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Daily Current Affairs 30th August  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

8 িম ইতিযা ইন্টারন্যাশন্াল MSME স্টার্ণ-আপ এক্সপপা এবং সাতমর্ 2022 চালু করল এলতর্ 
তসন্হা 

ককন্ সংবাদ তশপরান্াপম : 

● 8 িম ইতিযা ইন্টারন্যাশন্াল MSME স্টার্ণ-আপ এক্সপপা এবং সাতমর্ 2022 
আনু্ষ্ঠাতন্কভাপব ন্িুন্ তদতিপি কলফপর্ন্যান্ট গভন্ণর মপন্ার্ তসন্হা চালু করপলন্।

 

মূল তবষযসমূহ: 

● 8ম ইতিযা ইন্টারন্যাশন্াল MSME স্টার্ণ-আপ এক্সপপা এবং সাতমর্ 2022 SME, 
স্টার্ণআপস, বযবসা, তশল্প এবং পতরপষবা সরবরাহকারীপদর ন্িুন্ সম্ভাবন্াগুতল আতবষ্কার 
করপি, কেিা এবং তবপেিাপদর সাপে সংপ াগ স্থাপন্ করপি এবং কফডাপরল, রার্য 
সম্পপকণ িেয তবতন্ময করপি সক্ষম কপর। 

● ভারি কেপক কমার্ রপ্তাতন্র প্রায 45% MSME কসক্টর দ্বারা রপ্তাতন্ করা হয। 
● স্টযািাডণাইপর্শন্, কাপন্তক্টতভতর্ এবং উৎপাদন্শীলিা MSME-গুতলর দীর্ণপমযাদী 

সম্প্রসারপর্র র্ন্য তিন্তর্ মূল উপাদান্। 
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● স্থান্ীয, কর্লা রপ্তাতন্ হাব, GeM কপার্ণাল, এবং কদশীয ও ববতিক মূলয শৃঙ্খপলর বার্ার 
সংপ াগ প্রােতমকভাপব MSME-কক ত্বরাতিি কপর। 

● 2021-2022 অেণবছপর MSME রপ্তাতন্ 54% বৃতি কপপযপছ, ক খাপন্ আমদাতন্কারক-
রপ্তাতন্কারক তন্বন্ধন্ 173% বৃতি কপপযপছ। 

● কদপশর দ্রুিিম েমবর্ণমান্ উদযান্পালপন্র বার্ারগুতলর মপর্য একতর্  বার্ার রপযপছ 
র্মু্ম ও কাশ্মীপর। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয  

ন্ীতি আপযাগ হতরদ্বারপক ভারপির কসরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্লা কর্াষর্া কপরপছ 

ককন্ সংবাদ তশপরান্াপম : 

● উত্তরাখপের পতবত্র শহর হতরদ্বারপক ন্ীতি আপযাগ পাাঁচতর্ পযারাতমর্াপর কসরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী 
কর্লা তহসাপব কর্াষর্া কপরপছ।

 

মূল তবষযসমূহ: 

● হতরদ্বার কর্লা পতরকাঠাপমার তদক কেপক প্রেম স্থান্ কপপযপছ এবং একই সাপে হতরদ্বাপরর 
উন্নযপন্র র্ন্য ন্ীতি আপযাগ  অতিতরক্ত 3 ককাতর্ র্াকা বরাদ্দ কপরপছ। 
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● ন্ীতি আপযাগ  দ্বারা চালু করা উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্লা কপ্রাগ্রামতর্ পাাঁচতর্ মূল পযারাতমর্াপরর 
তভতত্তপি কর্লার কমণক্ষমিা মূলযাযন্ কপর,  ার মপর্য রপযপছ- 

1. স্বাস্থয এবং পুতি (30%) 
2. তশক্ষা (30%) 
3. কৃতষ ও র্ল সম্পদ (20%) 
4. আতেণক অন্তভুণতক্ত এবং দক্ষিা উন্নযন্ (10%) 
5. অবকাঠাপমা (10%) 
● 2018 সাপল ন্ীতি আপযাপগর উচ্চাতভলাষী কর্লা কমণসূতচ চালু করা হপযতছল। 
● উচ্চাতভলাষী কর্লা কমণসূতচর লক্ষয হল সম্ভাবয কর্লাগুতল তচতিি করা  া আেণ-সামাতর্ক 

উন্নযপন্র মার্যপম মপডল ব্লপক তবকতশি হপি পাপর। 
● উচ্চাতভলাষী কর্লা কমণসূতচর অর্ীপন্, ককন্দ্রীয সরকার তচতিি কর্লাগুতলর আেণ-সামাতর্ক 

অবস্থার উন্নতি করপি এবং অন্তভুণতক্তমূলক এবং সামতগ্রক উন্নযন্ তন্তিি করপি 
প্রপযার্ন্ীয পদপক্ষপ কন্য। 

● উচ্চাতভলাষী কর্লা কমণসূতচর র্ন্য প্রােতমকভাপব কমার্ 117তর্ কর্লাপক উচ্চাকাঙ্খী কর্লা 
কমণসূতচর (ADP) অংশ হওযার র্ন্য তন্বণাতচি করা হপযতছল,  ার উন্নযন্ এবং কমণক্ষমিা 
প্রতি মাপস কর্লা প্রশাসকপদর পাঠাপন্া তরপপাপর্ণর মার্যপম ন্ীতি আপযাগ দ্বারা মূলযাযন্ 
করা হয। 

সূত্র: Indian Express 

স্বচ্ছ সাগর, সুরতক্ষি সাগর অতভ ান্ 

ককন্ সংবাদ তশপরান্াপম : 

● স্বচ্ছ সাগর,সুরতক্ষি সাগর কমণসূতচর অংশ তহপসপব, ভূ তবজ্ঞান্ মন্ত্রর্ালয 75 তদপন্র মপর্য 
কদশবযাপী 75তর্ বসকি পতরষ্কার করার র্ন্য একতর্ উপকূলীয পতরচ্ছন্নিা অতভ ান্ শুরু 
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কপরপছ।

 

মূল তবষযসমূহ: 

● তবপির প্রেম এবং দীর্ণপমযাদী উপকূলীয পতরচ্ছন্নিা উপদযাগ, স্বচ্ছ সাগর, সুরতক্ষি সাগর 
অতভ ান্ সবণাতর্ক অংশগ্রহর্কারীপদর আকৃি কপরপছ। 

● প্লাতস্টপকর বযবহার কীভাপব সামুতিক র্ীবন্পক হিযা করপছ কস সম্পপকণ সপচিন্িা বৃতির 
র্ন্য, স্বচ্ছ সাগর, সুরতক্ষি সাগর অতভ ান্ মানু্পষর আচরপর্ বযাপক পতরবিণন্ আন্পি 
চায। 

● সরকার স্বচ্ছ সাগর, সুরতক্ষি সাগর কমণসূতচর সপচিন্িা বাডাপি এবং বসকি পতরচ্ছন্নিা 
কা ণেপম কস্বচ্ছায অংশগ্রহপর্র র্ন্য সার্ারর্ র্ন্গর্পক সাইন্ আপ করপি "ইপকা 
তমত্রম" ন্াপম একতর্ কমাবাইল অযাতপ্লপকশন্ চালু কপরপছ। 

● উপদযাগতর্  2022 সাপলর 17ই কসপেম্বর কশষ হপব,  া "আন্তর্ণাতিক উপকূল পতরচ্ছন্নিা 
তদবস" ন্াপমও পতরতচি। 

● আন্তর্ণাতিক উপকূল পতরচ্ছন্নিা তদবস প্রতি বছর কসপেম্বপরর িৃিীয শতন্বার সারা তবপি 
পাতলি হয। 
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● আন্তর্ণাতিক উপকূল পতরচ্ছন্নিা তদবপসর লক্ষয হল সমুি এবং বসকপি আবর্ণন্া র্মার 
প্রভাব সম্পপকণ র্ন্সপচিন্িা বৃতি করা। 

সূত্র: PIB 

তশক্ষা মন্ত্রক স্মার্ণ ইতিযা হযাকােন্-2022 এর আপযার্ন্ করল 

ককন্ সংবাদ তশপরান্াপম : 

● তশক্ষা মন্ত্রক স্মার্ণ ইতিযা হযাকােন্-2022 এর আপযার্ন্ করল।

 

Key Points: 

● স্মার্ণ ইতিযা হযাকােন্ (SIH) হাডণওযযার এবং স্মার্ণ ইতিযা হযাকােন্ (SIH) সফর্ওযযার 
হল স্মার্ণ ইতিযা হযাকােপন্র দুতর্ সংস্করর্  া এই বছর অনু্তষ্ঠি হপচ্ছ। 

● হাডণওযযার এবং সফ্টওযযাপরর র্ন্য স্মার্ণ ইতিযা হযাকােপন্র গ্রযাি ফাইন্াল এই বছর 
 োেপম 25-29 আগস্ট এবং 25-26 আগপস্টর র্ন্য তন্র্ণাতরি তছল। 

● উপদ্বার্ন্ী স্মার্ণ ইতিযা হযাকােন্ (SIH) 2017 সাপল হপযতছল। 
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● মান্বসম্পদ উন্নযন্ মন্ত্রন্ালয (MHRD) উদ্ভাবন্ তবভাগ বযবসা, কবসরকারী সংস্থা এবং 
সরকারী সংস্থাগুতলর দ্বারা উদূ্ভি সমসযাগুতলর সমার্াপন্ তশক্ষােণীপদর সহাযিা করার লপক্ষয 
বাতষণক স্মার্ণ ইতিযা হযাকােপন্র আপযার্ন্ কপর। 

●  একতর্ উদ্ভাবন্ী মান্তসকিা এবং সংসৃ্কতি গ্রহপর্  ুবকপদর উৎসাতহি করার প্রযাপস 
MoE স্মার্ণ ইতিযা হযাকােন্-রু্তন্যরও চালু করা হপযপছ। 

● স্মার্ণ ইতিযা হযাকােপন্র লক্ষয হল কদপশর ছাত্রপদরপক একতর্ কফারাম কদওযা  াপি, 
ক খাপন্ আমরা প্রতিতদন্ সমু্মখীন্ হই সবপচপয গুরুত্বপূর্ণ সমসযাগুতলপক কমাকাপবলা 
করপি। প্রেম চারতর্ প্রতিপ াতগিা — 2017 সাপল স্মার্ণ ইতিযা হযাকােন্, 2018 সাপল 
স্মার্ণ ইতিযা হযাকােন্, 2019 সাপল স্মার্ণ ইতিযা হযাকােন্ এবং 2020 সাপল স্মার্ণ ইতিযা 
হযাকােন্—ভারপির িরুর্পদর, তবপশষ কপর ইতিতন্যাতরং ছাত্রপদর উজ্জীতবি করপি খুবই 
কা ণকর তছল। 

সূত্র: Economic Times 

ভারপির প্রেম ভূতমকম্প সৃ্মতিপসৌর্ উৎসগণ করপলন্ প্রর্ান্মন্ত্রী ন্পরন্দ্র কমাতদ 

ককন্ সংবাদ তশপরান্াপম : 
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● ভারপির প্রেম ভূতমকম্প স্মারক, সৃ্মতি ভযান্তর্ গুর্রাপর্র ভুপর্ প্রর্ান্মন্ত্রী ন্পরন্দ্র কমাতদ 
র্াতির উপদ্দপশ উৎসগণ করপলন্।

 

মূল তবষযসমূহ: 

● সৃ্মতি ভযান্ একতর্ অন্ন্য সৃ্মতিস্তম্ভ ক খাপন্ 2001 সাপলর র্ানু্যাতরপি এখাপন্ তবধ্বংসী 
ভূতমকপম্প প্রার্ হাতরপযপছ এমন্ 12 হার্াপররও কবতশ কলাপকর ন্াম সহ একতর্ তবশাল 
সৃ্মতিপসৌর্ও তন্তমণি হপযপছ। 

● সৃ্মতি ভযাপন্ ভূতমকপম্পর তসমুপলর্র দশণকপদর ভূতমকপম্পর কম্পপন্র অতভজ্ঞিার মপিা 
বাস্তব অতভজ্ঞিা প্রদান্ করপব। 

● সৃ্মতি ভযান্ ভূর্ শহপরর কাপছ ভুতর্ও পাহাপড 470 একর রু্পড তবসৃ্তি একতর্ সৃ্মতিস্তম্ভ। 
● সৃ্মতি ভযান্ তমউতর্যাম 2001 সাপলর ভূতমকপম্পর পপর গুর্রাপর্র ভূ-সংস্থান্, পুন্গণঠপন্র 

উপদযাগ এবং সাফপলযর গল্প প্রদশণন্ কপর এবং তবতভন্ন র্রপন্র দুপ ণাগ এবং ক পকাপন্া 
র্রপন্র দুপ ণাপগর র্ন্য ভতবষযি প্রস্তুতি সম্পপকণ অবতহি কপর। 

● 5D তসমুপলর্পরর সাহাপ য ভূতমকপম্পর অতভজ্ঞিা পুন্রায বিতর করপি সৃ্মতি ওযাপন্ 
একতর্ ব্লকও বিতর করা হপযপছ। 
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● এই প্রকপল্পর প্রর্ান্ আকষণর্গুতলর মপর্য একতর্ হল তবপশষ তেপযর্ার ক খাপন্ দশণন্ােণীরা 
কম্পন্ এবং শব্দ প্রভাপবর মার্যপম ভূতমকম্প অনু্ভব করপি পারপবন্ । 

সূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

কপন্ৌর্পক প ণর্ন্ ককন্দ্র তহপসপব গপড িুলপব উত্তর প্রপদশ সরকার 

ককন্ সংবাদ তশপরান্াপম : 

● উত্তরপ্রপদশ সরকার কপন্ৌর্পক প ণর্ন্ ককন্দ্র তহপসপব গপড িুলপব। 

 

মূল তবষযসমূহ: 

● ভারপির সুগতন্ধ তশপল্পর গুরুপত্বর ওপর কর্ার তদপি উত্তরপ্রপদশ সরকার এই তসিান্ত 
তন্পযপছ। 

● এর অর্ীপন্, উত্তরপ্রপদশ সরকার তডপসম্বপর কপন্ৌপর্ একতর্ আন্তর্ণাতিক সুগতন্ধ কমলার 
আপযার্ন্ করার তসিান্ত তন্পযপছ। 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 

● এই প্রকপল্পর অর্ীপন্, পারতফউম পাপকণর প্রেম র্াপতর্ 15ই ন্পভম্বর, 2022 এর মপর্য 
সম্পন্ন হপব,  া কর্লায প্রতিতষ্ঠি হপচ্ছ। 

● উত্তর প্রপদশ সরকার দ্বারা সংগতঠি, এই উপদযাপগর লক্ষয হল সুগতন্ধ বযবসা 250 ককাতর্ 
র্াকা কেপক 25,000 ককাতর্ র্াকায উন্নীি করা। 

● এই প্রকপল্পর অর্ীপন্, রার্য সরকাপরর পক্ষ কেপক কর্াষর্া করা হপযপছ ক  ককান্ও 
বযবসাযী সুগতন্ধ সংোন্ত কমলায অংশ তন্পল পতরবহন্ এবং  ািাযাপির খরচ সরকার 
বহন্ করপব। 

● এই প্রকপল্পর অর্ীপন্, রার্য সরকার বযবসাযীপদর পর্য তবকাপশর সুতবর্া, পরীক্ষা, 
শংসাপত্র, তবপর্ন্, ব্র্যাতিং এবং পযাপকতর্ং সহ তবতভন্ন সুতবর্া প্রদান্ করপব। 

● প্রকল্পতর্ কসন্ট্রাল ইন্তস্টতর্উর্ অফ কমতডতসন্াল অযাি অযাপরামযাতর্ক প্লযান্টস (CIMAP) 
ককও অন্তভুণক্ত করপব,  ার লক্ষয সরকার দ্বারা ভারপি সুগতন্ধ উৎপাদন্ প্রচার করা। 

সূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: কখলারু্লা 

র্ািীয েীডা তদবপস 'তমর্ দয চযাতম্পযন্ প্রপর্ক্ট'-এর আপযার্ন্ করপব েীডা মন্ত্রক 

ককন্ সংবাদ তশপরান্াপম : 

● র্ািীয েীডা তদবপস, "তমর্ দয চযাতম্পযন্ প্রপর্ক্ট" কদপশর 26 তর্ সু্কপল  ুব তবষযক ও 
েীডা মন্ত্রক আপযাতর্ি হপব। 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 

 

মূল তবষযসমূহ: 

● কমন্ওপযলে কগমস এবং তবি চযাতম্পযন্তশপপর স্বর্ণপদক তবর্যী তন্খাি র্াতরন্, 
পযারাতলতম্পক পদক তবর্যী ভাবন্া পযাপর্ল এবং কর্াতকও অতলতম্পক পদক তবর্যী 
মন্প্রীি তসং তমর্ দয চযাতম্পযন্ প্রকপল্প অংশগ্রহর্কারী কপযকর্ন্ তবখযাি েীডাতবদ। 

● উদ্ভাবন্ী সু্কল পতরদশণন্ কপ্রাগ্রাম "তমর্ দয চযাতম্পযন্ প্রপর্ক্ট" 2021 সাপলর তডপসম্বপর 
অতলতম্পক স্বর্ণপদক তবর্যী ন্ীরর্ কচাপডা চালু কপরতছপলন্। 

● চযাতম্পযন্ অযােপলপর্র লক্ষয সু্কপলর বাচ্চাপদর িাপদর অতভজ্ঞিা, র্ীবপন্র পাঠ এবং 
খাদযিাতলকা সংোন্ত পরামশণ কশযার করার মার্যপম িাপদর সামতগ্রক অনু্পপ্ররর্ামূলক 
উৎসাহ কদওযা। 

● কপার্ণস অেতরতর্ অফ ইতিযা এই বছর তফর্ ইতিযা কপ্রাগ্রাপমর অংশ তহসাপব "Sports 
as an enabler for an inclusive and fit society" তেপমর অর্ীপন্ র্ািীয েীডা 
তদবপসরও আপযার্ন্ করপব৷ 
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●  ুব তবষযক ও েীডা মন্ত্রী শ্রী অনু্রাগ ঠাকুর এবং  ুব তবষযক ও েীডা প্রতিমন্ত্রী শ্রী 
তন্সীে প্রামাতর্ক। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ বই 

প্রখযাি নৃ্িযতশল্পী মতিকা সারাভাই িার সৃ্মতিকো 'Free Fall' প্রকাশ কপর কলতখকা হপয 
উপঠপছন্  

ককন্ সংবাদ তশপরান্াপম : 

● "Free Fall: My Experiments with Living," প্রখযাি শাস্ত্রীয নৃ্িযতশল্পী এবং 
অযাতক্টতভস্ট মতিকা সারাভাইপযর একতর্ আসন্ন স্ব-সহাযক সৃ্মতিকো, এখন্ উপলব্ধ। 

 

মূল তবষযসমূহ: 
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● মতিকা সারাভাইপযর বই 'Free Fall' প্রকাশ করপি চপলপছ তপতকং র্াইগার। 

● 'Free Fall' হল "আপন্ার র্ন্য কার্ কপর এমন্ একতর্ র্ীবন্র্ারা বিতর করা" এবং 
"তন্পর্র সাপে, আপন্ার শরীপরর সাপে িাল তমতলপয চলা" সম্পপকণ একতর্ বই। 

● আপতন্ 'Free Fall' পডার মার্যপম আপন্ার উপ ুক্ত র্ীবন্র্ারা খুাঁপর্ কপপি পাপরন্,  া 
আপন্াপক কশখায তকভাপব আপন্ার শরীর এবং তন্পর্র সাপে সুসংগি হপি হয। 

● মতিকা একর্ন্ দক্ষ কুতচপুতড এবং ভরিন্ার্যম নৃ্িযতশল্পী। তিতন্ তবখযাি ভারিীয শাস্ত্রীয 
নৃ্িযতশল্পী মৃর্াতলন্ী সারাভাই এবং তবতশি মহাকাশ তবজ্ঞান্ী তবেম সারাভাইপযর কন্যা। 

● মতিকা সারাভাই তশল্পপক কাপর্ লাতগপয সমার্ পতরবিণপন্ দক্ষ হপয উপঠপছন্। 

● তপর্ার ব্রুপকর মহাভারি ন্ার্পক,  ার উপর তভতত্ত কপর তসপন্মাতর্ বিতর হপযতছল, মতিকা 
সারাভাই কিৌপদীর চতরপত্র অতভন্য কপরতছপলন্। 

● দপণন্া একাপডতম অফ আর্ণসও পতরচালন্া কপরপছন্ মতিকা সারাভাই (আহপমদাবাদ)। 

সূত্র: Livemint 
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