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Daily Current Affairs 28th September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: জাতীয় 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জজ জেষার্ করজি পর্ণটন খাতকে উৎসাজিত েরকত ভার্চ ণয়াল সকেলন 
‘SymphoNE’ র্ালচ েকরকেন 

কেন সংবাকে: 

● কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জজ. 'SymphoNe' জেষার্ করজি উত্তর-পূবণ ভারকত পর্ণটন খাতকে 
উন্নীত েরার লকযে এেজট ভার্চ ণয়াল সকেলন র্ালচ েকরকেন।

 

মূল জবষয়সমূি: 

● SymphoNe িল উত্তর-পূবণ অঞ্চকলর সকেলকনর উন্নয়কনর উপর ধারাবাজিে আকলার্নার 
প্রথম পেকযপ র্া উত্তর-পূবণ অঞ্চকলর পর্ণটন জিল্পকে এজিকয় কনওয়ার লকযে নীজত 
জবকেষে, কেেকিাল্ডার এবং প্রভাবিালীকের এেজট জবসৃ্তত বর্ণালী অন্তভচ ণক্ত েরকব। 
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●  2022 সাকলর 24 এবং 27কি কসকেম্বর উত্তর-পূবণ অঞ্চকলর উন্নয়ন মন্ত্রে জবশ্ব পর্ণটন 
জেবকসর সোকন "SymphoNe" নাকম এেজট ভার্চ ণয়াল সকেলকনর আকয়াজন েরকব। 

● এই েচই জেকনর সকেলকনর লযে িল উত্তর-পূবণ ভারকতর অনাজবষৃ্কত কসৌন্দর্ণ প্রেিণকনর 
জনে এেজট কেৌিল ততজর েরা এবং উত্তর-পূবণ অঞ্চকলর পর্ণটন জিল্পকে এজিকয় জনকত 
র্াওয়া। 

● SymphoNe এেজট ওয়ান-েপ িপ ততজর েরকত র্ায় র্া ভ্রমর্োরী এবং টচ ের 
অপাকরটরকের মচকখামচজখ িওয়া সমস্ত সমসোর র্ত্ন কনকব। 

সূত্র: PIB 

কমে ইন ইজিয়া 8 বের পূর্ণ েরল 

কেন সংবাকে: 

● কমে ইন ইজিয়া উকেোকির প্রথম আট বের কিষ িওয়ার সাকথ সাকথ, বাজষণে প্রতেয 
জবকেিী জবজনকয়াি েচই গুর্ বৃজি কপকয়কে, র্া 2022 সাকল 83 জবজলয়ন মাজেণন ডলাকর 
কপৌঁকেকে। 
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মূল জবষয়সমূি: 

● ভারতকে এেজট িীষণ স্থানীয় উৎপােন ও জবজনকয়াকির িন্তবে জিসাকব িক়ে কতালার 
প্রাথজমে লযে জনকয় কমে ইন ইজিয়া 2014 সাকল প্রজতজিত িকয়জেল। 

● কমে ইন ইজিয়া েমণসূজর্ "নতচ ন ভারকতর" উন্নয়কন অংি কনওয়ার জনে সারা জবশ্ব কথকে 
সম্ভাবে অংিীোর এবং জবজনকয়ািোরীকের আন্তজরে অভেথণনা জানায়। 

● কমে ইন ইজিয়া উকেোকির আওতায় 27জট কযকত্র উকেখকর্ািে অগ্রিজত িকয়কে, র্ার মকধে 
রকয়কে উৎপােন ও পজরকষবার গুরুত্বপূর্ণ কযত্রও। 

● কমে ইন ইজিয়া র্ীনকে োজ়েকয় র্াওয়ার জনে ভারকতর জবেেমান জিল্প জভজত্তর জবোি 
এবং নতচ ন জিল্পায়কনর জনে জবকেিী জবজনকয়ািকে আেৃষ্ট েরকত র্ায়। 

● কমে ইন ইজিয়া অজভর্াকনর অংি জিসাকব সরোর মাঝাজর কময়াকে উৎপােন খাকতর 
প্রবৃজি প্রজত বের 12–14 িতাংকি উন্নীত েরার লযে জনধণারর্ েকরকে। 
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● ভারকত FDI প্রবাি 2014-2015 সাকল টানা আট বেকরর জনে করেডণ-উচ্চ পর্ণাকয় 
কপৌঁকেজেল, কর্খাকন তাকের কমাট US$ 45.15 জবজলয়ন জেল। 

● 2021-2022 সাকল, এর কমাট আয় USD 83.6 জবজলয়ন িকয়কে, এখনও পর্ণন্ত এজট 
সবকর্কয় ব়ে মাত্রার FDI। 

● 2013 সাকলর এেই সমকয়র তচ লনায়, 2021-2022 অথণবেকর কখলনা আমোজন 70% (বা 
877.8 কোজট টাো) েকমকে, কর্খাকন ভারকতর কখলনা রপ্তাজনর িার অভূতপূবণভাকব 636% 
বৃজি কপকয়কে। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রাজে 

িোংটকে  েচগ্ধ সমবায় েনকেকভর উকবাধন েরকবন অজমত িাি 

কেন সংবাকে: 

● কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সিকর্াজিতা মন্ত্রী অজমত িাি 7ই অকটাবর জসজেকম পূবণ ও উত্তর-পূবণ 
অঞ্চকলর এেজট জেনবোপী েচগ্ধ সমবায় সকেলকনর উকবাধন েরকবন।

 

মূল জবষয়সমূি: 
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● নোিনাল কো-অপাকরজটভ কডয়াজর কেডাকরিন অে ইজিয়া (NCDFI) এই সকেলকনর 
আকয়াজন েরকে। 

● এই সকেলকন পূবণ ও উত্তর-পূবণাঞ্চলীয় রাজে অরুর্ার্ল প্রকেি, আসাম, মজর্পচর, কমঘালয়, 
জমকজারাম, নািালোি, জসজেম, জত্রপচরা, জবিার, ঝা়েখি, ওজ়েিা এবং পজিমবকের সমবায় 
েচগ্ধ ইউজনয়ন এবং রাজে েচগ্ধ ইউজনয়কনর িীষণ েমণেতণারা উপজস্থত থােকবন। 

● NCDFI বারা "NCDFI eMarket" নাকম এেজট অনলাইন মাকেণটকেস র্ালচ েরা িকয়কে 
র্া জাতীয় েচগ্ধ উন্নয়ন কবাকডণর  সেসেকের পৃিকপাষেতায় েচগ্ধ সমবায়গুজলকত বাল্ক পর্ে 
বাজর্কজের জনে স্বচ্ছ এবং নোর্ে কলনকেন সরবরাি েকর। 

● প্রায় 30 িতাংকির র্ক্রবৃজি বাজষণে বৃজির িার (CAGR) সি NCDFIs-এর টানণওভার 
2015-16 সাকল 1,006 টাো কথকে 2021-22 সাকল 6,305 কোজট টাোয় কপৌঁকেকে। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: জবজ্ঞান ও প্রর্চজক্ত 

ভারত সরোর "সাইন লানণ" স্মাটণকোন অোপ র্ালচ েকরকে 

কেন সংবাকে: 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 

● ভারত সরোর "সাইন লানণ" স্মাটণকোন অোপ র্ালচ েকরকে, র্া ইজিয়ান সাইন লোেচকয়কজর 
(ISL) জনে এেজট 10,000 িকের অজভধান।

 

মূল জবষয়সমূি: 

● সাইন লানণ অোপজট র্ালচ েকরকেন সামাজজে নোয়জবর্ার ও যমতায়কনর প্রজতমন্ত্রী প্রজতমা 
কভৌজমে। 

● 10,000-িকের ভারতীয় সাইন লোেচকয়জ জরসার্ণ অোি কেজনং কসন্টার (ISLRTC) 
অজভধানজট সাইন কিখার জভজত্ত জিকসকব োজ েকর। 

● ISL অজভধাকনর সমস্ত িে অোপজটকত জিজন্দ বা ইংকরজজ বেবিার েকর অনচসন্ধান েরা 
কর্কত পাকর, র্া অোন্ড্রকয়ড এবং iOS সংস্করকর্ উপলব্ধ। 

● এর আকি  2020 সাকলর 6ই অকটাবর ISLRTC এবং NCERT বারা এেজট সমকঝাতা 
স্মারে (MoU) স্বাযজরত িকয়জেল র্াকত 1 কথকে 12 কেজর্র জনে NCERT 
পাঠ্েপচস্তেগুজলকে ভারতীয় সাইন লোেচকয়কজ (জডজজটাল েমণোকট) রূপান্তর েরা র্ায়, র্াকত 
পাঠ্েপচস্তেগুজল কিানা জিশুকের অোকেসকর্ািে েকর কতালা র্ায়। 
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● নোিনাল বচে োকের "বীরিাথা" জসজরকজর জেেচ খকে আজাজে ো অমৃত মকিাৎসকবর 
অংি জিসাকব কেকন্দ্রর বারা ISL অনচবােগুজল প্রোজিত িকয়জেল। 

● ISLRTC এবং NCERT "সাইন লানণ" স্মাটণকোন অোকপর জনে ভারতীয় সাংকেজতে 
ভাষায় 500জট এোকডজমে িে র্ালচ েরকত সিকর্াজিতা েকরকে। 

● এই এোকডজমে পেগুজল, প্রায়িই ইজতিাস, জবজ্ঞান, রাষ্ট্রজবজ্ঞান এবং িজর্কত বেবহৃত িয় 
এবং মাধেজমে জবেোলয় স্তকরও বেবহৃত িয়। 

সূত্র: Navbharat Times 

গুরুত্বপূর্ণ পচরস্কার 

আিা পাকরখকে 52তম োোসাকিব োলকে পচরস্কাকর সোজনত েরা িকব 

কেন সংবাকে: 

● প্রবীর্ অজভকনত্রী আিা পাকরখকে 2020 সাকলর 52 তম োোসাকিব োলকে পচরস্কাকরর 
প্রাপে জিসাকব কঘাষর্া েরা িকয়কে।

 

মূল জবষয়সমূি: 

● তাাঁর নাম কঘাষর্া েকরকেন কেন্দ্রীয় তথে ও সম্প্রর্ার মন্ত্রী অনচরাি ঠ্ােচ র। 
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● আিা পাকরখ 95জটরও কবজি র্লজচ্চকত্র োজ েকরকেন এবং জতজন 1998 কথকে 2001 সাল 
পর্ণন্ত কসন্ট্রাল কবাডণ অে জেল্ম সাজটণজেকেিকনর কর্য়ারপাসণনও জেকলন। এর আকি, আিা 
পাকরখকে 1992 সাকল ভারত সরোর েতৃণে পদ্মশ্রী সোকন ভূজষত েরা িকয়জেল, তার 
র্লজচ্চকত্রর কসবার জনে। 

● আিা পাকরখ এেজন জিশু জিল্পী জিসাকব তার েমণজীবন শুরু েকরন এবং 10 বের বয়কস 
র্লজচ্চত্র জনমণাতা জবমল রাকয়র মা (1952) েজবকত অজভনয় েকরন। 

● োোসাকিব োলকে পচরস্কার ভারতীয় র্লজচ্চকত্রর সকবণাচ্চ সোন। 
● োোসাকিব োলকে পচরস্কার 1969 সাকল প্রজতজিত িকয়জেল, পচরস্কারজট ভারতীয় 

র্লজচ্চকত্রর এেজন জিল্পীর জনে সকবণাচ্চ সোন। 
● এর আকি রাজ োপচর, র্ি কর্াপ়ো, লতা মকেিের, মৃর্াল কসন, অজমতাভ বচ্চন এবং 

জবকনাে খান্নাকেও এই পচরস্কার কেওয়া িকয়কে। 
● কেজবো রানী োোসাকিব োলকে পচরস্কার প্রাপ্ত প্রথম জবজয়ী জেকলন, কর্খাকন অজভকনতা 

রজনীোন্ত 2021 সাকল মর্ণাোপূর্ণ োোসাকিব োলকে পচরস্কাকর সোজনত িকয়জেকলন। 

সূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ জেবস 

জবশ্ব পর্ণটন জেবস 2022 

কেন সংবাকে: 

● প্রজত বের 27 কি কসকেম্বর সারা জবকশ্ব জবশ্ব পর্ণটন জেবস পাজলত িয়। 
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মূল জবষয়সমূি: 

● পর্ণটকনর প্রর্ার এবং এর গুরুত্ব সম্পকেণ সকর্তনতা েজ়েকয় কেওয়ার লকযে প্রজত বের 
জবশ্ব পর্ণটন জেবস পাজলত িয়। 

● এই বের জবশ্ব পর্ণটন জেবস 2022-এর জথম িল "Rethinking Tourism", র্া পর্ণটন 
খাকতর সাকথ সম্পজেণত মিামারী পরবতণী উকেোি এবং উন্নয়কনর উপর েৃজষ্ট জনবি েকর। 

● জবশ্ব পর্ণটন জেবকসর লযে িল মানচষ এবং গ্রিকে প্রথকম রাখা এবং আরও কটেসই, 
অন্তভচ ণজক্তমূলে এবং জস্থজতস্থাপে পর্ণটন খাকতর জনে এেজট কর্ৌথ েৃজষ্টভজে প্রর্ার েরা। 

● এই বের ইকন্দাকনজিয়া জবশ্ব পর্ণটন জেবস 2022 উের্াপকনর আকয়াজে কেি। 

● জবশ্ব পর্ণটন জেবস 1979 সাকল জাজতসংকঘর জবশ্ব পর্ণটন সংস্থা (UNWTO) বারা শুরু 
িয়। 

● এই আন্তজণাজতে জেবকসর আনচিাজনে উের্াপন শুরু িয় 1980 সাকল। 

● 1997 সাকল UNWTO বারা জসিান্ত কনওয়া িকয়জেল কর্ জবশ্ব পর্ণটন জেবস সম্পজেণত 
ইকভন্টগুজল প্রজত বের জবজভন্ন আকয়াজে কেকি পাজলত িকব। 
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● এই জেনজট উত্তর কিালাকধণ উচ্চ ঋতচ র সমাজপ্ত এবং েজযর্ কিালাকধণ ঋতচ র শুরুকে জর্জিত 
েকর। 

● 2019 সাকলর উের্াপনগুজল "Tourism and Jobs: A Better Future for All" 
জথকমর সাকথ ভারত বারা আকয়াজজত িকয়জেল। 

সূত্র: Livemint 

জবশ্ব পজরকবি স্বাস্থে জেবস 2022 

কেন সংবাকে: 

● প্রজত বেকরর নোয় এবের 26 কি কসকেম্বর পজরকবকির স্বাস্থে সম্পকেণ জবশ্ববোপী 
সকর্তনতা েজ়েকয় কেওয়ার লকযে পাজলত িকয়কে। 

 

মূল জবষয়সমূি: 

● জবশ্ব পজরকবি স্বাস্থে জেবকসর উকেিে িল মানব জাজতর স্বাস্থে এবং পজরকবকির স্বাকস্থের 
মকধে এেজট অপজরবতণনীয় কর্ািসূত্র ততজর েরা। 
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● ইন্টারনোিনাল কেডাকরিন অে এনভায়রনকমন্টাল কিলথ (IFEH) বারা 2011 সাকল জবশ্ব 
পজরকবি স্বাস্থে জেবস প্রথম পাজলত িয়। 

● ইন্টারনোিনাল কেডাকরিন অে এনভায়রনকমন্টাল কিলথ পজরকবকির স্বাস্থে সংরযর্ এবং 
পরবতণী উন্নজতর জবষকয় জ্ঞাকনর জবোি ও প্রর্াকরর জনে সমূ্পর্ণরূকপ জনকবজেত। 

● এবাকরর জবশ্ব পজরকবি স্বাস্থে জেবকসর জথম িল 'Strengthening environmental 
health systems for the implementation of the Sustainable Development 
Goals'। 

● জবশ্ব পজরকবি স্বাস্থে জেবকসর লযে িল মানবজাজতর পজরকবকির প্রজত মকনাকর্াি কেওয়া 
এবং এেজট ভারসামে ততজর েরার কর্ষ্টা েরা। 

● SDG বাস্তবায়কন পজরকবিিত স্বাস্থে এেজট গুরুত্বপূর্ণ ভূজমো পালন েকর। 

● পজরকবিিত স্বাস্থে SDG-গুজলর 7জট SDG, 19জট লযে এবং SDG-এর 30জট সূর্কের সাকথ 
খাপ খায়। 

● এনভায়রনকমন্টাল পারেরমোন্স ইনকডে 2022-এ ভারত 180জট কেকির তাজলোর 
একেবাকর জনকর্র জেকে জেল। 

● এই বের প্রোজিত র োজকংকয় ভারত মায়ানমার (179), জভকয়তনাম (178), বাংলাকেি 
(177) এবং পাজেস্তাকনর (176) জপেকন রকয়কে। 

সূত্র: The Hindu 

জবশ্ব নেী জেবস 2022 

কেন সংবাকে: 

● প্রজতবের 25কি কসকেম্বর (কসকেম্বকরর কিষ রজববার) সারা জবকশ্ব জবশ্ব নেী জেবস পালন 
েরা িয়। 
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মূল জবষয়সমূি: 

● জবশ্ব নেী জেবকসর উকেিে িল নেীগুজলকত ক্রমবধণমান জল েূষর্ হ্রাস েরা, োরর্ 
নেীগুজল আমাকের জীবকনর এেজট অজবকচ্ছেে অংি, র্ার উপর প্রার্ী এবং উজিে 
জনভণরিীল। 

● 2022 সাকলর জবশ্ব নেী জেবকসর জথম 'Importance of Rivers for Biodiversity'। 

● জবশ্ব নেী জেবকসর লযে িল নেীগুজলর গুরুত্ব তচ কল ধরা এবং জনসকর্তনতা বৃজি েরা 
এবং জবশ্বজচক়ে নেীগুজলর আরও ভাল পর্ণকবযর্কে উৎসাজিত েরা। 

● 2005 সাকল জাজতসংকঘর পয কথকে জলসম্পকের র্ত্ন জনকত বা জল সম্পকেণ মানচষকে 
সকর্তন েরার জনে সেল কেি েতৃণে জল জীবকনর েিে (জবশ্ব নেী জেবস) কঘাষর্া 
েরা িয়। 

● থম্পসন জরভার জেনআপ কপ্রাগ্রামজট জিজটি েলাজম্বয়ায় 1980 সাকলর কসকেম্বকর 
আন্তজণাজতে খোজতসম্পন্ন নেী েমণী মােণ অোকেকলা বারা শুরু িকয়জেল। 

● এই ইকভকন্টর সােকলের পর, অোকেকলা জবশ্ব নেী জেবস উের্াপকনর প্রস্তাব জেকয়জেকলন। 

সূত্র: Indian Express 
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