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Daily Current Affairs 16th September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক  

ওযার্ল্ণ ওযাটার কংগ্রেস এবং একতর্তবশান 2022-এ ভারি 'আরবান ওগ্রযস্টওযাটার ল্যান্ডগ্রেপ 
ইন ইতন্ডযা' চালু্ কগ্ররগ্রে 

ককন সংবাগ্রে: 

● 2022  সাগ্রল্র প্রেশণনীগ্রি "ভারগ্রি আরবান ওগ্রযস্টওযাটার ল্যান্ডগ্রেপ" শীর্ণক একতট 
কেিপত্র প্রকাশ করা হগ্রযগ্রে। মাননীয র্ল্শতি মন্ত্রী শ্রী গগ্রর্ন্দ্র তসং কশখাওযাি, 
কেনমাগ্রকণর পতরগ্রবশ মন্ত্রী মাননীযা মন্ত্রী শ্রীমিী তল্ ভাগ্রমণতল্ন এবং কেনমাগ্রকণর উন্নযন 
সহগ্র াতগিা মন্ত্রী শ্রী কেতমং কমাল্ার মগ্রটণনগ্রসন একতট ভারিীয প্রতিতনতি েগ্রল্র সাগ্রে 
কেনমাগ্রকণর ককাগ্রপনগ্রহগ্রগগ্রন ইন্টারনযাশনাল্ ওযাটার অ্যাগ্রসাতসগ্রযশগ্রনর (IWA) ওযার্ল্ণ 
ওযাটার কংগ্রেগ্রস ক াগ কেন। 

 

মূল্ তবর্যসমূহ: 
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● অ্টল্ ইগ্রনাগ্রভশন তমশন, নীতি আগ্রযাগ, র্ল্শতি মন্ত্রনাল্য এবং নযাশনাল্ তমশন ফর 
তিন গঙ্গা, ইন্টারনযাশনাল্ এগ্রর্তি ইগ্রনাগ্রভশন কসন্টার কেনমাকণ, এবং একাগ্রেতমক 
ইতন্ডযান ইনতস্টতটউট অ্ফ কটকগ্রনাল্তর্ কবাগ্রে-এর অ্ংশীোরগ্রের তনগ্রয ভারি সরকার 
শহুগ্রর বর্ণয র্ল্ বযবস্থাপনার তবর্গ্রয একতট কেিপত্র প্রস্তুি করার র্নয একতট বহু-
তবভাগীয েল্ গঠন কগ্ররগ্রে।  

● এই কেিপত্রতট সামতেকভাগ্রব ভারগ্রি বর্ণয র্ল্ কশািগ্রনর বিণমান অ্বস্থা এবং কসইসাগ্রে 
সম্ভাবয পেগ্রেপগুতল্ বর্ণনা কগ্রর  া ভতবর্যগ্রির তচতকৎসা বযবস্থাগুতল্গ্রক সহগ্র াতগিা, সহ-
তিতর এবং তের্াইন করার র্নয কনওযা ক গ্রি পাগ্রর। 

● সবুর্ হাইগ্ররাগ্রর্ন, পুননণবীকরর্গ্র াগয শতি, বর্ণয র্ল্ বযবস্থাপনা এবং িাগ্রের তিপাতেক 
সম্পগ্রকণর উপর কর্ার তেগ্রয ভারি এবং কেনমাগ্রকণর মগ্রিয সবুর্ ককৌশল্গি অ্ংশীোতরত্ব 
এই কেিপগ্রত্রর উৎস। 

● ইন্টারনযাশনাল্ কসন্টার ফর তিযার ওযাটার এবং ইনতকউগ্রবটর অ্ংশীোর AIC- সঙ্গম 
এবং AIC FISE-এর েল্গুতল্ও এই নীতির অ্িীগ্রন IIT তেতি, IIT বগ্রে , এবং IIT 
মাদ্রার্-এ কমন্টতরং পাগ্রব৷ 

● কনক্সট কর্নাগ্ররশন ওযাটার অ্যাকশন (NGWA) নাগ্রম একতট তবতেক কমণসূতচর ল্েয হল্ 
2022 সাগ্রল্ IWA ওযার্ল্ণ ওযাটার কংগ্রেসর প্রেশণনীর আগ্রগ, চল্াকাল্ীন এবং পগ্রর 
শীর্ণস্থানীয তবেতবেযাল্য এবং উদ্ভাবনী ককন্দ্রগুতল্র িরুর্গ্রের র্ত়িি করা। 

● কেতনশ েূিাবাস, অ্টল্ ইগ্রনাগ্রভশন তমশন, নীতি আগ্রযাগ্রগর সহগ্র াতগিায, ইগ্রভন্ট 
চল্াকাল্ীন AIM- ICDK- 2.0 ওযাটার ইগ্রনাগ্রভশন চযাগ্রল্ঞ্জ পুনগণতঠি কগ্ররগ্রে। 

সূত্র: PIB 

ভারি কেগ্রক ইরাগ্রন প্রেম আন্তঃ-মোল্ তেতর্টাল্ TIR-তভতিক পতরবহন মুোইগ্রযর JNবন্দর 
কেগ্রক  াত্রা শুরু কগ্ররগ্রে 

ককন সংবাগ্রে: 
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● ইন্টারনযাশনাল্ STR বা ইন্টারনযাশনাল্ করাে ট্রািগ্রপাটণস (TIR)-তভতিক পাইল্ট 
ট্রািগ্রপাটণ, নভ কশভা (র্ওহরল্াল্ কনহরু বন্দর), নাতভ মুোই, মহারাষ্ট্র, ভারি ও ইরাগ্রনর 
মগ্রিয ইন্টারনযাশনাল্ নেণ-সাউে ট্রািগ্রপাটণ কতরগ্রোর (INSTC) কতরগ্রোর বরাবর প্রেম 
ইন্টারগ্রমাোল্ তেতর্টাল্ পতরবহন বন্ধ করার সংগ্রকি কেওযা হগ্রযগ্রে।।

 

মূল্ তবর্যসমূহ: 

● এতট TIR তসগ্রস্টগ্রমর শুল্ক তনশ্চযিা বর্ায করগ্রখ আন্তঃসীমান্ত ভ্রমর্গ্রক কাগর্তবহীন 
করগ্রি চায। 

● পতরবহন খরচ এবং অ্নযানয আনুষ্ঠাতনকিা কতমগ্রয, TIR তসগ্রস্টম আন্তঃসীমান্ত বাতর্র্য 
এবং ট্রানতর্ট সহর্ির করগ্রি এবং অ্পাগ্ররশনাল্ তবল্ে প্রতিগ্ররাগ্রি উগ্রিখগ্র াগযভাগ্রব 
অ্বোন করগ্রখগ্রে। 

● কফোগ্ররশন অ্ফ ইতন্ডযান কচোর অ্ফ কমাসণ অ্যান্ড ইন্ডাতি (FICCI)) অ্নুসাগ্রর, তসগ্রস্টমতট 
64 তট TIR অ্পাগ্ররশনাল্ কেশগুতল্গ্রি অ্যাগ্রক্সস তেগ্রয অ্ভযন্তরীর্ এবং আন্তর্ণাতিক 
পতরবহগ্রনর প্রবাহগ্রক সহর্ করগ্রব। 
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● আরও আন্তঃ-আঞ্চতল্ক এবং আন্তঃ-আঞ্চতল্ক বাতর্র্য বৃতির র্নয TIR তসগ্রস্টমগুতল্ও 
প্রগ্রযার্নীয। 

● INSTC এর ল্েয হল্ ইউগ্ররাগ্রপ কপৌঁোগ্রনার র্নয মিয এশীয বার্ারগুতল্গ্রি উৎপাতেি 
র্রুরী চাল্ান (EXIM) এর সমযগ্রক কমান। 

● ভারিীয সহাযিায তনতমণি চাবাহার বন্দরতট এই অ্ঞ্চগ্রল্র প্রােতমক অ্েণননতিক ট্রানতর্ট 
হাব তহগ্রসগ্রব কার্ করগ্রব। 

● ইরান সরকাগ্ররর পাশাপাতশ ভারিও চাবাহার বন্দগ্রর শহীে কবহাতিণ টাতমণনাগ্রল্র প্রেম 
কফর্ তনমণাগ্রর্ অ্ংশ তনগ্রে। 

সূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয 

ভারি একতট তবেুযৎ উিৃি কেগ্রশ পতরর্ি হগ্রযগ্রে 

ককন সংবাগ্রে: 

● ভারি একতট তবেুযৎ উিৃি কেগ্রশ পতরর্ি হগ্রযগ্রে। 

 

মূল্ তবর্যসমূহ: 
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● ভারগ্রি বিণমাগ্রন 4 ল্ে কমগাওযাগ্রটরও কবতশ েমিা সম্পন্ন তবেুযৎ উিৃি রগ্রযগ্রে। 
● ভারি 2020সাগ্রল্ পুননণবীকরর্গ্র াগয শতি উৎপােন 51 হার্ার 226 তগগাওযাট ঘন্টা 

কেগ্রক বাত়িগ্রয এক ল্াখ 38 হার্ার 337 তগগাওযাট-ঘন্টা কগ্ররগ্রে। 
● ভারগ্রির তবেুযৎ উৎপােন খাগ্রি নবাযনগ্র াগয শতির অ্নুপাি কেগ্রশর কটকসই উন্নযগ্রনর 

ল্গ্রেযর সাগ্রে সামঞ্জসয করগ্রখ দ্রুি বৃতি কপগ্রযগ্রে। 
● ভারি তবগ্রের িৃিীয বৃহিম পুননণবীকরর্গ্র াগয শতি উৎপােনকারী কেশ, ক খাগ্রন অ্-

র্ীবাশ্ম জ্বাল্ানী কেগ্রশর ইনস্টল্ করা তবেুযৎ েমিার 40% এর র্নয োযী। 
● কসৌর শতির উপর তভতি কগ্রর অ্যাতিগ্রকশনগুতল্ পতরগ্রবশবান্ধব পিতিগ্রি রান্না, আগ্রল্া 

এবং অ্নযানয শতির চাতহো কমটাগ্রি বযবহার করা ক গ্রি পাগ্রর। 

● ভারি আন্তর্ণাতিক কসৌর কর্াগ্রটর (ISA) সেসয এবং কসৌরশতির উপর তভতি কগ্রর প্র ুতি 
স্থাপগ্রন েুেণান্ত সাফল্য অ্র্ণন কগ্ররগ্রে। 

● ইন্টারনযাশনাল্ কসাল্ার অ্যাল্াগ্রযি র্ীবাশ্ম জ্বাল্ানীর বযবহার হ্রাস এবং আমাগ্রের েহগ্রক 
সবুর্ করার ল্গ্রেয কার্ কগ্রর। 

● ভারগ্রির ল্েয 2070 সাগ্রল্র মগ্রিয তনট শূনয তনগণমন এবং 2030 সাগ্রল্র মগ্রিয 
পুননণবীকরর্গ্র াগয শতি বাত়িগ্রয 500 তগগাওযাট করা। 

সূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

'স্মাটণ তঠকানা' সহ কেগ্রশর প্রেম 'স্মাটণ তসতট' হগ্রয উঠল্ ইগ্রন্দার 

ককন সংবাগ্রে: 

● ইগ্রন্দার স্মাটণ তসতট সমূ্পর্ণ তেতর্টাল্ অ্যাগ্ররতসং তসগ্রস্টম প্রগ্রযাগ করার পগ্রর, এতট 
গর্প্রগ্রেশ (MP) স্মাটণ তঠকানা সহ প্রেম স্মাটণ তসতট হগ্রয উঠগ্রব। 
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মূল্ তবর্যসমূহ: 

● অ্যাগ্ররস কনতভগ্রগশগ্রনর সহ-প্রতিষ্ঠািা রর্ি তর্ন এবং ইগ্রন্দার স্মাটণ তসতটর তসইও গুপ্তা 
(IAS), স্মাটণ তসতটগ্রক এতগগ্রয তনগ্রয  াওযার র্নয একতট সমগ্র ািা স্মারক (MoU) স্বাের 
কগ্ররগ্রেন৷ 

● অ্যাগ্ররস স্মাটণ শহরগুতল্ আপগ্রেে করার র্নয কপগ্রটন্ট-মুল্িুতব প্র ুতি তিতর করা হগ্রযগ্রে 
এবং একতট তেতর্টাল্ অ্যাগ্ররতসং তসগ্রস্টম তিতর করগ্রি ভারিীয মহাকাশ গগ্রবর্র্া সংস্থার 
(ISRO) -এর সাগ্রে সহগ্র াতগিা করা হগ্রে। 

● MoU অ্নুসাগ্রর, সমস্ত বযবসা, সমস্ত সরকারী সংস্থা এবং র্রুতর পতরগ্রর্বা, পুতল্শ, ফাযার 
তবভাগ এবং অ্যােুগ্রল্ি সহ, ইগ্রল্কট্রতনক কনা ইগ্রযার কাস্টমার (E-KYC) এবং তর্ওটযাতগং 
সহ পতরগ্রর্বাগুতল্ প্রোগ্রনর র্নয অ্যাগ্ররস  অ্যাপ বযবহার করা হগ্রব। 

● তেতর্টাল্ অ্যাগ্ররতসং তসগ্রস্টগ্রম অ্যাগ্রক্সস কেওযার র্নয, অ্যাগ্ররস কনতভগ্রগশনগ্রক তবেুযৎ, 
কৃতর্, আবগাতর, নারী ও তশশু কল্যার্ এবং তশোর র্নয সরকাতর িযাটফগ্রমণর সাগ্রে 
একীভূি করা হগ্রব। 

● এমতপ টুযতরর্গ্রমর সমস্ত প ণটন গন্তবয বাস স্টপ, পাবতল্ক তবশ্রামাগার এবং বাস স্টগ্রপর 
সাগ্রে তর্ওটযাগ করা হগ্রব। এগুতল্ অ্যাগ্ররস িারা ওগ্রযবসাইগ্রটর সাগ্রে একতত্রি করা হগ্রব।  
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● একতট তবনামূগ্রল্যর পতরগ্রর্বা  া একতট তনতেণষ্ট তর্ওটযাগ অ্বস্থান সনাি করগ্রি সহাযিা 
কগ্রর িা হল্ অ্যাগ্ররস অ্যাপ। তঠকানা কপ্রাোম বযবহারকারীগ্রের িাগ্রের বাসস্থান, বযবসার 
স্থান এবং অ্নযানয অ্বস্থাগ্রনর েতব আপগ্রল্াে করগ্রি কেয এবং িাগ্রের সমূ্পর্ণ অ্যাগ্ররস 
কেখাগ্রনা হয। বযবহারকারীগ্রের পতরবিণগ্রনর র্নয ভগ্রযস তনগ্রেণশাবল্ী করকেণ করার 
তবকল্পও রগ্রযগ্রে। 

সূত্র: The Hindu 

হতরযানার রাতখগত়িগ্রি তিতর হগ্রে হরপ্পা সংেৃতির তবগ্রের সবগ্রচগ্রয বৃহিম তমউতর্যাম 

ককন সংবাগ্রে: 

● হতরযানার রাতখগত়িগ্রি, হরপ্পা সংেৃতির র্নয তনগ্রবতেি বৃহিম তমউতর্যামতট তনতমণি হগ্রব। 

 

মূল্ তবর্যসমূহ: 

● In Rakhigarhi, the founding city of the Indus Valley Civilization, a 
cutting-edge museum will be built at a cost of Rs 32 crore. 

● তসনু্ধ সভযিার প্রতিষ্ঠািা শহর রাতখগত়িগ্রি 32 ককাতট টাকা বযগ্রয তিতর হগ্রব অ্িযািুতনক 
সংেহশাল্া। 
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● হরপ্পা সংেৃতি তমউতর্যামতটও তনতমণি হগ্রে এবং এতট করস্ট হাউস, েরতমটতর এবং একতট 
কযাগ্রফ ো়িাও 5000 তটরও কবতশ প্রাচীন হরপ্পার তনেশণন প্রেশণন করা হগ্রব। 

● রাতখ খাস ও রাতখ শাহপুর োমগুতল্ ো়িাও, রাতখগত়ি হতরযানার তহসার কর্ল্ার নারনাউন্ড 
কসক্টগ্রর অ্বতস্থি। স্থানতটর আগ্রশপাগ্রশর অ্ঞ্চল্তট প্রত্নিাতিক ধ্বংসাবগ্রশর্ িারা পতরপূর্ণ। 

● আতকণওল্তর্কযাল্ সাগ্রভণ অ্ফ ইতন্ডযা 1963 সাগ্রল্ োগ্রমর প্রােতমক খননকা ণ পতরচাল্না 
কগ্রর।  

● েঃ অ্মগ্ররন্দ্র নাগ্রের তনগ্রেণগ্রশ, আতকণওল্তর্কযাল্ সাগ্রভণ অ্ফ ইতন্ডযা পগ্রর 1998 কেগ্রক 
2001 সাল্ প ণন্ত রাতখগত়িগ্রি খনন কার্ শুরু কগ্রর। 

● রাতখগত়ি, ক খাগ্রন তেএনএ পরীো করা হগ্রে, কসখাগ্রন 1998সাল্ কেগ্রক 56 তট কঙ্কাগ্রল্র 
সন্ধান পাওযা কগগ্রে। 

● রাখীগত়ির সভযিা 5000 কেগ্রক 5500 তিস্টপূবণাগ্রের মগ্রিয তবেযমান তেল্ বগ্রল্ মগ্রন করা 
হয,  খন মগ্রহগ্রঞ্জাোগ্ররার সভযিা প্রায 4000 তিস্টপূবণাগ্রে তবেযমান তেল্ বগ্রল্ মগ্রন করা 
হয। 

● রাতখগত়ি ক খাগ্রন 550 কহক্টগ্রররও কবতশ এল্াকা রু্গ্র়ি রগ্রযগ্রে, কসখাগ্রন মগ্রহগ্রঞ্জাোগ্ররার 
আযিন মাত্র 300 কহক্টর। 

সূত্র: Livemint 

নাগাল্যান্ড িার প্রেম নাগা তচতল্ উৎসগ্রবর আগ্রযার্ন করগ্রে 

ককন সংবাগ্রে: 

● 2022 সাগ্রল্ নাগাল্যাগ্রন্ডর কসইহামা োগ্রমর ককাতহমা কর্ল্ায প্রেম নাগা তচতল্ (নাগা তকং 
তচতল্) উৎসব অ্নুতষ্ঠি হগ্রব। 
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মূল্ তবর্যসমূহ: 

● হতটণকাল্চার তবভাগ নাগা তচতল্ উৎসব আগ্রযার্ন করগ্রব। 
● উিগ্ররর অ্গ্রনক আঙ্গাতম োম মতরচ উৎপন্ন কগ্রর, এবং কসইহামা োমতট তবতভন্ন িরগ্রর্র 

নাগা মতরচ উৎপােন কগ্রর। 
● নাগা তচতল্ (তকং তচতল্), বযাপকভাগ্রব তবগ্রের হগ্রটস্ট তচতল্ তহসাগ্রব তবগ্রবতচি, তনযতমিভাগ্রব 

SHU অ্নুসাগ্রর তবেবযাপী শীর্ণ পাাঁচতট হগ্রটস্ট মতরগ্রচর মগ্রিয স্থান কপগ্রযগ্রে। নাগা তচতল্র 
অ্নযানয নামগুতল্র মগ্রিয রগ্রযগ্রে "রার্া তচতল্", "ভূি কর্াগ্রল্াতকযা", এবং "কঘাস্ট 
কপপার"। 

● 2008 সাগ্রল্, কভৌগ্রগাতল্ক তনগ্রেণশক (GI) উপাতিতট নাগা তচতল্গ্রক কেওযা হগ্রযতেল্, এতট 
কসাগ্রল্নাতসযা পতরবাগ্ররর সেসয এবং কযাপতসকাম গগ্রর্র সেসয। 

● নাগাল্যাগ্রন্ডর একতট স্থানীয ফসল্ নাগা মতরচ, কপগ্ররন, কসাম, ককাতহমা এবং তেমাপুগ্রর 
বযাপকভাগ্রব চার্ করা হয। নাগাল্যাগ্রন্ডর কর্তল্যাংরাং অ্ঞ্চগ্রল্ এর উৎপতি বগ্রল্ মগ্রন করা 
হয। 

● 1963 সাগ্রল্র 1ল্া তেগ্রসের ককাতহমাগ্রক নাগাল্যাগ্রন্ডর রার্িানী তহসাগ্রব মগ্রনানীি করা 
হগ্রযতেল্। 
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● নাগাল্যান্ড ও অ্রুর্াচল্ প্রগ্রেগ্রশর রাষ্ট্রীয প্রার্ী হল্ তমেুন (গযাল্), এবং নাগাল্যাগ্রন্ডর পাতখ 
হল্ কভতল্পস ট্রাগ্রগাপান। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অ্েণনীতি 

ইগ্রকআই এনাতর্ণ সাতভণগ্রসস তল্তমগ্রটে িারা িাতল্কাভুি ভারগ্রির প্রেম িাতস্টক প্রকল্প 

ককন সংবাগ্রে: 

● ইগ্রকআই এনাতর্ণ সাতভণগ্রসস, একতট কেগ্রভল্পার এবং কাবণন কেতেট তবগ্রেিা, প্রেম 
ককাম্পানী ক তট একতট ভারিীয িাতস্টক প্রগ্রর্ক্ট (ভারগ্রির প্রেম িাতস্টক প্রগ্রর্ক্ট) কলাবাল্ 
অ্যাতেতেগ্রটশন স্টযান্ডাগ্রেণর অ্িীগ্রন িাতল্কাভুি কগ্ররগ্রে। 

 

মূল্ তবর্যসমূহ: 

● ইগ্রন্দার-তভতিক কাবণন কেতেট তবগ্রশর্জ্ঞ, ইগ্রকআই এনাতর্ণ সাতভণগ্রসস,  া গি 14 বের 
িগ্রর 16তট কেগ্রশ র্ল্বাযু কমণ এবং অ্ফগ্রসট সমািাগ্রনর কেগ্রত্র কার্ কগ্ররগ্রে, কেগ্রশর 
একতট িাতস্টক প্রকগ্রল্পর িাতল্কাভুি প্রেম ককাম্পাতন হগ্রয উগ্রঠগ্রে। 

● ইগ্রকআই এনাতর্ণ সাতভণগ্রসস প্রকল্প তনতশ্চি কগ্রর ক  িাতস্টক বর্ণয, প্রােতমকভাগ্রব পতল্তেন 
কটগ্ররফোগ্রল্ট (PET) বর্ণয, তপইতট কেক্স এবং তচপগুতল্ সতঠকভাগ্রব সংেহ করা হয এবং 
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পুনবণযবহারগ্র াগয পতল্গ্রযস্টার কস্টপল্ ফাইবার (RPSF) তিতর করার র্নয পুনবণযবহার করা 
হয। 

● পুনবণযবহৃি পতল্গ্রযস্টার কস্টপল্ ফাইবার (RPSF) বস্ত্র তশগ্রল্প কাপ়ি কেগ্রক তিতর কপাশাক 
এবং অ্নযানয েরকারী পর্য তিতর করগ্রি বযবহার করা ক গ্রি পাগ্রর। 

● বর্ণয বাোইকারী কেগ্রক পুনবণযবহারগ্র াগয সুতবিা  সংেহ এবং পুনবণযবহার প্রতেযায সমস্ত 
অ্ংশেহর্কারী এই িরগ্রনর একতট মূল্য শৃঙ্খল্ িারা েমিাপ্রাপ্ত হগ্রব। 

● প্রকল্পতট VERA িারা স্বীকৃি,  া িাগ্রের িাতস্টক বর্ণয হ্রাস স্টযান্ডাগ্রেণর অ্িীগ্রন একতট 
ওযাতশংটন-তভতিক সংস্থা। 

● ইগ্রকআই এনাতর্ণ সাতভণগ্রসস তল্তমগ্রটে িারা র্ল্বাযু পতরবিণন, কাবণন কেতেট এবং 
কটকসই সমািান অ্ফার করা হয। 

● বযবসাতট মান তনযন্ত্রর্ ও বযবস্থাপনার পাশাপাতশ কাবণন কেতেট, সম্পে বযবস্থাপনা, কাবণন 
ফুটতপ্রন্ট মযাগ্রনর্গ্রমন্ট, কটকসই অ্তেট এবং কাবণন কেতেট প্রতশের্ প্রোন কগ্রর। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ তেবস 

15ই কসগ্রেের আন্তর্ণাতিক গর্িন্ত্র তেবস 2022 উে াতপি হল্ 

ককন সংবাগ্রে: 

● প্রতি বের 15ই কসগ্রেের তবেবযাপী মানুর্ আন্তর্ণাতিক গর্িন্ত্র তেবস পাল্ন কগ্রর। 
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মূল্ তবর্যসমূহ: 

● তবেবযাপী গর্িগ্রন্ত্রর প্রচার করা গর্িন্ত্র তেবগ্রসর প্রােতমক ল্েয। 

● মানবাতিকাগ্ররর কমৌতল্ক সুরো এবং কা ণকর প্রচার এই তেগ্রন স্মরর্ করা উতচি,  া 
আন্তর্ণাতিক গর্িন্ত্র তেবস তহসাগ্রব পতরতচি। 

● র্াতিসংগ্রঘর সািারর্ পতরর্ে 2007 সাগ্রল্ আন্তর্ণাতিক গর্িন্ত্র তেবস প্রতিষ্ঠা কগ্রর। 

● 2008 সাগ্রল্ প্রেম আন্তর্ণাতিক গর্িন্ত্র তেবস পাতল্ি হয। 

● ভারিগ্রক তবগ্রের বৃহিম গর্িন্ত্র তহসাগ্রব বল্া হয, কসখান কেগ্রক 600 তমতল্যন মানুর্ 
সরকার তনবণাচন করগ্রি িাগ্রের কভাট বযবহার কগ্রর। 

● আন্তর্ণাতিক গর্িন্ত্র তেবস সকল্ নাগতরক এবং সরকাগ্ররর মগ্রিয গর্িগ্রন্ত্র অ্েণপূর্ণ 
সমৃ্পিিা প্রচার করগ্রি চায। 

● আন্তর্ণাতিক গর্িন্ত্র তেবগ্রসর উগ্রেশয হল্ চাগ্রপর উগ্রিগ সম্পগ্রকণ সগ্রচিনিা বৃতি করা, 
তবতেক সমসযা সমািাগ্রনর প্রগ্রচষ্টার র্নয রার্ননতিক ইো এবং আতেণক সহাযিা কর্াগা়ি 
করা এবং মানবিার কৃতিত্বগ্রক স্মরর্ করা। 

● ইন্টার-পাল্ণাগ্রমন্টাতর ইউতনযন 1889 সাগ্রল্ ফ্রাগ্রির  পযাতরগ্রস প্রতিতষ্ঠি হগ্রযতেল্ এবং আর্ 
সুইর্ারল্যাগ্রন্ডর কর্গ্রনভাগ্রি এর সের েপ্তর রগ্রযগ্রে। 
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● মাতটণন চুংগং ইন্টার-পাল্ণাগ্রমন্টাতর ইউতনযগ্রনর সািারর্ সম্পােক এবং তকরপান হুগ্রসইন 
কচৌিুরী এর সভাপতি। 

সূত্র: Times of India 
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