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Daily Current Affairs: 31:01:2022 

গুরুত্বূর্ণ খফয: বফশ্ব 
বিতীয় এবয়ান বডবিটার ভন্ত্রীদেয বফঠদে (ADGMIN)  বাযত-এবয়ান বডবিটার ওয়ােণ প্ল্যান 2022 অনুদভাবেত 
র  

 
 

কেন খফদযয বদযানাদভ? 
 ম্প্রবত বাযদতয দে এবয়াদনয বিতীয় বডবিটার ভন্ত্রীদেয (ADGMIN) বিতীয় বফঠে অনুবিত দয়দে।  
 কমাগাদমাগ প্রবতভন্ত্রী (এভওএব) কেফুবিং ক ৌান এফিং ভায়ানভাদযয বযফন ও কমাগাদমাগ ভন্ত্রর্ারদয়য 

অযাডবভযার বটন অিংান এই বফঠদে -বাবতত্ব েদযন। 
 ভন্ত্রীদেয বফঠদে বাযত-এবয়ান বডবিটার ওয়ােণ প্ল্যান 2022-এয অনুদভােন কেওয়া দয়দে। 

Key Points 
• েভণবযেল্পনায়  ুবয েযা ও িার কভাফাইর যান্ডদদটয ফযফায, কেফযাী িনাধাযদর্য ইন্টাযদনদটয িনয ওয়াইপাই 

অযাদে কনটওয়ােণ ইন্টাযদপ, ইন্টাযদনট অপ ব িং (আইওবট), 5বি, অযাডবান্সড যাদটরাইট েবভউবনদেন, 
াইফায পদযবন্সে ইতযাবেয ভদতা ত য ও কমাগাদমাগ প্রমুবিয কেদে উেীয়ভান এরাোয় েভতা ফৃবি এফিং জ্ঞান বাগ 
েদয কনওয়ায ফযফস্থা অন্তবুণি যদয়দে।   

এবয়ান বডবিটার ভন্ত্রী (ADGMIN): ADGMIN  র 10বট এবয়ান (এদাবদয়ন অপ াউ -ইস্ট এবয়ান কনন) কেগুবরয 
কটবরেভ ভন্ত্রীদেয এেবট ফাবলণে বা - ব্রুনাই, েদবাবডয়া, ইকদাদনবয়া, রাও, ভারদয়বয়া, ভায়ানভায, বপবরাইন, বোুয, 
 াইরযান্ড, এফিং ববদয়তনাভ এফিং িংরা অিংীোয কেগুবর - অদেবরয়া, োনাডা,  ীন, ইইউ, বাযত, িাান, কোবযয়া প্রিাতন্ত্র, 
বনউবিরযান্ড, যাবয়া, মুিযািয এফিং ভাবেণন মুিযাষ্ট্র।  
Source: PIB 

গুরুত্বূর্ণ খফয: বাযত 
বিত িযাি োর াযার পাউদন্ডদনয ূ না েযদরন প্রধানভন্ত্রী কভােী 

 
কেন খফদযয বদযানাদভ? 

 
বেিংফেন্তী াস্ত্রীয় েণ্ঠবল্পী প্রয়াত বিত িযাদিয িন্মফাবলণেী উরদে বিত িযাি োর াযার পাউদন্ডদনয ূ না 
েযদরন প্রধানভন্ত্রী নদযন্দ্র কভােী। 
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Key Points 
• বিত িযাি এেিন বাযতীয় াস্ত্রীয় েণ্ঠবল্পী বেদরন, বমবন কভওয়াবত ঘযানায (ফােযমন্ত্র বোনবফ ফিং) অন্তগণত 

বেদরন।  
• বতবন ভমণাোূর্ণ দ্মশ্রী, দ্মবূলর্, দ্মবফবূলর্ এফিং েীত নাটে আোদেবভ ুযস্কায  কফ েদয়েবট ম্মাননা রাব 

েদযন। 
• 2020 াদরয 17ই আগস্ট 90 ফেয ফয়দ বতবন ভাযা মান। 

Source: TOI 
 

ডঃ ভনুখ ভািববয়া NIPER বযা ণ কাটণার  ারু েদযদেন 
 

 
কেন খফদযয বদযানাদভ? 

• কেন্দ্রীয় যাায়বনে ও ায ভন্ত্রী ভনুখ ভািফয NIPER বযা ণ কাটণার  ারু েদযদেন।  
Key Points 
• নযানার ইনবস্টবটউট অপ পাভণাবউবটেযার এডুদেন অযান্ড বযা ণ (NIPER) বযা ণ কাটণারবট বতবয েযা দয়দে ভস্ত 

NIPER এফিং তাদেয গদফলর্া োমণক্রভ, োদয়য েযা কদটন্ট এফিং প্রোনায ত য এে িায়গায় েব়িদয় কেওয়ায রদেয মাদত 
এেবট বল্প এফিং অনযানয কস্টেদাল্ডাযযা তাদেয ম্পদেণ িানদত াদয। 

• বাযত তৃতীয় ফৃত্তভ পাভণাবউবটোর উৎােনোযী কে।   
নযানার ইনবস্টবটউট অপ পাভণাবউবটেযার এডুদেন অযান্ড বযা ণ (NIPERs) 
• NIPERs গুবর বাযদতয পাভণাবউবটোর াদয়দন্সদয িাতীয় স্তদযয ইনবস্টবটউটগুবরয এেবট গ্রু।  
• বাযত যোয NIPER গুবরদে িাতীয় গুরুদত্বয ইনবস্টবটউট বাদফ কঘালর্া েদযদে। 
• তাযা পাভণাবউবটেযার বফবাগ, যাায়বনে ও ায ভন্ত্রর্ারদয়য ৃিদালেতায় স্বায়ত্তাবত িংস্থা বাদফ োি েদয। 

Source: PIB 

করােবা ব ফারয় বডবিটার িংে অযা  ারু েদযদে 
 

 
 

কেন খফদযয বদযানাদভ? 
• করােবা ব ফারয় এেবট নতুন অযা, "বডবিটার িংে"  ারু েদযদে। 
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Key Points 
• করােবায বিোয ওভ বফ়িরায বযেল্পনা েযা এই অযাবট ভানুলদে ভস্ত িংেীয় আদডট কদত াাময েযদফ। 
• 1947 ার ক দে ফাদিট ফিৃতা, িাে করােবা ক দে প্তে করােবা মণন্ত াউ আদরা না, ািংেদেয ম্পদেণ 

াধাযর্ ত য াওয়া নাগবযেদেয দে আযও ি দয় উঠদফ।  
• অযাবটদত িংে োমণক্রদভয যাবয ম্প্র ায, বেদনয প্রধান িংফাে ইতযাবেও  ােদফ। 

Source: PIB 

 
বফবটিং বযবিট অনুিান 

 

 
কেন খফদযয বদযানাদভ? 

• বফবটিং বযবিট অনুিান প্রবত ফেয 29 ক িানুয়াযী ঞ্চাবরত য় এফিং প্রিাতন্ত্র বেফ উেমাদনয ভাবপ্ত ব বিত েদয। 
Key Points 

• কেদয স্বাধীনতায 75 ফেয (আিাবে ো অভৃত ভদাৎফ বাদফ উেমাবত দে) স্মযদর্ এই অনুিাদন কফ 
েদয়েবট নতুন ুয মুি েযা দয়বের। এয ভদধয যদয়দে 'বদ বে কনা' এফিং 'অযায় কভদয ওয়াতন কে রগন'। 

Note: 
• কেন্দ্রীয় বফজ্ঞান ও প্রমুবি ভন্ত্রদেয অধীদন প্রমুবি উন্নয়ন কফাডণ (বটবডবফ) িাযা বয াবরত এফিং আইআইবট বেবিয 

প্রািন োে 'বফবটিং বযবিট' এয কনতৃদত্ব বাযদতয স্টাটণআ 'কফাটরাফ' প্রায় এে প্তাফযাী প্রিাতন্ত্র বেফদয অনুিান 
কদল 1,000 বট করান ও়িাদনা য়। 

• এয ভধয বেদয়  ীন, যাবয়া ও মুিযাদিযয য বাযত  তু ণ কে বদদফ 1000 করান বনদয় এত ফ়ি বযদয প্রেণন 
েযদফ। 

Source: HT 

গুরুত্বূর্ণ খফয: প্রবতযো 
বে-বযদলফা আদাভান ও বনদোফয েভান্ড উন্নত ারো কবরেপ্টায MK III অন্তবুণি েদযদে 

 

 
কেন খফদযয বদযানাদভ? 
• কেীয় অযাডবান্সড রাইট কবরেপ্টায (ALH) MK III বফভানবট কাটণ কেয়াদয আদাভান ও বনদোফয েভাদন্ডয (CINCAN)  

েভান্ডায-ইন-ব প, করপদটনযান্ট কিনাদযর অিয় বিং িাযা আনুিাবনেবাদফ আইএনএ উদৎক্রাদ নাদভ অন্তবুণি েদযদে। 
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Key Points 
• ALH MK III বফভানবট বদুস্তান অযাদযানবটে বরবভদটড িাযা বতবয দয়দে এফিং াভবযে বফভাদনয কেদে  এেবট অাধাযর্ 

অগ্রগবতয প্রবতবনবধত্ব েদযদে, মা 'বাযত'-এয আত্মবনবণযতায বেদে যোদযয প্রদ ষ্টায াদ  েবতূর্ণ।  
• এয রূগুবরয ভদধয, MK III কববযদয়ন্টবট এেবট াভুবিে কযার কববযদয়ন্ট মা অতযাধুবনে কন্সয এফিং অস্ত্রগুবর অন্তবুণি েদয 

মা ভুদি বাযদতয েেতায এে বনেণন।  
Source: PIB 

গুরুত্বূর্ণ খফয: অযাদয়ন্টদভন্ট 

ডঃ বব অনন্ত নাদগশ্বযনদে প্রধান অ ণননবতে উদেষ্টা বাদফ বনদয়াগ েযা র। 
 

 
 

কেন খফদযয বদযানাদভ? 
• যোয ডঃ বব অনন্ত নাদগশ্বযনদে প্রধান অ ণননবতে উদেষ্টা (CEA) বাদফ বনদয়াগ েদযদে। 
• বতবন প্রািন CEA কেবব ুভ্রভবনয়ান এয স্থরাবববলি ন বমবন 2021 াদরয বডদবদয তায বতন ফেদযয কভয়াে কদল 

এোদডবভয়াদত বপদয এদদেন। 
Key Points  
• এই বনদয়াদগয আদগ, ডঃ নাদগশ্বযন এেিন করখে, করখে, বেে এফিং যাভণোতা বাদফ োি েদযদেন।  
• বতবন 2019 ক দে 2021 ার মণন্ত প্রধানভন্ত্রীয অ ণননবতে উদেষ্টা বযলদেয খিোরীন েয বেদরন। 
• CEA অ ণননবতে ভীো কফয েযায কেদে এেবট গুরুত্বূর্ণ বূবভো ারন েদয, মা ফেদযয ভদধয যোদযয অ ণননবতে 

বযদাটণ োডণ এফিং ম্ভাফয িংস্কাদযয বফলদয় যাভণ উস্থান েদয। 
Source: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ খফয: কখরাধুরা 

ভবরাদেয এবয়া ো বে 2022:  ীনদে াবযদয় করাঞ্জ েে বিতর বাযত 

 
কেন খফদযয বদযানাদভ? 
• ওভাদনয ভাস্কাদট ভবরাদেয এবয়া ো বে টুনণাদভন্ট 2022-এ  ীনদে 2-0 কগাদর াবযদয় করাঞ্জ েে বিকতদে বাযত।   
• িাান েবের্ কোবযয়াদে যাবিত েদয ভবরাদেয এবয়া ো বে 2022 এয বদযাা বিদতদে। 
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Key Points 
• ভবরা বে এবয়া ো (ইিংদযবি: Women's Hockey Asia Cup) র এবয়ান বে কপডাদযন আদয়াবিত এেবট ভবরা 

আন্তিণাবতে বপল্ড বে টুনণাদভন্ট।  
• বফিয়ী ের এবয়ায  যাবম্পয়ন য় এফিং FIH বে বফশ্বোদয িনয কমাগযতা অিণন েদয। 

Source: newsonair 

গুরুত্বূর্ণ খফয: ফই 

যবস্কন ফদন্ডয নতুন ফই "A Little Book of India: Celebrating 75 Years of Independence" 

 
কেন খফদযয বদযানাদভ? 

• যাবস্কন ফন্ড এেবট নতুন ফই বরদখদেন মায বদযানাভ বের "A Little Book of India: Celebrating 75 years 
of Independence"। 

Key Points 
• ফইবট বাযদতয "াযীবযে এফিং আধযাবত্মে" বফবষ্টযগুবরয িংবভশ্রর্।  
• এবট কেুইন মণা িভ াউ ইবন্ডয়া (PRHI) িাযা প্রোবত দয়দে। 
• যাবস্কন ফন্ড াবতয এোদডভী ুযস্কায, াবতয এোদডভী ফার াবতয ুযস্কায, দ্মশ্রী এফিং দ্মবূলর্  অনযানয 

ভমণাোূর্ণ ুযষ্কাদযয প্রাে। 
Source: TOI 

গুরুত্বূর্ণ খফয: গুরুত্বূর্ণ বেফ 

বফশ্ব েুি বেফ 2022 

 
কেন খফদযয বদযানাদভ? 

• বফশ্ব েুি বেফ (WLD) িানুয়াবযয কল যবফফাদয উেমাবত য়। 2022 াদর বফশ্ব েুি বেফ ারন েযা য় 30 
িানুয়াবয। 
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Key Points 
• 2022 াদরয বফশ্ব েুি বেফদয প্রবতােয বের 'ইউনাইদটড পয বডগবনবট' এফিং েুিদযাগীদেয ম্মানিনে িীফন 

মাদনয বযদফ ৃবষ্ট েযা। 
• 1958 াদর পযাব ভানফবনতলী যাউর কপারাদযউ এই বেনবট প্র ভ শুরু েদযবেদরন, বমবন ভানুলদে এই প্রা ীন কযাগ 

ম্পদেণ অফবত েদযবেদরন।  
• 2021 াদরয কদপ্টবদয WHO েতৃণে প্রোবত ত য, েযাদরন্ডায ইয়ায 2020-এয িনয, ূফণফতণী ফেদয 37 তািং 

নতুন কে হ্রা কদয়দে।  
• আি, বফশ্বফযাী প্রায় 208,000 ভানুল েুি কযাদগ আক্রান্ত, WHO অনুাদয, তাদেয কফবযবাগই আবিো এফিং 

এবয়ায়। 
Note: বাযদত প্রবত ফেয 30 ক িানুয়াযী, অ ণাৎ ভাত্মা গান্ধীয াাোত বেফ ারন েযা য়। 
Source: India Today 
 


