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Daily Current Affairs: 27:01:2022 

গুরুত্বূর্ণ খফয: বফশ্ব 

মভটায নতুন AI ুায কবিউটায 2022 ালরয ভাঝাভাবঝ ভল়ে বফলশ্বয দ্রুততভ লফ 

 

মকন ংফালদয বলযানালভ? 

 মপফুলকয ভূর ংস্থা মভটা জাবনল়েলে, 2022 ালরয ভাঝাভাবঝ ভল়ে তালদয দয উলমাচন ও়ো AI (অবটণবপব়োর 
আলেবরলজন্স) ুায কবিউটায লফ বফলশ্বয দ্রুততভ। 

Key Points 
• মভটা ফলরলে মম ংস্থাবট AI বযাচণ ুাযক্লস্টায (RSC) চারু কযলে, মাা ফতণভালন দ্রুততভ AI ুায কবিউটাযগুবরয 

ভলধয একবট ফলর ভলন কযা লে।  

 AI ফতণভালন বালাগুবরয ভলধয াঠ্য নুফাদ এফং ম্ভাফয ক্ষবতকাযক াভগ্রী নাক্ত কযলত া়েতা কযায ভলতা কাজগুবর 
িাদন কযলত ালয, তলফ AI-এয যফতণী প্রজলময বফকালয জনয  প্রবত মলকলে  মকা়োবেবর়েন ালযর্ কাজ 
কযলত ক্ষভ বক্তারী ুায কবিঊটালযয প্রল়োজন। 

 মভটাবাণ: 2021 ালরয লটাফলয মপফুক মঘালর্া কলযলে মম তাযা মকািাবনয নাভ বযফতণন কলয মভটা কযলে। 
প্রবতষ্ঠানবটয কালনট বাচুণ়োর বযল়েবরবট কনপালযলন্স এআ বযফতণলনয কথা জানান মপফুলকয প্রধান বনফণাী ভাকণ জুকাযফাগণ 
(CEO)। 

ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বূর্ণ খফয: বাযত 
 

মদী়ে উৎাদন ফাডালত মরান াংাত্র বযকল্পনা   
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মকন ংফাদ বযনামভ? 
• াভবযক বফভান বযফন ভন্ত্রর্ার়ে (MoCA) নূযনতভ বনযাত্তা এফং গুর্ভালনয প্রল়োজনী়েতা বনবিত কযায জনয একবট 

মরান াবটণবপলকন বিভ (DCS) মঘালর্া কলযলে কাযর্ এবট মদী়ে উৎাদনলক ফাবডল়ে তুরলফ।  
• Key Points 
• মরান  াংালত্রয বযকল্পনা , 2021-এয বফবধ 7-এয ধীলন  2022 এয 26 ম জানু়োবয তাবযলখ বফজ্ঞাবত মরান 

াবটণবপলকন বিভ নুমা়েী মরানগুবরয জ, দ্রুত এফং স্বচ্ছ টাআ-াবটণবপলকলন া়েতা কযলফ। 
• উদায মরান নীবত, অকাীভা ভানবচত্র, PLI (উৎাদন-ংমুক্ত প্রলর্াদনা) বিভ এফং একক উআলো বিবজটারবি প্ল্যাটপলভণয 

াাাব, এবট বাযলত মরান উৎাদন বল্পলক ফৃবিলত া়েতা কযলফ। 
• 2030 ালরয ভলধয বাযতলক বফলশ্বয মরান াফ বললফ গলড মতারায মক্ষলত্র এবট অযও একবট দলক্ষ। 
• একবট ভারবট-মস্টকলাল্ডায বস্ট়োবযং কবভবট (MSC) -য বাবতলত্ব, বমবন যকায এফং বল্প দ্বাযা ভানবালফ ম্মাবনত, 

তাযা একবট QCI (মকা়োবরবট কলরার প আবে়ো) বচফারল়েয ালথ এআ প্রকল্পবট তত্ত্বাফধান কযলফ। 
ূত্র: Business Standard 
 

প্রথভ বপট আবে়ো কুআলজয প্রাথবভক যাউলেয পরাপর মঘালর্া কযা ল়েলে, প্রাথবভক কুআজ যাউলে UP  োত্রযা 
ীললণ 
 

 
 
 

মকন ংফাদ বযনালভ 
• বক্ষাথণীলদয জনয বাযলতয ফলচল়ে ফড ক্রীডা এফং বপটলন কুআজ, প্রথভফালযয ভলতা বপট আবে়ো কুআলজয প্রাথবভক 

যাউলেয পরাপর মঘালর্া কযা মার। 
Key Points 

• মুফ বফল়েক ও ক্রীডা ভন্ত্রক অল়োবজত মদফযাী প্রবতলমাবগতায পরাপর মথলক জানা মগলে মম উত্তয প্রলদলয দুআ জন 
বক্ষাথণী প্রাথবভক যাউলেয ীলণ মিায কযায জনয নযানয ভস্ত যালজযয বক্ষাথণীলদয োবডল়ে মগলে। 

• মগ্রটায ন়েিায বদবি াফবরক িুলরয বদফযাংশু চালভাবর ীলণস্থান জণন কলযলেন, তায লযআ বেলরন ফাযার্ীয রাাযতাযায 
ানবফভ িুলরয াশ্বত বভশ্র। 

বপট আবে়ো কুআলজয প্রাথবভক যাউলে, াযা মদলয 659 বটযও মফব মজরায 13,502 বট িুর মথলক ংগ্রন কলযলে মায 
ভলধয 36 বট যাজয ও মকন্দ্রাবত ঞ্চলরয 361 বট িুলরয বক্ষাথণীলদয  যাজয যাউলেয জনয ফাোআ কযা ল়েলে।  
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• কুআলজ 3.25 মকাবট টাকায প্রাআজভাবন যল়েলে মা কুআলজয বফববন্ন মণাল়ে বফজ়েী িুর এফং বক্ষাথণীলদয মদও়ো লফ। 
• বপট আবি়ো মভালবলভণ্ট িলকণ তথয: 
• Fit India Movement র বাযলতয একবট মদফযাী অলদারন মা ভানুললক তালদয দদনবদন জীফলন াযীবযক 

বক্র়োকরা এফং মখরাধুরা়ে ন্তবুণক্ত কলয ুস্থ ও ফর থাকায জনয উৎাবত কলয।  
• 2019 ালরয 29 ম অগস্ট ন়োবদবিলত প্রধানভন্ত্রী নলযন্দ্র মভাদী এবট চারু কলযবেলরন।  
ূত্র: PIB 

গুরুত্বূর্ণ খফয: প্রবতযক্ষা 
 

ওল়েস্টানণ মনবার কভাে মমৌথ াভুবিক ভডা বযচারনা কলয: বিভ মরায (XPL-2022) 

 
মকন ংফাদ বযনালভ 

• 2022 ালরয 25 জানু়োবয বিভ উকূলর বাযতী়ে মনৌফাবনী কতৃণক বযচাবরত একবট মমৌথ াভুবিক ভডা বিভ 
মরয (XPL-2022) িন্ন ়ে।  

Key Points 
• ওল়েস্টানণ মনবার কভালেয ালযনার বযকল্পনা মাচাআ কযা এফং বাযতী়ে মনৌফাবনী,IAF , বাযতী়ে মনাফাবনী এফং 

মকাস্ট গালিণয ভলধয অন্তঃ-বযললফা ভন্ব়ে ফাডালনায রলক্ষয 20 বদন ধলয এআ ভডাবট বযচাবরত ল়েলে।  
• এআ ভডাবট ওল়েস্টানণ মনবার কভালেয FOC-in-C এয তত্ত্বাফধালন বযচাবরত ল়েলে।  
• অন্তঃ-বথল়েটায ভডায ভলধয  বাযতী়ে মনৌফাবনীয 40বটযও মফব জাাজ ও াফলভবযন একবত্রত  বালফ   ংগ্রর্ 

কলযবের।  
ূত্র: PIB 

গুরুত্বূর্ণ খফয: যাল়েেলভে 
 

বফলনাদানদ ঝা PMLA যািজুবিলকবটং থবযবটয নতুন মচ়োযাণন বালফ বনমুক্ত লরন 
 

 
মকন ংফাদ বযনালভ 

• বফলনাদানদ ঝালক 5 ফেলযয জনয PMLA যািজুবিলকবটং থবযবটয মচ়োযাণন বালফ বনমুক্ত কযা ল়েলে।  
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Key Points 
• 1983 ফযালচয ফযপ্রাপ্ত IRS বপায বফলনাদানদ ঝা 2018 ালরয মলেম্বয মথলক কতৃণলক্ষয দয (থণ ও 

যাকাউে) বালফ দাব়েত্ব ারন কযলেন।  
• PMLA যািজুবিলকবটং থবযবট একবট বতন দলযয ংস্থা মায বন়েভ র বপ্রলবনন প ভাবন রোবযং যাট (PMLA) 

এয ধীলন জাবয কযা িলদয অলদগুবর ংমুবক্তয মক্ষলত্র বফচায কযা। 
• বপ্রলবনন প ভাবন রোবযং যাট, 2002 িলকণ: 
• বপ্রলবনন প ভাবন রোবযং যাট, 2002 র বাযলতয ংলদয একবট অআন মা NDA যকায কতৃণক থণ- াচায 

প্রবতলযাধ এফং থণ -াচায মথলক প্রাপ্ত িবত্ত ফালজ়োপ্ত কযায জনয প্রর্ীত ়ে।  
• PMLA এফং বন়েভ 1 রা জুরাআ, 2005 মথলক কামণকয ল়েলে। 

ূত্র: The Hindu 
 

গুরুত্বূর্ণ খফয: ুযিায ও ম্মান 
 

যাষ্ট্রবত স্ত্র ফাবনীয কভণীলদয জনয 384 বট াবকতা ুযষ্কায নুলভাদন কলযলেন; নীযজ মচাডা PVSM-
এ ম্মাবনত 
 

 
 

• যাষ্ট্রবত যাভনাথ মকাবফদ 73 তভ প্রজাতন্ত্র বদফ উদমান উরলক্ষ স্ত্র ফাবনীয দয এফং নযানযলদয 384 বট ফীযত্ব 
এফং নযানয প্রবতযক্ষা জ্জায ুযষ্কায নুলভাদন কলযলেন।   

• এয ভলধয যল়েলে 12বট মৌমণ চক্র, মায ভলধয যল়েলে 29বট যভ বফবষ্ট মফা দক, 4বট উত্তভ মুি মফা দক, 53 বট বত 
বফলল মফা দক, 13 বট মুি মফা দক, 3বট ফায টু বফবষ্ট মফা দক, 122বট বফবষ্ট মফা মভলির, 3বট ফায টু মনা 
মভলির (াবকতা)। এোডাও, 81 বট মনা দক (াবকতা), 2 বট ফা়ুে মনা দক (াবকতা), কতণলফযয প্রবত বনষ্ঠায 
জনয 40 বট মনা দক, 8 বট মনৌ মনা দক এফং 14বট ফা়ুে মনা দক কতণলফযয প্রবত বনষ্ঠায ালথ নুলভাবদত ল়েলে।  

• মভাট 12 জন মৌমণচক্র ুযিায প্রালকয ভলধয 9 জনলক ভযলর্াত্তয ুযিায মদও়ো ল়েলে। এলদয ভলধয যল়েলেন ভািাজ 
মযবজলভলেয 17 তভ ফযাটাবর়েলনয ুলফদায শ্রীবজত এভ, াবফরদায বনর কুভায মতাভয, যাজুত মযবজলভে, 44 তভ 
ফযাটাবর়েন  দয নযানার যাআলপর এফং াবফরদায বঙু্ক কুভায, জাট মযবজলভে, যাষ্ট্রী়ে যাআলপরলয 34তভ ফযাটাবর়েন। 

• বাযতী়ে মনাফাবনীলত ুলফদায বরবি়োন নীযজ মচাডালক প্রজাতন্ত্র বদফলয প্রাক্কালর যভ বফবষ্ট মফা মভলির 
(PVSM) বদল়ে ম্মাবনত কযা ল়েলে। মটাবকও বরবিলক জযাববরন মরা আলবলে বাযলতয ল়ে মানা বজলতবেলরন নীযজ 
মচাডা। 

ূত্র: Newsonair 
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গুরুত্বূর্ণ খফয: মখরাধুরা 

রখনউ এয IPL দরলক রখনউ ুায জা়োে ফরা লফ 
 

 
মকন ংফাদ বযনালভ 

• IPL এয রখনউ ফ্র্যাঞ্চাআবজলক (আবে়োন বপ্রবভ়োয বরগ) ফরা লফ রখনউ ুায জা়োে।  
Key Points 

• গত ফেয, ফ্র্যাঞ্চাআবজবট ঞ্জীফ মগাল়েঙ্কায ভাবরকানাধীন RPSG গ্রু 7090 মকাবট টাকা়ে বকলনবের।  
• প্রবতলমাবগতা়ে ং মনও়োয জনয নয নতুন দরবট অলভদাফালদয, মালক আলযবর়ো মকািাবন প্রাআলবট বরবভলটি 5635 

মকাবট টাকা়ে বকলনবের। 
ূত্র: আবে়োন এক্সলপ্র                                             

গুরুত্বূর্ণ খফয: ফযবক্তত্ব 
 

ফ্র্ালন্সয প্রখযাত কথাকবর নৃতযবল্পী ও দ্মশ্রী প্রাক বভলরনা ারবববন ভাযা মগলরন 
 

 
• ফ্র্ালন্সয কথাকবর নৃতযবল্পী বভলরনা ারবববন ভাযা মগলরন।  
• আতারী়ে ফংলাদূ্ভত ারবববন বাযলত, বফলল কলয মকযারা়ে বন়েবভত বতবথ বেলরন, মমখালন বতবন কথাকবর বলখবেলরন 

এফং যাবযল বাযতী়ে নৃলতযয জনয একবট িুর 'Centre Mandapa' চারালতন। 
• বাযত যকায াযপবভণং অটণলয মক্ষলত্র ফদালনয জনয 2019 ালর ারবববনলক দ্মশ্রী ুযষ্কায প্রদান কলয। 

ূত্র: Business Standard 
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গুরুত্বূর্ণ খফয: গুরুত্বূর্ণ বদফ 
 

জানু়োযী 27, অন্তজণাবতক লরাকাস্ট স্মযর্ বদফ 
 

 
মকন ংফাদ বলযানালভ 

• অন্তজণাবতক লরাকাস্ট স্মযর্ বদফ (আংলযবজ: International Holocaust Remembrance Day) ফা International 
Day in Memory of the Victims of the Holocaust 27 ম জানু়োযী একবট অন্তজণাবতক সৃ্মবতলৌধ বদফ বালফ 
াবরত ়ে। 

Key Points 
• এআ বদনবট লরাকলস্টয বকাযলদয স্মযর্ কযা ়ে, কাযর্ 1933 মথলক 1945 ালরয ভলধয নাৎব জাভণাবনকতৃণক নযানয 

ংখযারঘুলদয গবর্ত দয  এক তৃতী়োং আহুবদ মরাকলক তযা কযা ল়েবের।  
• 1945 ালর রার মপৌজ কতৃণক অউববৎজ কনললরন কযাি বট ভুক্ত কযায তাবযখবট স্মযর্ কযায জনয 27 ম 

জানু়োযীলক মফলে মনও়ো ল়েবের। 
• 2005 ালরয 1 রা  নলবম্বয জাবতংলঘয াধাযর্ বযলদ (UNGA) কতৃণক এবট ভলনানীত কযা ়ে। 

ূত্র: un.org 
 

 
                                                                                                                                       

 


