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Daily Current Affairs 14th September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

গ্রেটার নয়ডায় ওয়ার্ল্ণ গ্রডয়াতর সাতিট 2022-এর উদ্বাধন করদ্েন প্রধানিন্ত্রী গ্রিাদী 

গ্রকন সংবাদ্দ: 

● গ্রেটার নয়ডার ইতিয়া এক্সদ্পা গ্রসন্টার এবং িাদ্টণ প্রধানিন্ত্রী নদ্রন্দ্র গ্রিাতদ 
আনুষ্ঠাতনকভাদ্ব ওয়ার্ল্ণ গ্রডইতর সাতিট (IDF WDS) 2022-এর উদ্বাধন করদ্েন।

 

িূে তবষয়সিূহ: 

● 2022 সাদ্ের 12 গ্রেদ্ক 16ই গ্রসদ্েম্বর পর্ণন্ত, চার তদদ্নর তবশ্ব গ্রডইতর সাতিদ্ট 50তট 
তবতভন্ন গ্রদদ্ের প্রায় 1,500 র্ন অংেেহর্ করদ্বন। 

● আদ্ের ওয়ার্ল্ণ গ্রডইতর সাতিট 1974 সাদ্ে ভারদ্ি হদ্য়তিে। 
● 1980 সাদ্ে, আন্তর্ণাতিক গ্রডইতর চুতি হয়। 
● আন্তর্ণাতিক দুগ্ধ চুতির িূে েক্ষ্য হে আন্তর্ণাতিক সহদ্র্াতেিার িাধযদ্ি দুগ্ধর্াি পদ্র্যর 
বাতর্র্য বৃতি ও উদারীকরর্। 
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● সরকার দুগ্ধ খাদ্ির পুনেণঠন করার র্নয গ্রবে কদ্য়কতট উদ্দযাে তনদ্য়দ্ি এবং ফেস্বরূপ, 
েি আট বিদ্র দুদ্ধর উৎপাদন 44% এরও গ্রবতে বৃতি গ্রপদ্য়দ্ি। 

● ভারদ্ির দুগ্ধ খাি বিদ্র প্রায় 210 তিতেয়ন টন দুধ উৎপাদন কদ্র বা তবশ্ববযাপী গ্রিাট 
দুদ্ধর 23%। 

● ভারদ্ি দুগ্ধ ও পশুসম্পদ গ্রসক্টর সম্পতকণি তিি- 
➢ পশুপােন অবকাঠাদ্িা উন্নয়ন িহতবে 
➢ র্ািীয় প্রার্ী গ্ররাে তনয়ন্ত্রর্ কিণসূতচ 
➢ রাষ্ট্রীয় গ্রোকুে তিেন 
➢ র্ািীয় কৃতিি প্রর্নন কিণসূতচ 
➢ র্ািীয় প্রাতর্সম্পদ তিেন 

সূি: Business Standard 

                    গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয়      

নীতি আদ্য়াে: PLI তিদ্ির অধীদ্ন সুতবধাদ্ভােীদ্দর েহর্দ্র্ােযিা 

গ্রকন সংবাদ্দ: 

● নীতি আদ্য়াদ্ের তসইও পরদ্িশ্বরন আইয়াদ্রর গ্রনিৃদ্ত্ব ক্ষ্িিাপ্রাপ্ত কতিতট গ্রিাবাইে 
উৎপাদদ্নর র্নয প্রেি প্রদ্র্াদনা তবিরদ্র্র অনুদ্িাদন তদদ্য়দ্ি। 
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িূে তবষয়সিূহ: 

● এই পতরকল্পনাতট একতট স্বাধীন ভারদ্ির ধারর্াদ্ক সিেণন করদ্ব এবং উৎপাদন-সংরু্ি 
পুরষ্কার বযবস্থার র্নয ভারিদ্ক ইদ্েকট্রতনক্স উৎপাদদ্নর গ্রক্ষ্দ্ি একতট প্রতিদ্র্াতেিািূেক 
প্রান্ত প্রদান করদ্ব। 

● PLI গ্রপ্রাোদ্ি তবদ্েষজ্ঞ ইদ্েকট্রতনক উপাদান এবং গ্রিাবাইে গ্রফান উভয় উৎপাদন 
অন্তভুণি। 

● দেতট গ্রকাম্পাতন - পাাঁচতট গ্রদেীয় এবং পাাঁচতট তবদ্দেী - PLI তিদ্ির অধীদ্ন গ্রিাবাইে 
উৎপাদন কিণসূতচর সুতবধা পাদ্ব৷ 

● গ্রপদ্র্ট ইদ্েকট্রতনক্স প্রাইদ্ভট তেতিদ্টড, একতট স্থানীয় গ্রকাম্পাতন, গ্রিাবাইে উৎপাদদ্নর 
র্নয PLI উদ্দযাদ্ের অধীদ্ন প্রদ্র্াদনা পাওয়ার প্রেি সুতবধাদ্ভােী গ্রকাম্পাতন। 

● ইদ্েকট্রতনদ্ক্সর উৎপাদনদ্ক উৎসাতহি করদ্ি এবং উদ্েখদ্র্ােয তবতনদ্য়াে আকষণর্ করার 
র্নয PLI গ্রপ্রাোিতট উৎপাতদি আইদ্টিগুতের গ্রনট অতিতরি তবক্রদ্য়র উপর 4%-6% 
প্রদ্র্াদনা প্রদান কদ্র। 

● PLI তিদ্ির েক্ষ্য হে গ্রদেীয়ভাদ্ব উৎপাতদি পদ্র্যর তবক্রয় বৃতির তবতনিদ্য় বযবসাতয়ক 
প্রদ্র্াদনা গ্রদওয়া। 
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● PLI তিিগুতে ভারদ্ি উৎপাদন সুতবধাগুতে বৃতি বা প্রতিষ্ঠা করদ্ি স্থানীয় এবং তবদ্দেী 
উভয় বযবসাদ্ক আকষণর্ করার র্নয উদ্েখদ্র্ােয উদ্দযাে। 

সূি: Economic Times 

নিুন তদেীদ্ি আতিণ হসতপটাে প্রােতিক হস্তদ্ক্ষ্প গ্রকন্দ্র "PRAYAS" চােু কদ্রদ্ি 

গ্রকন সংবাদ্দ: 

● গ্রদদ্ের রার্ধানী তদতের আতিণ হাসপািাদ্ে (তরসাচণ অযাি গ্ররফাদ্রে) একতট িদ্ডে "আতেণ 
ইন্টারদ্ভনেন গ্রসন্টার-প্রয়াস" তিতর করা হদ্য়দ্ি। 

 

িূে তবষয়সিূহ: 

● আতেণ ইন্টারদ্ভনেন গ্রসন্টার-প্রদ্চষ্টার েক্ষ্য হে তবদ্েষ তেশুদ্দর সাদ্ে আচরর্ করার 
সিয় বাবা-িাদ্য়দ্দর প্রতি দুদ্ভণাে হ্রাস করা এবং তবশ্বাস েদ়্ে গ্রিাো। 

● প্রারতিক হস্তদ্ক্ষ্প গ্রকন্দ্র হে একতট প্রেস্ত, অিযাধুতনক সুতবধা র্া তবদ্েষভাদ্ব বযতিক্রিী 
চাতহদা সম্পন্ন তেশুদ্দর র্নয তনতিণি। 
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● আতেণ ইন্টারদ্ভনেন গ্রসন্টার-প্রদ্চষ্টা প্রকদ্ল্পর েক্ষ্য হে িয় বির বয়স পর্ণন্ত সািতরক 
সদসযদ্দর তেশুদ্দর উপর উদ্েখদ্র্ােয ইতিবাচক প্রভাব গ্রফো, র্াদ্দর অতটর্ি, গ্রসতরব্রাে 
পােতস, ঘুি এবং ভাষার তবেম্ব এবং অনযানয অবস্থার সিসযা রদ্য়দ্ি। 

● নিুন প্রতিতষ্ঠি গ্রকন্দ্রতট তবদ্েষ তেক্ষ্া, সংদ্বদনেীে একীকরর্, গ্রপোেি এবং 
তফতর্ওদ্েরাতপ, আচরর্ পতরবিণন, এবং পুতষ্ট সংক্রান্ত পরািদ্েণর পাোপাতে শ্রবর্ ও দৃতষ্ট 
প্রতিবন্ধকিার র্নয উন্নি স্ক্রীতনং, অতটর্ি সনািকরর্ এবং তবতভন্ন তসদ্রাদ্ির তিতনকাে 
সনািকরদ্র্র িদ্িা তচতকৎসা পতরদ্ষবাও সরবরাহ কদ্র। 

● Vatsalya, একতট তেশু-বান্ধব ওয়াল্ট তডর্তন গ্রিাতটদ্ফর সাদ্ে আপদ্ডট করা একতট 
গ্রপতডয়াতট্রক সুপার গ্রেোতেতট তডতসতিন, এতটর সাদ্ে একীভূি করা হদ্য়দ্ি। 

● প্রারতিক হস্তদ্ক্ষ্প গ্রকন্দ্র- তবদ্েষ তেশুদ্দর দক্ষ্িা উন্নি করার র্নয একাতধক 
অনুেীেনকারীদ্দর দক্ষ্িা র্ত়েি একতট বহু-তবষয়ক পিতি বযবহার করার প্রদ্চষ্টা করা 
হদ্ব। 

সূি: Times of India 

অে ইতিয়া ইনতিতটউট অফ আযু়দ্বণদ, আযু়দ্বণদ তদবদ্স একতট 6-সপ্তাদ্হর গ্রপ্রাোি চােু কদ্রদ্ি৷ 

গ্রকন সংবাদ্দ: 

● আযু়দ্ষর অে ইতিয়া ইনতিতটউট অফ আযু়দ্বণদ (AIIA) িন্ত্রদ্কর বারা আযু়দ্বণদ তদবস 
2022 প্রচারাতভর্ানতট শুরু হদ্য়দ্ি। 
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িূে তবষয়সিূহ: 

● এই বিদ্রর আযু়দ্বণদ তদবদ্সর িযাদ্িট AIIA বারা পতরচাতেি হদ্ব, র্া আযু়ষ িন্ত্রক বারা 
গ্রনাডাে এদ্র্তি তহসাদ্ব িদ্নানীি করা হদ্য়দ্ি। 

● প্রতি বির ধন্বন্তরী র্য়ন্তীদ্ি, আযু়ষ িন্ত্রক একতট আযু়দ্বণদ তদবস উদর্াপদ্নর আদ্য়ার্ন 
কদ্র, র্া এই বির 23 গ্রে অদ্ক্টাবর অনুতষ্ঠি হদ্ব। 

● "হর তদন হর ঘর আযু়দ্বণদ" আযু়দ্বণদ তদবস সপ্তাদ্হর গ্রকন্দ্রতবনু্দ। 

● 'হর তদন হর ঘর আযু়দ্বণদ'-এ প্রতিতট বাত়েদ্ি 'আযু়দ্বণদ ফর গ্রহাতেতিক গ্রহেে' সম্পদ্কণ 
সদ্চিনিা বৃতির ওপর গ্রর্ার গ্রদওয়া হদ্ব। 

● 3J - র্ন সদ্ন্দে, র্ন ভাতেদারী এবং র্ন আদ্ন্দােন - এর উদ্েদ্েয ভারি সরকাদ্রর 
তবতভন্ন িন্ত্রর্ােয় এই গ্রপ্রাোদ্ি অংেেহর্ কদ্রদ্ি। 

● আযু়দ্বণদ প্রাচীন ভারি গ্রেদ্ক একতট ঐতিহযেি, প্রাকৃতিক এবং সংহি তচতকৎসা 
পিতি।আযু়দ্বণদ হে সংিৃি েব্দ র্ার অেণ "র্ীবন তবজ্ঞান"; সংিৃদ্ি িূে েব্দ আযু়র অেণ 
"দীঘণ র্ীবন" বা "বয়স", এবং গ্রবদ হে "জ্ঞান" এর র্নয েব্দ। 
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● অযাদ্োপযাতে গ্ররাে বযবস্থাপনার গ্রচদ্য় আযু়দ্বণদ গ্ররাে প্রতিদ্রাধ ও তনিূণদ্ের উপর গ্রবতে 
গ্রর্ার গ্রদয়। 

● আযু়দ্বণদ িদ্ন কদ্র গ্রর্ ধিণ, অেণ, কাি এবং গ্রিাক্ষ্ সহ র্ীবদ্নর েক্ষ্য অর্ণদ্নর র্নয 
সুস্বাদ্স্থযর প্রদ্য়ার্ন। 

সূি: Livemint 

 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

গুর্রাদ্টর িুখযিন্ত্রী ভূদ্পন্দ্র পযাদ্টে প্রেিবাদ্রর িদ্িা তসদ্নিাতটক পর্ণটন নীতি 2022-2027 
গ্রঘাষর্া কদ্রদ্িন 

গ্রকন সংবাদ্দ: 

● অতভদ্নিা অর্য় গ্রদবেন এবং রার্য সরকাদ্রর িন্ত্রী শ্রীর িদ্িা আদ্োতকি বযতিদ্দর 
সািদ্ন, গুর্রাদ্টর িুখযিন্ত্রী ভূদ্পন্দ্র পযাদ্টে রাদ্র্যর প্রেি "তসদ্নিাতটক পর্ণটন নীতি" 
উদ্মাচন করদ্েন। 

 

িূে তবষয়সিূহ: 
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● তসদ্নিাতটক টুযতরি নীতির কারদ্র্ গুর্রাতট র্নেদ্র্র অেণননতিক সিাবনার পাোপাতে 
চেতিি তনিণাদ্র্র সিাবয সুদ্র্াে োকদ্ব। 

● গুর্রাদ্টর তবতভন্ন অবস্থান রদ্য়দ্ি, গ্রর্িন তেবরার্পুর সিুদ্র তসকি এবং কচ্ছ গ্রহায়াইট 
িরুভূতি, গ্রর্গুতের শুতটং গ্রোদ্কেন তহসাদ্ব বযবহার করার প্রচুর সিাবনা রদ্য়দ্ি। 

● অর্য় গ্রদবেন চেতিি তনিণার্, িুতডও এবং অনযানয সুতবধার র্নয রাদ্র্যর পতরকাঠাদ্িার 
র্নয সিদ্ ািা স্মারক স্বাক্ষ্র কদ্রদ্িন। 

● এ উপেদ্ক্ষ্ তসদ্নিাতটক পর্ণটন নীতির িেয প্রদানকারী একতট গ্রিাট্ট চেতিিও গ্রদখাদ্না 
হদ্য়দ্ি। 

● তসদ্নিাতটক টুযতরি নীতির কারদ্র্ গুর্রাতট র্নেদ্র্র অেণননতিক সিাবনার পাোপাতে 
চেতিি তনিণাদ্র্র সিাবয সুদ্র্াে োকদ্ব। 

সূি: Indian Express 

গুর্রাদ্ট তিতর হদ্ব নযােনাে গ্রিতরটাইি গ্রহতরদ্টর্ কিদ্িক্স 

গ্রকন সংবাদ্দ: 

● গ্রোোদ্ে (গুর্রাট) ভারদ্ির দীঘণ সািুতদ্রক ইতিহাস প্রদেণদ্নর র্নয নযােনাে গ্রিতরটাইি 
গ্রহতরদ্টর্ কিদ্িক্স তিতর করা হদ্ব। 
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িূে তবষয়সিূহ: 

● ভারদ্ির সািুতদ্রক ঐতিহয তবোে এবং তবতচিযিয় এবং এই কযাম্পাসতট গ্রদদ্ের িদ্ধয 
প্রেি। 

● প্রধানিন্ত্রী শ্রী নদ্রন্দ্র গ্রিাদী NMHC প্রকদ্ল্পর তভতিপ্রস্তর স্থাপন কদ্রন এবং সরকার 
2019 সাদ্ের িাচণ িাদ্স িািার িযাদ্নর র্নয অনুদ্িাদন গ্রদয়। 

● র্নসাধারদ্র্র িদ্ধয সদ্চিনিা বা়োদ্ি, নযােনাে নতটকযাে তেেযাতস কিদ্িক্সতট 
বযবহারকারী-বান্ধব উপাদ্য় সািুতদ্রক ঐতিহযদ্ক তচতিি করার র্নয সবদ্চদ্য় আধুতনক 
প্ররু্তি বযবহার কদ্র উদ্মাচন করা হদ্ব। 

● িন্ত্রক প্রখযাি আতকণদ্টকচার ফািণ গ্রিসাসণ হাতফর্ কন্ট্রাক্টরদ্ক প্রকদ্ল্পর গ্রনিৃত্ব এবং 
ভারিীয় বন্দর, গ্ররে এবং গ্ররাপওদ্য় কদ্পণাদ্রেন তেতিদ্টড, িুম্বাইদ্ক র্ািীয় গ্রিতরটাইি 
গ্রহতরদ্টর্ কিদ্িক্স প্রকল্প কার্ণকরভাদ্ব সম্পন্ন করার র্নয বাস্তবায়নকারী সংস্থা তহসাদ্ব 
িদ্নানীি কদ্রদ্ি। 

● নযােনাে গ্রিতরটাইি গ্রহতরদ্টর্ কিদ্িক্সতট তবতভন্ন পর্ণাদ্য় তনতিণি হদ্ব, র্ার িদ্ধয রদ্য়দ্ি: 
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● গ্রফর্-1এ-গ্রি, 35 একর র্তিদ্ি একতট তিউতর্য়াি ভবন তনিণার্ করা হদ্ব, গ্রর্খাদ্ন 5তট 
েযাোরী এবং একতট গ্রনৌ েযাোতর রদ্য়দ্ি র্া ভারিীয় গ্রনৌবাতহনী এবং গ্রকাি োডণ বযবহার 
করদ্ব। 

● উদ্েখদ্র্ােয েযাোরী সহ র্াদুঘদ্রর অবতেষ্টাংে গ্রফর্-1তব-গ্রি োইট হাউস, 5তড গ্রডাি 
তেদ্য়টার, োদ্ডণন কিদ্িক্স এবং অনযানয অবকাঠাদ্িা সহ তনতিণি হদ্ব। 

● গ্রিট পযাতভতেয়ন, গ্রোোে তসতট, গ্রিতরটাইি ইনতিতটউট (ডরতিটতর সহ), ইদ্কা তরসটণ, 
গ্রিতরটাইি এবং গ্রনভাে তেি পাকণ, িাইদ্িট গ্রচঞ্জ তেি পাকণ, গ্রিদ্িাতরয়াে তেি পাকণ, এবং 
অযাডদ্ভঞ্চার অযাি অযাতিউর্দ্িন্ট পাকণ সবই গ্রফর্-2-এর অন্তভুণি। 

সূি: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অেণনীতি 

HDFC বযাঙ্ক ভারদ্ির প্রেি ইদ্েকট্রতনক বযাঙ্ক েযারাতন্ট র্াতর কদ্রদ্ি৷ 

গ্রকন সংবাদ্দ: 

● নযােনাে ই-েভনণদ্িন্ট সাতভণদ্সস তেতিদ্টদ্ডর সাদ্ে িাদ্দর সহদ্র্াতেিার ফদ্ে, HDFC 
বযাংক ইদ্েক্ট্রতনক বযাংক েযারাতন্ট (e-BG) (NESL) ইসুয করার র্নয গ্রদদ্ের প্রেি বযাংক 
হদ্য় উদ্ঠদ্ি। 
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িূে তবষয়সিূহ: 

● নিুন ইদ্েকট্রতনক বযাঙ্ক েযারাতন্ট, র্া প্রতক্রয়াকরর্ করা র্ায়, িযাম্প করা র্ায়, র্াচাই 
করা র্ায় এবং উন্নি তনরাপিার সাদ্ে অতবেদ্ম্ব গ্রদওয়া র্ায়, কাের্-তভতিক, সিয়সাদ্পক্ষ্ 
প্রতক্রয়াতটদ্ক প্রতিস্থাপন কদ্রদ্ি। 

● একতট ইদ্েকট্রতনক বযাঙ্ক েযারাতন্ট বযবহার করার সিয়, আপতন কাের্-তভতিক বযাঙ্ক 
েযারাতন্ট সহ গ্রর্ সিদ্য়র একতট ভগ্াংে সিয় োদ্ে িার একতট ভগ্াংদ্ে আপতন বযাঙ্ক 
গ্রেদ্ক প্রকৃি সংেহ, সুতবধাদ্ভােীদ্ক তবিরর্, িযাতম্পং এবং পুনরায় র্াচাইকরর্ প্রতক্রয়া 
সমূ্পর্ণ করদ্ি পাদ্রন। 

● ইদ্েকট্রতনক বযাঙ্ক েযারাতন্টর র্নয ই-িযাতম্পং-এর িাধযদ্ি তফতর্কযাে িযাতম্পং 
প্রতিস্থাতপি হদ্য়দ্ি। 

● পিতিতটদ্ক সহর্ির করদ্ি এবং র্াতেয়াতি ও কারচুতপর সুদ্র্াে দূর করদ্ি, NESL, 
CVC-CBI কতিতট এবং IBA-এর সহদ্র্াতেিায় e-BG তিতর করা হদ্য়তিে। 

● NESL সাইদ্ট, একতট API-তভতিক তডতর্টাে ওয়াকণদ্লা e-BG ইসুয করদ্ি বযবহার করা 
হদ্ব। 
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● িার তডতর্টাে ফযাক্টতর, এন্টারপ্রাইর্ ফযাক্টতর, এবং এন্টারপ্রাইর্ আইতট এর িাধযদ্ি, 
HDFC বযাঙ্ক বযাদ্ঙ্কর বৃতির র্নয নিুন দক্ষ্িার তবকাে করদ্ি। 

● বযাংদ্কর তডতর্টাে গ্রকৌেদ্ের িূে নীতি তহসাদ্ব নিুন দক্ষ্িার তবকাে অন্তভুণি। 

সূি: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: তনরাপিা 

সাইবার ক্রাইি ইনদ্ভতিদ্েেন অযাি ইদ্ন্টতেদ্র্ি সাতিট 2022 

গ্রকন সংবাদ্দ: 

● িধযপ্রদ্দে পুতেে সাইবার অপরাধ সফেভাদ্ব প্রতিদ্রাধ করার র্নয পুতেে সাব-
ইিদ্পক্টর এবং তসতনয়র িদন্তকারী অতফসারদ্দর দক্ষ্িা এবং জ্ঞান বা়োদ্নার র্নয 4েণ 
সাইবার ক্রাইি ইনদ্ভতিদ্েেন এবং ইদ্ন্টতেদ্র্ি সাতিট-2022 পতরচােনা কদ্রদ্ি। 

 

িূে তবষয়সিূহ: 
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● ভারদ্ি সবদ্চদ্য় ব়ে জ্ঞান-আদান-প্রদান, তচন্তা-গ্রনিৃত্ব, এবং সাইবার ক্রাইি িদন্ত এবং 
গ্রোদ্য়ন্দা েীষণ সদ্েেন 12 গ্রসদ্েম্বর গ্রেদ্ক 22 গ্রসদ্েম্বর, 2022 পর্ণন্ত অনুতষ্ঠি হদ্য়তিে 
এবং এতট িধযপ্রদ্দে পুতেে সফ্ট তিক ফাউদ্িেদ্নর সহদ্র্াতেিায় আদ্য়াতর্ি হদ্য়তিে। 

● িধযপ্রদ্দদ্ের গ্রভাপাদ্ে এই অনুষ্ঠানতট একসদ্ে করা হদ্য়তিে। 

● 12, 13 এবং 14ই গ্রসদ্েম্বর, 2022-এ, গ্রভাপাদ্ের আরএসতভতপ নদ্রানহা একাদ্ডতি অফ 
অযাডতিতনদ্েেদ্ন একতট দে তদদ্নর েীষণ সদ্েেন অনুতষ্ঠি হদ্ব, র্ার সাদ্ে তিন তদদ্নর 
অফোইন সাতিট হদ্ব৷ 

● 35তট রার্য এবং গ্রকন্দ্রোতসি অঞ্চদ্ের 6000 তটরও গ্রবতে তবতভন্ন আইন প্রদ্য়ােকারী, 
তবচার তবভােীয়, প্রতসতকউটতরয়াে এবং অনযানয সংস্থারও দে তদদ্নর সদ্েেদ্ন উপস্থাপক 
এবং তবষয় তবদ্েষজ্ঞ তহসাদ্ব ইদ্ভদ্ন্ট অংেেহদ্র্র র্নয অনোইন প্রতিতনতধ োকদ্ব। 

● েীষণস্থানীয় প্ররু্তিেি সংস্থাগুতে CIIS 2022-এ িাদ্দর অিযাধুতনক প্ররু্তির োইভ 
প্রদেণনী প্রদেণন করদ্ব। 

● এই সিদ্য়, UNICEF, ইন্টারদ্পাে-তসোপুর, নযােনাে সাইবার ক্রাইি ে এনদ্ফাসণদ্িন্ট 
UK পুতেে, নযােনাে গ্রহায়াইট কোর ক্রাইি গ্রসন্টার USA, এবং NPA হায়দ্রাবাদ সহ 
িাতকণন রু্িরাষ্ট্র এবং অনযানয গ্রদদ্ের তবষয় তবদ্েষজ্ঞ এবং উপস্থাপকদ্দর বারা তবতভন্ন 
তবষদ্য় প্রতেক্ষ্র্ প্রদান করা হদ্ব। 

সূি: The Hindu 
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