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Daily Current Affairs: 10:02:2022 

গুরুত্বূর্ণ খফয: বাযত 

PMKSY স্কিভস্কি  4,600 ক াস্কি িা া ফযয়ে 2026 াযরয ভার্ণ মণন্ত ফাডাযনা য়েযে 

 

ক ন ংফাদ স্কযযানাযভ? 

• 'প্রধানভন্ত্রী স্ক লার্ ম্পদ কমাজনা (PMKSY)' 2021-22 কেয  2025-26 াযরয জনয 4,600 ক াস্কি িা া ফযাযেয াযে 

ফাডাযনা য়েযে।  

ভূর য়েন্টভূ 

'প্রধানভন্ত্রী স্ক লার্ ম্পদ কমাজনা (PMKSY)' ম্পয ণ: 

• PMKSY এ স্কি স্কফসৃ্তত যায জ মা পাভণ কেি কেয  খুর্যা স্কফক্র়েয ন্দ্র মণন্ত দক্ষ াপ্লাই কর্ইন ভযাযনজযভন্ট  আধুস্কন  

অফ াঠাযভা ততস্কযয স্কদয  স্কযর্াস্করত  যয। 

• এই প্র ল্প খাদয প্রস্কক্র়ো যর্ কক্ষযেয ফৃস্কিয  উৎাস্কত  যযফ এফং  ৃল যদয আয বার দাভ যফযা  যযত এফং 

স্কফুর  ভণংস্থাযনয ুযমাে ততস্কয  যযত া়েতা  যযফ। 

• 2017 াযরয কভ ভায, ক ন্দ্র 6,000  ক াস্কি িা া ফযাে এয াযে ম্পাদা ( ৃস্কল-াভুস্কি  প্রস্কক্র়ো যর্ এফং  ৃস্কল-

প্রস্কক্র়ো যর্ ক্লাস্টাযগুস্করয উন্ন়েযনয জনয প্র ল্প) র্ারু  যযস্কের। 

• 2017 াযরয আেযস্ট এই প্র যল্পয নাভ স্কযফতণন  যয PMKSY  যা ়ে। 

• PMKSY এ স্কি আযেরা প্র ল্প মা ইস্কন্টযেকিড ক াল্ড কর্ইন এফং বযারু অযাস্কডন ইনফ্রাস্ট্রা র্ায, পুড কপস্কি অযান্ড 

ক া়োস্করস্কি অযাুযযন্স ইনফ্রাস্ট্রা র্ায, ইনফ্রাস্ট্রা র্ায পয এযো-প্রযস্কং ক্লাস্টায, ততস্কয / খাদয প্রস্কক্র়োয ম্প্রাযর্ এয 

ভযতা ভন্ত্রয য র্রভান প্র ল্পগুস্করয  অন্তবুণক্ত  যয। 

ূে: ET 
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Nai Roshni  স্কিভ 

 

ক ন ংফাদ স্কযযানাযভ? 

• ম্প্রস্কত, ক ন্দ্রী়ে ংখযারঘু স্কফল়ে  ভন্ত্রী ভুখতায আব্বা ন স্কব যাজযবা়ে জাস্কনয়েযেন কম য ায েত স্কতন ফেযয অেণাৎ 

2018-19 কেয  2020-21 ার মণন্ত নাই কযাস্কন প্র যল্পয আতা়ে 26 ক াস্কি িা া ভঞু্জয  যযযে, মায ভাধযযভ প্রা়ে এ  

রক্ষ ভস্করায  প্রস্কক্ষর্ কদ়ো য়েযে। 

ভূর য়েন্টভূ 

Nai Roshni স্কিভ ম্পয ণ: 

• নাই কযাস্কন স্কিভ র 18 কেয  65 ফেয ফ়েী ংখযারঘু ম্প্রদায়েয ভস্করাযদয জনয এ স্কি ক ন্দ্রী়ে কক্টয স্কিভ।  

• এই প্র যল্পয রক্ষয র ভস্করাযদয কনতৃত্ব স্কফ াযয জনয জ্ঞান, যঞ্জাভ এফং ক ৌর যফযা এয ভাধযযভ ভস্করাযদয 

ক্ষভতা়েন এফং আত্মস্কফশ্বা ফৃস্কি  যা। 

• এস্কি 2012-13 াযর শুরু য়েস্কের।             

• প্রস্কক্ষর্  ভণূর্ীযত ভস্করাযদয জনয  ভণূস্কর্, স্বাস্থয  স্বাস্থযস্কফস্কধ, ভস্করাযদয আইস্কন অস্কধ ায, আস্কেণ  াক্ষযতা, স্কডস্কজিার 

াক্ষযতা, স্বচ্ছ বাযত, জীফন দক্ষতা এফং াভাস্কজ   আর্যর্েত স্কযফতণযনয জনয ভেণন ইতযাস্কদ ম্পস্ক ণত কক্ষেগুস্কর 

অন্তবুণক্ত  যা য়েযে। 

ংখযারঘু ভস্করাযদয াযে ম্পস্ক ণত অনযানয স্কিভগুস্কর: 

• কফেভ মযত ভর োরণ িরাযস্ক 

• েস্কযফ ন়োজ  ভণংস্থান প্র ল্প 

• স্কযখা য  াভা  

• উস্তাদ (উন্ন়েযনয জনয ঐস্কতযেত স্কল্প /  ারুস্কযল্প দক্ষতা এফং প্রস্কক্ষর্ া়ো) 

• নাই ভস্কঞ্জর 

 ূে: PIB  
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AIM, নীস্কত আয়োে, এফং USAID 'SAMRIDH' উযদযাযেয অধীযন ভয াতা  যর 

 

ক ন ংফাদ স্কযযানাযভ? 

• অির ইনযবন স্কভন(AIM), নীস্কত আয়োে, এফং U.S. Agency for International Development (USAID) 

Sustainable Access to Markets and Resources for Innovative Delivery of Healthcare (SAMRIDH) 

উযদযাযেয অধীযন এ স্কি নতুন অংীদাস্কযত্ব কঘালর্া  যযযে। 

ভূর য়েন্টভূ 

• এই অংীদাস্কযযত্বয পযর স্কি়োয-2 এফং স্কি়োয-3 য এফং োভীর্  উজাস্কত অঞ্চযর দুফণর জনযোষ্ঠীয জনয াশ্র়েী 

ভূযরযয এফং ভানম্পন্ন স্বাস্থযযফায অযাযে উন্নত যফ।  

• এস্কি দুফণর জনংখযায  াযে কৌঁোযনায জনয SAMRIDH এয প্রযর্ষ্টাগুস্করয  ফাস্কডয়ে তুরযফ, উদ্ভাফন এফং উযদযাক্তাযদয 

ভযধয AIM এয দক্ষতায   াযজ রাোযফ।  

• 2020 াযর, USAID, IPE কলাফার, এফং বাযত য ায, এ াযডস্কভ়ো এফং কফয াযী খাযতয কস্ট যাল্ডাযযা ফাজায-

স্কবস্কি  স্বাস্থয ভাধান গুস্কর ততস্কয এফং দ্রুত কির  যায জনয ফাস্কর্স্কজয  ভূরধযনয াযে জনাধাযযর্য এফং জনস্কত য 

তস্কফরয  এ স্কেত  যায জনয উদ্ভাফনী SAMRIDH স্কভস্কশ্রত আস্কেণ  ুস্কফধা ততস্কয  যযযে।  

ূে: Newsonair 

গুরুত্বূর্ণ খফয: যাজয 

স্কয়োনা ধভণী়ে রূান্তযযয কফআইনী রূান্তয প্রস্কতযযাধ স্কফর, 2022 

 

ক ন ংফাদ স্কযযানাযভ? 

• স্কয়োনা ভস্কন্ত্রবা Haryana Prevention of Unlawful Conversion of Religious Bill, 2022-এয খডা অনুযভাদন 

 যযযে। 
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ভূর য়েন্টভূ 

• এয রক্ষয র বুর উস্থানা, ফরপ্রয়োে, অযমৌস্কক্ত  প্রবাফ, জফযদস্কস্ত, প্রযরাবন ফা ক ান প্রতাযর্াভূর  উায়ে ফা 

স্কফফা ফা স্কফফাযয ভাধযযভ প্রবাস্কফত য়ে ধভণী়ে রূান্তযগুস্কর স্কনস্কলি  যা । 

খডা স্কফযরয স্কফধানভূ: 

• স্কফরস্কিযত নাফার , ভস্করা, তপস্কস্কর জাস্কত এফং তপস্কস্কর উজাস্কতযদয কক্ষযে এই জাতী়ে রূান্তযযয জনয আয কফস্ক 

াস্কস্তয স্কফধান  যা য়েযে।  

• এ  ধভণ কেয  অনয ধযভণ রূান্তস্কযত প্রযতয  ফযস্কক্ত স্কনধণাস্কযত  তৃণযক্ষয  াযে এ স্কি কঘালর্া জভা কদযফ কম, কম রূান্তযযয 

ভাধযযভ প্রবাস্কফত য়েযে তা বুর উস্থানা, ফর প্রয়োযেয ভাধযযভ, হুভস্ক য অধীযন, অযমৌস্কক্ত  প্রবাফ, জফযদস্কস্ত, প্রযরাবন 

ফা ক ান প্রতাযর্াভূর  উায়ে ফা স্কফফাযয ভাধযযভ ফা স্কফফাযয জনয ন়ে এফং এই ধযযনয  তৃণক্ষ এই ধযযনয কক্ষযে 

এ স্কি তদন্ত  যযফ।  

• এোডা, এস্কি স্কফফায  ফাস্কতর  যা এফং অ ামণ য কঘালর্া  যায ফযফস্থা  যয, মা ধভণ কোন  কয ম্পন্ন  যা 

য়েস্কের। 

বাযযত ধভণান্ত যর্ স্কফযযাধী আইন: 

• াংস্কফধাস্কন  স্কফধান: অনুযচ্ছদ 25 এয অধীযন বাযতী়ে ংস্কফধান ধভণ প্র া, প্রর্ায এফং অনুীরন  যায স্বাধীনতা স্কনস্কিত 

 যয এফং াফস্কর  অডণায, তনস্কত তা এফং স্বাযস্থযয াযযক্ষ ভস্ত ধভণী়ে স্কফবােগুস্করয  ধযভণয স্কফলক়ে তাযদয স্কনজস্ব 

স্কফল়েগুস্কর স্কযর্ারনা  যায অনুভস্কত কদ়ে। 

• স্কফদযভান আইন: ধভণী়ে রূান্তযয  ীভাফি ফা স্কন়েন্ত্রর্  যায জনয ক ান ক ন্দ্রী়ে আইন কনই। 

িষ্টফয: গুজযাি,  র্ণাি , স্কভার্র প্রযদ, অরুর্ার্র প্রযদ, েিীেঢ়,  াডখণ্ড, ভধযপ্রযদ, স্কডা, উিযাখণ্ড এফং উিযপ্রযদযয 

ভযতা অনযানয যাজযগুস্কর ধভণী়ে রূান্তয স্কনস্কলি  যায জনয আইন া  যযযে। 

ূে: The Hindu 

গুরুত্বূর্ণ খফয: অযায়েন্টযভন্ট 

যস্কফ স্কভিার বাযযতয অেণশুনযতা  কদউস্কর়ো কফাযডণয কর়্োযাণন স্কাযফ দাস্ক়েত্ব ের্  যযযেন 

 

ক ন ংফাদ স্কযযানাযভ? 
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• যস্কফ স্কভির ইনরযবস্কন্স অযান্ড কদউস্কর়ো কফাডণ অপ ইস্কন্ড়োয (IBBI) কর়্োযাণন স্কাযফ দাস্ক়েত্ব ের্  যযযেন। 

ভূর য়েন্টভূ 

• যস্কফ স্কভির স্কফায  যাডাযযয 1986 ফযাযর্য ইস্কন্ড়োন অযাডস্কভস্কনযস্ট্রস্কিব াস্কবণ (IAS) অস্কপায। 

• IBBIকত কর়্োযাণন স্কযযফ কমােদাকনয আযে, স্কতস্কন মুফ  ক্রীডা ভন্ত্রর্ারয়েয ক্রীডা স্কফবাযেয স্কর্যফয দ কেয  অফয 

ের্  যযযেন।  

Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI):  

• এস্কি কদউস্কর়ো প্রস্কক্র়ো এফং বাযযত কদউস্কর়ো কাদায ংস্থা (IPA), ইনরযবস্কন্স প্রযপনার (আইস্ক) এফং 

ইনপযযভন ইউস্কিস্করস্কি (IP) এয ভযতা ংস্থাগুস্করয তত্ত্বাফধান  যায জনয স্কন়েন্ত্র ।  

• এস্কি 1রা অযক্টাফয 2016 াযর প্রস্কতস্কষ্ঠত য়েস্কের এফং ইনরযবস্কন্স  কদউস্কর়ো ক াযডয ভাধযযভ ংস্কফস্কধফি ক্ষভতা কদ়ো 

য়েস্কের, মা 5কভ 2016 াযর করা বা়ে া য়েস্কের। 

ূে: PIB 

গুরুত্বূর্ণ খফয: ুযিায  ম্মাননা 

়োল্ডণ ফু  অপ কয ডণ  তৃণ  অির িাযনরয  আনুষ্ঠাস্কন বাযফ '10,000 পুযিয উযয দীঘণতভ াইয়ে 

িাযনর' স্কযযফ স্বী ৃস্কত কদ়ো য়েযে। 

 

ক ন ংফাদ স্কযযানাযভ? 

• 2022 াযরয 09 কপব্রু়োস্কয ন়োস্কদস্কিযত এ  মুোন্ত াযী অনুষ্ঠাযন অির িাযনরয  ়োল্ডণ ফু  অপ কয ডণ 

আনুষ্ঠাস্কন বাযফ '10,000 পুযিয উযয স্কফযশ্বয দীঘণতভ াইয়ে িাযনর' স্কাযফ প্রতযস্ক়েত  যযযে।  

ভূর য়েন্টভূ 

• ফডণায কযাড অেণানাইযজযনয (DGBR) ভাস্কযর্ার  করপযিনযান্ট কজনাযযর যাজীফ কর্ৌধুযী ভানাস্করয  রাহুর-স্কিস্কত 

উতয ায াযে ংমুক্ত  যয এই ইস্কঞ্জস্কন়োস্কযং স্কফস্ম়ে স্কনভণাযর্ ফডণায কযাড অেণানাইযজন (BRO) এয অাধাযর্ 

 ৃস্কতযত্বয জনয এই ুযষ্কায কয়েযেন।  
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• ়োল্ডণ ফু  অপ কয ডণ UK, এভন এ স্কি ংস্থা মা খাাঁস্কি ংাযেয াযে স্কফশ্বজুযড অাধাযর্ কয ডণগুস্কর  যািারে এফং 

মার্াই  যয। 

অির িাযনর ম্পয ণ: 

• 03 অযক্টাফয, 2020 তাস্কযযখ প্রধানভন্ত্রী শ্রী নযযন্দ্র কভাদী অির িাযনর জাস্কতয উযেয উৎেণ  যযস্কেযরন।  

• 'কযাতাং া'-এয নীযর্ 9.02 স্ক যরাস্কভিায দীঘণ অির িাযনরস্কি ভানাস্কর-কর াইয়েযত অতযন্ত  স্কঠন বূখযণ্ড স্কভাস্ক়েত 

তাভাোয র্যাযরস্কঞ্জং স্কযস্কস্থস্কতযত স্কনস্কভণত য়েস্কের।  

• এই ুডঙ্গস্কি স্কনভণাযর্য পযর ভানাস্কর - াযরু্ কযাযডয দূযত্ব 46 স্ক যরাস্কভিায এফং ভ্রভযর্য ভ়ে র্ায কেয  াাঁর্ ঘন্টা হ্রা 

কয়েযে, ভানাস্কর - কর অযক্ষ ভস্ত আফা়োয ংযমাে যফযা  যযযে। 

ূে: PIB 

অিায 2022-এ কযা ড ুযভযন্টস্কয স্কপর্াযযয জনয ভযনানীত বাযযতয 'যাইস্কিং উইে পা়োয' 

 

ক ন ংফাদ স্কযযানাযভ?  

• বাযতী়ে ড ুযভযন্টস্কয "যাইস্কিং উইে পা়োয" এ াযডস্কভ ুযিাযযয 94তভ ংিযযর্ কযা ড ুযভযন্টস্কয স্কপর্ায স্কফবাযে 

ভযনানীত য়েযে। 

ভূর য়েন্টভূ 

• এই প্রেভ ক ান বাযতী়ে তেযস্কর্ে অযা াযডস্কভ অযা়োযডণয জনয ভযনানীত র।  

• স্কযনু্ট েভা  ুস্কস্মতা কঘাল স্কযর্াস্করত 'যাইস্কিং উইে পা়োয'-এ দস্করত ভস্করাযদয দ্বাযা স্কযর্াস্করত বাযযতয এ ভাে 

ংফাদে খফয রাাস্কয়োয উত্থানয  তুযর ধযা য়েযে। 

• এই র্রস্কিেস্কি স্কনবণী  দস্করত ভস্করা াংফাস্কদ যদয ম্পয ণ, মাযা স্কক্তারী ়োয অেণ  ী তা ুনযা়ে ংজ্ঞাস্ক়েত  যযে, 

স্কফশুি আধুস্কন  বাযতী়ে ভস্করায েল্প। 

• 2022 াযরয 27 ভার্ণ এই ুযিায স্কফতযর্ী অনুষ্ঠান অনুস্কষ্ঠত ়োয  ো যয়েযে। 

এ াযডস্কভ ুযিায ম্পয ণ: 

• এ াযডস্কভ ুযিায, মা অিায নাযভ স্কযস্কর্ত, র্রস্কিে স্কযল্প তস্কল্প  এফং প্রমুস্কক্তেত কমােযতায জনয ুযিৃত  যয।  
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• এ াযডস্কভ অফ কভান স্ক র্ায আিণ অযান্ড ায়েযন্স (AMPAS)  তৃণ  প্রস্কত ফেয এস্কি কদ়ো ়ে, এই ুযষ্কাযগুস্কর 

স্কযনভাস্কি   ৃস্কতযত্বয কক্ষযে কশ্রষ্ঠযত্বয এ স্কি আন্তজণাস্কত  স্বী ৃস্কত। 

• 1929 াযরয 16কভ প্রেভ এ াযডস্কভ ুযিায প্রদান অনুস্কষ্ঠত য়েস্কের। 

ূে: The Hindu 

গুরুত্বূর্র্ খফয: কখরাধুরা 

কর 4 কযেম্বয, 2022 এ স্কফশ্ব া াইস্কক্লং ইযবন্ট কাস্ট  যযফ 

 

ক ন ংফাদ স্কযযানাযভ? 

• কর 4 কযেম্বয, 2022-এ বাযযত স্কফশ্ব া াইস্কক্লং ইযবযন্টয প্রেভ যফণাি স্তযযয আয়োজন  যযত র্যরযে।  

• ভূর য়েন্টভূ 

• UCI স্কফশ্ব া এস্করস্কভযনিয ইযবন্টস্কি স্কস্কি ভাউযন্টনফাই  এফং াইস্কক্লং কপডাযযন অপ ইস্কন্ড়ো (CFI) এয যমাস্কেতা়ে 

ইউস্কি রাদাখ ুস্কর দ্বাযা আয়োস্কজত ়ে।  

• এয াযে, কর আফুধাস্কফ, ফাযণযরানা, যাস্কযযয ভযতা স্কফশ্ব-স্কফখযাত াইস্কক্লং ইযবন্ট কবনুযগুস্করয ভযধয ো যফ এফং জাভণাস্কন, 

ফ্রান্স, ুইযডন, ইযদাযনস্ক়ো, ব্রাস্কজর, কফরস্কজ়োভ, তুযি ইতযাস্কদয ভযধয াইস্কক্লং র্াযিণ ো যফ বাযত। 

ূে: Newsonair 

গুরুত্বূর্ণ খফয: গুরুত্বূর্ণ  স্কদফ 

কপব্রু়োযী 10, স্কফশ্ব ডার স্কদফ 

 

ক ন ংফাদ স্কযযানাযভ? 

• ডাযরয গুরুত্ব ম্পয ণ যর্তনতা ফাডাযত প্রস্কত ফেয 10 কপব্রু়োস্কয স্কফশ্ব ডার স্কদফ ারন  যা ়ে। 
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ভূর য়েন্টভূ 

• 2022 াযরয স্কফশ্ব ডার স্কদফযয  স্কেভ যচ্ছ- "Pulses to empower youth in achieveing sustainable agrifood 

systems"। 

ইস্কতা: 

• 2013 াযরয 20 স্কডযম্বয জাস্কতংযঘয াধাযর্ স্কযলযদ 2016 ারয  আন্তজণাস্কত  ডার ফলণ (IYP) স্কযযফ কঘালর্া  যয 

এ স্কি প্রস্তাফ েৃীত ়ে।  

• জাস্কতংযঘয খাদয   ৃস্কল ংস্থায (FAO) কনতৃযত্ব এই ফেয উদমান, কি ই খাদয উৎাদযনয অং স্কাযফ ডাযরয ুস্কষ্ট 

 স্কযযফেত ুস্কফধা ম্পয ণ জনযর্তনতা ফৃস্কি  যযযে। 

• আন্তজণাস্কত  ডার ফাস্কলণ ীয াপযরযয উয স্কবস্কি  যয এফং কি ই উন্ন়েযনয জনয 2030 াযরয এযজন্ডা অজণযনয জনয 

তাযদয ম্ভাফযতায  স্বী ৃস্কত স্কদয়ে, কি ই উন্ন়েন রক্ষযভাো 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13 এফং 15 এয াযে স্কফযল প্রাস্কঙ্গ তা 

, ফুযস্ক না পাযা স্কফশ্ব ডার স্কদফ ারযনয প্রস্তাফ  যযস্কের। 

• 2019 াযর জাস্কতংযঘয াধাযর্ স্কযলদ 10 কপব্রু়োস্কযয  স্কফশ্ব ডার স্কদফ স্কযযফ কঘালর্া  যয।  

• উযিখয, জাস্কতংযঘয াধাযর্ স্কযলদ ম্প্রস্কত এ স্কি প্রস্তাফ ের্  যযযে, মা বাযযতয ৃষ্ঠযাল তা়ে এফং 70 স্কিয কফস্ক 

কদ দ্বাযা ভস্কেণত, ২০২৩ ারয  আন্তজণাস্কত  স্কভযরি ফলণ স্কযযফ কঘালর্া  যযযে। 

ূে: un.org 

 


