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গুরুত্বূর্ণ খফয : বফশ্ব 

প্রথভ বাযত-ভধয এবযা  ভধ্ধয বার্চ ণযার ীলণ ধ্েরন 

 
 
কেন খফধ্যয বধ্যানাধ্ভ 

 
 প্রধানভন্ত্রী নধ্যন্দ্র কভাদী 27 জানচযাবয 2022 াধ্র বার্চ ণযার পভণযাধ্ে প্রথভ বাযত-ভধয এবযা ীলণ ধ্েরধ্নয অধ্যাজন 

েধ্যবিধ্রন, কমখাধ্ন োজাখস্তান প্রজাতন্ত্র, বেযবিজ প্রজাতন্ত্র, তাবজবেস্তান প্রজাতন্ত্র, তচেণধ্ভবনস্তান এফং উজধ্ফবেস্তান 
প্রজাতধ্ন্ত্রয যাষ্ট্রবতযা উবিত বিধ্রন।   

 বাযত-ভধয এবযা ীলণ ধ্েরন এআ প্রথভ বাযত  ভধয এবযায কদগুবরয ভধ্ধয েূেননবতে ম্পেণ িাধ্নয  30তভ 
ফাবলণেীয াধ্থ বভবরত র। 

ভূর বফলযভূ 
 ফাবর্জয  কমািাধ্মাি, উন্নত ধ্মাবিতা, প্রবতযক্ষা  বনযাত্তা এফং বফধ্ল েধ্য জনিধ্র্য ভধ্ধয াংসৃ্কবতে   

কমািাধ্মাধ্িয কক্ষধ্ে অয ধ্মাবিতায জনয চদূযপ্রাযী প্রস্তাফগুবর বনধ্য অধ্রার্না েধ্যন কনতাযা।  
 এয ভধ্ধয বি এফং ংধ্মাধ্িয উয এেবে কিারধ্েবফর বফঠে ন্তবচ ণি বির;কখাধ্ন অপিাবনস্তান এফং র্াফাায ফন্দধ্যয 

ফযফায ম্পবেণত ঊর্ধ্ণতন যোযী মণাধ্য কমৌথ যাবেণং েবভবে; ভধয এবযায কদগুবরধ্ত কফৌদ্ধ প্রদণনী প্রদণন এফং 
াধাযর্ ব্দগুবরয এেবে বাযত-ভধয এবযা ববধান, কমৌথ ন্ত্রাফাদ বফধ্যাধী নচীরন, ভধয এবযায কদগুবর কথধ্ে 
বাযধ্ত প্রবত ফিয 100 জন দয মচফ প্রবতবনবধ দধ্রয পয এফং ভধয এীয েূেনীবতেধ্দয জন্ম বফধ্ল কোণ ম্পধ্েণ 
অধ্রার্না েযা ধ্যধ্ি। 

 এেবে বফস্তাবযতধ্মৌথ ক ালর্াে কনতাধ্দয দ্বাযা িৃীত ধ্যধ্ি মা এেবে িাযী এফং বফস্তীর্ণ বাযত-ভধয এবযা 
ংীদাবযধ্ত্বয জনয তাধ্দয াধাযর্ দৃবিববিধ্ে ির্না েযধ্ফ।  

 এআ ঐবতাবে বদ্ধাধ্ন্ত, কনতাযা প্রবত 2 ফিয ন্তয ীলণ ধ্েরন েযায বদ্ধান্ত বনধ্য ীলণ ধ্েরন প্রবিযাবেধ্ে 
প্রাবতষ্ঠাবনেরূ কদযায বফলধ্য এেভত ন।  

 ীলণ বফঠধ্েয বববত্ত প্রস্তুত েযায জনয তাযা বনযাত্তা বযলধ্দয যযাষ্ট্রভন্ত্রী, ফাবর্জয ভন্ত্রী, ংসৃ্কবত ভন্ত্রী এফং বর্ফধ্দয 
বনযবভত বফঠধ্েয বফলধ্য এেভত ন।  

 নতচ ন দ্ধবতধ্ে ভথণন েযায জনয নযাবদবিধ্ত এেবে বাযত-ভধয এবযা বর্ফারয িান েযা ধ্ফ। 
ূে: PIB 
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দচনণীবত উরবি ূর্ে (CPI) 2021 
 

 
 

কেন ংফাদ বধ্যানাধ্ভ? 
• ম্প্রবত ট্রান্সাধ্যবন্স আন্টাযনযানার দ্বাযা দচনণীবত উরবি ূর্ে (CPI) 2021 প্রো েযা ধ্যধ্ি। 
• ূর্ধ্ে বাযধ্তয ফিান 85। 

ভূর বফলয ভূ 
• ধ্ফণাচ্চ কস্কায েধ্য তাবরোয ীধ্লণ কেনভােণ, বপনরযান্ড, বনউবজরযান্ড  নযধ্য। 
• দবক্ষর্ চদান, ববযযা এফং কাভাবরযা এআ ূর্ধ্েয নীধ্র্ যধ্যধ্ি। 
• বাযধ্তয াযপযভযান্স: 
• 2020াধ্র 86 তভ িান কথধ্ে 2021 াধ্র বাযধ্তয িান  এে ধা কফধ়্ে 85-এ দাাঁব়েধ্যধ্ি।  
• বাযধ্তয CPI কস্কায 40। 

আনধ্েক্স ম্পধ্েণ: 
• ূর্ে,  বফধ্লজ্ঞ এফং ফযফাযীধ্দয ভতানচমাযী াফবরে কক্টধ্যয দচনণীবতয নচবূত ভাো দ্বাযা 180 বে কদ এফং 

ঞ্চরধ্ে িান কদযা ধ্যধ্ি, দচনণীবত উরবি ূর্েধ্ে ভান বনর্ণয েযায জনয 0 কথধ্ে 100 এয কস্কর ফযফায েযা 
য, কমখাধ্ন 0 তযন্ত দচনণীবতগ্রস্ত এফং 100 খচফ বযষ্কায।  

• ম্পবেণত বাযতীয দণ্ড ূর্ে: 
• বাযতীয দণ্ডবফবধ, 1860 
• দচনণীবত প্রবতধ্যাধ অআন, 1988 
• ভাবন রন্ডাবযং প্রবতধ্যাধ অআন, 2002 
• বফধ্দী ফদান (বনযন্ত্রর্) অআন, 2010 
• করাোর  করাোযচি অআন, 2013 
• কন্ট্রার বববজরযান্স েবভন (CVC) 

ূে: Indian Express 
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2022 াধ্রয জনয জাবতংধ্ য বনযবভত ফাধ্জে ভূরযাযধ্ন বাযত 29.9 বভবরযন ভাবেণন েরায প্রদান েধ্যধ্ি 
 

 
 

কেন ংফাদ বধ্যানাধ্ভ 
• জাবতংধ্ য বনযবভত ফাধ্জে ভূরযাযধ্ন 2022 াধ্রয জনযবাযত 29.9 বভবরযন ভাবেণন েরায প্রদান েধ্যধ্ি। 

ভূর বফলয ভূ 
• বাযত 2022 াধ্র 193 বে দয যাধ্ষ্ট্রয ভধ্ধয 24তভ দয যাধ্ষ্ট্রয োন তাবরোয কমাি বদধ্যধ্ি, মাযা তাধ্দয 

জাবতংধ্ য বনযবভত ফাধ্জে ভূরযাযনধ্ে মূ্পর্ণবাধ্ফ প্রদান েধ্য। 
• বাযধ্তয জাবতংধ্ য ভমণাদা: 
• বাযত ফতণভাধ্ন 15 বে কদধ্য বনযাত্তা বযলধ্দয িাযী দয এফং মায দচআ ফিধ্যয কভযাদ ২০২২ াধ্রয 31 ক 

বেধ্ম্বয কল ধ্ফ। 
ূে: Business Standard 

গুরুত্বূর্ণ খফয: বাযত 
MoHUA-AFD বাযতীয ফজণয ফযফিানা খাধ্ত বফেবত ফাস্তুতন্ত্রধ্ে বফফধণন েযায জনয স্বচ্ছতা স্টােণ-অ 
র্যাধ্রঞ্জ র্ারচ েধ্যধ্ি 

 
 
কেন ংফাদ বযনাধ্ভ 
 

• বোেণধ্ভন্ট প কপ্রাধ্ভান প আন্ডাবি যান্ড আন্টাযনার কট্রে(DPIIT) এফং এধ্জন্স ফ্রাঙ্কাআ বে কেধ্বধ্রাধ্ভন্ট 
(AFD) এয াধ্থ ংীদাবযধ্ত্ব অফান  নিয বফলযে ভন্ত্রে (MoHUA) বাযতীয ফজণয ফযফিানা খাধ্ত বফেবত 
ফাস্তুতন্ত্রধ্ে বফফতণন েযায জনয স্বচ্ছতা স্টােণ-অ র্যাধ্রঞ্জ র্ারচ েধ্যধ্ি। 
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ভূর বফলয ভূ 
 

• ফতণভাধ্ন, স্টােণ-অ কেবে দ্রুত বফেবত ধ্চ্ছ এফং বাযত 70 বেয কফব আউবনেনণ (1 বফবরযন ভাবেণন েরাধ্যয 
ভূরযাযন বতিভ েধ্য) বনধ্য বফধ্শ্বয কনতৃত্ব বদধ্চ্ছ।  

• এবে 1 রা ধ্ক্টাফয 2021 াধ্র প্রধানভন্ত্রী েতৃণে র্ারচ েযা স্বচ্ছ বাযত বভন-অযফান 2.0 (SMB-U2.0) এয 
দৃবিববিয াধ্থ ংমচি েযা ধ্যধ্ি, মা িানীযবাধ্ফ উদ্ভাফনী, ফাস্তফাযনধ্মািয ভাধান এফং যাবনধ্েন এফং ফজণয 
ফযফিানায ফযফাবযে ভধ্েরগুবর গ্রর্ধ্ে উত্াবত েযায বদধ্ে ভধ্নাবনধ্ফ েযধ্ি। 

• ভূর র্যাধ্রঞ্জ র, মা বাযধ্ত বনফবিত স্টােণ-অগুবরয জনয উন্মচি এফং পযাব ববধ্নতাযা এেবে বাযতীয স্টােণ-
অধ্য াধ্থ ধ্মাবিতা েধ্য (এেবে কমৌথ উধ্দযাি বাধ্ফ), র্াযবে বফলযিত কক্ষে কমভন (i) াভাবজে ন্তবচ ণবি, 
(ii) ূনয োম্প (েবঠন ফজণয ফযফিানা), (iii) প্লাবস্টে ফজণয ফযফিানা এফং (iv) বেবজোর ক্ষভেযধ্র্য ভাধযধ্ভ 
স্বচ্ছতায ভাধযধ্ভ ভাধানধ্ে অভন্ত্রর্ জানাধ্চ্ছ। 

ূে: PIB 

বাযধ্তয প্রথভ ভবরা যাপাধ্যর াআরে বফািী বং, প্রজাতন্ত্র বদফধ্য েচ র্োযাজ 2022-এ ং কনধ্ফন 
 

 

 
 

কেন ংফাদ বযনাধ্ভ 
 কদধ্য প্রথভ ভবরা যাপাধ্যর পাআোয কজে াআরে বফািী বং  2022াধ্রয প্রজাতন্ত্র বদফধ্য েচ র্োযাধ্জ বাযতীয 

বফভান ফাবনীয (IAF) েযাফধ্রায ং ধ্ফন।  
 বফািী বং ধ্রন বদ্বতীয ভবরা পাআোয কজে াআরে বমবন অআএএপ েযাফধ্রায ং ধ্ত র্ধ্রধ্িন। 
 িত ফিয, ফ্লাআে করপধ্েনযান্ট বানা োন্থ IAF েযাফধ্রায ং বাধ্ফ প্রথভ ভবরা পাআোয কজে াআরে ধ্যবিধ্রন। 

ভূর বফলয ভূ 
 ফাযার্ীয ফাবন্দা বফািী বং 2017 াধ্র IFA-এ কমাি বদধ্যবিধ্রন এফং IFA-এয ভবরা পাআোয াআরেধ্দয বদ্বতীয 

ফযাধ্র্ েবভন কধ্যবিধ্রন।  
 বতবন াঞ্জাধ্ফয অম্বারায ফাআধ্য ফবিত IFA-এয কিাধ্েন যাধ্যাজ কস্কাযাড্রধ্নয ং।  
 কনাে: 
 59,000 কোবে োো ফযধ্য 36 বে বফভান কেনায জনয ফ্রাধ্ন্সয ধ্ি বাযত এেবে অন্তঃযোবয র্চ বি স্বাক্ষয েযায প্রায র্ায 

ফিয য 2020 াধ্রয 29 ক জচরাআ যাপাধ্যর মচদ্ধবফভাধ্নয প্রথভ ফযার্বে এধ্বির। 
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 এখন মণন্ত, IFA কে 32 বে যাপার কজে যফযা েযা ধ্যধ্ি এফং এআ ফিধ্যয এবপ্রধ্রয ভধ্ধয র্াযবে যফযা েযা 
ধ্ফ ফধ্র অা েযা ধ্চ্ছ। 

ূে: আবন্ডযান এক্সধ্প্র 

গুরুত্বূর্ণ খফয: যাষ্ট্র 
কেযারায বাযধ্তয প্রথভ গ্রাবপন উদ্ভাফন কেন্দ্র বতবয ধ্ত র্ধ্রধ্ি 
 

 
 

কেন ংফাদ বযনাধ্ভ?  
 কেযারায গ্রাবপধ্নয জনয বাযধ্তয প্রথভ উদ্ভাফন কেন্দ্র িান েযা ধ্ফ বেবজোর আউবনবাবণবে কেযারা (DUK) ,এেআ 

াধ্থ বেূধ্যয কন্টায পয কভবেবযযার পয আধ্রক্ট্রবনক্ কেেধ্নারবজ (C-MET) এয ধ্ি, ৮৬.৪১ কোবে োোয।  
ভূর বফলয ভূ 

 োো বস্টর বরবভধ্েে কেধ্ন্দ্রয বল্প ংীদায ধ্ত র্ধ্রধ্ি। 
 গ্রাবপন োফণধ্নয এেবে যাধ্রাট্র মা যভার্চয এেে স্তয বনধ্য িবঠত মা এেবে বদ্ব-ভাবেে ভধচর্ধ্িয জার 

নযাধ্নািাের্াধ্য াজাধ্না য।  
 গ্রাবপন তায াধাযর্ বফদচ যবতে এফং বফদচ যবতন বফবিযগুবরয জনয বযবর্ত, এফং ফণধ্ল িধ্ফলর্া নচাধ্য, এবে 

আবন্ডযাভধ্ে প্রবতিান েযধ্ত াধ্য এফং এয পধ্র স্মােণধ্পানগুবরধ্ত OLED (বজফ অধ্রা-বনিণভনোযী োধ্যাে) বিধ্নয 
খযর্ হ্রা েযধ্ত াধ্য।  
ূে: The Hindu 

ন্ধ্র প্রধ্দ যোয 13 বে নতচ ন কজরা িঠন েধ্যধ্ি 
 

 
 

কেন ংফাদ বযনাধ্ভ 
 ন্ধ্র প্রধ্দ যোয যাধ্জয 13 বে নতচ ন কজরা িঠন েধ্যধ্ি। 
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ভূর বফলয ভূ 
 ংদীয বনফণার্নী এরাোয উয বববত্ত েধ্য নতচ ন কজরা িঠন েযা ধ্যধ্ি।  
 ফতণভাধ্ন 13 বে কজরায াধ্থ মচি েধ্য, ন্ধ্র প্রধ্দধ্য কভাে কজরায ংখযা এখন 26 বে। 
 AP বেবিক্ট পধ্ভণন যাক্ট, 1974, কেন 3(5) এয ধীধ্ন নতচ ন কজরাগুবর িঠন েযা ধ্চ্ছ। 
 নতচ ন কজরাগুবরয তাবরো: ভাবনযাভ, অিচবয বতাযাভা যাজচ , অনাোবি, োবেনা়ো,  
 কোনা ীভা, এরচরু, এনবেঅয কজরা, ফাােরা, ারানােচ , নাবন্দযার, শ্রী তযাআ,  
 ন্নভয এফং শ্রী ফারাবজ কজরা।  

ূে: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ খফয: বফজ্ঞান 
 

কিাে যাধ্েরাআে রঞ্চ কববধ্ের (SSLV) 
 

 
 

কেন ংফাদ বযনাধ্ভ  
 
ISRO (আবন্ডযান কে বযার্ণ িণানাআধ্জন)য কর্যাযভযান েঃ এ কাভনাথ 2022 াধ্রয এবপ্রধ্র এেবে "SSLV-D Micro SAT 
" উত্ধ্ক্ষধ্র্য েথা উধ্িখ েধ্যধ্িন। 
ভূর বফলযভূ 
 

 SSLV -য উধ্েয র ৃবথফীয বনম্ন েক্ষধ্থ কিাে উগ্র উত্ধ্ক্ষধ্র্য জনয এেবে ফাজায যফযা েযা, মা াম্প্রবতে 
ফিযগুবরধ্ত উন্নযনীর কদ, কফযোযী েধ্ণাধ্যন এফং কিাে উগ্রগুবরয জনয বফশ্ববফদযারযগুবরয প্রধ্যাজনীযতায 
োযর্ উদূ্ভত ধ্যধ্ি। 

কিাে যাধ্েরাআে রঞ্চ কববকের (SSLV): 
 SSLV র আধ্যায 110 েন বধ্যয ফধ্র্ধ্য কিাে মান।  
 এবে ংত েযধ্ত ভাে 72  ন্টা ভয রািধ্ফ, এেবে রঞ্চ িাব়েয জনয এখন কনযা 70 বদধ্নয বফযীত।  
 SSLV এেবে বতন-মণাধ্যয ভস্ত েবঠন মানফান এফং 500 বেধ্রাবভোয করা অথণ যবফে (LEO) এফং 300 কেবজ মণন্ত 

ান বধ্রানা যবফে (SSO) এ 500 কেবজ যাধ্েরাআে বয উত্ধ্ক্ষর্ েযায ক্ষভতা যাধ্খ। 
 SSLV-য প্রথভ ফ্লাআেবে 2019 াধ্রয জচরাআ ভাধ্ র্ারচ যায েথা বির, তধ্ফ কোববে-19 এফং নযানয ভযায োযধ্র্ 

এবে বফরবম্বত ধ্যধ্ি। 
ূে: Indian Express 
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গুরুত্বূর্ণ খফয: ফআ 
 

স্বাধীনতা ংগ্রাধ্ভ বাযধ্তয খযাত নাযী  নাবযোধ্দয উয এেবে বর্ে ফআ   
 

 
 
কেন ংফাদ বযনাধ্ভ 

 কেন্দ্রীয ংসৃ্কবত প্রবতভন্ত্রী শ্রীভতী ভীনাোব করবখ অজাবদ ো ভধ্াত্ধ্ফয ং বাধ্ফ বাযধ্তয নাযী খযাত স্বাধীনতা 
ংগ্রাধ্ভয নাবযোধ্দয উয এেবে বর্ে ফআ প্রো েধ্যধ্িন।  

 ফআবে ভয বর্ে েথায াধ্থ ংীদাবযধ্ত্ব প্রোবত ধ্যধ্ি মা বাযধ্তয এেবে বযফাধ্যয নাভ। 
ভূর বফয  ভূ 

 ংসৃ্কবত ভন্ত্রে বদ্ধান্ত বনধ্যধ্ি কম ভয বর্ে েথায াধ্থ ংীদাবযধ্ত্ব স্বাধীনতা ংগ্রাধ্ভয 75 জন বযবর্ত নাবযোয 
উয বর্ে ফআ প্রো েযা ধ্ফ।  

 বদ্বতীয ংস্কযর্বে 25 জন বযবর্ত উজাতীয ভচবিধ্মাদ্ধায উয ধ্ফ মা প্রবিযাধীন যধ্যধ্ি এফং বেিচ ভয রািধ্ফ।  
 তৃতীয  রূ়্োন্ত ংস্কযর্বে ধ্ফ 30 জন বযবর্ত নাযধ্েয, মাযা নযানয এরাো কথধ্ে এধ্ধ্ি। 

 
ূে: PIB 


