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Daily Current Affairs 6th September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক  

দুবাই ‘প্রথম হ াতমওপযাতথ আন্তর্ণাতিক স্বাস্থ্য সম্মেলন’-এর আম্ম ার্ন করল 

হকন সংবাম্মদ: 

● প্রথম হ াতমওপযাতথ আন্তর্ণাতিক স্বাস্থ্য সম্মেলম্মনর আম্ম ার্ন করল দুবাই।

 

মূল তবষ সমূ : 

● দুবাই-এ আম্ম াতর্ি প্রথম হ াতমওপযাতথ ইন্টারনযাশনাল হ লথ সাতমম্মের লক্ষ্য 
হ াতমওপযাতথক পদ্ধতি, ওষুধ এবং অনুশীলম্মনর তশক্ষ্া হদও া এবং প্রচার করা। 

● সাতমম্মের আম্ম ার্ন কম্মরম্মে বাম্মনণে হ াতমওপযাতথ প্রাইম্মেে তলতমম্মেড নাম্মম একতে হকাম্পাতন 
যারা হ াতমওপযাতথক ডাইতলউশন, মাদার তেংচার, হলা ার তিচুম্মরশন েযাবম্মলে, ড্রপস, তসরাপ, 
তিনম্মক ার, চুম্মলর যত্ন এবং অনযানয হ াতমওপযাতথক প্রতিকার স  অননয ওষুধ তনম্ম  কার্ 
কম্মর। 
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● হ াতমওপযাতথ হয হকাম্মনা হরাগ বা হরাম্মগর তচতকৎসার র্নয সবম্মচম্ম  বড় হকৌশলগুতলর মম্মধয 
একতে কারর্ এর হনতিবাচক প্রোব অনযম্মদর িুলনা  খুবই কম। 

● প্রথম হলাবাল হ াতমওপযাতথ হ লথ সাতমম্মে োরি ও তবম্মের বহু সংখযক শীষণ তচতকৎসক 
অংশগ্র র্ কম্মরন। 

● 2030 সাল নাগাদ, প্রথম হলাবাল হ াতমওপযাতথ স্বাস্থ্য সাতমম্মে আম্মলাতচি ত সাম্মব, র্লবা ু 
পতরবিণম্মনর কারম্মর্ স্বাস্থ্য তশল্পম্মক বেম্মর 200 হথম্মক 400 হকাতে োকা খরচ করম্মি  ম্মব 
বম্মল অনুমান করা  ম্ম ম্মে। 

● হ াতমওপযাতথক ওষুধ বযবস্থ্াম্মক এতগম্ম  তনম্ম  হযম্মি  োরি সরকার আরও অম্মনক পতরকল্পনা 
শুরু কম্মরম্মে। 

● দুবাইম্মি অনুতিি প্রথম হ াতমওপযাতথ ইন্টারনযাশনাল হ লথ সাতমম্মে পতরম্মবশ, বন ও র্লবা ু 
পতরবিণন প্রতিমন্ত্রী অতেনী কুমার হচৌম্মব এই ববঠম্মক বক্তবয রাম্মখন এবং এম্মি উপতস্থ্ি 
তেম্মলন সংসদ সদসয মম্মনার্ তিও াতর, প্রাক্তন োরিী  তিম্মকে দম্মলর অতধনা ক হমা ােদ 
আর্ ারউতিন, প্রাক্তন োরিী  তিম্মকোর শ্রীশান। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািী   

আ ুম্মবণম্মদ উদ্ভাবনী গম্মবষর্াম্মক সমথণন করার র্নয CCRAS 'SPARK' হপ্রাগ্রাম 

হকন সংবাম্মদ: 

● হসন্ট্রাল কাউতিল ফর তরসাচণ ইন আ ুম্মবণতদক সাম্ম ম্মিস (CCRAS) SPARK নাম্মম , একতে 
অতেনব প্রকল্প চালু কম্মরম্মে, যা োরম্মির উতিি এবং উজ্জ্বল মতিম্মের গম্মবষর্া প্রম্মচষ্টাম্মক 
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স া িা করম্মব।

 

মূল তবষ সমূ : 

● হসন্ট্রাল কাউতিল ফর তরসাচণ ইন আ ুম্মবণতদক সাম্ম ম্মিস তশক্ষ্াথণীম্মদর মনন তবকাম্মশ 
স া িা করার র্নয এবং এমন একতে পতরম্মবশম্মক এতগম্ম  তনম্ম  যাও ার র্নয SPARK  
হপ্রাগ্রাম বিতর কম্মরম্মে যা ববজ্ঞাতনক গম্মবষর্াম্মক মূলয হদ  যা প্রমার্ দ্বারা সমতথণি। 

● তশক্ষ্াথণীরা গম্মবষর্া দক্ষ্িা অর্ণন করম্মব এবং িাম্মদর গম্মবষর্া ধারর্াগুতল SPARK  
হপ্রাগ্রাম দ্বারা সমতথণি  ম্মব। 

● সমি োরিী  আ ুম্মবণদ কম্মলম্মর্ েতিণ  ও া িরুর্ তশক্ষ্াথণীম্মদর গম্মবষর্া ধারর্াগুতলম্মক 
সমথণন করা SPARK হপ্রাগ্রাম্মমর মূল লক্ষ্য। 

● SPARK হপ্রাগ্রাম্মমর আম্মবদন প্রতি া অনলাইম্মন পতরচাতলি  ম্মব। 
● তনবণাতচি তশক্ষ্াথণীরা SPARK  উম্মদযাম্মগর অধীম্মন এই বৃতির মাধযম্মম 50,000 োকা আতথণক 

স া িা পাম্মবন। 
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● এই হপ্রাগ্রাম অনুসাম্মর, হসন্ট্রাল কাউতিল ফর তরসাচণ ইন আ ুম্মবণতদক সাম্ম ম্মিস IITs, 
ICMR, ICAR, JNU, BHU এবং AIIMS-এর মম্মিা তবতশষ্ট একাম্মডতমক গম্মবষর্া 
প্রতিিানগুতলর সাম্মথ আ ুম্মবণদ এবং সম্পতকণি তবজ্ঞাম্মনর হক্ষ্ম্মত্র সফল অংশীদাতরত্ব গম্মড় 
িুলম্মি চা । 

সূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

উির প্রম্মদশ: েরম্মিৌল রাম্মর্যর প্রথম গ্রাম  ম্ম  উম্মঠম্মে হযখাম্মন প্রতিতে বাতড়ম্মি  RO র্ম্মলর 
সুতবধা রম্ম ম্মে 

হকন সংবাম্মদ: 

● েরম্মিৌল উিরপ্রম্মদম্মশর প্রথম গ্রাম ত সাম্মব তনম্মর্ম্মক আলাদা কম্মরম্মে হযখাম্মন  প্রতিতে 
বাতড়ম্মি RO র্ল সরবরা  করা    ।

 

মূল তবষ সমূ : 

● প্রা  7,000 র্নসংখযা তবতশষ্ট হবম্মরতলর তবতথতর চানপুর ব্লম্মকর প্রতিতে পতরবাম্মর পতরোর 
এবং র্ীবারু্মুক্ত RO র্ম্মলর অযাম্মেস রম্ম ম্মে৷ এখাম্মনই েরম্মিৌল অবতস্থ্ি। 
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● আদশণ গ্রাম পঞ্চাম্ম ি হপ্রাগ্রাম RO ইনস্টল কম্মরম্মে যাম্মি গ্রাম্মম তবশুদ্ধ পানী  র্ম্মলর 
অযাম্মেস পাও া যা । 

● এই পতরকল্পনার অংশ ত সাম্মব ইতিমম্মধযই গ্রাম্মম চারতে RO প্ল্যান্ট স্থ্াপন করা  ম্ম ম্মে 
এবং আরও অম্মনকগুতল RO প্ল্যান্ট বিতর করা  ম্মে৷ 

● প্রধান সরবরা  েযাঙ্কগুতল এই হপ্রাগ্রাম্মমর অংশ ত সাম্মব ইনস্টল করা RO প্ল্যাম্মন্টর সাম্মথ 
সংযুক্ত, যা প্রতিতে পতরবারম্মক তবশুদ্ধ র্ল সরবরা  করম্মি স া িা কম্মর। 

● গ্রাম্মম র্লবাত ি অসুস্থ্িা হ্রাস করা এই পতরকল্পনার মূল লক্ষ্য। 
● অতেস্রবর্  ধারর্াতে RO তসম্মস্টম কীোম্মব কার্ কম্মর িা হবাঝা । 
● অতেস্রবর্ নীতি বম্মল হয সমি হনানা র্লম্মক িার্া র্ম্মল রূপান্তর কম্মর , একতে বৃ ির 

পতরমাম্মন তমতষ্ট  র্ল বিতর করার র্নয তেউবতেম্মি তকেুো হবতশ বাত যক চাপ প্রম্ম াগ 
আবশযক । 

● RO তেউম্মব বাত যক চাপ সরবরা  করম্মি, একতে ববদুযতিক হমাের এবং পাম্প বযব ার 
করা   । 

সূত্র: Business Standard 

হমঘালম্ম র মুখযমন্ত্রী কনরাড হক সাংমা 'রুরাল বযাকই াডণ তপগতর তিম' চালু করম্মলন 

হকন সংবাম্মদ: 

● হমঘালম্ম র মুখযমন্ত্রী কনরাড হক সাংমা তবতেন্ন গবাতদ পশু চাম্মষর কাযণিম্মমর মাধযম্মম 
কৃষকম্মদর হেকসই র্ীতবকা অর্ণন করম্মি সক্ষ্ম করার র্নয 'রুরাল বযাকই াডণ তপগতর 
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তিম' চালু করম্মলন।

 

মূল তবষ সমূ : 

● রুরাল বযাকই াডণ তপগতর হযার্নার উম্মিশয  ল কৃষকম্মদর আ  সফলোম্মব বৃতদ্ধ এবং 
অথণননতিক সমৃতদ্ধর সুম্মযাগ প্রদান করা। 

● এই প্রকম্মল্পর অধীম্মন সরকার 15.18 হকাতে োকা বরাি কম্মরম্মে, যার অধীম্মন 6000 
পতরবাম্মর চারতে উচ্চ মাম্মনর র্াি তবিরর্ করা  ম্মব। 

● এই কমণসূতচর তদ্বিী  পবণ শুরু করার র্নয সরকার কিৃণক অতিতরক্ত 25 হকাতে োকা 
বরাি করা  ম্মব। 

● শুম্ম াম্মরর মাংম্মসর হক্ষ্ম্মত্র রার্যম্মক স্বতনেণর করার র্নয, সরকার কিৃণক 'হমঘাল  তপগতর 
তমশন' অনযিম বৃ িম শূকর পালন কমণসূতচ বািবা ন করা  ম্ম ম্মে। 

● এই তমশম্মনর অধীম্মন, চতবণযুক্ত এবং শূকর প্রর্নন প্রতিিার র্নয শূনয সুম্মদর ঋর্ প্রদান 
করা  ম্মব। 

● বিণমাম্মন, এই প্রকম্মল্পর অধীম্মন 250তে শূকর পালন সমবা  সতমতি দ্বারা 43.67 হকাতে 
োকা ঋর্ হনও া  ম্ম ম্মে। 
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সূত্র: Indian Express 

লাদাম্মখর হল প্রথমবাম্মরর মম্মিা মাউম্মন্টন সাইম্মকল তবেকাম্মপর আম্ম ার্ন করম্মি চম্মলম্মে 

হকন সংবাম্মদ: 

● হল োরম্মি প্রথমবাম্মরর মম্মিা মাউম্মন্টন সাইম্মকল, MTB, তবেকাপ- 'UCI MTB 
এতলতমম্মনের তবেকাপ' আম্ম ার্ন করম্মব। 

 

মূল তবষ সমূ : 

● 'UCI MTB এতলতমম্মনের ও ার্ল্ণ কাপ' হকন্দ্রশাতসি অঞ্চল লাদাম্মখর প্রশাসন এবং 
সাইতলং অযাম্মসাতসম্ম শন অফ ইতি ার স ম্মযাতগিা  আম্ম াতর্ি  ম্মব। 

● এতলতমম্মনের তবেকাম্মপর লাদাখ মঞ্চ  ল তবম্মের তবতেন্ন শ ম্মর অনুতিি দশতে হপশাদার 
হরস তসতরম্মর্র অংশ। 
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● UCI MTB এতলতমম্মনের ও ার্ল্ণ কাপ িস কাতন্ট্র এতলতমম্মনের, XCE, প্রাকৃতিক এবং 
কৃতত্রম বাধা স  পাাঁচ-শি তমোর ফমণযাম্মে শেণ িযাক হরসও অনুতিি  ম্মব। 

● এই আসন্ন ইম্মেম্মন্ট হমাে 20 র্ন আন্তর্ণাতিক, 55 র্ন র্ািী  এবং স্থ্ানী  সাইতলস্ট 
অংশগ্র র্ করম্মবন। 

● এই অনুিাম্মনর সূচনা করম্মবন লাদাম্মখর সাংসদ র্ামই াং হসতরং নামতগ াল, হল তসইতস 
িাতশ গ ালসান এবং লাদাম্মখর এতডতর্তপ এস এস খান্দাম্মর। 

● লাদাম্মখর হলফম্মেনযান্ট গেনণর আর হক মাথুর িস-কাতন্ট্র এতলতমম্মনের ত ে এবং ফাইনাল 
অনুিাম্মনর সূচনা করম্মবন। 

সূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অথণনীতি 

2029 সাম্মলর মম্মধয তবম্মের িৃিী  বৃ িম অথণনীতি ত ম্মসম্মব আত্মপ্রকাশ করম্মব োরি 

হকন সংবাম্মদ: 

● হস্টে বযাঙ্ক অফ ইতি ার একতে তরম্মপােণ অনুসাম্মর, োরি 2029 সাম্মলর মম্মধয তবম্মের 
িৃিী  বৃ িম অথণনীতির হদশ  ম্মি চম্মলম্মে। 
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মূল তবষ সমূ : 

● হস্টে বযাঙ্ক অফ ইতি ার তরম্মপােণ অনুযা ী, 2027 সাম্মল র্ামণাতনম্মক তপেম্মন হফম্মল 2029 
সাম্মলর মম্মধয তবম্মের িৃিী  বৃ িম অথণনীতির হদশ ত ম্মসম্মব আত্মপ্রকাশ করম্মব োরি, যা 
বিণমান বৃতদ্ধর  াম্মর র্াপানম্মক োতড়ম্ম  যাম্মব৷ 

● SBI-এর অথণননতিক গম্মবষর্া তবোম্মগর গম্মবষর্া প্রতিম্মবদম্মন বলা  ম্ম ম্মে হয FY2023-
এর GDP প্রবৃতদ্ধ 6.7-7.7 শিাংম্মশর মম্মধয থাকম্মব, িম্মব তবেবযাপী অতনশ্চ িার কারম্মর্ 
6-6.5 শিাংম্মশ বৃতদ্ধ পাম্মব। 

● SBI তরম্মপােণ অনুসাম্মর, 2021 সাম্মলর তডম্মসম্বম্মরর প্রথম তদম্মক যুক্তরার্য পঞ্চম বৃ িম 
অথণনীতি ত সাম্মব োরিম্মক োতড়ম্ম  তগম্ম তেল। 

● োরম্মির তর্তডতপর অংশ বিণমাম্মন 3.5 শিাংম্মশ দাাঁতড়ম্ম ম্মে, 2014 সাম্মল 2.6 শিাংশ 
হথম্মক, এবং 2027 সাম্মল এতে 4 শিাংশ অতিিম করম্মব বম্মল আশা করা  ম্মে, যা 
তবেবযাপী তর্তডতপম্মি র্ামণাতনর বিণমান অংশ৷ 

● যাইম্ম াক, োরি এখনও মাথাতপেু তর্তডতপর হক্ষ্ম্মত্র তবম্মের হবতশরোগ অথণনীতির হচম্ম  
তপতেম্ম  রম্ম ম্মে। 
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● তবেবযাংম্মকর িথয অনুসাম্মর, 2021 সাম্মল োরম্মির মাথাতপেু তর্তডতপ তেল 2,277 ডলার, 
হযখাম্মন যুক্তরাম্মর্যর মাথাতপেু আ  তেল 47,334 ডলার। 

● 2021 সাম্মল চীম্মনর মাথাতপেু আ  12,556 ডলার যা োরম্মির িুলনা  প্রা  ে  গুর্ তেল। 

সূত্র: Economic Times 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: পতরম্মবশ 

হদম্মশর প্রথম 'নাইে িাই অে ারর্য' বিতর  ম্মি চম্মলম্মে লাদাম্মখ 

হকন সংবাম্মদ: 

● লাদাম্মখর হ নম্মল শীঘ্রই োরম্মির প্রথম "নাইে িাই অে ারর্য"  ম্ম  উঠম্মব। 

 

মূল তবষ সমূ : 

● োরি সরকার এই অতেনব ও যুগান্তকারী পদম্মক্ষ্প গ্র র্ করম্মে। 

● সরকাম্মরর প্রিাতবি ডাকণ িাই তরর্ােণ লাদাম্মখর হ নম্মলম্মি তনতমণি  ম্মব এবং োরম্মি 
অযাম্মরা েুযতরর্ম্মমর উন্ন ম্মন স া িা করম্মব। 
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● তবম্মের তদ্বিী  বৃ িম প্রাকৃতিক সংরক্ষ্র্াগার, চযাংথাং বনযপ্রার্ী অে ারর্য, নাইে িাই 
অে ারর্য ত সাম্মব অন্তেুণক্ত করা  ম্মব। 

● অপতেকযাল, ইনফ্রাম্মরড এবং গামা-হর হেতলম্মিাম্মপর হক্ষ্ম্মত্র, নিুন প্রকল্পতে তবম্মের 
সবম্মচম্ম  লম্বা প্রকল্পগুতলর মম্মধয একতে  ম্মব। 

● অপতেকযাল, ইনফ্রাম্মরড এবং গামা-হর হেতলম্মিাপগুতলর র্নয তবম্মের সম্মবণাচ্চ স্থ্ানগুতলর 
মম্মধয একতে ত সাম্মব, এতে োরম্মি হর্যাতিতবণজ্ঞাম্মনর পযণেনম্মক উৎসাত ি করম্মব। 

● অপতেকযাল, ইনফ্রাম্মরড এবং গামা-হর হেতলম্মিাপগুতলর র্নয তবম্মের সম্মবণাচ্চ স্থ্ানগুতলর 
মম্মধয একতে ত সাম্মব, এতে োরম্মি হর্যাতিতবণজ্ঞাম্মনর পযণেনম্মক উৎসাত ি করম্মব। 

● লাদাম্মখর একতে খুব ববতচত্রযম  এবং সমৃদ্ধ প্রার্ী র্নসংখযা রম্ম ম্মে যা চামড়া গম্মবষর্া, 
তশল্প এবং প্রার্ীর চামড়া হথম্মক বিতর পর্যগুতলর র্নয বাম্ম াইম্মকানতমর উন্ন ম্মনর র্নয 
বযবহৃি   । 

সূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ বযতক্তত্ব 

প্রাক্তন মাতকণন হপ্রতসম্মডন্ট বারাক ওবামা হনেতিে ডকুম্মমন্টাতরম্মি িার বর্ণনার র্নয এতম 
পুরিার তর্ম্মিম্মেন 

হকন সংবাম্মদ:  

● প্রাক্তন মাতকণন হপ্রতসম্মডন্ট বারাক ওবামা 'আও ার হগ্রে নযাশনাল পাকণস'- নামক একতে 
হনেতিে ডকুম্মমন্টাতর বর্ণনার র্নয এতম পুরিার লাে করম্মলন। 
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মূল তবষ সমূ : 

● ওবামা এর আম্মগ চারতে গুরুত্বপূর্ণ আম্মমতরকান তবম্মনাদন সোন হপম্ম ম্মেন, যার মম্মধয 
একতে এতম, একতে গ্রযাতম, একতে অিার এবং একতে েতন রম্ম ম্মে। 

● বারাক এবং তমম্মশল ওবামার " া ার গ্রাউি" হপ্রাডাকশন দ্বারা তনতমণি পাাঁচতে-পােণতবতশষ্ট 
হনেতিে ডকুম্মমন্টাতরম্মি সারা তবম্মের র্ািী  উদযানগুতলম্মক িুম্মল ধরা  ম্ম ম্মে৷ 

● বারাক ওবামার সৃ্মতিকথা "The Audacity of Hope" এবং "A Promised Land" 
এর অতডওবুক বযাখযা ইতিমম্মধযই গ্রযাতম পুরিার হপম্ম ম্মে। 

● তমম্মশল ওবামা িার অতডওবুক পড়ার র্নয 2020 সাম্মল গ্রযাতম পুরিার হপম্ম তেম্মলন। 

● কতরম আবদুল-র্ব্বার, হডতেড অযাম্মেনবম্মরা এবং লুতপিা তন ং'ও স  অম্মনক সুপতরতচি 
মম্মনানীি বযতক্তম্মদর একতে তবোম্মগ, ওবামাম্মক তবর্ ী ত সাম্মব তনবণাতচি করা  ম্ম তেল। 

● এতম অযাও াডণ  ল একতে হেতলতেশন হপ্রাডাকশন সোন যা হকৌিুম্মকর উপর হর্ার হদ । 
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● এতম পুরিারম্মক গ্রযাতম পুরিার, নােম্মকর র্নয েতন পুরিার এবং চলতচ্চম্মত্রর র্নয 
(সঙ্গীম্মির র্নয) একাম্মডতম পুরিাম্মরর সমিুলয ত ম্মসম্মব তবম্মবচনা করা   । 

সূত্র: Livemint 
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