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Daily Current Affairs: 04:02:2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: ভারত 

 ববশ্ব জাভূবম বিবস ভারসত অরও িুবি রামর াআসির ঘঘার্া 

 

ঘেন ংবাি বলসরানাসম? 

• িুবি নতুন রামার াআি - গুজরাসির বখজাবিযা বনযপ্রার্ী ভযারর্য এবং উত্তর প্রসিসলর বাবখরা বনযপ্রার্ী ভযারর্য - 

ববশ্ব জাভূবম বিব উপসে ঘঘার্া েরা । 

মূ পসযন্টমূ  

• ভারসত এখন 10,93,636 ঘক্টর এাো জুস়ে 49 বি রামর াআসির ঘনিওযােণ রসযসে, যা িবের্ এবলযার মসযয সবণাচ্চ।   

• আরাসনর রামঘর নুবিত আউসনসকার 1971 াসর জাভূবম ববযে েনসভনলন নুযাযী রামর াআিগুব অন্তজণাবতে 

গুরুসত্বর জাভূবম।  

বাবখরা বনযপ্রার্ী ভযারর্য, উত্তর প্রসিল: 

• বাবখরা বনযপ্রার্ী ভযারর্য  উত্তর প্রসিসলর ন্ত েবীর নগর ঘজার বৃত্তম প্রােৃবতে বনযা মত জাভূবম। 1980 

াস প্রবতবিত, ভযারসর্যর হ্রিবি লীসতর ঘমৌুসম এখাসন উস়ে অা পবরযাযী পাবখসির জনয গুরুত্বপূর্ণ।  

• বতব্বত, চীন, আউসরাপ এবং াআসববরযা ঘেসে পবরযাযী পাবখরা নসভম্বর ঘেসে জানুযারীর মসযয এআ স্থানবি পবরিলণন েসর। 

ভারতীয ঘবগুবন মুরসসনর মসতা পাবখ ো়োও 30 বিরও ঘববল প্রজাবতর মাে এখাসন পাওযা যায। 

বখজাবিযা বনযপ্রার্ী ভযারর্য, গুজরাি: 

• জামনগর ঘজা ির ঘেসে 12 বেঘাবমিার িূসর ববস্থত, বখজাবিযা বনযপ্রার্ী ভযারর্য এেবি বমবি জসর জাভূবম, 

পাবখসির জনয স্বগণ। এবির মসযয অসে ামুবিে এবং বমঠা জসর পাবখগুব, জাভূবম, মযানসরাভ, ঘপ্রাসাবপ এাো, 

মাডফ্লাি, বসর্র পযান, খাাঁব়ে, বন স্ক্রাব, বাুোময সেত এবং এআ ঞ্চঘর ীমান্তবতণী েৃবজবম রসযসে। এআ 

ভযারসর্য 309 প্রজাবতর পাবখ বা েসর- বাবন্দা এবং পবরযাযী পাবখ।  
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• ডামাবিযান ঘপবোন, এবলযান ওসপন বব ঘটােণ, ব্ল্যাে ঘনেড ঘটারে, ডািণার, ব্ল্যাে ঘসডড আবব, আউসরবলযান 

চামচবব এবং আবিযান বকমাসরর মসতা ববপন্ন পাবখর প্রজাবতগুব এখাসন ঘিখা ঘযসত পাসর।   

ূত্র:  Indian Express 

চন্দ্রযান-3 2022 াসর অগসট উৎসেপসর্র জনয বনযণাবরত  

 

ঘেন ংবাি বলসরানাসম? 

• ম্প্রবত, ঘেন্দ্রীয ববজ্ঞান ও প্রযুবি প্রবতমন্ত্রী (স্বাযীন িাবযত্বপ্রাপ্ত) ডঃ বজসতন্দ্র বং ঘােভায  বসসেন ঘয চন্দ্রযান-3 

2022 াসর অগসট উৎসেপর্ েরা সব। 

মূ পসযন্টমূ 

চন্দ্রযান 3 বমলন: 

• চন্দ্রযান 3 বমলনবি ভারতীয মাোল গসবর্া ংস্থার (আসরা) তৃতীয পবরেবিত চন্দ্র নুন্ধান বমলন। এবি আসরার 

চন্দ্রযান 2 বমলনসে নুরর্ েসর, যা ফভাসব চাাঁসির চারপাসল তার রববিার স্থাপন েসরবে বেন্তু তার যািারবি 

ফি যাি েরসত বযেণ সযবে।  

• চন্দ্রযান 2 বমলসনর মসতা, চন্দ্রযান-3-এ এেবি ংসলাবযত যািার এবং ঘরাভারও ন্তভুণি েরা সব। চন্দ্রযান 2 

রববিাসরর াফসযর োরসর্ এআ বমলসন ঘোনও রববিার ন্তভুণি েরা সব না। এবি পৃবেবীর াসে ঘযাগাসযাগ এর 

জনয চন্দ্রযান 2 রববিার বযবার েরসব। 

িিবয: 2022 াস (জানুযারী ঘেসে বডসম্বর'22) পবরেবিত বমলসনর ংখযা  19 বি, ঘযমন, 08 বি ঞ্চ ঘভবসে বমলন, 07 বি 

মাোলযান বমলন এবং 04  বি প্রযুবি ববসোভোরী বমলন। 

ূত্র: TOI 
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2022-23 াঘর বাসজসি ঘখসা আবিযা প্রেসির বরাদ্দ 48% বৃবি ঘপসযসে 

 

ঘেন ংবাি বলসরানাসম? 

• রোর 15তম েণ েবমলন চক্র (2021-22 ঘেসে 2025-26) এর উপর  3165.50 ঘোবি িাো বযসয "ঘখসা আবিযা - 

নযালনা ঘপ্রারাম ফর ঘডসভপসমন্ট ফ ঘপািণ" প্রেিবি চাবসয যাওযার বিান্ত বনসযসে। 

মূ পসযন্টমূ 

• 2022-23 াসর বাসজসি ঘখসা আবিযা প্রেসি বরাদ্দ 48  লতাংল বৃবি ঘপসযসে এবং এবি প্রযানমন্ত্রীর পুরষ্কার প্রেসি 

ন্তভুণি েরা সযসে। 

• ঘখসা আবিযা বকম  যুব ববযে ও ক্রী়ো মন্ত্রসের ফ্লযাগবলপ ঘন্ট্রা ঘক্টর বকম। 

ঘনাি:   

• ম্প্রবত, ঘেন্দ্রীয রোর জাতীয ক্রী়ো ঘফডাসরলনগুবসে (NSFs) XV বফনান্স েবমলন চক্র (2021-22 ঘেসে 2025-26) 

এর জনয 1575 ঘোবি িাো বযসয াযতা প্রেি বযাত রাখার নুসমািন বিসযসে।  

• NSF ঘে াযতা েরার প্রেিবি ' ফ্লযাগবলপ ঘন্ট্রা ঘক্টর বকম এবং ববিে ঘগম, পযারা-ববিে, এবলযান 

ঘগম, পযারা এবলযান ঘগম, েমনওসযে ঘগম (CWG) এবং নযানয প্রযান অন্তজণাবতে িুনণাসমন্ট মস্ত প্রযান 

জাতীয ও অন্তজণাবতে প্রবতসযাবগতার জনয জাতীয ি প্রস্তুত েরার জনয তববসর প্রযান উৎ। 

ূত্র: PIB 
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েযা গযাীেরর্ 

 

ঘেন ংবাি বলসরানাসম? 

• 2022-23 াসর ঘেন্দ্রীয বাসজসি েযা গযাীেরর্-পাআি প্রেিগুব বনসয ঘেসন্দ্রর ঘঘার্াবি বিবি-বভবত্তে াভজনে, 

ঘন্টার ফর াসযন্স যাি এনভাযরনসমন্ট (CSE) এর মূযাযসনর ববপরীত, জবাযু পবরবতণসনর িৃবিসোর্ ঘেসে এআ 

প্রবক্রযাবি অেণর্ীয নয। 

• •ঘােভায 2022 াসর বাসজি ঘপল েরার ময ঘেন্দ্রীয েণমন্ত্রী বনমণা ীতারমন বসসেন "েযা গযাীেরর্ এবং 

েযাসে বলসির জনয প্রসযাজনীয রাাযবনসে রূপান্তবরত েরার জনয চারবি পাআি প্রেি প্রযুবিগত ও অবেণে 

োযণোবরতার জনয স্থাপন েরা সব,"। 

মূ পসযন্টমূ 

• েযা গযাীেরর্: এবি এমন এেবি প্রবক্রযা ঘযখাসন েযা অংবলেভাসব বাযু, বিসজন, বাষ্প বা োবণন ডাআ িাআড 

বিসয বিডাআজড সয জ্বাানী গযা সতবর েসর। এআ গযাবি তখন নযুি প্রােৃবতে গযা, বমসেন এবং নযানযগুবর 

পবরবসতণ লবি জণসনর জনয বযবার েরা য। 

• যাআসাে, েযা গযাীেরর্ অস এেবি প্রচবত েযা-চাবত তাপববিুযৎ ঘেসন্দ্রর ঘচসয ঘববল োবণন ডাআ িাআড 

উৎপািন েসর, CSE এর মূযাযন নুযাযী। 

• এো়োও, েযা গযাীেরর্ ঘেন্দ্রগুব প্রচবত ববিুযৎ ঘেন্দ্রগুবর ঘচসয বযযবহু।  

• CSE -র বসব নুযাযী, গযাযুি েযা ঘপা়োসনার মাযযসম উৎপন্ন ববিুযসতর এে আউবনি রাবর েযা ঘপা়োসনার 

ফস যা সব, তার ঘচসয 2.5 গুর্ ঘববল োবণন ডাআ িাআড উৎপন্ন য। 

ঘনাি:  
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• আপাত ংস্থাগুব াযারর্ত তাসির উৎপািন প্রবক্রযাসত ঘোবেং েযা বযবার েসর।  

• ঘববলরভাগ ঘোবেং েযা অমিাবন েরা য এবং বযযবহু।  

• খরচ েমাসনার জনয, প্ল্যান্টগুব  বন গযা বযবার েরসত পাসর, যা ঘোবেং েযার জাযগায েযা গযাববফসেলন প্ল্যান্ট 

ঘেসে অস।  

• যবিও তারা অবেণেভাসব োযণের সত পাসর, আপাত প্ল্যান্টগুব বযবার েসর এআ েযা গযাবফাযারগুবসত তাসির 

সনেগুবর তুনায রীনাউ গযা বনগণমন ঘববল োসে।  

ূত্র: DTE 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: েণনীবত 

ভাচুণযা বডবজিা িি 

 

ঘেন ংবাি বলসরানাসম? 

• েণমন্ত্রী বনমণা ীতারমর্ তাাঁর বাসজি 2022 -এর ভাসর্ ভাচুণযা বডবজিা িি ঘেসে অসযর উপর 30 লতাংল ের 

অসরাসপর েো ঘঘার্া েসরসেন।  

• উপরন্তু, বতবন এেবি অবেণে ঘেলসাসের উপসর 1 লতাংল াসর ভাচুণযা বডবজিা িি স্থানান্তসরর াসে িবেণত েণ 

প্রিাসনর উপর এেবি TDS ও প্রস্তাব েসরসেন। 

মূ পসযন্টমূ 

• এআ যরসনর ঘনসিসন এেবি ভূতপূবণ বৃবি ঘসিসে এবং এআ ঘনসিসনর মাত্রা এবং বিসোসযবন্স এেবি বনবিণি ের 

বযবস্থার জনয রবরা েরা পবরাযণ েসর তুসসে। 

ভাচুণযা বডবজিা িি:  

• েণ ববসর বযাখযামূে স্মারেববপসত, রোর বসসে, "ভাচুণযা বডবজিা িি" লব্দবি ংজ্ঞাবযত েরার জনয, এেবি 

নতুন যারা (47A) অআসনর যারা 2 এ বন্নসববলত েরার প্রস্তাব েরা সযসে।  
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• প্রস্তাববত নতুন যারা নুযাযী, এেবি ভাচুণযা বডবজিা িি এর েণ ঘোনও তেয বা ঘোড বা নম্বর বা ঘিাসেন 

(ভারতীয মুিা বা ঘোনও ববসিলী মুিা নয), বক্রসটারাবফে উপাসয উৎপন্ন ওযার প্রস্তাব েরা সযসে। 

• বডবজিা মুিা এবং NFT (নন-ফানবজব ঘিাসেন) এর মসতা িিগুব গত েসযে বের যসর ববশ্ববযাপী অেণর্ জণন 

েসরসে। এআ িিগুবসত ঘেবডং বক্রসটাোসরবন্স এিসচঞ্জগুব চাু ওযার াসে াসে বহুগুর্ বৃবি ঘপসযসে। যাআসাে, 

ভারসতর এআ যরসনর িি ক্লাগুব বনযন্ত্রর্ বা ের ঘিওযার ববসয ঘোনও পি নীবত বে না। 

ঘনাি: েণমন্ত্রীর পে ঘেসে পি েসর ঘিওযা সযসে ঘয RBI অগামী অবেণে বেসর বডবজিা মুিা আুয েরসব। এর নাম সব 

বডবজিা রুবপ। 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রবতরো 

INS ববক্রান্ত-এর জনয রাফাসযসর ামুবিে ংকরসর্র ফ পরীো ের ভারত 

 

ঘেন ংবাি বলসরানাসম? 

• িাসন্সর সতবর রাফাসয ফাআিার ঘজসির ামুবিে ংকরর্বি ঘগাযার এেবি তীর-বভবত্তে ুববযায ফভাসব উড্ডযন-

পরীো েরা সযসে, ঘযখাসন ঘিলীযভাসব সতবর ববমানবাী রর্তরী INS ববক্রাসন্তর নুরূপ বস্থার নুেরর্ েরা 

সযবে। 

মূ পসযন্টমূ 

• রাফাসয-ঘমবরন (Rafale-M) মাবেণন যুিরাসের সতবর ুপার সনণসির ববরুসি িাাঁব়েসযসে - উভযআ ভারতীয ঘনৌবাবনী দ্বারা 

44,000 িন ওজসনর INS ববক্রান্ত স্থাপসনর জনয ম্ভাবয ক্রসযর জনয মূযাযন েরা সে যা অগসট ম্ভবত চাু ওযার 

জনয অরব াগর এবং বসগাপাগসর োযা চসে। 

• গত মাস ঘগাযার INS ানা ুববযায 283 বমিার মে বক-জাি ুববযা বযবার েসর 12 বিসনর জনয রাফা-M ঘজিবি 

পরীো েরা সযবে। 

ঘনাি:  
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• ভারত 2016 াস ডাসের োসে রাফাসর ডণার বিসযবে এেবি ফ্লাআ যাওসয বস্থায। 

• ভারত আবতমসযয 35 বি রাফা ঘপসযসে এবং 2022 াসর এবপ্রস বনযণাবরত মযীমার অসগআ 36 বি পাঠাসনা সব। 

ূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: যাপসযন্টসমন্ট 

ডঃ মিন ঘমান বত্রপাঠী NIELIT-র মাপবরচাে বাসব ঘযাগিান েসরসেন 

 

ঘেন ংবাি বলসরানাসম? 

• ডঃ মিন ঘমান বত্রপাঠী নযালনা আনবটবিউি ফ আসক্ট্রবনি যাি আনফরসমলন ঘিেসনাবজর (NIELIT) মাপবরচাে 

বাসব ঘযাগিান েসরসেন।  

মূ পঘযন্টমূ 

• NIELIT-ঘত ঘযাগ ঘিওযার অসগ, ডঃ মিন ঘমান বত্রপাঠী বিবি ঘিেসনাবজেযা আউবনভাবণবি (DTU), নযাবিবির 

যযাপে বাসব োজ েরবেসন।  

• নযালনা আনবটবিউি ফ আসক্ট্রবনি যাি আনফরসমলন ঘিেসনাবজ (NIELIT) ভারত রোসরর আসেেবনি ও তেয 

প্রযুবি মন্ত্রর্াসযর যীসন এেবি স্বাযত্তলাবত ংস্থা। 

ূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: ঘখাযুা 

ঘিাবেও ববিসের স্বর্ণপিে জযী নীরজ ঘচাপ়ো 2022 াসর বরযা ওযােণ ঘেেথ্রু ফ িয আযার 

যাওযাসডণর জনয মসনানীত সযসেন 
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ঘেন ংবাি বলসরানাসম? 

• ঘিাবেও ববিসের স্বর্ণপিে জযী নীরজ ঘচাপ়ো 2022 াসর বরযা ওযােণ ঘেেথ্রু ফ িয আযার যাওযাসডণর জনয 

মসনানীত সযসেন। 

মূ পসযন্টমূ 

• ববিে যােসবিসি স্বর্ণপিসের ভারসতর প্রেম ববজযী নীরজ ঘচাপ়ো 2022 াসর বরযা ওযােণ ঘেেথ্রু ফ িয 

আযার যাওযাসডণর জনয মসনানীত েযজসনর মসযয এেজন বাসব বনবণাবচত সযসেন।  

• নয ঘয পাাঁচজন ক্রী়োববি এআ পুরকাসরর জনয মসনানীত সযসেন তারা সন সেবযান ওসপনার রানার-অপ িাবন 

ঘমিসভসিভ, বেবিল ঘিবন তারো এমা রািুোনু, বাসণসানা এবং ঘপসনর ফুিবার ঘপবি, ঘভবনজুসযার ক্রী়োববি 

আউবমার ঘরাজা এবং সেবযান াাঁতারু অবরযানণ বিিমা। 

• 2019 াস েুবস্তগীর বভসনল ঘফাগাি এবং বক্রসেি তারো লচীন ঘতণু্ডোর, বযবন বরযা ঘপাবিণং ঘমাসমন্ট যাওযাডণ 

2000-2020 বজসতসেন, তার পসর নীরজ ঘচাপ়ো সন তৃতীয ভারতীয বযবন এআ পুরকাসরর জনয মসনানীত সযসেন। 

ূত্র: Newsonair  

গুরুত্বপূর্ণ খবর: গুরুত্বপূর্ণ বিব 

 ঘফব্রুযারী 4, ববশ্ব েযান্সার বিব 

 

ঘেন ংবাি বলসরানাসম? 
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• ববশ্ববযাপী েযান্সার িসেণ সচতনতা বৃবির জনয প্রবত বের 4ঠা ঘফব্রুযারী ববশ্ব েযান্সার বিব পান েরা য। 

মূ পসযন্টমূ 

• 2022-2024 াসর ববশ্ব েযান্সার বিবসর বেম  ঘক্লাজ িয ঘেযার গযাপ। 

• 2008 াস ঘখা ববশ্ব েযান্সার ঘঘার্ার েযসে মেণন েরার জনয আউবনযন ফর আন্টারনযালনা েযান্সার েসন্ট্রা (UICC) 

দ্বারা ববশ্ব েযান্সার বিবসর অসযাজন েরা য। 

• 2000 াসর 4 ঠা ঘফব্রুযাবর পযাবরস নুবিত বনউ বমসবনযাসমর জনয েযান্সাসরর ববরুসি ববশ্ব েযান্সার লীণ সেসন ববশ্ব 

েযান্সার বিব পান েরা য। 

ঘনাি: 

• ICMR-এর মসত, অগামী 5 বেসর ভারসত েযান্সাসরর ঘিনা 12% বৃবি পাসব এবং 2025 াসর মসযয প্রায 1.5  বমবযন 

মানু এআ ঘরাসগ অক্রান্ত সত পাসর, যা 2020 াস 1.39 বমবযন বে। 

ূত্র: India Today 

 

 

 


