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Daily Current Affairs 8th September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: জাতীয় 

নীতত আযয়াগ: পপাষন অতিযান প্রকল্প বাস্তবায়যন মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রযেশ এবং গুজরাট শীষণ রাজয 

পকন সংবাযে: 

● নীতত আযয়াযগর এক প্রততযবেযন বলা হযয়যে, পকযের ফ্ল্যাগতশপ পুতি অতিযাযনর 
সামতিক বাস্তবায়যনর পেযে  বড় রাজযগুতলর মযযয মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রযেশ এবং গুজরাট 
শীষণ ততনতট রাজয তহসাযব স্থান পপযয়যে। 

 

 

মূল তবষয়সমূহ: 

● নীতত আযয়াগ দ্বারা প্রকাতশত তরযপাটণ অনুসাযর, পোট রাজযগুতলর মযযয তসতকম পসরা 
পারফমণ কযরযে। 
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● মহামারীর সমযয় পপাষন অতিযান শীষণক প্রততযবেন অনুসাযর, 19তট বড় রাযজযর মযযয 
12তটর বাস্তবায়ন পকার 70 শতাংযশর উপযর রযয়যে। 

● নীতত আযয়াযগর প্রকাতশত প্রততযবেন অনুসাযর, োেরা এবং নগর হাযিতল এবং েমন ও 
তেউ পকেশাতসত অঞ্চলগুতলর (UTs) মযযয শীযষণ রযয়যে। 

● তরযপাটণ অনুসাযর, পপাষান অতিযাযনর সামতিক বাস্তবায়যনর পতরযপ্রতেযত পাঞ্জাব এবং 
তবহার বৃহৎ রাজযগুতলর মযযয সবযেযয় কম পারফরমযান্সকারী রাজয। 

● তরযপাটণ অনুসাযর, 17 তট রাজয এবং পকেশাতসত অঞ্চযল, 12-23 মাস বয়সী 75 
শতাংযশরও পবতশ তশশুযক সমূ্পর্ণ তটকা পেওয়া হযয়যে, পযখাযন 11তট রাজয এবং 
পকেশাতসত অঞ্চযল 25 শতাংযশর কম সমূ্পর্ণ তটকা পেওয়া হযয়তেল। 

● তরযপাটণ অনুযায়ী, 16তট রাজয ও পকেশাতসত অঞ্চযল 75  শতাংযশর পবতশ (0-59 মাস) 
ডায়তরয়ার পেযে ORS তেযয় তেতকৎসা করা হযয়যে, পযখাযন 5তট রাজয ও পকেশাতসত 
অঞ্চযল 25 শতাংযশরও কম তশশু ডায়াতরয়ার পেযে ORS তেযয় তেতকৎসা করা হযয়যে।  

● নীতত আযয়াযগর প্রকাতশত তরযপাটণ অনুযায়ী, 23তট রাজয ও পকেশাতসত অঞ্চযল 50 
শতাংযশরও কম তহতবল বযবহার কযর পুতি অতিযাযনর আওতায় পমাট তহতবযলর বযবহার 
হ্রাস করা হযয়যে। 

● প্রততযবেযন পরামশণ পেওয়া হযয়যে পয একতট কনিারযজন্স অযাকশন প্ল্যান (CAP) 
পতরোলনা করা প্রযয়াজন যার সাহাযযয কনিারযজন্স ফলাফল-তিতিক এবং সমস্ত খাযত 
হস্তযেপ লেযযযাগযিাযব সুতবযাযিাগীযের কাযে পপৌঁোয়। 

সূে: Navbharat Times 

UNESCO পনটওয়াকণ অফ লাতনণং তসতটযত 3তট িারতীয় শহর 

পকন সংবাযে: 

● িারযতর ততনতট শহরযক ইউযনযকা পলাবাল পনটওয়াকণ অফ লাতনণং তসতটযত অন্তিুণক্ত করা 
হযয়যে, যার মযযয েুতট শহর পকরালার তেশুর এবং নীলামু্বর এবং একতট পতযলঙ্গানার 
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ওয়ারঙ্গল পজলা রযয়যে।

 

মূল তবষয়সমূহ: 

● নীলামু্বর পকরালার একতট তবখযাত ইযকা-টুযতরজম গন্তবয এবং এর জনসংখযার অতযকাংশই 
কৃতষ ও সংতিি তশযল্পর উপর তনিণরশীল। 

● তেশুর তশো ও গযবষর্া প্রততষ্ঠাযনর একতট গুরুত্বপূর্ণ পকে এবং এতট পকরালার 
সাংকৃততক রাজযানী তহসাযব তবযবতেত হয়, তবযশষ কযর তেশুর পসানার তশল্প ও গয়না তশল্প 
তহসাযবও পতরতেত। 

● ওয়ারঙ্গল হল পতযলঙ্গানার সমৃদ্ধ সাংকৃততক ঐততহয সহ একতট শহর এবং এতট রাযজযর 
একতট প্রযান পযণটন গন্তবয। 

● ওয়ারঙ্গযলর অন্তিুণতক্তর সাযে, পতযলঙ্গানার 2তট পজলা এই তাতলকায় অন্তিুণক্ত হযয়যে, এর 
আযগ মুলুগু পজলার রামাপা মতির ইউযনযকা তবশ্ব ঐততহযবাহী স্থাযনর তাতলকায় অন্তিুণক্ত 
তেল। 
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● ইউযেযনর রাজযানী তকযয়ি, েতের্ আতিকার শহর ডারবান এবং সংযুক্ত আরব 
আতমরশাহীর শহর শারজাহও এই বের ইউযনযকা পলাবাল পনটওয়াকণ অফ লাতনণং তসতটর 
এই তাতলকায় অন্তিুণক্ত হযয়যে। 

● 2022 সাযল, িারত সহ তবযশ্বর 44 তট পেযশর 77তট শহর এই তাতলকায় অন্তিুণক্ত 
হযয়যে। 

● 2013 সাযল োলু করা হযয়যে, ইউযনযকা পলাবাল পনটওয়াকণ অফ লাতনণং তসতটস (GNLC) 
একতট আন্তজণাততক নীতত-তিতিক পনটওয়াকণ। 

● ইউযনযকা পলাবাল পনটওয়াকণ অফ লাতনণং তসতটর লেয হল অনযানয শহরগুতলর সাযে 
যারনা এবং তশল্প পশয়ার করার মাযযযম সমস্ত তশোর শহরগুতলর উন্নয়ন তনতিত করা। 

● এখনও পযণন্ত, 76তট পেযশর 294তট শহর ইউযনযকা পলাবাল পনটওয়াকণ অফ লাতনণং তসতট 
তাতলকায় অন্তিুণক্ত হযয়যে। 

সূে: The Hindu 

পবঙ্গালুরুযত সযেলন মন্থযনর উযদ্বাযন করযবন গড়কতড় 

পকন সংবাযে: 
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● পবঙ্গালুরুযত 'মন্থন' উযদ্বাযন করযবন পকেীয় সড়ক, পতরবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী শ্রী 
তনততন গড়কতর।

 

মূল তবষয়সমূহ: 

● সড়ক, পতরবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক কতৃণক আযয়াতজত মন্থন হল ততন তেযনর 
আমন্ত্রর্মূলক সযেলন কাম পাবতলক এক্সযপা। 

● মন্থযনর উযেশয হল রাস্তা, পতরবহন এবং লতজতিক পসক্টযর তবতিন্ন সমসযা এবং সুযযাগ 
তনযয় আযলােনা করা এবং রাযজযর সাযে জতড়ত হওয়া। 

● মন্থযনর তেম "Ideas to Action: Towards a Smart, Sustainable, Road Infra, 
Mobility and Logistics Ecosystem". 

● অনুষ্ঠাযন উপতস্থত োকযবন রাযজযর পবশ তকেু মন্ত্রী, PWD, পতরবহন ও তশল্প মন্ত্রযকর 
তবিাগ এবং এই মন্ত্রযকর ঊর্ধ্ণতন সরকাতর আতযকাতরকরা৷ 

● অনুষ্ঠানতট ততনতট পেযে আযলােনা করা হযব যার মযযয রযয়যে- 
● প্রেযম রাস্তার উপর, রাস্তার উন্নয়ন, নতুন উপকরর্, প্রযুতক্ত, এবং সড়ক তনরাপিার  

কিার । 
● তদ্বতীয় যাযপ পতরবহন খাত, যার মযযয রযয়যে ইতি ও যানবাহযনর তনরাপিা। 
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● তৃতীয় পযণাযয়, পরাপওযয়, মাতিযমাডাল লতজতিক পাকণ, পরঞ্জ এবং তডতজটাল হস্তযেপ 
সহ তবকল্প এবং িতবষযত গততশীলতা। 

● এই কমণসূতে েলাকালীন পতরবহর্ উন্নয়ন পতরষযের 41তম সিাও অনুতষ্ঠত হযব। 
● মন্থন ইযিযের সময় পনক্সট-পজনার পমাবাইল অযাপ এম ট্রান্সযপাটণও োলু করা হযব। 

সূে: Economic Times 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রাজয 

তডতজটাল ইতিয়া তমশন: ই-প্রতসতকউশন পপাটণাযলর বযবহাযর শীযষণ উিরপ্রযেশ 

পকন সংবাযে: 

● তডতজটাল ইতিয়া তমশযনর অযীযন পকেীয় সরকার পতরোতলত ই-প্রতসতকউশন পপাটণাযলর 
মাযযযম 9.12 তমতলয়ন মামলা তনযয় উিরপ্রযেশ শীযষণ রযয়যে।

 

 মূল তবষয়সমূহ: 
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● আগযির পশষ পযণন্ত, মযযপ্রযেশ 2.31  তমতলয়ন তনযয় তদ্বতীয় স্থাযন রযয়যে, তারপযর 
তবহার এবং গুজরাট রযয়যে। 

● েুই বের আযগ রাজযগুতল পয ই-প্রতসতকউশন পপাটণালতট োলু কযরতেল তা স্বরাষ্ট্র, আইতট 
এবং আইন মন্ত্রযকর একতট উযেযাগ যা আোলত এবং প্রতসতকউশন তসযিমযক জঘনয 
অপরাযযর পেযে পফৌজোতর মামলা ত্বরাতিত করযত সহায়তা কযর। 

● পপাটণালতট ইোর-অপাযরবল তেতমনাল জাতিস তসযিম (ICJS) এর অযীযন পুতলশ তবিাগ 
এবং প্রতসতকউশন অতযেপ্তযরর মযযয ই-পযাগাযযাগ প্রোন কযর যা আোলত, পুতলশ, 
কারাগার এবং ফযরনতসক তবজ্ঞান পরীোগারগুতলর মযযয পডটা স্থানান্তর করযত সেম 
কযর। 

● সাম্প্রততক তেয অনুসাযর, উিরপ্রযেশ রাজয মতহলাযের তবরুযদ্ধ অপরায এবং সাইবার 
অপরাযযর পাশাপাতশ িারতীয় েণ্ডতবতযর (IPC) ঘটনার পেযে পোষী সাবযস্ত হওয়া এবং 
অববয আযেয়াস্ত্র জব্দ করার পেযেও শীযষণ রযয়যে। 

● উিরপ্রযেশ সরকাযরর লেয 100 তেযনর মযযয POCSO আইযনর অযীযন 1,000 জন 
পোষী এবং মতহলাযের তবরুযদ্ধ অপরাযযর শাতস্ত অজণন করা। 

● সরকার কতৃণক ই-প্রতসতকউশন পমাবাইল অযাপতটও তততর করা হযে যা আোলযত 
প্রতসতকউটরযের সমস্ত তবোতরক প্রতেয়ার তডতজটাইযজশনযক জতড়ত করযব। 

● ই-প্রতসতকউশন পপাটণাযলর উযেশয হল গুরুত্বপূর্ণ মামলার তবোযর েমাগত অিগতত বজায় 
রাখার জনয সমস্ত পজলার অতফসারযের অিগতত পযণযবের্ করা এবং এইিাযব জনগযর্র 
মযযয আস্থার অনুিূতত জাগাযনা। 

সূে: Indian Express 

উত্তরপ্রদেদের ফারুখাবাদে 'জেল কা খানা', FSSAI দ্বারা একটি 5-স্টার জরটিিং জেদ়েদে 

পকন সংবাযে: 

● উিরপ্রযেযশর ফারুখাবাে পজলার ফযতহগড় পকেীয় কারাগারযক ফুড পসফতট িযািাডণ 
অেতরতট অফ ইতিয়া (FSSAI) দ্বারা বিীযের পতরযবতশত খাবাযরর মাযনর জনয  5-িার 
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পরতটং পেওয়া হযয়যে।

 

মূল তবষয়সমূহ: 

● FSSAI দ্বারা তাতলকািুক্ত তৃতীয় পযের অতডট দ্বারা পজলতটযক একতট 5-িার 'ইট রাইট 
সাতটণতফযকট' প্রোন করা হযয়যে। 

● এতট খাবাযরর গুর্গত মান এবং স্বাস্থযতবতযর স্বীকৃতত, যার অেণ কারাগাযর বিীযের জনয 
মানসম্পন্ন খােয সামিী সরবরাহ করা হযে। 

● FSSAI-এর " 'ইট রাইটt" স্বীকৃতত অনুযায়ী, ফারুখাবাে কারাগাযর 1,100জন বতিযক 
পতরষ্কার এবং স্বাস্থযকর খাবার পেওয়া হয়। 

● পজল প্রশাসন বৃহৎ রুতট তততরর পমতশন, ময়ো মাখার পমতশন এবং সবতজ কাটার পমতশন 
বতসযয় এর আযুতনকায়ন কযরযে, আযগ রুতট, সবতজ, ডাল তততরযত বিীযের সাহাযয 
পনওয়া হত। 

● আযগ এতট সময়সাযপে তেল কারর্ এতট একতট মযানুয়াল প্রতেয়া তেল এবং প্রতততট 
তশফযটর জনয খাবার প্রস্তুত করার জনয প্রায় 50 জন বিীযক তনযুক্ত করা হত। 
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সূে: Times of India 

পমাহলা-মানপুর-আম্বাগড় পেৌতক েতিশগযড়র 29তম পজলায় পতরর্ত হযয়যে 

পকন সংবাযে: 

● েতিশগযড়র মুখযমন্ত্রী িূযপশ বাযঘল আনুষ্ঠাতনকিাযব নবতনতমণত পজলা পমাহলা-মানপুর-
আম্বাগড়যক রাযজযর 29তম পজলা তহযসযব পঘাষর্া কযরযেন।

 

মূল তবষয়সমূহ: 

● এই উপলযেয মুখযমন্ত্রী িূযপশ বাযঘল পজলার নতূব মানতেযেরও সূেনা করযলন। 

● রাজনিগাাঁও পজলাযক পমাহলা-মানপুর-আম্বাগড় ফাাঁতড় নাযম একতট নতুন প্রশাসতনক সিায় 
তবিক্ত করা হযয়যে। 

● নবতনতমণত পজলা পমাহলা-মানপুর-আম্বাগড় েুগণ তবিাযগ অন্তিুণক্ত হযয়যে। 
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● এস জয়বযণন, 2014 বযাযের একজন আইএএস অতফসার, পজলার প্রেম কাযলক্টর তহসাযব 
তনযুক্ত হযয়যেন এবং ইযয়েুিাতি অেয় কুমার পজলার প্রেম এসতপ তহসাযব কাজ 
করযবন৷ 

● নবগতিত পজলায় এখন আম্বাগড় পেৌতক, পমাহলা এবং মানপুযরর পাশাপাতশ ততনতট 
তহতসল, ততনতট উন্নয়ন ব্লক এবং ততনতট জনপে পঞ্চাযয়ত অন্তিুণক্ত রযয়যে৷ 

● নতুন পজলাতটর পিৌত আয়তন 2 লাখ 14 হাজার 667 পহক্টর এবং পমাট জনসংখযা 2 লাখ 
83হাজার 947, যার মযযয 1 লাখ 79 হাজার 662 জন তফতসতল উপজাতত সেসয, বা 
পজলার পমাট জনসংখযার 63.27 শতাংশ। 

● পজলায় 13, 89তট পাযটায়ারী হালকা এবং 185তট িাম পঞ্চাযয়ত রযয়যে। এোড়াও 13তট 
রাজস্ব পতরেশণক সাযকণল রযয়যে। 

● পজলায় পমাট 9তট োনা, 2তট তবযানসিা পজলা এবং পমাট 497তট পিাট পকে রযয়যে। 

● পমাহলা-মানপুর-আম্বাগড় পেৌতক পজলায় পমাট 499তট িাম রযয়যে। 

 

সূে: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: স্বাস্থয 

িারত বাযয়াযটক দ্বারা িারযতর প্রেম ইন্ট্রানাসাল পকাতিড িযাকতসন DCGI অনুযমােন পপযয়যে 

পকন সংবাযে: 

● িারত বাযয়াযটযকর দ্বারা িারযতর প্রেম ইন্ট্রানাসাল পকাতিড িযাকতসনতট 18 বেযরর 
পবতশ বয়সীযের জনয ইনযজকশযনর তবরুযদ্ধ প্রােতমক তটকা পেওয়ার জনয ড্রাগ কযন্ট্রালার 
পজনাযরল অফ ইতিয়া (DCGI) দ্বারা অনুযমাতেত হযয়যে। 
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মূল তবষয়সমূহ: 

● ইন্ট্রানাসাল পকাতিড িযাকতসন হল COVID-19-এর জনয িারযতর প্রেম পেশীয় 
িযাকতসন। 

● পকেীয় স্বাস্থয ও পতরবার কলযার্ মন্ত্রী মনসুখ মািাতিয়া এই িযাকতসনতটযক COVID-19-
এর তবরুযদ্ধ িারযতর লড়াইযয়র জনয একতট বড় উৎসাহ তহসাযব অতিতহত কযরযেন। 

● িারত বাযয়াযটক ইোরনযাশনাল তলতমযটড (BBIL), তটকা উদ্ভাবযনর একতট তবশ্ববযাপী 
পকাম্পাতন এবং সংোমক পরাযগর িযাকতসযনর তবকাশকারী। 

● BBIL পঘাষর্া কযরযে পয ইন্ট্রানাসাল পকাতিড িযাকতসন (BBV154) এর তবকাশ জরুরী 
পতরতস্থততযত সীতমত বযবহাযরর জনয অনুযমাতেত হযয়যে। 

● iNCOVACC হল একতট তপ্র-তফউশন পিতবলাইজড স্পাইক পপ্রাতটন সহ একতট 
তরকতম্বনযাে পরতপ্ল্যকশন-ঘাটতত অযাযডযনািাইরাস পিক্টর িযাকতসন। 

● এই িযাকতসনতট সফল ফলাফল সহ পফজ I, II এবং III তিতনকাল ট্রায়ালগুতলযত মূলযায়ন 
করা হযয়তেল। 
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● িযাকতসনতট অনুনাতসক ড্রযপর মাযযযম ইন্ট্রানাসাল পডতলিাতরর অনুমতত পেওয়ার জনয 
তডজাইন করা হযয়যে। 

● ইন্ট্রানাসাল িযাকতসনতট তনম্ন ও মযযম আযয়র পেশগুতলযত সাশ্রয়ী হওয়ার জনয তডজাইন 
করা হযয়যে। 

সূে: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ তেবস 

নীল আকাযশর জনয আন্তজণাততক তবশুদ্ধ বাযু় তেবস: 7ই পসযেম্বর 

পকন সংবাযে: 

● নীল আকাযশর জনয আন্তজণাততক তবশুদ্ধ বাযু় তেবসতট প্রতত বের 7ই পসযেম্বর তবশ্ববযাপী 
পাতলত হয়, যার লেয হল বাযু়র গুর্গত মান উন্নত করার জনয পেযেপগুতল প্রোর এবং 
সহজতর করা। 

 

মূল তবষয়সমূহ: 
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● নীল আকাযশর জনয আন্তজণাততক তবশুদ্ধ বাযু় তেবস বাযু় েূষযর্র আন্তঃসীমান্ত প্রকৃততর 
উপর েৃতি তনবদ্ধ কযর, সমতিগত জবাবতেতহতা এবং সতেতলত পেযেযপর প্রযয়াজনীয়তা 
তুযল যযর। 

● এতট জাততসংঘ কতৃণক স্বীকৃত একতট তেন যার লেয স্বাস্থয, উৎপােনশীলতা, অেণনীতত এবং 
পতরযবযশর জনয পতরষ্কার বাতাস পকন গুরুত্বপূর্ণ পস তবষযয় সকল স্তযর জনসযেতনতা 
বৃতদ্ধ করা। 

● এই বেযরর তেম "The Air We Share" বাযু় েূষযর্র ট্রান্স-বডণার প্রকৃততর উপর েৃতি 
তনবদ্ধ কযর, সতেতলত জবাবতেতহতা এবং পেযেযপর প্রযয়াজনীয়তার উপর পজার পেয়। 

● এর 74 তম অতযযবশন েলাকালীন, 19পশ তডযসম্বর, 2019 তাতরযখ নীল আকাযশর জনয 
একতট আন্তজণাততক পতরষ্কার বাযু় তেবযসর আযয়াজন করার জনয জাততসংযঘর সাযারর্ 
পতরষযের দ্বারা একতট প্রস্তাব গৃহীত হযয়তেল। 

● UNEP 1972 সাযলর 5ই জুন প্রতততষ্ঠত হযয়তেল এবং এর সের েফতর পকতনয়ার 
নাইযরাতবযত অবতস্থত। 

● UNEP-এর প্রততষ্ঠাতা হযলন মতরস স্ট্রং, এবং বতণমান UNEP প্রযান হযলন ইঙ্গার 
অযািারযসন। 

সূে: Dainik Bhaskar 
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