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Daily Current Affairs 9th September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: জাতীয় 

NEP-কে এগিযয় গিযয় যাওয়ার জিয গিক্ষা মন্ত্রর্ালয় গিক্ষে পবণ চালু েযরযে 

কেি সংবাযে: 

● কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূর্ণা কেবী এবং রাজেুমার রঞ্জি গসং গিক্ষেযের স্বীেৃগত এবং িতুি 
জাতীয় গিক্ষািীগত (NEP) এগিযয় গিযয় যাওয়ার লযক্ষয গিক্ষে পবণ প্রগতষ্ঠা েযরযেি।

 

মূল গবষয়সমূহ: 

● গিক্ষা মন্ত্রর্ালয়, CBSE, AICTE  এবং েক্ষতা উন্নয়ি ও উযেযাক্তা মন্ত্রে কযৌথভাযব 
গিক্ষে পযবণর আিুষ্ঠাগিে উযবাধি েযরযে। 

● িতুি জাতীয় গিক্ষা িীগত 2020-এর অধীযি এেগি সমগিত এবং বহু-গবভািীয় পদ্ধগতর 
অিুমাযির গভগিযত গিক্ষেযের ভগবষযত েমণ পগরেল্পিা ততগর েরযত হযব। 

● গিক্ষে-োত্রযের গুর্াবগল িয়ে কতালার জিয এবং NEP-এর সাযথ সঙ্গগতপূর্ণ হওয়ার জিয 
মূলযযবাযধর গভগিযত এেগি সমাজ িঠযি গিক্ষে পবণ গুরুত্বপূর্ণ হযব। 
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● গিক্ষা মন্ত্রে CBSE-অগধভুক্ত সু্কলগুগলর 19 জি অধযক্ষ এবং গিক্ষেযে "গসগবএসই 
সম্মাি 2021-22 অযাওয়ার্ণ ফর এগিযলন্স ইি গিগচং অযান্ড সু্কল গলর্ারগিপ" প্রোি েরা 
হযয়যে। 

● িযািিাল স্ক্রীগিং এবং গসযলেিি েগমগি পুরস্কার গবজয়ীযের কবযে কিওয়ার আযি 
প্রাথণীযের সাক্ষাৎোর কিয়, যাযেরযে তাযের এোযর্গমে এবং কপিািত েৃগতত্ব, 
সম্প্রোযয় কস্বচ্ছাযসবে োজ, উদ্ভাবিী গিক্ষর্ কেৌিল এবং গিক্ষাথণীযের সামগিে 
গবোযির উপর প্রভাযবর উপর গভগি েযর কবযে কিওয়া হয়। 

● অল ইগন্ডয়া োউগন্সল ফর কিেগিেযাল এরু্যেিি (AICTE) অসামািয প্রগিক্ষে, গিক্ষািত 
উৎেষণতা, প্রাগতষ্ঠাগিে কিতৃত্ব, সৃজিিীলতা এবং স্বতন্ত্রতাযে সম্মাি জািাযত জাতীয় 
প্রযুগক্তিত প্রগিক্ষে পুরষ্কার প্রগতষ্ঠা েযরযে। 

সূত্র: Navbharat Times 

I-STEM উযেযািগি উইযমি ইি ইগঞ্জগিয়াগরং, সাযয়ন্স অযান্ড কিেযিালগজ (WEST) চালু েযরযে 

কেি সংবাযে: 

● উইযমি ইি ইগঞ্জগিয়াগরং, সাযয়ন্স অযান্ড কিেযিালগজ (WEST), এেগি িতুি "Indian 
Science Technology and Engineering Facilities Blueprint (I-STEM)" 
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কপ্রািাম চালু েযরযে।

 

মূল গবষয়সমূহ: 

● WEST কপ্রািাযমর লক্ষয হল STEM িংসাপত্র সহ মগহলাযের গবজ্ঞাি, প্রযুগক্ত এবং 
উদ্ভাবযির বাস্তুতযন্ত্র অবোি রাখার জিয প্রযয়াজিীয় সরঞ্জামগুগল প্রোি েরা । 

● I-STEM তবজ্ঞাগিেভাযব গচন্তািীল মগহলা িযবষে, গবজ্ঞািী এবং প্রযুগক্তগবেযের জিয 
ওযয়স্ট প্রেযল্পর মাধযযম গবজ্ঞাি ও প্রযেৌিযলর অতযাধুগিে কক্ষত্রগুগলযত কমৌগলে বা 
প্রযয়াি গবজ্ঞািগুগলযত িযবষর্া চালাযিার জিয এেগি প্ল্যািফমণ অফার েযর। 

● গবজ্ঞাি ও প্রযুগক্তযত পারেিণী মগহলারা তাযের েক্ষতা বৃগদ্ধ েরযত এবং েক্ষতা উন্নয়ি 
কপ্রািাম WEST-এর অধীযি রক্ষর্াযবক্ষর্ প্রযেৌিলী এবং লযাব কিেগিগিয়াি গহসাযব 
"কক্ষযত্র" োজ েরার প্রগিক্ষর্ পাযবি৷ 

● জািুয়ারী 2020 সাযল চালু েরা, I-STEM হল R&D সুগবধাগুগল ভাি েরার জিয এেগি 
জাতীয় গর্গজিাল সাইি। 

● I-STEM কপািণাল িযবষেযের কপযিন্ট, প্রোিিা এবং উদ্ভাবি, কসইসাযথ সরঞ্জাম 
বযবহাযরর জিয অযাযিস স্লি সহ েৃগতযত্বর তথয কিয়ার েরযত সক্ষম েযর। 

● প্রধািমন্ত্রীর গবজ্ঞাি, প্রযুগক্ত এবং উদ্ভাবি উপযেষ্টা পগরষযের গিযেণিিায়, ভারত 
সরোযরর প্রধাি তবজ্ঞাগিে উপযেষ্টার োযণালয় I-STEM কপািণাল চালু েযরযে। 
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সূত্র: The Hindu 

কবঙ্গালুরু কেস এিযপা 2022 এর 7 তম সংস্করর্ কবঙ্গালুরুযত অিুগষ্ঠত হল 

কেি সংবাযে: 

● ইগন্ডয়াি সাযয়ন্স অযান্ড গরসাচণ অিণািাইযজিি (ISRO), ইগন্ডয়াি িযািিাল কসন্টার ফর 
কেস প্রযমািি অযান্ড অথরাইযজিি (IN-Space), এবং গিউ কেস ইগন্ডয়া গলগমযির্ 7ম 
কবঙ্গালুরু কেস এিযপা 2022-এর আযয়াজযির জিয  সহযযাগিতা েযরযে।

 

মূল গবষয়সমূহ: 

● 7ম কবঙ্গালুরু কেস এিযপা 2022 কবঙ্গালুরুযত BIEC-কত 5-7ই কসযেম্বর, 2022 পযণন্ত 
অিুগষ্ঠত হযয়যে। 

● কবঙ্গালুরু কেস এিযপাযত প্রায় 15গি কেযির 100 গিরও কবগি বযবসা এবং সংস্থার 
কথযে মহাোি গিযল্পর জিয অতযাধুগিে প্রযুগক্ত এবং পর্যগুগল কেখাযিা হযয়যে৷ 

● মহাোি গিযল্প ভারযতর েৃগতত্ব এবং এই িাখাগুগলযত কবসরোগর খাযতর সম্ভাবয 
ভগবষযযতর বাগর্গজযে সম্ভাবিাগুগল প্রেিণি েরার জিয, সরোর ভারত জুয়ে হাব সহ 
ISRO প্রেিণিীযত এেগি ব়ে পযাগভগলয়ি ততগর েরার পগরেল্পিা েযরযে। 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 

● গতি গেযির কবঙ্গালুরু কেস এিযপা চলাোলীি এেগি সমসামগয়ে আন্তজণাগতে 
সযম্মলিও অিুগষ্ঠত হয়। 

● কবঙ্গালুরু কেস এিযপা সযম্মলি "ভারযত িতুি মহাোি লালি" ধারর্াযে কেন্দ্র েযর 
েরা হযয়যে। 

● কবঙ্গালুরু কেস এিযপা ভারত এবং গবযেযির আঞ্চগলে মহাোি সংস্থা এবং 
বযবসাগুগলযে সগঠে প্ল্যািফমণ গেযত চায়৷ 

সূত্র: Economic Times 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রাজয 

তাগমলিা়ুে সরোর কমযয়যের জিয "পুধুমাই কপি গস্কম" চালু েযরযে 

কেি সংবাযে: 

● কচন্নাইযয়র "পুধুমাই কপি" িাযম এেগি সমাযবযি, স্টযাগলি উচ্চ গিক্ষা গিশ্চয়তা প্রেল্প 
চালু েযরগেযলি, যা তাগমলিা়ুের প্রাক্তি মুখযমন্ত্রী এম কে মূলুর রামগমরথাম আম্মাইয়ার 
বারা ততগর েরা হযয়গেল। 
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মূল গবষয়সমূহ: 

● গেগিযত AAP সরোর বারা বযবহৃত মযর্ল অিুসরর্ েযর, গেগির মুখযমন্ত্রী অরগবন্দ 
কেজগরওয়াল তাগমলিা়ুে সরোর েতৃণে প্রগতগষ্ঠত 26 গি সু্কল অফ এগিযলন্স ো়োও 15 
গি মযর্ল সু্কল চালু েযরযেি। 

● পুধুমাই কপি কপ্রািাম অিুসাযর, রাষ্ট্রীয় সরোরী গবেযালয়গুগলযত পঞ্চম কথযে বােি কিযর্ 
ভগতণ হওয়া কমযয়রা তাযের গর্যপ্ল্ামা বা গর্গি অজণি িা েরা পযণন্ত মাগসে 1,000 িাো 
আগথণে সহায়তা পাযবি । 

● পুধুমাই কপি কযাজিা কথযে বেযর েয় লক্ষ কমযয় উপেৃত হযবি বযল আিা েরা হযচ্ছ, 
যার জিয সরোর 698  কোগি িাো বরাদ্দ েযরযে। 

● সরোযরর পুধুমাই কপি গস্কযমর লক্ষয হল অথণনিগতেভাযব গপগেযয় প়ো পগরবারগুগলযে 
সহায়তা েরা যাযের তাযের কমযয়যের েযলযজ পাঠাযিার সামথণয কিই। 

 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: গবজ্ঞাি ও প্রযুগক্ত 
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িাসার MOXIE সফলভাযব মঙ্গযল অগিযজি ততগর েযরযে 

কেি সংবাযে: 

● িাসার লাঞ্চবি-আোযরর আগবষ্কার MOXIE সফলভাযব মঙ্গলিযহ অগিযজি ততগর 
েযরযে। 

 

 

মূল গবষয়সমূহ: 

● মঙ্গলিযহর বাযু়মণ্ডলীয় উপাোি বযবহার েযর িযহ অগিযজি ততগরর প্রথম পরীক্ষাগি হল 
মাসণ অগিযজি ইি-গসিু গরযসাসণ ইউগিলাইযজিি এিযপগরযমন্ট (MOXIE)। 

● মযাসাচুযসিস ইিগস্টগিউি অফ কিেযিালগজ গর্ভাইস বাযু়মণ্ডলীয় োবণি র্াই অিাইর্যে 
গবশুদ্ধ অগিযজি ততগর েরযত িাযের মযতা গবভক্ত েযর। 

● NASA কথযে Perseverance করাভার MOXIE-কে মঙ্গযল পাঠাি হযয়যে। 
● গবশুদ্ধ এবং চাপযুক্ত বাযু়  MOXIE-কত এেগি েগঠি অিাইর্ ইযলযরালাইযজর মাধযযম 

পাঠাযিা হয়, কযখাযি োবণি র্াই অিাইর্-সমৃদ্ধ বাযু় ইযলযরাযেগমেভাযব অগিযজি 
আয়ি এবং োবণি মযিািাইযর্ গবভক্ত হয়। 
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● এর পযর, এগি আবার গমগিত হযয় অগিযজি আয়িগুগলযে গবভক্ত েযর শ্বসিযযািয, 
আর্গবে অগিযজি (O2) ততগর েযর। 

● বাযু়মন্ডযল মুগক্ত পাওয়ার আযি, MOXIE-এর িযাস কিষ পযণন্ত গবযেষর্ েরা হয় এবং 
গবশুদ্ধতার জিয পগরমাপ েরা হয়। 

● প্রগতগি কেৌয়ে, MOXIE যন্ত্র প্রগত ঘন্টায় েয় িাম পযণন্ত অগিযজি উৎপন্ন েরযত পাযর। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রাজিীগত 

CJI িািগরে পগরযষবার জিয NALSA কসন্টার উযবাধি েরা হল৷ 

কেি সংবাযে: 

● ভারযতর প্রধাি গবচারপগত উেয় উযমি লগলত আিুষ্ঠাগিেভাযব িযািিাল গলিযাল 
সাগভণযসস অথগরগি (NALSA) এর গসগভল সাগভণযসস কসন্টাযরর উযবাধি েরযলি। 
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মূল গবষয়সমূহ: 

● সারা কেি জুয়ে অতযাধুগিে আইগি পগরযষবা প্রোযির জিয, NALSA িািগরেযের জিয 
আইগি সহায়তা কেন্দ্র, অিাবাসী ভারতীয়যের জিয আইগি সহায়তা কেন্দ্র, প্রগিক্ষর্ কেন্দ্র 
এবং গর্গজিাল েমান্ড কসন্টারগুগল জয়সলমীর হাউযস তাযের কেওয়া স্থািগুগলযত ততগর 
েরযব। 

● 2021 সাযলর 9ই িযভম্বর, NALSA অগফস, যা পূযবণ জামিির হাউযস রাখা হযয়গেল, 
কসগি ভারযতর সুগপ্রম কোিণ অফ অযাগর্িিাল গবগডং েমযপ্ল্যি স্থািান্তগরত েরা হযয়যে। 

● িািগরে পগরযষবাগুগলর জিয NALSA কেন্দ্রগি িািগরেযের জিয কেযি অতযাধুগিে 
আইগি পগরযষবা, এিআরআইযের জিয এেগি আইগি সহায়তা কেন্দ্র, এেগি প্রগিক্ষর্ 
কেন্দ্র এবং এেগি গর্গজিাল েমান্ড কসন্টার সরবরাহ েরযত বযবহার েরা হযব। 

● 1987 সাযলর গলিযাল সাগভণযসস অথগরগি অযাক্ট অিুসাযর, সমাযজর েম ভািযবাি 
সেসযযের গবিামূযলয আইগি পগরযষবা কেওয়ার জিয NALSA প্রগতগষ্ঠত হযয়গেল। 

● NALSA কসন্টার ফর গসগিযজি অযাগসসিযান্স-এর লক্ষয হল দ্রুত মামলা গিষ্পগির জিয 
কলাে আোলযতর আযয়াজি েরা এবং কযািয প্রাথণীযের গবিামূযলয আইগি পগরযষবা প্রোি 
েরা। 

● রাজয এবং কজলা স্তযর, হাইযোযিণর প্রধাি গবচারপগত এবং কজলা আোলযতর প্রধাি 
গবচারপগতযের বারা সমতুলয বযবস্থা িগঠত এবং সভাপগতত্ব েরা হযয়যে। 

● NALSA কসন্টার ফর গসগিযজি সাগভণযসস-এর প্রাথগমে লক্ষয হল মামলার গিষ্পগি 
ত্বরাগিত েরা এবং গবচার বযবস্থার উপর চাপ েমাযিা। 

● NALSA 9ই িযভম্বর, 1995-এ প্রগতগষ্ঠত হযয়গেল এবং এর সের েপ্তর রযয়যে 
িয়াগেগিযত। 

সূত্র: Times of India 
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গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রগতরক্ষা 

ভারত এবং যুক্তরাজয 26গি কেযির জিয োউন্টার রয্ািসমওয়যার অিুিীলি পগরচালিা েযরযে 

কেি সংবাযে: 

● িযািিাল গসগেউগরগি োউগন্সল কসযেিাগরযয়ি (NSCS) এবং যুক্তরাজয সরোর কযৌথভাযব 
26গি কেযির জিয ভাচুণয়াল সাইবার গিরাপিা অিুিীলযির বযবস্থা েযরযে। 

 

মূল গবষয়সমূহ: 

● ইন্টারিযািিাল োউন্টার রয্ািসমওয়যার ইগিগিযয়গিভ - করগজগলযয়ন্স ওয়াগেণং গ্রুপ, যা 
ভারযতর কিতৃযত্ব এবং গিগিি অযাযরাযেস (BAE) গসযস্টম বারা েিসর েরা হয়, এগি 
োউন্টার রয্ািসমওয়যার অিুিীলযির এেগি অংি। 

● এই বযবসাগুগল পাবগলে সাপ্ল্াই কচইযির চূ়োন্ত কযািসূত্র িঠি েযর এবং আবাগসে 
িাহেযের গবেুযৎ গবতরযর্র োগয়যত্ব থাযে। 

● োউন্টার রয্ািসমওয়যার এিারসাইজ গেগিোল িযািিাল ইিফ্রাস্ট্রােচার 
রয্ািসমওয়যারযে েীভাযব প্রগতগেয়া জািাযত হযব তা গিধণারর্ েরা েতিা েগঠি তাও 
কেযখ। 
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● োউন্টার-রয্ািসমওয়যার অিুিীলযি আমগন্ত্রত 26 জি অংিিহর্োরীরা সবাই গসআরআই 
অংিীোর কেি এবং তাযের গিজ গিজ আইি প্রযয়ািোরী, জাতীয় সংেি বযবস্থাপিা, 
জাতীয় গিরাপিা িীগত এবং সাইবার গিরাপিা প্রগতষ্ঠাি কথযে এযসযে।। 

● অযাগন্ট-রয্ািসমওয়যার পগরগস্থগত গবযিষভাযব হুমগে বুগদ্ধমিা এবং অপাযরিিাল েক্ষতার 
উপর গভগি েযর অংিিহর্োরীযের জিয ততগর েরা হযয়যে। 

সূত্র: Livemint 

গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার 

সংসৃ্কগতর জিয কসরা িন্তবয গহসাযব পগশ্চমবঙ্গ আন্তজণাগতে ভ্রমর্ পুরষ্কার 2023 গজযতযে 

কেি সংবাযে: 

● েয পযাগসগফে এগরয়া ট্রাযভল রাইিাসণ অযাযসাগসযয়িি (PATWA), জাগতসংযঘর গবশ্ব 
পযণিি সংস্থার এেগি অংি, যারা পগশ্চমবঙ্গযে সংসৃ্কগতর জিয কসরা িন্তযবযর (UNWTO) 
জিয আন্তজণাগতে ভ্রমর্ পুরস্কার 2023 প্রোি েযরযে। 
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মূল গবষয়সমূহ: 

● 2023 সাযলর 9ই মাচণ জামণাগির বাগলণযি ওয়াডণ িুযগরজম অযান্ড এগভযয়িি গলর্ারস 
সাগমযি আন্তজণাগতে ভ্রমর্ পুরস্কার প্রোি েরা হযব। 

● ওয়াডণ ট্রাযভল অযাওয়ার্ণস 2022 সাযল গেউবা প্রজাতন্ত্রযে েযাগরবীয়যের কিতৃস্থািীয় 
সাংসৃ্কগতে িন্তবয গহসাযব কঘাষর্া েরা হযয়যে। 

● পযাগসগফে এগরয়া ট্রাযভল রাইিাসণ এযসাগসযয়িি (PATWA) কপিাোর ভ্রমর্ কলখেযের 
জিয এেগি গ্রুপ যা 1998 সাযল প্রগতগষ্ঠত হযয়গেল। 

● কিেসই প্রবৃগদ্ধর প্রচার এবং ভ্রমর্ ও পযণিযির মাি উন্নত েরার জিয, পযাগসগফে এগরয়া 
ট্রাযভল রাইিাসণ অযাযসাগসযয়িি পাবগলে এবং বাগর্গজযে উভয় কক্ষযত্রই োজ েযর। 

● ইউিাইযির্ কিিিস ওয়াডণ িুযগরজম অিণািাইযজিি (UNWTO), জাগতসংঘ (UN), এবং 
পযাগসগফে এগরয়া ট্রাযভল রাইিাসণ অযাযসাগসযয়িি সব এেই ধরযির কমৌগলে ধারর্ার 
অধীযি োজ েযর। 

● ভ্রমর্, পযণিি এবং আগতযথয়তা গিযল্প তাযের প্রযচষ্টার জিয সংস্থাগুগলযে কেওয়া সবযচযয় 
মযণাোপূর্ণ সম্মাি হ'ল আন্তজণাগতে ভ্রমর্ পুরষ্কার। 

● ইন্টারিযািিাল ট্রযাযভল অযাওয়ার্ণ, যা গবশ্ববযাপী ভ্রমর্ গিযল্প েমণরত সমস্ত সংস্থাযে 
সম্মাগিত েযর, সংযুক্ত আরব আগমরাযতর েুবাইযত কিাযডি গট্র ইযভন্টস অিণািাইগজং 
এবং পগরচালিা েযর। 

সূত্র: Indian Express 
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