর ILO/UNESCO সুপাতরি গ্রহবর্র 50 িে বাতষণকী তিতিি কবর। 
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● তবশ্ব তিেক তদববস, তিোয় তিেকবদর অবদানবক স্বীকৃি করা হয়, এবং িাবদর েূলয এবং কসইসাবর্ 
েেবর্ণোন োে ও সোবর্ িাবদর িূতেকার কর্াও উবল্লখ করা হয়। 

● তিেক তদববসর লেয হল তিেকবদর সম্মান করা, িাবদর কপিাবক প্রিাতবি কবর এেন তকেু 
অসুতবর্া দূর করা এবং কের্াবী িরুর্বদর তিেকিায় কযাতরয়ার েডবি উৎসাতহি করা। 

সূে: Livemint 
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