
www.byjusexamprep.com 
 
 
 
 

 Daily Current Affairs 27th September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

ফুড বযারনস 2022 তরপপার্ণ 

ককন সংবাপে: 

● ফুড বযারনস 2022 তরপপার্ণ তবশ্ব খােয তনরাপত্তা কতিতর্র অধীপন ETC গ্রুপ দ্বারা প্রকাতিি 
হপ়েপে।

 

িূল তবষ়েসিূহ: 

● "Food Baron 2022 - Crisis Profiteering, Digitalization and Shifting Power" 
তিপরানাপির প্রতিপবেনতর্ কানাডা তিতত্তক ববতশ্বক গপবষর্া সংস্থা ETC গ্রুপ প্রকাি কপরপে। 

● ফুড বযারনস 2022 তরপপার্ণতর্ 2020 সাপলর তবক্র়ে তবপেষর্ এবং কবি কপ়েকতর্ কৃতষ-খােয 
ককাম্পাতনর তিনতর্ বাতষণক প্রতিপবেপনর উপর তিতত্ত কপর বিতর করা হপ়েপে। 

● ফুড বযারনস 2022 তরপপার্ণ অনুসাপর, বড় কপপণাপরিনগুতল COVID-19 িহািারী, র্লবা়ুে 
পতরবিণন এবং যুদ্ধ কেপক উপকৃি হপ়েপে। 
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● ফুড বযারনস 2022 তরপপার্ণ অনুসাপর, িারপির িীষণস্থানী়ে খােয তবিরর্ প্ল্যার্ফিণগুতল িীষণ 
10তর্ ই-কিাসণ-তিতত্তক খােয সরবরাহ সংস্থাগুতলর িপধয স্থান কপপ়েপে। 

● তরপপার্ণ অনুযা়েী, ও়োলিার্ণ তবশ্ববযাপী কিাক্তাপের বযপ়ের 30 িিাংি পা়ে। 
● ফুড বযারনস 2022 তরপপার্ণ অনুসাপর, কৃতষ রাসা়েতনক খাপি চীপনর তসনপর্নর্া গ্রুপ বীর্, 

কীর্নািক এবং সাপরর িপিা কৃতষ রাসা়েতনপকর ববতশ্বক বার্াপরর এক চিুেণাংি কিার 
কপর। 

সূত্র: Times of India 

‘ফ্রাইপড ফর েয তফউচার’ প্রচারাতিযান 

ককন সংবাপে: 

● তফউচার অযাতিতিস্টপের র্নয শুক্রবার কেপক র্ািণাতন এবং অনযানয কেপি র্লবা়ুে 
পতরবিণপনর প্রতিবাে শুরু হপ়েপে৷

 

িূল তবষ়েসিূহ: 
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● ‘ফ্রাইপড ফর েয তফউচার’ আপদালপনর অংি তহপসপব, 2,80,000 এরও কবতি িানুষ র্ািণাতনর 
270তর্রও কবতি িহর ও নগপর তবপষাপি অংি তনপ়েপেন। 

● ‘ফ্রাইপড ফর েয তফউচার’ প্রচারাতিযাপনর  অংি তহপসপব, তবপষািকারীরা কলাবাল ও়োতিণং 
বন্ধ করার আহ্বান র্ানাপেন এবং পুননণবীকরর্পযাগয িতক্তর বযবহার সম্প্রসারপর্র র্নয 
র্ািণান সরকারপক 100-তবতল়েন-ইউপরা িহতবল গঠপনর আহ্বান র্াতনপ়েপেন। 

● র্াতিসংপের র্লবা়ুে িীষণ সপেলন (COP27) শুরু হও়োর 6 সপ্তাহ আপগ এই তবপষািগুতল 
সংগতঠি হপ়েতেল, যা তিিপরর িািণ আল-কিপখ অনুতিি হপি চপলপে। 

● ইিাতল, েতষর্ ককাতর়ো, িাতকণন যুক্তরাষ্ট্র এবং কপগা গর্িাতিক প্রর্ািপির িপিা কেপিও 
একই ধরপনর তবপষাি হপ়েপে। 

● ফ্রাইপডস ফর েয তফউচার হল একতর্ আন্তর্ণাতিক োত্র আপদালন যার লষয সতক্র়ে 
প্রচারাতিযান এবং অযাডপিাপকতসর িাধযপি র্রুরী র্লবা়ুে বযবস্থার তেপক এতগপ়ে যাও়ো। 

● র্লবা়ুে সংকপর্র কারপর্ সৃষ্ট তবরূপ প্রিাব সম্পপকণ সপচিনিা সৃতষ্টপি িূতিকা রাখার 
কারপর্ এতর্পক পৃতেবীর চযাতম্প়েন তহপসপব তনবণাতচি করা হ়ে। 

● আপদালনতর্ কের্া েনবাগণ দ্বারা অনুপ্রাতর্ি হপ়েতেল, তযতন র্লবা়ুে র্রুতর অবস্থার প্রতি 
রার্ননতিক েৃতষ্ট আকষণর্ করপি সুইতডি সংসপের সািপন তিন সপ্তাহ ধপর প্রতিবাপে 
বপসতেপলন। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািী়ে 

আপরাগয িন্থন 2022 

ককন সংবাপে: 
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● আ়ুেষ্মান িারি-প্রধানিিী র্ন আপরাগয কযার্না (AB PM-JAY) শুরু হও়োর চার বের 
পপর এবং আত্মপ্রকাপির এক বের পপর, িারি সরকাপরর আপরাগয িন্থন 2022 উপেযাগতর্ 
আনুিাতনকিাপব ককন্দ্রী়ে স্বাস্থযিিী ডাাঃ িনসুখ িাণ্ডবয চালু  করপলন। 

 

 

িূল তবষ়েসিূহ: 

● আপরাগয িন্থন 2022 এিন একতর্ প্রকল্প যা 10 ককাতর্রও কবতি েতরদ্র িানুষপক সাহাযয 
করার লপষয সুতবধাবতিি পতরবারগুতলপক বাতষণক 5 লষ র্াকার স্বাস্থয িিুণতক প্রোন কপর। 

● প্রধানিিী নপরন্দ্র কিােী 2018 সাপলর কসপেম্বপর এতর্র আত্মপ্রকাপির কো কোষর্া 
কপরতেপলন। 

● আপরাগয িন্থন 2022-এর প্রেি তেপন, িারপি সাবণর্নীন স্বাস্থয কিাপরর্, তডতর্র্াল স্বাপস্থয 
আন্তাঃকাযণষিিার উন্ন়েন, PM-JAY েষিার উন্নতি, তডতর্র্াল স্বাস্থয েহর্, এবং প্রিার্-
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অবতহি PM-JAY এর র্নয স্বাস্থয প্রযুতক্ত িূলযা়েপনর িপিা তবষ়েগুতলর উপর কবি কপ়েকতর্ 
কসিপন তসদ্ধান্ত গৃহীি হপ়েপে। 

● ABDM বাস্তবা়েপনর র্নয রাষ্ট্র-তিতত্তক সপবণাত্তি অনুিীলন, িারপি তডতর্র্াল স্বাস্থয বীিা,PM-
JAY-এর র্নয রাষ্ট্র-তিতত্তক সপবণাত্তি অনুিীলন, তডতর্র্াল স্বাপস্থযর র্নয আন্তর্ণাতিক কসরা 
অনুিীলন, PM-JAY-এর িাধযপি স্বাস্থযপসবার অযাপেস, সািেণয এবং গুর্িান তনতিি করা, 
এই ধরপনর তবষ়েগুতল আপলাচনার র্নয অন্তিুণক্ত করা হপ়েপে। 

সূত্র: Navbharat Times 

িারি প্রেি উতিে-তিতত্তক িাংসর্াি পপর্যর রপ্তাতন কপরপে 

ককন সংবাপে: 

● APEDAগুর্রার্ কেপক িাতকণন যুক্তরাপষ্ট্রর কযাতলপফাতনণ়ো়ে তনরাতিষ খাবার তবিাপগর অধীপন 
উতিে-তিতত্তক িাংপসর পর্যগুতলর প্রেি বযাচ রপ্তাতনর সুতবধা তেপ়েপে। 

●  

িূল তবষ়েসিূহ: 
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● তনরাতিষ খােয পর্য উন্নি কেিগুতলপি িাপের সিৃদ্ধ ফাইবার, উচ্চ পুতষ্ট উপাোন এবং কি 
ককাপলপস্টরপলর িাত্রার কারপর্ অিযন্ত র্নতপ্র়ে। 

● িারি কেপক উতিে-তিতত্তক িাংসর্াি পপর্যর প্রেি করািতর্ গুর্রাপর্ অবতস্থি একতর্ 
িারিী়ে ককাম্পাতন েীপনস্ট ফুডস রপ্তাতন কপর। 

● তেপনস্ট ফুডস এবং কহালসাি ফুডস-এর সহপযাতগিা়ে এই কৃতিত্ব অতর্ণি হপ়েপে। 
● সপচিন কিাগবাপের উত্থাপনর িপধয, স্মার্ণ কপ্রাতর্ন এবং উতিে-তিতত্তক িাংস অিযন্ত র্নতপ্র়ে 

হপ়ে উপঠপে, তবপিষ কপর িরুর্ প্রর্পের িপধয। 
● বৃহৎ পতরসপর তনরাতিষ লাইফস্টাইল েহপর্র ফপল উতিে-তিতত্তক িাংস পপর্যর তবকাি ের্পি 

পাপর, যা িারিপক আন্তর্ণাতিক বার্াপর একতর্ প্রধান সরবরাহকারী হও়োর সুপযাগ কে়ে। 
● APEDA বিণিাপন অপেতল়ো, ইসরাপ়েল, তনউতর্লযান্ড এবং অনযানয কেপি এই পর্য রপ্তাতনর 

লষযিাত্রা তনপে। 
● ঐতিহযবাহী পশু-তিতত্তক িাংস রপ্তাতন বার্ারপক বযাহি না কপর এসব পপর্যর প্রচার করা 

হপব। 
● িারপির র্নতপ্র়ে কিাগযপর্য ককাম্পাতন কযিন ITC এবং র্ার্া কনতর্উিার কপ্রাডািস এই 

তিপল্প তবতনপ়োগ করপে। 
● খােয পতরপষবা অপাপরর্র এবং খুচরা তবপক্রিাপের কাে কেপক বনতিক এবং িূলয 

সংপযার্পনর কারপর্ িারি কেপক উতিে তিতত্তক খােয পর্যগুতল আন্তর্ণাতিক বার্াপর একতর্ 
খুব র্নতপ্র়ে তবিাগ। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

েতত্তিগপড়র িুখযিিী িূপপি বাপেল 'হািার কবতর্ হািার িান' প্রচার শুরু কপরপেন 

ককন সংবাপে: 
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● িতহলাপের সুরষার উন্নতির প্র়োপস, েতত্তিগড় সরকার কিপ়েপের িযণাো, স্বােদয এবং 
কিৌতলক সুপযাগ-সুতবধাগুতলর অযাপেপসর উপর েৃতষ্টপাি কপর "হািার কবতর্-হািার িান" 
সৃর্নিীল প্রচারাতিযান চালু করার কোষর্া কপরপে৷

 

িূল তবষ়েসিূহ: 

● "হািার কবতর্-হািার িান" প্রচারাতিযাপনর অংি তহসাপব, িতহলা রার্য পুতলি অতফসার এবং 
কিণীরা রাপর্যর সিস্ত কর্লা়ে সু্কল এবং তবশ্বতবেযাল়ে পতরেিণন কপর িাপের আইতন অতধকার 
তনপ়ে আপলাচনা করপি এবং েীলিাহাতন, কযৌন কিাষর্, সাইবার অপরাধ, এবং কসািযাল 
তিতড়ো অপরাধ তনপ়ে আপলাচনা করপি অতধকার এবং সুরষার িপিা তবষ়েগুতল সম্পপকণ 
িাপের সাপে পরািিণ করপব। 

● উপেযাগ অনুসাপর, পুতলি কিপ়েপের সু্কল, কপলর্ এবং অনযানয উপেখপযাগয স্থাপন কযখাপন 
িতহলা এবং কিপ়েরা র্িাপ়েি হ়ে কসখাপন তবপিষ িতহলা বাতহনী র্হল কেপব। 
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● িতহলারা "হািার কবতর্-হািার িান" কহল্পলাইপন িাপের অতিপযাগ, সিসযা, েুবণযবহার বা 
অপরাপধর অতিজ্ঞিা করকডণ করপি সষি হপবন, যা একতর্ অোতধকার তিতত্তপি প্রতক্র়ো 
করা হপব, কয কিাবাইল নম্বরতর্ও কেও়ো হপব িা বযবহার কপর। 

● রার্য সরকার আরও তস্থর কপরপে কয শুধুিাত্র িতহলা কগাপ়েদাপের িতহলাপের তবরুপদ্ধ 
অপরাপধর িেন্তপক অোতধকার কেও়োর োত়েত্ব কেও়ো হপব এবং িেন্ততর্ সি়েিি কিষ 
হপ়েপে িা তনতিি করার োত়েপত্বও োকপবন যাপি একতর্ চালান র্াতর করা যা়ে। 

● িতহলাপের তনরাপত্তার র্নয কয সফ্টও়েযারতর্ প্রকাি করা হপব িা কীিাপব বযবহার করপি 
হপব িা সু্কল এবং কপলর্গুতলপি বযাখযা করা হপব। িুখযিিী আন্ততরক আিা বযক্ত কপরপেন 
কয এই প্রচারাতিযান িতহলাপের সুরষা এবং িযণাো বৃতদ্ধপি একতর্ পতরবিণনকারী পেপষপ 
তহসাপব প্রিাতর্ি হপব। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত 

তসতকপি িারপির প্রেি িুষারধস-পযণপবষর্ রাডার ইনস্টল করা হপ়েপে 

ককন সংবাপে: 

● িারিী়ে কসনাবাতহনী এবং প্রতিরষা তর্ও-ইনফরপিতর্ে অযান্ড তরসাচণ এস্টাতিিপিন্ট 
(DGRE) কযৌেিাপব উত্তর তসতকপি িারপির প্রেি িুষারপাি নর্রোতর রাডার ইনস্টল 
কপরপে। 
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িূল তবষ়েসিূহ: 

● িুষারধপসর রাডারতর্ িূতিধস সনাক্ত করার পািাপাতি িুষারধস সনাক্তকরপর্র র্নযও 
বযবহার করা কযপি পাপর। 

● িারপির প্রেি িুষারধস নর্রোতর রাডার 15,000 ফুর্ উচ্চিা়ে উত্তর তসতকপি স্থাপন করা 
হপ়েপে। 

● রাডারতর্ উৎপষপপর্র তিন কসপকপন্ডর িপধয িুষারধস সনাক্ত করার ষিিা রাপখ এবং 
বসনযপের র্ীবন বাাঁচাপি এবং উচ্চ উচ্চিার অিপল সম্পতত্তর ষতি কিাপি গুরুত্বপূর্ণ িূতিকা 
পালন করপব। 

● রাডারতর্পি একাতধক কোর্ িাইপক্রাওপ়েি পাল্স তনযুক্ত করা হপ়েপে, কযগুপলা লষযবস্তুর 
উপর েতড়প়ে তেতর্প়ে আপে এবং স্থা়েীিাপব িুষারপাপির সম্ভাবয ঢাল স্কযান করপি পাপর 
এবং িুষারপাপির পে ও আকৃতি রযাক করপি পাপর। 

● এই রাডারতর্ িুষার, কু়োিা এিনতক রাপির কবলাও কেখপি পাপর। 
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● এতর্ েুই বগণতকপলাতির্াপররও কবতি এলাকা কিার করপি পাপর এবং তবপজ্জনক িুষারপাি-
প্রবর্ এলাকা়ে অতিতরক্ত সরঞ্জাি কিািাপ়েন করার প্রপ়োর্নী়েিাও এতড়প়ে যা়ে। 

● রাডারতর্ একতর্ অযালািণ তসপস্টপির সাপেও সংযুক্ত, যা স্ব়েংতক্র়ে তন়েির্ এবং সিকণিা 
বযবস্থা সষি কপর। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার 

ডযাতনপ়েল তিলিযানপক গতর্পি কেকথ্রু প্রাইর্ 2023 প্রোন করা হপ়েপে 

ককন সংবাপে: 

● "তবজ্ঞাপনর অস্কার" নাপি পতরতচি কেকথ্রু পুরস্কার 2023 সাপলর তবর়্েীপের নাি কোষর্া 
করা হপ়েপে, ডযাতনপ়েল এ তিলিযানপক িাতিক কতম্পউর্ার তবজ্ঞান এবং গতর্পি িার 
অপনক আতবষ্কাপরর র্নয গতর্পি 2023 সাপলর কেকথ্রু পুরস্কার প্রোন করা হপ়েপে। 

 

িূল তবষ়েসিূহ: 
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● একােি বেপরর র্নয, কেকথ্রু পুরস্কার, যা "তবজ্ঞাপনর অস্কার" নাপি পতরতচি, তবপশ্বর 
িীষণস্থানী়ে তবজ্ঞানীপের স্বীকৃতি কে়ে। 

● র্ীবন তবজ্ঞান, কিৌতলক পোেণতবেযা এবং গতর্পির কষপত্র কেকথ্রু পুরস্কার কেও়ো হ়ে। 

● এোড়াও, পোেণতবজ্ঞাপন তিনতর্ তনউ হরাইর্নস পযণন্ত, গতর্পি তিনতর্ তনউ হরাইর্নস 
অযাও়োডণ এবং তিনতর্ িতর়েি তির্ণাখাতন তনউ ফ্রতন্ট়োসণ অযাও়োডণ প্রতি বের প্রারতম্ভক 
কিণর্ীবন গপবষকপের কেও়ো হ়ে। 

● কেকথ্রু অযাও়োডণস প্রতিিা কপরন কসপগণই তেন, তপ্রতসলা চযান এবং িাকণ রু্কারবাগণ, রু্তল়ো 
ও ইউতর তিলনার এবং অযান ওর্তসতক। 

● প্রতিতর্ অিপল পূবণবিণী তবচারপকর পুরস্কার তবর়্েীপের তনপ়ে গতঠি তনবণাচন কতিতর্ দ্বারা 
তবর়্েীপের তনবণাচন করা হ়ে। 

সূত্র: Business Standard 

গুরুত্বপূর্ণ তেবস 

তবশ্ব ফািণাতসস্ট তেবস 2022 

ককন সংবাপে: 

● প্রতি বের 25কি কসপেম্বর, স্বাস্থয উন্ন়েপন ফািণাতসস্টপের অবোন িুপল ধরার লষয তনপ়ে 
তবশ্ব ফািণাতসস্ট তেবস পালন করা হ়ে। 
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িূল তবষ়েসিূহ: 

● তবশ্ব ফাপিণতস তেবপসর অনুিানতর্ সিস্ত তচতকৎসা তবপিষজ্ঞপের সোন র্ানাপনার র্নয একতর্ 
অনুস্মারক তহসাপব কার্ কপর যারা সহানুিূতি এবং কবাঝাপড়ার সাপে িাপের পতরপষবাগুতল 
সরবরাহ কপর। 

● এ বের তেবসতর্র তেি হপে "United Pharmacy in Action for a Healthy 
World", যার লষয লষয হল একিাপক উন্নীি করা এবং স্বাপস্থযর উপর ফাপিণতসর প্রিাবপক 
িুপল ধরা। 

● তেবসতর্র তেিতর্ "তবপশ্ব স্বাপস্থযর উপর ফাপিণতসর ইতিবাচক প্রিাব প্রেিণন এবং কপিার িপধয 
সংহতি আরও কর্ারোর করার র্নয" কবপে কনও়ো হপ়েপে। 
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● 2009 সাপল িুরপস্কর ইস্তামু্বপল ফািণাতস ও ফািণাতসউতর্কযাল সাপ়েপের ও়োর্ল্ণ কংপেপস 
আন্তর্ণাতিক ফািণাতসউতর্কযাল কফডাপরিন (FIP) কাউতেল কিৃণক তবশ্ব ফািণাতসস্ট তেবস প্রেি 
কোষর্া করা হ়ে। 

● তবশ্ব ফািণাতসস্ট তেবপসর িূল লষয হল িাপের কপিার িাধযপি তবশ্ব স্বাপস্থযর উন্নতিপি 
ফািণাতসস্টপের অবোনপক প্রচার করা। 

সূত্র: Livemint 
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