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Daily Current Affairs 23rd September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: জাতীয় 

চামডা খাতত দক্ষতা উন্নয়তের জেয SCALE অ্যাপ চালু করা হতয়তে 

ককে সংবাতদ: 

● CSIR- কসন্ট্রাল কলদার ররসাচণ ইেরিরিউি, কচন্নাই-এ চামডা খাতত দক্ষতা উন্নয়তের জেয 
রিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ে মন্ত্রী শ্রী ধতমণন্দ্র প্রধাে SCALE (রিল সারিণরিতকিে অ্যাতসসতমন্ট 
ির কলদার এমপ্লরয়জ) অ্যাপ চালু করতলে।

 

মূল রবষয়সমূহ: 

● SCALE অ্যাপরি চামডা রিতের দক্ষতা, রিক্ষা, মূলযায়ে এবং কমণসংস্থাতের জেয ওয়াে-
িপ সমাধাে প্রদাতের জেয ততরর করা হতয়তে। 

● কলদার রিল কসক্টর কাউরিল দ্বারা অ্যান্ড্রতয়ড অ্যাপ কিল ততরর করা হতয়তে কেভাতব 
চামডা রিতে রিক্ষােরবিতদর কাতে দক্ষতা উন্নয়ে কমণসূচী রডজাইে করা হয় এবং রবতরর্ 
করা হয়। 
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● কলদার SSC দ্বারা ততরর কিল িুরডও অ্যাপরি চামডার কারুরিতে আগ্রহী সমস্ত বয়তসর 
কলাতকতদর তাতদর অ্রিতসর একরি অ্তযাধুরেক িুরডও কেতক অ্েলাইতে লাইভ রিম 
ক্লাস অ্যাতেস করতত কদয়। 

● চামডা খাত কদতি বৃহৎ পররসতর কমণসংস্থাে সৃরিতত প্রধাে ভূরমকা পালে কতর কেখাতে 
বতণমাতে ৪৪ লাতখরও কবরি কলাক কাজ করতে। 

● CSIR-CLRI এই কসক্টতরর উন্নয়তে একরি গুরুত্বপূর্ণ ভূরমকা পালে কতর কেখাতে 
রিক্ষারবদ এবং দক্ষতা উন্নয়তের সরিক রমশ্রর্ রতয়তে। 

● তরুর্তদর মতধয উতদযাক্তার প্রচার করতে এবং কবি কতয়করি িািণআপ সংস্থা স্থাপতে 
সহায়তা প্রদাে করতে। 

সূত্র: Business Standard 

PM CARES িান্ড: সরকার রিেপরত রতে িািাতক ট্রারি রহসাতব রেতয়াগ কতরতে 

ককে সংবাতদ: 

● প্রধােমন্ত্রীর কােণালয় অ্েুসাতর, প্রবীর্ রিেপরত রতে িািা, প্রাক্তে সুরপ্রম ককাতিণর 
রবচারপরত ককরি েমাস এবং প্রাক্তে কডপুরি কলাকসভা রিকার কাররয়া মুন্ডাতক PM 
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CARES িাতন্ডর ট্রারি রহসাতব োম কদওয়া হতয়তে।

 

মূল রবষয়সমূহ: 

● প্রধােমন্ত্রী েতরন্দ্র কমাদীর সভাপরততত্ব PM CARES িাতন্ডর কবাডণ অ্ি ট্রারির তবিতক 
ককন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্রমত িাহ এবং ককন্দ্রীয় অ্েণমন্ত্রী রেমণলা সীতারামে উপরস্থত রেতলে। 

● অ্রমত িাহ এবং সীতারামে দুজতেই PM CARES িাতন্ডর ট্রারি। 
● PM ককয়ার িাতন্ডর জেয উপতদিা কবাডণ গিতের জেয অ্েযােয রবরিি বযরক্ততদর মতোেীত 
করারও ট্রাি রসদ্ধান্ত রেতয়তে। 

● ককারভড-19 মহামারীর সময়  PM CARES িান্ড ততরর করা হতয়রেল। 
● PM CARES িাতন্ডর প্রােরমক উতেিয হল মহামারী কেতক উদূ্ভত কেতকাতো ধরতের 
জরুরী বা সংকি পরররস্থরত কমাকাতবলা করা এবং ক্ষরতগ্রস্ত বযরক্ততদর ত্রার্ প্রদাে করা। 

সূত্র: Livemint 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রাজয 

ভারততর প্রেম MotoGP 2023 সাতল েয়ডার কবৌদ্ধ সারকণতি অ্েুরিত হতব 
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ককে সংবাতদ: 

● MotoGP, রপ্ররময়ার কমািরসাইতকল কররসং ইতভন্ট, ভারতত প্রেমবাতরর মততা পতরর বের 
(2023) কগ্রিার েয়ডার বুদ্ধ আন্তজণারতক সারকণতি অ্েুরিত হতব।

 

মূল রবষয়সমূহ: 

● েয়ডা-রভরিক করস কপ্রাতমািার কিয়াররিি কিািণতসর রচি অ্পাতররিং অ্রিসার পুষ্কর 
োে এই ক াষর্া কতরতেে। 

● Dorna Sports, MotoGP-এর বারর্রজযক অ্রধকাতরর মারলক, কিয়াররিি কিািণতসর 
সাতে সাত বেতরর জেয ভারতত চযারিয়েরিপ আতয়াজতের জেয একরি সমত াতা স্মারক 
স্বাক্ষর কতরতে। 

● এর আতগ, কার কররসং চযারিয়েরিপ িমুণলা ওয়াে শুধুমাত্র বুদ্ধ আন্তজণারতক সারকণতি 
2011 কেতক 2013 পেণন্ত "ইরন্ডয়াে গ্রযান্ড রপ্রে" অ্েুরিত হতয়রেল। 
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● MotoGP ভারতত MotoE - তবদুযরতক কমািরসাইতকল কররসং ইতভন্ট - প্রবতণে করার 
পররকেো করতে, রকন্তু বতণমাতে, "ভারততর গ্রযান্ড রপ্রে" সিলভাতব অ্েুরিত করার 
রদতক মতোতোগ কদওয়া হতে। 

সূত্র: Business Standard 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অ্েণেীরত 

কেরডি সুইস কলাবাল ওতয়লে ররতপািণ 2022 

ককে সংবাতদ: 

● কেরডি সুইস গ্রুপ, সুইজারলযান্ড রভরিক একরি বৃহৎ আন্তজণারতক রবরেতয়াগ বযাঙ্ক, 
সতবমাত্র তার বারষণক কলাবাল ওতয়লে ররতপািণ প্রকাি কতরতে৷

 

মূল রবষয়সমূহ: 

● গতবষর্ারি রবরভন্ন কদতি সিদ বৃরদ্ধ এবং বণ্টতের পািাপারি রবশ্ববযাপী ককারিপরত এবং 
রবরলয়তেয়ারতদর বন্টতের মতধয বযবধাতের রদতক দৃরি আকষণর্ কতর। 
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● বারষণক কলাবাল ওতয়লে ররতপাতিণ বলা হতয়তে কে 2021 সাতল প্রাপ্তবয়ি প্ররত সিদ 
$6,800 (8.4%) কেতক কবতড $87,489-এ কপৌঁতেতে, ো িতাব্দীর শুরুতত কদখা স্ততরর 
রতেগুর্ কবরি। 

● 2021 সাতল, UHNW বযরক্তর সংখযা - োতদর সিতদর পররমার্ 50 রমরলয়ে ডলাতরর 
কবরি - রবরেতয়াগ বযাংক কেরডি সুইতসর একরি প্ররততবদে অ্েুসাতর তাতদর সিদ 
োিকীয়ভাতব বৃরদ্ধ কপতয়তে, কারর্ সিরির মূলয বৃরদ্ধ এবং সমৃদ্ধ িক মাতকণিগুরল অ্রত-
ধেীতদর চারলত কতর। এই সুরবধাগুরল তারা কপতয়তে । 

● গত দুই বেতর, 50% এরও কবরি বযরক্ত UHNW রবভাতগ প্রতবি কতরতে। 
●  একরি রবসৃ্তত অ্তেণ, অ্েণ হল, সমস্ত বাস্তব এবং অ্িি সিতদর কমাি মূলয ো একজে 
বযরক্ত, কলাতকর কগািী, বযবসা বা জারতর মারলকাোধীে, ককাে ধরতের কম বতকয়া ঋর্ । 

● কেরডি সুইস গ্রুপরি 1856 সাতল সুইজারলযাতন্ড প্ররতরিত হতয়রেল এবং কসখাতে তার 
সদর দিতর রতয়তে। 

● আন্তজণারতক রবরেতয়াগ বযাংক কেরডি সুইস গ্রুপ রবশ্ববযাপী সিদ বযবস্থাপক রহতসতব 
কাজ কতর। 

সূত্র: The Hindu 

RBI গভেণর কলাবাল রিেতিক কিি 2022 এ 3 রি প্রধাে রডরজিাল কপতমন্ট উতদযাগ চালু 
কতরতেে 

ককে সংবাতদ: 

● ররজাভণ বযাঙ্ক অ্ি ইরন্ডয়ার (RBI) গভেণর, িরক্তকান্ত দাস কলাবাল রিেতিক কিি 2022-
এ রতেরি প্রধাে রডরজিাল কপতমন্ট উতদযাগ চালু কতরতেে। 
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মূল রবষয়সমূহ: 

● ররজাভণ বযাঙ্ক অ্ি ইরন্ডয়ার দ্বারা চালু করা রতেরি রডরজিাল কপতমন্ট উতদযাগ হল রুতপ 
কেরডি কাডণ অ্ে ইউরেিাইড কপতমন্ট ইন্টারতিস (UPI), UPI লাইি এবং ভারত রবল-
কপ ির েস-বডণার রবল কপতমন্টস । 

● UPI লাইি বযবহারকারীতদর দ্রুত এবং সহজ স্বে মূতলযর কলেতদতের জেয একরি 
সুরবধাজেক সমাধাে প্রদাে করতব। 

● বতণমাতে, ভারত কম মূতলযর অ্েণপ্রদাতের জেয ইউরেিাইড কপতমন্ট ইন্টারতিস (UPI) 
বযবহার করতে, UPI এর মাধযতম 50 িতাংি কলেতদে 200 িাকার রেতচ। 

● UPI Lite কপতমন্ট কলেতদতের সতবণাচ্চ সীমা হতব 200 িাকা। 

● রডভাইতসর ওয়াতলতি UPI Lite রডরজিাল কপতমন্ট কমাতডর কমাি সীমা কে ককাতো সমতয় 
2,000 িাকা হতব। 

● প্রােরমকভাতব, আিরি বযাতঙ্কর গ্রাহকরা UPI Lite রডরজিাল কপতমন্ট রসতিম বযবহার 
করতত পাতরে োর মতধয রতয়তে- কাোডা বযাঙ্ক, HDFC বযাঙ্ক, ইরন্ডয়াে বযাঙ্ক, ককািাক 
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মারহন্দ্রা বযাঙ্ক, পাঞ্জাব েযািোল বযাঙ্ক, কিি বযাঙ্ক অ্ি ইরন্ডয়া (SBI), ইউরেয়ে বযাঙ্ক অ্ি 
ইরন্ডয়া এবং উৎকষণ স্মল িাইেযাি বযাংক। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্ররতরক্ষা 

কাররগতল CSR প্রকতের জেয HPCL ভারতীয় কসোবারহেীর সাতে সহতোরগতা করতে 

ককে সংবাতদ: 

● ভারতীয় কসোবারহেী এবং রহনু্দস্তাে কপতট্রারলয়াম কতপণাতরিে রলরমতিড (HPCL) একরি 
CSR প্রকে পররচালো করতত বারহেীতত কোগদাে কতরতে ো কারগণতলর কম ভাগযবাে 
মরহলা োত্রতদর প্ররিক্ষর্ ও পরামিণ কদতব৷ 

 

মূল রবষয়সমূহ: 

● "কারগণল ইগোইতিড মাইন্ডস" CSR প্রকতের লক্ষয হল 50 জে মরহলা রিক্ষােণীতক রবরভন্ন 
জাতীয়-স্ততরর ইরঞ্জরেয়াররং এবং কমরডতকতল ভরতণ পরীক্ষার জেয প্রস্তুত করা। 

● কারগণল ইগোইতিড মাইন্ডস প্রকেরি দররদ্র কমতয়তদর ক্ষমতায়তের উপর রবতিষ কজার 
কদতব োতদর কাতে সিদ কম এবং তাতদর অ্বিযই কতিার আবহাওয়া সহয করতত হতব। 
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● কারগণল ইগোইতিড মাইন্ডস প্রকতে অ্ংিগ্রহর্ করার জেয রিক্ষােণীতদর অ্বিযই স্ক্রীরেং, 
প্রস্তুরতমূলক পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার সহ কবি কতয়করি পদ্ধরত সিলভাতব সিন্ন করতত 
হতব। 

● CSR প্রকতের লক্ষয রিক্ষােণীতদর জ্ঞাে, ক্ষমতা এবং বযরক্তত্ব উন্নত করা। 

● কারগণল ইগোইতিড মাইন্ডস প্রকতের মউ স্বাক্ষর অ্েুিাে কলহ-এর 14 কপণতস অ্েুরিত 
হতয়তে। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ পুরিার 

কগালরকপার কলাবাল কগাল অ্যাওয়াডণস 2022 

ককে সংবাতদ: 

● রবল অ্যান্ড কমরলন্ডা কগিস িাউতন্ডিে তার বারষণক কগালরক্ষক প্রচারর্ার অ্ংি রহতসতব 4 
জে কচঞ্জতমকারতক 2022 কগালরকপার কলাবাল কগাল অ্যাওয়াতডণ সম্মারেত কতরতে। 

 

মূল রবষয়সমূহ: 
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● কগালরকপার কলাবাল কগালস অ্যাওয়াডণস জারতসং  (UN) কিকসই উন্নয়ে লক্ষয (SDGs) 
এর রদতক অ্গ্রগরতর জেয তাতদর প্রতচিার জেয সম্প্রদায় এবং রবশ্বতক স্বীকৃরত কদয়। 

● কগিস িাউতন্ডিতের ষি বারষণক কগালরক্ষক ররতপািণ, "দয রিউচার অ্ি প্রতগ্রস", এই 
ইতভতন্টর সময় প্রকাি করা হতয়রেল। 

● ইতভন্টরির আতয়াজে কতরতেে দরক্ষর্ আরিকার সংবাদ সম্প্রচারকারী ENCA-এর 
রসরেয়র অ্যাঙ্কর িুতমতলা কমাতোতিাতয়ে। 

● দয কগালরকপারস কলাবাল কগালস অ্যাওয়াডণ অ্েুিাে মারকণে েুক্তরাতষ্ট্রর রেউইয়তকণর রলংকে 
কসন্টাতর অ্েুরিত হয়। 

● কগালরকপার হল কিকসই উন্নয়ে লক্ষয (কলাবাল কগাল) এর রদতক অ্গ্রগরত ত্বরারিত করার 
জেয কগিস িাউতন্ডিতের একরি প্রচারারভোে। 

● 2022-এ কগালরকপার কলাবাল কগাল অ্যাওয়াডণগুরল রেম্নরলরখত রবভাতগ কদওয়া হয়, োর 
মতধয রতয়তে- 

● 2022 কলাবাল কগালরকপার পুরিার - উরসুলা ভে কডর কলতয়ে 
● 2022 কযাতিইে অ্যাওয়াডণ - কভতেসা োকাতত 
● 2022 কচঞ্জতমকার অ্যাওয়াডণ - জাহরা কজায়া 
● 2022 অ্গ্রগরত পুরিার - ড. রারধকা বাত্রা 

সূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ রদবস 

রবশ্ব গণ্ডার রদবস 2022 

ককে সংবাতদ: 

● প্ররত বের 22কি কসতেম্বর রবশ্ব গন্ডার রদবস পারলত হয় রবরভন্ন গন্ডাতরর প্রজারত এবং 
তারা কে হুমরকর সমু্মখীে হয় কস সিতকণ সতচতেতা েরডতয় কদওয়ার লতক্ষয। 
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মূল রবষয়সমূহ: 

● রবশ্ব গণ্ডার রদবস এেরজও, রচরডয়াখাো এবং সাধারর্ জেগর্তক তাতদর রেজস্ব রবতিষ 
উপাতয় গন্ডারতদর সম্মাে জাোতোর সুতোগ কতর কদয়। 

● রবশ্ব গন্ডার রদবতসর লক্ষয এই প্রার্ীতদর সুরক্ষার গুরুত্ব প্রচার করা, কারর্ কবি কতয়ক 
বের ধতর চলমাে কচারারিকার এবং বাসস্থাতের ক্ষরতর কারতর্ গন্ডারগুরল গুরুতরভাতব 
রবপন্ন হতয় পতডতে। 

● এবাতরর রবশ্ব গন্ডার রদবতসর রেম হল ‘Five Rhino Species Forever’। 

● রবশ্ব গন্ডার রদবতসর লক্ষয হল তাতদর জীবতের হুমরক কেতক গন্ডার রক্ষা করার 
প্রতয়াজেীয়তা সিতকণ সতচতেতা বৃরদ্ধর উতেিযতক প্রচার করা। 

● রিকার, জলবাযু় পররবতণে এবং প্রাকৃরতক পররতবি রবতের কারতর্ গন্ডার রবলুরপ্তর  ুুঁরকতত 
রতয়তে। 

● WWF-দরক্ষর্ আরিকা 2010 সাতল রবশ্ব গন্ডার রদবস ক াষর্া কতররেল। 
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● রবশ্ব গন্ডার রদবস 2011 সাতল প্রেম পারলত হয় এবং তারপর কেতক এরি প্ররত বের 
রবশ্ববযাপী পারলত হতয় আসতে। 

সূত্র: Indian Express 
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