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Daily Current Affairs 21st September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক  

ভারি SCO ঘূর্ণায়মান সভাপতিত্ব গ্রহর্ করররে এবং 2023 সারের SCO শীর্ণ সরেেরনর 
আরয়ার্ন করররে 

ককন সংবারে: 

● সাংহাই ককা-অপাররশন অর্ণানাইরর্শন (SCO) শীর্ণ সরেেন 2022 উর্রবতকস্তারনর 
সমরকরে অনুতিি হরয়রে, কেখারন ভারি 2023 সারের র্নয SCO-এর সভাপতিত্ব গ্রহর্ 
কররব।

 

মূে তবর্য়সমূহ: 

● ভারি 2023 সারের কসরেম্বর পেণন্ত এক বেররর র্নয SCO কর্ািীর সভাপতিত্ব কররব 
এবং পররর বের, ভারি SCO শীর্ণ সরেেন আরয়ার্ন কররব। 

● উর্রবতকস্তারনর সমরকে শহরর রাষ্ট্রপ্রধান কাউতিরের ববঠরক সাংহাই সহরোতর্িা 
সংস্থার (SCO) সেসয কেশগুরোর কনিারা সমরকে কঘার্র্াপরে স্বাক্ষর করররেন। 
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● SCO সরেেরনর সময়, সেসয কেশগুতে প্রেুতির্ি এবং তিতর্টাে তবভার্ন, ববতিক 
আতথণক বার্ারর অবযাহি অতস্থরিা, সরবরাহ শৃঙ্খরে অতস্থতিশীেিা, সুরক্ষাবােী পেরক্ষপ 
বৃতি এবং তবি অথণনীতিরি অতনশ্চয়িা সহ তবতভন্ন ববতিক চ্যারেঞ্জ এবং হুমতক তনরয় 
আরোচ্না করররে। 

● SCO একতট স্থায়ী আন্তঃসরকাতর আন্তর্ণাতিক সংস্থা, ো 2001 সারে প্রতিতিি হয়। 
● SCO সনে 2002 সারে স্বাক্ষতরি হয় এবং 2003 সারে কােণকর হয়। 
● SCO হে একতট ইউররশীয় রার্ননতিক, অথণননতিক ও সামতরক সংস্থা োর েক্ষয হে এই 

অঞ্চরে শাতন্ত, তনরাপত্তা এবং তস্থতিশীেিা বর্ায় রাখা। 
● SCO-কক প্রাথতমকভারব উত্তর আটোতিক চু্তি সংস্থার (NATO) প্রতিপক্ষ তহরসরব কেখা 

হয়, একতট নয় সেরসযর অথণননতিক ও তনরাপত্তা ব্লক, এবং এতট আন্তঃআঞ্চতেক 
আন্তর্ণাতিক সংস্থাগুতের একতট তহরসরব আতবভূণি হরয়রে। 

সূে: Business Standard 

টাইফুন নানমারিাে 

ককন সংবারে: 

● র্াপারনর পতশ্চরম, টাইফুন নানমািে 19কশ কসরেম্বর প্রচ্ণ্ড বািাস এবং করকিণ বৃতিপাি 
তনরয় আরস, ো এতটরক বেররর পর বের কেরশ আঘাি হানা সবরচ্রয় বড় ঝড়গুতের 
মরধয একতট করর িুরেরে।
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মূে তবর্য়সমূহ: 

● র্াপারন নানমারিাে ঝরড়র কাররর্ েতক্ষর্-পতশ্চমাঞ্চরের বাতসোরের তনরাপে স্থারন সরর 
কেরি সিকণ করা হরয়রে। 

● US র্রয়ি টাইফুন সিকণীকরর্ ককন্দ্র (JTWC) দ্বারা নানমারিােরক সুপার টাইফুন 
তহসারব কের্ীবি করা হরয়রে, এতট ঝরড়র কক্ষরে প্ররোর্য একতট শব্দ ো 240 তকতম / 
ঘিা (150মাইে) বা িার কবতশ বািারসর র্তি বর্ায় রারখ। 

● তবজ্ঞানীরা ো তনয়া নামক একতট প্রাকৃতিক ঘটনা দ্বারা প্রভাতবি এই বের একতট খুব 
সতিয় হাতররকন কমৌসুরমর পূবণাভাস তেরয়রেন। 

● র্েবাযু় পতরবিণরনর ফরে আটোতিক এবং কযাতরবীয় অঞ্চরে উষ্ণ সমুদ্র পৃরির 
িাপমাোও প্রভাব কফেরি পারর। 

● এর ককরন্দ্র বাযু়মণ্ডেীয় চ্াপ তেে 975 কহরটাপারেে, োর সরবণাচ্চ র্তি 234 তকতম/ঘিা 
(145 মাইে প্রতি ঘণ্টা)। 

● এই টাইফুরনর সম্ভাবনা কযাটার্তর চ্ার বা পাাঁচ্তট হাতররকরনর সমিুেয। 
● একতট গ্রীষ্মমন্ডেীয় ঘূতর্ণঝড় ো পতশ্চম প্রশান্ত মহাসার্ররর উপকূে বরাবর এবং চ্ীন 

সার্রর ঘরট, কেখারন বািাস খুব দ্রুি র্তিরি চ্রে (তবউরফাটণ বাযু় পতরমারপর 12 তটরও 
কবতশ বাইরর), িারক টাইফুন বো হয়। 

● টাইফুরনর বযাস সাধারর্ি 150 কথরক 650 তকতম। এবং এর ককন্দ্র এবং পতরতধর 
বাযু়চ্ারপর মরধয বৃহত্তর পাথণকয (10 কথরক 50 তমতেবার) সতঠক কগ্রতিরয়ি কবতশ, োর 
কাররর্ বািাস প্রবে কবরর্ চ্রে। 

● ঘূতর্ণঝড় আরমতরকার েতক্ষর্-পূবণ উপকূরেও আরস এবং কসখারন িারক 'হাতররকন' বো 
হয়। 

সূে: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয় 

USAID এবং UNICEF ‘েূর কস নমরস্ত’ নারম একতট তসতরর্ চ্ােু করররে 
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ককন সংবারে: 

● US এরর্তি ফর ইিারনযাশনাে কিরভেপরমি এবং UNICEF নিুন তেতিরি একতট 
ইরভরি "েূর কস নমরস্ত" তশররানারমর েূরেশণন এবং ইউতটউব তসতরর্তট চ্ােু করররে।

 

মূে তবর্য়সমূহ: 

● ইরভরি একতট তথরয়টার তফল্ম েুর কস নমরস্ত কেখারনা হরয়রে, এবং কসতট মূে র্রের 
মাধযরম েশণকরের কেখারনা হরয়রে, কীভারব ভযাকতসরনর প্রচ্ার এবং COVID-19 উপেুি 
অনুশীেন (CAB) বািণাগুতে একতট তবরনােন তশক্ষা তসতররর্ র্তড়ি। 

● েূর কস নমরস্ত একতট নিুন কটতেতভশন তসতরর্ োর েক্ষয মহামারী পরবিণী তবরি স্বাস্থযকর 
আচ্রর্ প্রচ্ার করা। 

● েূর কস নমরস্ত কটতেতভশন ধারাবাতহকতট প্রতি রতববার সকাে 11টা কথরক েুপুর 12টা 
পেণন্ত প্রচ্াতরি হরব। 

● তসতরর্তট প্ররোর্না করররে র্ািীয় চ্েতচ্চে পুরোর তবর্য়ী এবং পদ্মশ্রী পুরোর তবর্য়ী, 
নীে মাধব পান্ডা-এর কপ্রািাকশন হাউস, এতেরনারা ইরমরর্স প্রাইরভট তেতমরটি। 

সূে: Indian Express 
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গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

A & N ভাররির প্রথম রার্য / ককন্দ্রশাতসি অঞ্চে হরয় ওরঠরে ো সিকণিামূেক কিার্গুতের 
100% কভাররর্ অর্ণন করররে 

ককন সংবারে: 

● আোমান ও তনরকাবর দ্বীপপুঞ্জ প্রথম ভারিীয় রার্য / ককন্দ্রশাতসি অঞ্চে হরয় উরঠরে 
ো সিকণিামূেক কিারর্র 100 শিাংশ কভাররর্ অর্ণন করররে। 

 

 

মূে তবর্য়সমূহ: 

● আোমান ও তনরকাবর দ্বীপপুঞ্জ সরকাররর একতট প্রকরের অধীরন, 18 বের বয়সী 
2,87,216 র্রনর কবতশ সুতবধারভার্ীরক সিকণিামূেক কিার্ তেরয় তটকা কেওয়া হরয়রে। 
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● আোমান ও তনরকাবর দ্বীপপুরঞ্জর স্বাস্থযকমণীরা বাতড়রি কপৌঁোয় এবং প্রচ্ারর্া কর্ারোর 
করার র্নয িারের দ্বারা কবশ করয়কতট তশতবররর আরয়ার্ন করা হরয়তেে। 

● এই প্রকরের অধীরন, শহর ও গ্রামাঞ্চরে তশতবরগুতে সংর্তঠি হরয়তেে ো একতট ভাে 
সাড়া কপরয়তেে। 

● স্বাস্থযকমণী গ্রুরপর তনধণাতরি েক্ষযমাো 30কশ কসরেম্বররর সময়সীমার আরর্ই অতর্ণি 
হরয়রে। 

● এই প্রকরের অধীরন, প্রথম তনরকাবর কর্োরক সিকণিা তহসারব সমূ্পর্ণ তটকা কেওয়া 
হরয়রে, িারপরর উত্তর ও মধয আোমান এবং েতক্ষর্ আোমান কর্োগুতেরক সমূ্পর্ণরূরপ 
তটকা কেওয়া হরয়রে। 

● সিকণিামূেক কিার্গুতের মরধয ররয়রে Corbevax এবং Covishield ভযাকতসন। 

সূে: Livemint 

অন্ধ্র প্ররেরশ ভাররির প্রথম তেতথয়াম-আয়ন কসে কারখানার উরদ্বাধন করা হরয়রে 

ককন সংবারে: 

ভাররির প্রথম তেতথয়াম-আয়ন কসে মযানুফযাকচ্াতরং ফযাতসতেতটর তপ্র-কপ্রািাকশন রান 
অন্ধ্রপ্ররেরশর তিরুপতিরি চ্ােু করররেন ইরেকট্রতনক্স ও িথয প্রেুতি প্রতিমন্ত্রী রার্ীব 
চ্ন্দ্ররশখর। 
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মূে তবর্য়সমূহ: 

● এই অিযাধুতনক সুতবধাতট কচ্ন্নাই-তভতত্তক মুরনাথ ইন্ডাতির্ তেতমরটি দ্বারা 165 ককাতট 
টাকা বযরয় স্থাপন করা হরয়রে। 

● এই সুতবধাতট 2015 সারে প্রধানমন্ত্রী নররন্দ্র কমাতে দ্বারা মতের শহরর প্রতিতিি েুতট 
ইরেকট্রতনক্স উৎপােন ক্লাস্টাররর একতটরি অবতস্থি। 

● প্ল্যািতটর বিণমারন 270 কমর্াওয়াট ক্ষমিা ররয়রে এবং এতট প্রতিতেন 10 AH ক্ষমিার 
20,000 কসে বিতর কররি পারর। 

● এই কসেগুতে পাওয়ার বযাঙ্কগুতেরি বযবহৃি হয় এবং ক্ষমিা ভাররির বিণমান 
প্ররয়ার্রনর প্রায় 60 শিাংশ। 

● কসেগুতে অনযানয কভািা ইরেকট্রতনক্স কেমন কমাবাইে কফান, েবর্ সহায়ক এবং 
পতরধানরোর্য তিভাইসগুতের র্নযও উৎপাতেি হরব। 

● বিণমারন, ভারি মূেি চ্ীন, েতক্ষর্ ককাতরয়া, তভরয়িনাম এবং হংকং কথরক তেতথয়াম-
আয়ন ককারর্র সমূ্পর্ণ প্ররয়ার্নীয়িা আমোতন করর। 

● বিণমারন, বযাটাতর কসে এবং তেতথয়াম-আয়ন বযাটাতর 18 শিাংশ GST আকৃি করর, 
কেখারন সমূ্পর্ণ EV মাে 5 শিাংশ GST আকর্ণর্ করর। 
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সূে: The Hindu 

শ্রীনর্রর প্রথম মাতিরপ্ল্ক্স কপরি চ্রেরে কাশ্মীর 

ককন সংবারে: 

● শ্রীনর্রর কাশ্মীররর প্রথম মাতিরপ্ল্রক্সর উরদ্বাধন কররবন র্েু ও কাশ্মীররর কেফরটনযাি 
র্ভনণর মরনার্ তসনহা। 

 

মূে তবর্য়সমূহ: 

● তিন েশক পর কফর একবার কাশ্মীরর বিতর হরি চ্রেরে তসরনমা হে। 

● আইনক্স-তির্াইন করা মাতিরপ্ল্ক্সতট তিনতট চ্েতচ্চে কপ্রক্ষারৃ্রহ তনতমণি হরব োর সতেতেি 
আসন সংখযা 520। 

● আঞ্চতেক রন্ধনপ্রর্ােীর প্রচ্াররর র্নয সম্পতত্তরি একতট ফুি ককাটণও বিতর করা হরব। 

● আতমর খারনর েতব 'োে তসং চ্াড্ডা'র কেশাে তিতনংরয়র পর মাতিরপ্ল্রক্স ঢুকরি 
পাররবন সাধারর্ মানুর্। 
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● সন্ত্রারসর বাড়বাড়রন্তর কাররর্ 1990 সারের 31কশ তিরসম্বর কাশ্মীর উপিযকার সমস্ত 
তসরনমা হে বন্ধ করর কেওয়া হয়। 

● 370 ধারা তবরোরপর তিন বের পর প্রায় 30 বের পর বিণমারন ককন্দ্রশাতসি অঞ্চরে 
আবার তসরনমা হে চ্ােু হরব। 

● েতবতট প্রেশণরনর প্রথম তেন, উভয় কপ্রক্ষারৃ্রহ োে তসং চ্াড্ডা সহ তবতভন্ন তশশু-বান্ধব 
চ্েতচ্চেও প্রেতশণি হরব। 

সূে: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ বযতিত্ব 

স্বািী তপরামে ফ্রারির শীর্ণ কবসামতরক সোরন সোতনি হরয়রেন 

ককন সংবারে: 

● তপরামাে গ্রুরপর ভাইস কচ্য়ারমযান এবং কশভাতেয়ার কে ো কেতর্ওন তি'হতনউর প্রাপক 
হরেন স্বািী তপরামাে (নাইট অফ েয কেতর্য়ান অফ অনার)। 

 

মূে তবর্য়সমূহ: 

● তপরামে র্ািীয় ও আন্তর্ণাতিক পেণারয় তবজ্ঞান, ঔর্ধ, তশে ও সংেৃতির শাখায় িার 
মহান সাফেয ও কসবার সোরন ফ্রারির সরবণাচ্চ কবসামতরক পুরোর োভ করররেন। 
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● কপ্রতসরিি ইমানুরয়ে মযারিাাঁর পক্ষ কথরক এবং ফ্রারির ইউররাপ ও পররাষ্ট্র তবর্য়ক 
মন্ত্রীর উপতস্থতিরি স্বািী তপরামে এইচ্ই কযাথতরন ককােনার কাে কথরক এই সোন গ্রহর্ 
কররন। 

● এোড়াও, স্বািী তপরামে 2006 সারে ফ্রারির তদ্বিীয় সরবণাচ্চ কবসামতরক সোন, 
কশভাতেয়ার কে ে'অররে নযাশনাে িু কমতরট (নাইট অফ েয অিণার অফ কমতরট) োভ 
কররন। 

● স্বািী তপরামে কনিৃরত্বর ভূতমকায় মতহোরের সমথণন করার র্নয কাঠারমা এবং নীতিমাো 
বিতরর প্রবিা এবং ভাররির অনযিম সরবণাচ্চ কবসামতরক সোতনি পদ্মশ্রীর তবর্য়ী। 

● ভারিীয় তশেপতি ও তবজ্ঞানী স্বািী তপরামে র্নস্বাস্থয ও উদ্ভাবরনর উপর েৃতি তনবি করর 
স্বাস্থযরসবা তশরে কার্ কররন। 

● গ্লাস পযারকতর্ং, তফনাতিয়াে সাতভণরসস, তররয়ে এরস্টট এবং ওরু্ধগুতেরি কহাতডং সহ 
বাতর্তর্যক সংস্থা তপরামাে গ্রুরপর কনিৃরত্ব ররয়রে ভাইস কচ্য়ারপারসন স্বািী তপরামাে। 

● স্বািী তপরামে প্রধানমন্ত্রীর ববজ্ঞাতনক উপরেিা পতরর্ে এবং ভাররির তবর্রনস 
অযািভাইর্তর কাউতিরের সেসয তহসারবও োতয়ত্ব পােন করররেন। 

● স্বািী তপরামাে এখন হাভণািণ কগ্লাবুরের উপরেিা পতরর্রের সেসয। 

সূে: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ তেবস 

আন্তর্ণাতিক বতধর সপ্তাহ 2022 

ককন সংবারে: 

● প্রতি বের, কসরেম্বররর কশর্ রতববারর কশর্ হওয়া পুররা সপ্তাহতট বতধররর আন্তর্ণাতিক 
সপ্তাহ (IWD) তহসারব পােন করা হয়। 
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মূে তবর্য়সমূহ: 

● 2022 সারে, IWD 19কশ কসরেম্বর কথরক 2022 সারের 25কশ কসরেম্বর পেণন্ত 
পতরচ্াতেি হরব। 

● বতধর কোকরের 2022 আন্তর্ণাতিক সপ্তারহর এর তথম তেে- "Building Inclusive 
Communities for All". 

● এতট ওয়াডণ কফিাররশন অফ েয কিফ (WFD) এর একতট উরেযার্ এবং 1958 সারে 
WFD-এর প্রথম ওয়াডণ কংরগ্রস অনুতিি হওয়ার সময় ইিাতের করারম প্রথম তবি 
কংরগ্রস অনুতিি হওয়ার মাসতট স্মরর্ করার র্নয এতট প্রথম চ্ােু করা হরয়তেে। 

● 2017 সারের 19কশ তিরসম্বর, 23কশ কসরেম্বর তেনতটরক র্াতিসংরঘর কর্নাররে 
অযারসমতব্লর দ্বারা আন্তর্ণাতিক সাংরকতিক ভার্া তেবস (IDSL) তহসারব কঘার্র্া করা 
হরয়তেে। 

● আন্তর্ণাতিক সাংরকতিক ভার্া তেবস এর েক্ষয সাংরকতিক ভার্া সম্পরকণ সরচ্িনিা 
বাড়ারনা এবং িারের সাংরকতিক ভার্ার মেণাো কর্ারোর করা। 

● আন্তর্ণাতিক সাংরকতিক ভার্া তেবস কসরেম্বররর কশর্ পূর্ণ সপ্তারহ ইিারনযাশনাে উইক 
অফ েয কিফ (IWDeaf) এর অংশ তহসারব পােন করা হয়, ো 1958 সারে WFD দ্বারা 
স্বীকৃি এবং উেোতপি হরয়তেে। 
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● কানািা এবং িার আরশপারশর তনর্ তনর্ বতধর সম্প্রোরয়র দ্বারা তবতভন্ন কােণিরমর 
মাধযরম আন্তর্ণাতিক বতধর সপ্তাহ উেোতপি হয়। 

সূে: Indian Express 
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