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Daily Current Affairs: 25:01:2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: ববশ্ব 

পপরু 'পবরববলগত জরুবর অবস্থা' পঘার্া কবরবে 

 

 

পকন খববরর বলবরানাবম?  

● পপরুর রকার, মুবে 6,000 বযাবর অপবরবলাবিত পত পত েব়িব়ে প়িার পবর, ক্ষবতগ্রস্ত উপকূী়ে অঞ্চব 90 বিবনর 

"পবরববলগত জরুবর অবস্থা" পঘার্া কবরবে। 

● এই ঘটনাবট বিক তরবের কারবর্ ব়েবে, যা টোর নাবম একবট আবে়েবগবরর অেুযৎপাবতর ফব ব়েবে। 

Key Points 
পপরুর কতৃণপক্ষ ববে পয এই পিবক্ষপবট "পুনরুদ্ধার এবং প্রবতকার" কাবজর মািযবম "ক্ষবতগ্রস্থ অঞ্চগুবর পটকই বযবস্থাপনা" 

এর অনুমবত পিবব। 

• স্প্যাবনল লবি ংস্থা পরপবাবর একবট টযাংকার পেবক পত েব়িব়ে পব়িবে।  

পবরববলগত প্রভাব: 

• জজ জীববনর জনয ক্ষবতকর 

• ববাি প্রভাব 

• মযানবগ্রাবভর জনয ক্ষবতকর 

অেণননবতক প্রভাব: 

• পযণটন 

• ববিুযৎ পকন্দ্র 

• মৎয বলল্প 
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ম্পবকণত ভারবতর আইন: 

• বতণমাবন, ভারবত পত েব়িব়ে প়িা এবং এর ফস্বরূপ পবরববলগত ক্ষবতর জনয পকানও আইন পনই তবব এই িরবনর 

পবরবস্থবত পবরচানা করার জনয ভারবতর "1996 াবর জাতী়ে পত বস্প্ ববপযণ়ে পবরকল্পনা (NOS-DCP)" রব়েবে। 

• 2015 াব ভারত বাঙ্কার পত িূবর্র ক্ষবতর জনয অামবরক িা়েবদ্ধতা ম্পবকণত আন্তজণাবতক কনবভনলন, 2001 (বাঙ্কার 

কনবভনলন) অনুবমািন কবরবে। 

ুত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: ভারত 

কৃববত পরান বযবার - 'াব-বমলন অন এবগ্রকাচার পমকানাইবজলন'-এর অিীবন আবেণক া়েতা 

 

 

পকন খববরর বলবরানাবম?  

 পকন্দ্রী়ে কৃব ও কৃক কযার্ মন্ত্রক পরান প্রযুবিবক কৃব পক্ষবত্রর পেকবাল্ডারবির াশ্র়েী করার জনয বনবিণবলকা জাবর 

কবরবে৷ 

 "াব-বমলন অন এবগ্রকাচারা পমকানাইবজলন" (SMAM) এর বনবিণবলকা ংবলািন করা ব়েবে যা কৃব পরান বা ফামণ 

পমবলনাবর পেবনং অযান্ড পটবেং ইনবেবটউট, ICAR ইনবেবটউট, কৃব ববজ্ঞান পকন্দ্র এবং রাজয কৃব ববশ্বববিযা়েগুবর দ্বারা 

পরান পকনার জনয অনুিান বাবব কৃব পরাবনর 100% মুয বা 10 ক্ষ, বা এর পচব়ে কম পিও়ো বব। 

Key Points 
 
 কৃক উৎপািনকারী ংস্থাগুব (FPOs) কৃকবির মাবে প্রিলণবনর জনয কৃব পরাবনর খরবচর 75% পযণন্ত অনুিান পাও়োর 

পযাগয বব৷ 

 বাস্তবা়েনকারী ংস্থাগুববক পক্টর প্রবত 6000 রুবপ একবট আনুবেক বয়ে প্রিান করা বব যারা পরান বকনবত চা়ে না বকন্তু 

কােম া়োবরং পন্টার, াই-পটক াব, পরান বনমণাতা এবং োটণ-আপ পেবক প্রিলণবনর জনয পরান ভা়িা করবব। 
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 আবেণক া়েতা এবং অনুিান 31 মাচণ, 2023 পযণন্ত উপব্ধ োকবব৷ 

 অামবরক ববমান চাচ মন্ত্রক এবং বিবরক্টর পজনাবর অফ ববভ এবভব়েলন (DGCA) দ্বারা লতণাবপক্ষ অবযাবত রুবটর 

মািযবম পরান পবরচানার অনুমবত পিও়ো বে৷ অামবরক ববমান পবরবন মন্ত্রক ভারবত পরাবনর বযবার ও পবরচানা 

বন়েন্ত্রর্ করার জনয 25 পল আগে 2021 তাবরবখর GSR নং 589(E) এর মািযবম ‘পরান বন়েম 2021’ প্রকাল কবরবে। 

অনযানয ম্পবকণত উবিযাগ: 

• পটকই কৃবর জনয জাতী়ে বমলন 

• কৃব বনা়েন প্রকবল্পর উপ-বমলন 

• জাতী়ে খািয বনরাপত্তা বমলন 

• রাষ্ট্রী়ে কৃব ববকাল পযাজনা 

• উিযানপাবনর মবিত উন্ন়েবনর বমলন 

• প্রিানমন্ত্রী কৃব বচাব়ে পযাজনা 

• পরম্পরাগত কৃব ববকাল পযাজনা 

• প্রিানমন্ত্রী ফা ববমা পযাজনা 

ূত্র: PIB 

ভারত বববশ্বর বৃত্তম লা এবং ক্ষীরা রপ্তাবনকারক বাবব আববভূণত ৷ 

 

 

পকন খববরর বলবরানাবম?  

• ভারত বববশ্বর বৃত্তম লা এবং ক্ষীরা রপ্তাবনকারক বাবব আববভূণত ব়েবে৷ 

• ভারত এবপ্র-অবক্টাবর (2020-21) এর মবিয 114 বমব়েন মাবকণন িার মূবযর 1,23,846 পমবেক টন লা এবং ক্ষীরা রপ্তাবন 

কবরবে। 
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Key Points 
• 2020-21 াব, ভারত 223 বমব়েন মাবকণন িার মূবযর 2,23,515 পমবেক টন লা এবং ক্ষীরা পাবেব়েবে। 

• বাবর্জয ববভাগ, বাবর্জয ও বলল্প মন্ত্রর্াব়ের বনবিণলনা অনুরর্ কবর, কৃব ও প্রবি়োজাত খািয পর্য রপ্তাবন উন্ন়েন কতৃণপক্ষ 

(APEDA) অবকাোবমা উন্ন়েন, ববশ্ববাজাবর পবর্যর প্রচার এবং খািয বনরাপত্তা বযবস্থাপনা বযবস্থা পমবন চার জনয একাবিক 

উবিযাগ গ্রর্ কবরবে। প্রবি়োকরর্ ইউবনট। 

• ক্ষীরা িুবট ববভাবগর অিীবন রপ্তাবন করা ়ে - লা এবং ক্ষীরা, পযগুব বভবনগার বা অযাববটক অযাবি দ্বারা প্রস্তুত এবং 

ংরক্ষর্ করা ়ে এবং লা এবং ক্ষীরাগুব অস্থা়েীভাবব ংরবক্ষত ়ে। 

• 1990-এর িলবকর পগা়িার বিবক ভারবত ক্ষীরা চা, প্রবি়োজাতকরর্ এবং রপ্তাবন শুরু ব়েবে এবং কর্ণাটবক একবট লাীন 

ূচনা ব়েবে এবং পবর তা প্রবতববলী রাজয তাবমনা়ুি, অন্ধ্রপ্রবিল এবং পতবোনা়ে প্রাবরত ব়েবে।  

েষ্টবয: বববশ্বর ক্ষীরা চাবিার প্রা়ে 15% উৎপািন ভারবত ়ে। 

ূত্র: PIB 

প্রিানমন্ত্রী রাষ্ট্রী়ে বা পুরস্কার- 2022 

 

 

পকন খববরর বলবরানাবম?  

• 29 জন বলশুবক প্রিানমন্ত্রী রাষ্ট্রী়ে বা পুরস্কার (PMRBP) 2022 প্রিান করা ব়েবে, উদ্ভাবন ববভাগ (7), মাজববা (4),  

িালণবনক ংিান্ত ববভাগ (1), পখািুা (8) বলল্প ও ংসৃ্কবত (6) এবং াবকতা (3) ববভাবগ তাবির বযবতিমী কৃবতবত্বর জনয 

পিবলর মস্ত অঞ্চ পেবক বনবণাবচত ব়েবে। । 

• 21বট রাজয এবং পকন্দ্রলাবত অঞ্চবর পুরষ্কারপ্রাপ্তবির মবিয 15 জন পেব এবং 14 জন পমব়ে রব়েবে৷ 

Key Points 
• অনুষ্ঠান চাকাীন, প্রিানমন্ত্রী নবরন্দ্র পমািী PMRBP 2021 এবং 2022-এর 61 জন ববজ়েীবক নযালনা ব্লকবচইন পপ্রাবজবক্টর 

অিীবন IIT কানপুর দ্বারা ববকাবলত ব্লক পচইন-চাবত প্রযুবি বযবার কবর বিবজটা লংাপত্র প্রিান কবরন। 
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প্রিানমন্ত্রী রাষ্ট্রী়ে বা পুরস্কার ম্পবকণ: 

• ভারত রকার উদ্ভাবন, মাজববা, বলক্ষাগত কৃবতত্ব, পখািুা, বলল্প ও ংসৃ্কবত এবং াবকতা এই ে়েবট ববভাবগ তাবির 

বযবতিমী কৃবতবত্বর জনয বলশুবির PMRBP পুরস্কার প্রিান কবর। 

• প্রবতযক পুরস্কারপ্রাপ্তবক একবট পমবি, টাকা নগি পুরস্কার পিও়ো ়ে। 1,00,000/- এবং একবট লংাপত্র। 

ূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: পুরস্কার ও ম্মাননা 

জাপাবনর প্রািন প্রিানমন্ত্রী বলনবজা আবব পনতাবজ পুরস্কার 2022 পপব়েবেন 

 

 

পকন খববরর বলবরানাবম?  

 প্রািন জাপাবনর প্রিানমন্ত্রী বলনবজা আবব পনতাবজ বরাচণ বুযবরা কতৃণক পনতাবজ পুরস্কার 2022-এ ভূবত ব়েবেন। 

Key Points 
• ককাতা়ে জাপাবনর কনা পজনাবর নাকামুরা ইউটাকা পনতাবজ ুভা চন্দ্র বুর 125 তম জন্মবাবণকীবত এবগন পরাবির 

বাব়িবত একবট অনুষ্ঠাবন আববর পবক্ষ ম্মান গ্রর্ কবরন। 

• অবিকন্তু, 2021 াবর জানু়োবরবত, ভারত জাপাবনর প্রািন প্রিানমন্ত্রী বলনবজা আবববক পদ্মববভূর্ প্রিান কবর, যা পিবলর 

বদ্বতী়ে ববণাচ্চ অামবরক ম্মান। 

ূত্র: India Today 
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প্রাজকতা কব ভারবতর প্রেম UNDP যুব জবা়ুে চযাবম্প়েন ব়েবেন 

 

 

পকন খববরর বলবরানাবম?  

• প্রাজকতা কব ভারবতর প্রেম ইউএন পিবভপবমন্ট পপ্রাগ্রাম (UNDP) যুব জবা়ুে চযাবম্প়েন ব়েবেন। 

Key Points 
• প্রাজকতা কব বববভন্ন অনাইন প্ল্যাটফমণ পযমন ইউবটউব, ইনোগ্রাম ইতযাবিবত একজন বব়েবস্তু বনমণাতা। 

• বববভন্ন বববশ্বক ামাবজক প্রচারাবভযাবনর মািযবম মানবক স্বাস্থয, নারীর অবিকার এবং কনযাবলশু বলক্ষা়ে তার অবিাবনর কারবর্ 

তাবক এই উপাবি পিও়ো ব়েবে। 

ইউএন পিবভপবমন্ট পপ্রাগ্রাম (ইউএনবিবপ) ম্পবকণ: 

• এবট জাবতংবঘর একবট ংস্থা যা পিলগুববক িাবরেয িূর করবত এবং পটকই অেণননবতক প্রবৃবদ্ধ এবং মানব উন্ন়েন অজণবন 

া়েতা করার িাব়েত্বপ্রাপ্ত৷ 

• ির িপ্তর: বনউ ই়েকণ, মাবকণন যুিরাষ্ট্র 

• প্রবতবষ্ঠত: 22 নবভম্বর 1965 

• মূ ংস্থা: জাবতংবঘর ািারর্ পবরি 

ূত্র: Business Standard 
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20 তম ঢাকা আন্তজণাবতক চবচ্চত্র উৎবব ভারবতর কুজাে পরা চবচ্চবত্রর পুরস্কার বজবতবে 

 

 

 

পকন খববরর বলবরানাবম?  

• ঢাকা়ে ম্প্রবত মাপ্ত 20তম ঢাকা আন্তজণাবতক চবচ্চত্র উৎববর ম়ে, ভারতী়ে চবচ্চত্র কুজাো এবল়োন চবচ্চত্র 

প্রবতবযাবগতা ববভাবগ পরা চবচ্চবত্রর পুরস্কার বজবতবে। 

• এবট ো়িাও, চবচ্চবত্রর জনয প্রিত্ত 17বট পুরস্কাবরর মবিয আরও চারবট ভারতী়ে এবি অন্তভুণি বে। 

Key Points 
 
কুজাে: 
• এবট একবট তাবম ভাার নাটক যা পবরচাক বপএ বববনােরাজ পবরচাবত এবং লীণস্থানী়ে িবক্ষর্ ভারতী়ে অবভবনত্রী 

ন়েনোরা এবং তার স্বামী বভগবনল বলবান তাবির বযানার রাউবি বপকচাবণর অিীবন প্রবযাজনা কবরবেন। 

• েবববট গত বের পনিারযান্ডব অনুবষ্ঠত 50 তম আন্তজণাবতক চবচ্চত্র উৎব রটারিাবম প্রিবলণত ব়েবে, পযখাবন এবট উৎবব 

টাইগার পুরস্কার পপব়েবে। 

• এবট 94তম একাবিবম পুরস্কাবর পরা আন্তজণাবতক বফচার বফবের জনয ভারবতর এবি ববববও বনবণাবচত ব়েবে, বকন্তু চূ়িান্ত 

মবনান়েন পি়েবন। 

ূত্র: newsonair 
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গুরুত্বপূর্ণ খবর: পখািুা 

ব়েি পমািী ইবন্ড়ো ইন্টারনযালনা 2022 

 

 

 

• ব়েি পমাবি ইবন্ড়ো ইন্টারনযালনা  একবট আন্তজণাবতক বযািবমন্টন টুনণাবমন্ট, যা প্রবত বের ভারবত অনুবষ্ঠত ়ে। 

• কমনওব়েে পগম চযাবম্প়েন ব়েি পমািীর স্মরবর্ 'ব়েি পমাবি পমবমাবর়ো বযািবমন্টন টুনণাবমন্ট' বাবব 1991 াব 

উত্তরপ্রবিল বযািবমন্টন অযাবাবব়েলন (ইউবপববএ) দ্বারা টুনণাবমবন্টর উবদ্বািন করা ব়েবে। 

• পভনুয: বাবু পবনারব িা ইনবিার পেবি়োম, খনউ, ভারত 

• িুইবার অববম্পক পিক ববজ়েী, বপ.বভ. বনু্ধ ব়েি পমািী আন্তজণাবতক টুনণাবমন্ট 2022-এ মবাবির একক বলবরাপা বজবতবে৷ 

বনু্ধ স্ববিলী মাববকা বনবািবক পরাবজত কবরবে৷ 

ববজ়েীবির তাবকা: 

পুরুবির একক ববভাগ মবা একক 
ববভাগ 

পুরুবির বদ্বত 
ববভাগ 

মবাপির বদ্বত 
ববভাগ 

বমশ্র বদ্বত ববভাগ 

বববজতা- পুরসৃ্কত ়েবন 
 
 
 
 
 

বববজতা -  
বপ বভ বনু্ধ 
(ভারত) 
 
 
 

বববজতা -  
মযান ওব়েই চং 
(মাব়েবল়ো), বত 
কাই উন 
(মাব়েবল়ো) 
 

বববজতা -          
আনা পচওং 
(মাব়েবল়ো), 
পতও পমই বজং 
(মাব়েবল়ো) 
 

বববজতা -    
ইলান ভাটনগর (ভারত), তাবনলা 
িযাবো (ভারত) 

 

ুত্র: newsonair 
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গুরুত্বপূর্ণ খবর: গুরুত্বপূর্ণ বিন 

25 জানু়োরী, জাতী়ে পভাটার বিব 

 

 

পকন খববরর বলবরানাবম?  

• জাতী়ে পভাটার বিব (NVD) প্রবত বের 25 জানু়োবর পান করা ়ে। 

Key Points 
• NVD 2022-এর বেম  'বনবণাচনবক অন্তভুণবিমূক, অযাবেবযাগয এবং অংলগ্রর্মূক করা'৷ 

• বিনবট ভারত রকার কতৃণক 2011 াবর 25 জানু়োরী বনবণাচন কবমলবনর প্রবতষ্ঠা বিব উপবক্ষ প্রবতবষ্ঠত ব়েবে। 

• এই উপবক্ষ, 2021-22 াবর জনয পরা বনবণাচনী অনুলীবনর জনয জাতী়ে পুরস্কারগুব বববভন্ন পক্ষপত্র বনবণাচন পবরচানা়ে 

তাবির অামানয কমণক্ষমতার জনয রাজয এবং পজা স্তবরর কমণকতণাবির প্রিান করা বব। 

ইবআই (ভারবতর বনবণাচন কবমলন) ম্পবকণ: 

• এবট একবট স্থা়েী এবং স্বািীন ংস্থা যা ভারবতর ংববিান দ্বারা রাবর পিবল অবাি ও ুষু্ঠ বনবণাচন বনবিত করার জনয 

প্রবতবষ্ঠত ব়েবে। 

• গবেত: 25 জানু়োরী 1950 

• ির িপ্তর: ন়োবিবি 

• বমলবনর বনবণাীরা: 

ুলী চন্দ্র, প্রিান বনবণাচন কবমলনার পমা 

রাজীব কুমার, বনবণাচন কবমলনার পমা 

অনুপ চন্দ্র পাবন্ড, বনবণাচন কবমলনার পমা 

ূত্র: India Today 
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25 জানু়োরী, জাতী়ে পযণটন বিব 

 

 

পকন খববরর বলবরানাবম?  

• জাতী়ে পযণটন বিব প্রবত বের 25 জানু়োবর ারা পিবল পাবত ়ে। 

Key Points 
• এই বিনবট ভারত রকার পযণটনবক উৎাবত করার জনয এবং পিবলর বৃবদ্ধবত পযণটবনর অপবরাযণ ভূবমকা বযাখযা করার জনয 

পান কবর। 

েষ্টবয: ববশ্ব পযণটন বিব 27 পবেম্বর পাবত ়ে। 

ূত্র: India Today 


