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Daily Current Affairs: 02:02:2022 

গুরুত্বূর্ণ খফয: বাযত 

UGC খডা জাতীয় উচ্চতয শক্ষাগত যমাগযতা যেভয়ার্ণ প্রর্া র্যর 

 

যর্ন ংফাদ শরযানারভ?  

• শফশ্বশফদযারয় ভঞু্জশয র্শভন (UGC) এর্শি খডা জাতীয় উচ্চতয শক্ষাগত যমাগযতা যেভয়ার্ণ (NHEQF) ততশয র্রযরে, 

মা জাতীয় শক্ষা নীশত (NEP) 2020 এয প্রস্তাশফত ংস্কারযয এর্শি যরিয অং। 

ভূর রয়ন্টভূ 

• চার্শযয প্রস্তুশত যেরর্ শুরু র্রয াংশফধাশনর্ ভূরযরফাধ, তাশির্ জ্ঞান যেরর্ শুরু র্রয প্রমুশিগত দক্ষতা, াযা যদর 

উচ্চশক্ষা প্রশতষ্ঠানগুশররর্ ীঘ্রই এর্শি নতুন র্াঠারভায আতায় আনা রফ, মারত শফশবন্ন ধযরর্য শক্ষায পরাপররয উয 

শক্ষােণীরদয ভূরযায়ন র্যা মায়। 

• খডায়, UGC স্পষ্ট র্রযরে যম র্াঠারভাশি এর্শি অশবন্ন াঠযক্রভ ফা জাতীয় াধাযর্ শররফা প্রচারযয উরেরয নয়।  

• এয উরেয র ভস্ত HEIs যর্ যফঞ্চভাশর্ণংরয়য এর্শি াধাযর্ স্তরয শনরয় আা / উন্নীত র্যা মারত ভস্ত প্রশতষ্ঠান 

ভানম্মত শক্ষা প্রদান র্রয তা শনশিত র্যা মায়। 

শফশ্বশফদযারয় ভঞু্জশয র্শভন (UGC): 

UGC এর্শি ংশফশধফদ্ধ ংস্থা মা ইউশজশ আইন 1956 অনুারয বাযত যর্ারযয শক্ষা ভন্ত্রর্াররয়য উচ্চশক্ষা শফবাগ দ্বাযা 

প্রশতশষ্ঠত য়।  

• প্রশতশষ্ঠত: 1956 

• দয দপ্তয: নতুন শদল্লী 

ূত্র: Indian Express 
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আইআইশি ধাযয়ারদ াশ্রয়ী ভূররযয এফং শিন এনাশজণরত যলাফার যন্টায অপ এশিররন্স (GCoE-ACE) 

 

যর্ন ংফাদ শরযানারভ?  

• ইশিয়ান ইনশিশিউি অপ যির্রনারশজ, ধাযয়াড (আইআইশিশিএইচ), র্র্ণািরর্ যলাফার যন্টায অপ এশিররন্স ইন 

অযাপরিণফর অযাি শিন এনাশজণ (GCoE-ACE) এয উরদ্বাধন উররক্ষ এর্শি বাচুণয়ার অনুষ্ঠারনয আরয়াজন র্যা য়, যমখারন 

বাযত যর্ারযয প্রধান তফজ্ঞাশনর্ উরদষ্টা অধযার্ যর্ শফজয় যাঘফরনয উশস্থশতরত অনুশষ্ঠত য়। 

ভূর রয়ন্টভূ 

• এই যর্ন্দ্রশি াশনরয়র যাভিাউন শরউন ইশিয়া পাউরিন (HHSIF) যেরর্ র্রণারযি যাযার যযনশশফশরশি 

(CSR) অনুদান দ্বাযা ভশেণত।  

• HHSIF রে CSR প্রর্রেয প্রেভ মণারয় প্রধানত দক্ষতা উন্নয়ন, পযাশিরর্ন, এফং R & D যঞ্জাভ শারফ GCoE-ACE 

জনয যঞ্জাভ স্থান র্যা য়।  

• যফতণী মণায়গুশর উদ্ভাফনরর্ উত্াশত র্যায জনয এফং াশ্রয়ী ভূররযয এফং শযষ্কায-শি যিারভইরন তৃর্ভূর-ভূর ভযা 

শফফৃশতগুশরয ভাধারনয জনয ইনশর্উরফন ভেণন যফযা র্যায জনয র্েনা র্যা য়। 

• এশি 2030 াররয ভরধয ুননণফীর্যর্রমাগয যেরর্ যদরয শিয চাশদায 50% ূযরর্য যর্ারযয ররক্ষযয ারে শভশরত 

য়।  

• াশ্রয়ী ভূররযয এফং শযচ্ছন্ন শি শফলরয় জাশতংরঘয যির্ই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা - ৭ এয ররক্ষয এই যর্ন্দ্রশি র্াজ র্যরফ।  

ূত্র: PIB 
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গুরুত্বূর্ণ খফয: অেণনীশত 

যর্ন্দ্রীয় ফারজি 2022-23 

 

যর্ন ংফাদ শরযানারভ?  

• যর্ন্দ্রীয় অেণ  র্রণারযি শফলয়র্ ভন্ত্রী শ্রীভতী শনভণরা ীতাযভর্ 2022 াররয 1রা যপব্রুয়াশয ংরদ 2022-23 াররয 

যর্ন্দ্রীয় ফারজি য র্রযন। 

ভূর রয়ন্টভূ 

অভৃত র্ার-এ প্ররফ র্যা, 25 ফেয ধরয চরা বাযত @100-এয শদরর্ এশগরয় মায়া, ফারজিশি চাযশি অগ্রাশধর্ারযয ারে 

প্রফৃশদ্ধরর্ উত্াশত র্রয: 

• প্রধানভন্ত্রী গশতশি 

• অন্তবুণশিভূরর্ উন্নয়ন 

• উত্াদনীরতা ফৃশদ্ধ  শফশনরয়াগ, ানযাইজ ুরমাগ, শি রূান্তয, এফং জরফাযু় র্ভণ 
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• শফশনরয়ারগয অেণায়ন 

2022-23 াররয যর্ন্দ্রীয় ফারজরিয ভূর শফলয়গুশর: 

• বাযরতয অেণননশতর্ প্রফৃশদ্ধ 9.2 তাং অনুভান র্যা য়, মা ভস্ত ফড অেণনীশতয ভরধয রফণাচ্চ। 

• যর্ন্দ্রীয় ফারজরি ভূরধনী ফযরয়য জনয ফযয় 35.4 তাং ফৃশদ্ধ র্যা রয়রে। 

• ইভারজণশন্স যক্রশিি রাইন গযাযাশন্ট শস্কভ (ECLGS) 2023 াররয ভাচণ মণন্ত ফাডারনা রয়রে। গযাযাশন্ট র্বায 50,000  যর্াশি 

িার্া ফাডারনা রফ। 

• কু্ষদ্র  কু্ষদ্র উরদযারগয জনয যক্রশিি গযাযাশন্ট ট্রারিয আতায় এভএএভই-য জনয 2  রক্ষ যর্াশি িার্ায অশতশযি ঋর্ 

প্রদান র্যা রফ। 

• আত্মশনবণয বাযত-এয রক্ষয অজণরনয জনয 14 শি যক্ষরত্র উত্াদনীরতায রে মুক্ত প্ররর্াদনা যজাযদায র্যা রফ। 

• পর এয ভূরযায়ন, জশভয যযর্িণ শিশজিাইরজন, র্ীিনার্  ুশষ্ট যে র্যায জনয 'শর্লার্ যরান' ফযফায র্যা রফ। 

• 44,605 যর্াশি িার্া ফযরয় যর্ন-যফতয়া শরঙ্ক প্রর্ে রূায়রর্য র্াজ শুরু র্যরত রফ। 

• আগাভী শতন ফেরয চাযরা নতুন প্রজরেয ফরে বাযত যট্রন ততশয র্যা রফ।  

• স্থানীয় ফযফা এফং যফযা ৃঙ্খররর্ ায়তা র্যায জনয এর্শি যিন-য়ান র্য ধাযর্ারর্ জনশপ্রয় র্যা রফ। 

• আগাভী শতন ফেরযয ভরধয ভাশিরভািার রশজশির্ ুশফধায জনয এর্ত শএভ গশতশি র্ারগণা িাশভণনার ততশয র্যা রফ। 

• 2022-23 াযর ভানুল  র্য শযফরর্য ুশফধারেণ এিরপ্ররয়য জনয প্রধানভন্ত্রী গশতশি ভািায প্ল্যান প্রর্য়ন র্যা 

রফ। 

• 2022-23. ারর জাতীয় ডর্ যনিয়ার্ণ 25  াজায শর্ররাশভিায প্রাশযত র্যা রফ। 

• 2022-23 ারর 3.8 যর্াশি শযফাযরর্ এয আতায় আনায জনয য-ঘয, নর-য-জর-এয জনয 60,000 যর্াশি িার্া 

ফযাে র্যা রয়রে। 

• 2022-23 াররয ভরধয প্রধানভন্ত্রী আফা যমাজনায আতায় গ্রাভীর্  হুরয শভশররয় 80 রক্ষ ফাশডয র্াজ যল রফ। 

• ীভান্তফতণী গ্রাভগুশররর্ স্পায জনংখযা, ীশভত ংরমাগ এফং র্ভ শযর্াঠারভায আতায় আনায জনয এর্শি নতুন 

বাইিযান্ট শবররজ যপ্রাগ্রাভ চারু র্যা রফ। 

• াক্ষভ অেনয়াশড শভরনয আতায় দুই রক্ষ অেনয়াশডরর্ আরগ্রি র্যা রফ। 

• এর্শি নতুন প্রর্ে- উত্তয-ূরফণয জনয প্রধানভন্ত্রীয উন্নয়ন উরদযাগ, PM-DevINE উত্তয-ূফণ র্াউশন্সররয ভাধযরভ ফাস্তফাশয়ত 

রফ। 

• PM eVIDYA-য এর্শি িা-য়ান শিশব চযারনররয অনুষ্ঠান 12 যেরর্ ফাশডরয় 200 শি শিশব চযারনর র্যা রফ। 

• শফশ্বভারনয াফণজনীন শক্ষায জনয াযা যদর শক্ষােণীরদয অযারি প্রদারনয জনয এর্শি শিশজিার শফশ্বশফদযারয় প্রশতষ্ঠা 

র্যা রফ। 

• তপশশর ফাশর্শজযর্ ফযাঙ্কগুশরয ভাধযরভ যদরয 75 শি যজরায় 75 শি শিশজিার ফযাশঙ্কং ইউশনি (DBUs) গরড তুররফ 

যর্ায। 

• 100 তাং যাি অশপরর্ যর্ায ফযাশঙ্কং ফযফস্থায আতায় আনরত রফ। 
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• শিশজিার রুশ, ব্লর্রচইন এফং অনযানয প্রমুশি ফযফায র্রয 2022-23 ার যেরর্ আযশফআই দ্বাযা জাশয র্যা রফ। 

• এরেযিি শচ এফং বশফলযত প্রমুশি ফযফায র্রয ই-ারািণ 2022-23 াররয ভরধয চারু র্যা রফ। 

• 2022 ারর 5 শজ যভাফাইর শযরলফা চারু র্যায জনয যস্পর্ট্রাভ শনরাভ শুরু রফ। 

• যৌযশিরত যদীয় উত্াদনরর্ উত্াশত র্যায জনয শএরআই প্রর্রেয আতায় অশতশযি 19,500 যর্াশি িার্া ফযাে 

র্যা রয়রে। 

• চরশত ফেরয ংরাশধত যাজরর্াল ঘািশত ধযা রয়রে 6.9 তাং। 

• ভফায় শভশতগুশরয জনয শফর্ে নূযনতভ র্য 18.5 যেরর্ র্শভরয় 15 তাং র্যা রয়রে। 

• 'ুুঁশজ শফশনরয়ারগয জনয যাজযগুশররর্ আশেণর্ ায়তায জনয প্রর্ে' এয জনয ফযয় ফারজি অনুভারনয 10,000 যর্াশি িার্া 

যেরর্ ফাশডরয় 15,000 যর্াশি িার্া র্যা রচ্ছ।  

• বাচুণয়ার শিশজিার ম্পরদয উয 30 তাং ারয র্য শদরত রফ। 

• যম যর্ান ধযরনয ম্পদ স্তান্তরয উদূ্ভত দীঘণরভয়াশদ ভূরধনী রারবয উয াযচাজণ 15 তাংর যফুঁরধ শদরত রফ। 

ূত্র: PIB 

গুরুত্বূর্ণ খফয: যাষ্ট্র 

বাযরতয প্রেভ শজ ার্ণ ততশয রফ ভধযপ্ররদর 

 

যর্ন ংফাদ শরযানারভ?  

• ভধযপ্ররদরয জব্বরুয যজরায় নভণদা নদীয তীরয রাভরতা গ্রারভ যদরয প্রেভ শজ ার্ণ স্থারনয অনুরভাদন শদরয়রে 

শজরশজর্যার ারবণ অপ ইশিয়া (GSI)। 
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ভূর রয়ন্টভূ 

• এই প্রর্রেয আনুভাশনর্ খযচ 35 যর্াশি। 

• এর্শি শজ ার্ণ এর্শি ভশিত এরার্া মা এর্শি যির্ই উারয় বূতাশির্ ঐশতরযয ুযক্ষা এফং ফযফাযরর্ এশগরয় 

শনরয় মায় এফং যখারন ফফার্াযী যরার্রদয অেণননশতর্ র্রযার্রর্ উন্নীত র্রয। 

• এই াইিশি ইশতভরধয প্রারৃ্শতর্ ঐশতয ংযক্ষরর্য জনয ইউরনযস্কায বূ-ঐশতযফাী অস্থায়ী তাশরর্ায় যরয়রে।  

• উইশরয়াভ যনশয শিভযান 1928 ারর এই এরার্া যেরর্ িাইরনারযয জীফাশ্ম আশফষ্কায র্রযশেররন।  

ূত্র: TOI 

াঞ্জারফয ভুখয শনফণাচনী আশধর্াশযর্ যার ভযার্ি 'যযা' উরোচন র্যররন 

 

যর্ন ংফাদ শরযানারভ? 

• 2022 াররয াঞ্জাফ শফধানবা শনফণাচরনয আরগ, াঞ্জারফয ভুখয শনফণাচনী র্ভণর্তণায অশপ তারদয শনফণাচনী ভযার্ি 

'যযা' প্রর্া র্রযরে, যমখারন এর্শি শংরর্ শচশত্রত র্যা রয়রে। 

ভূর রয়ন্টভূ 

• শনফণাচনী ভযার্ি াঞ্জারফয ভৃদ্ধ াংসৃ্কশতর্ ঐশতরযয প্রশতশনশধত্ব র্রয।  

• Systematic Voters Education and Electoral Participation (SVEEP) প্রর্রেয অধীরন প্রচাশযত, ভযার্রিয 

রক্ষয যবািায রচতনতা ফৃশদ্ধ এফং শনফণাচরন অংগ্রর্ ফৃশদ্ধ র্যা মারত যবািায উশস্থশত ফৃশদ্ধ ায় এফং তনশতর্ 

যবািদারনয প্রচায র্যা মায়। 

ূত্র: Indian Express 
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গুরুত্বূর্ণ খফয: যখরাধুরা 

শ আয শ্রীরজ য়ার্ল্ণ যগভ অযােররি অপ দয ইয়ায 2021 ুযষ্কায শজরতরেন 

 

যর্ন ংফাদ শরযানারভ?  

• প্রফীর্ বাযতীয় শর্ যগারযক্ষর্ শ আয শ্রীরজ তায াযপযভযারন্সয জনয 2021 াররয শফশ্ব যগভরয ক্রীডাশফদ 

শজরতরেন, শতশন যর্ফরভাত্র শদ্বতীয় বাযতীয় শারফ এই ম্মান যরয়রেন। 

ভূর রয়ন্টভূ 

• শ আয শ্রীরজ এর্ভাত্র বাযতীয় ভরনানীত শেররন এফং আন্তজণাশতর্ শর্ যপিারযন র্তৃণর্ ুাশয র্যা রয়শের।  

• শ্রীরজ বাযতীয় ুরুল শর্ দররয প্রািন অশধনায়র্ এফং যিাশর্ অশরশম্পরর্ যিাঞ্জ দর্ জয়ী দররয দয। 

• 2021 াররয অরটাফরয FIH িায অযায়ািণর শ্রীরজরর্ 2021াররয ফলণরযা যগারশর্ায শররফ ভরনানীত র্যা য়। 

• উরল্লখয, 2020 ারর বাযতীয় ভশরা শর্ দররয অশধনায়র্ যানী যাভার প্রেভ বাযতীয় শররফ 2019 াররয প্রদণনীয 

জনয এই ম্মান অজণন র্রযন।  

ূত্র: Newsonair 
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গুরুত্বূর্ণ খফয: গুরুত্বূর্ণ শদফ 

2 যপব্রুয়াযী, শফশ্ব জরাবূশভ শদফ 

 

যর্ন ংফাদ শরযানারভ? 

• প্রশত ফেয 2 যপব্রুয়াশয শফশ্ব জরাবূশভ শদফ ারন র্যা য়। 

• 2 যপব্রুয়াশয 2022 র প্রেভ ফেয মখন শফশ্ব জরাবূশভ শদফ শি জাশতংরঘয আন্তজণাশতর্ শদফ শারফ ারন র্যা রফ, 

2021 াররয 30 য আগি 75 শি দয যারষ্ট্রয -ৃষ্ঠরালর্তায় এর্শি যযরজাশরউরন াধাযর্ শযলদ র্তৃণর্ গৃীত 

য়ায রয। 

ভূর রয়ন্টভূ 

• 2022 াররয প্রশতাদয শফলয় শের 'Wetlands Action for People and Nature'। 

• এই শদনশি 1971 াররয 2 যপব্রুয়াশয ইযারনয যাভয রয জরাবূশভ ংক্রান্ত র্নরবনন গ্ররর্য তাশযখ শচশিত 

র্রয। 

ূত্র: un.org 

বাযতীয় যর্াি গািণ তায 46 তভ প্রশতষ্ঠা শদফ উদমান র্যর 

 

যর্ন ংফাদ শরযানারভ?  

• ইশিয়ান যর্াি গািণ (ICG) 1 যপব্রুয়াশয তায 46 তভ প্রশতষ্ঠা শদফ উদমান র্রযরে।  

ভূর রয়ন্টভূ 
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• 1978 ারর ভাত্র াতশি ৃরষ্ঠয প্ল্যািপভণ যেরর্, ICG তায ইনরবন্টশযরত 158 শি জাাজ এফং 70 শি শফভারনয ারে এর্শি 

শিারী ফাশনীরত শযর্ত রয়রে 

• এশি 2025 াররয ভরধয 200 শি াযরপ প্ল্যািপভণ এফং 80 শি শফভারনয রক্ষযমুি ফর স্তয অজণন র্যরত ারয। 

• শফরশ্বয চতুেণ ফৃত্তভ উরূ্রযক্ষী ফাশনী শারফ, এশি বাযতীয় উরূ্রগুশর ুযশক্ষত র্যরত এফং বাযরতয াভুশদ্রর্ 

অঞ্চরর প্রশফধান প্ররয়ারগ গুরুত্বূর্ণ বূশভর্া ারন র্রযরে।  

ইশিয়ান যর্াি গািণ  (ICG): 

• শিরযটয যজনারযর: ফীরযন্দ্র শং াঠাশনয়া 

 দয দপ্তয: প্রশতযক্ষা ভন্ত্রর্, শনউ শদল্লী 

• প্রশতশষ্ঠত: 1 যপব্রুয়াশয 1977 

ূত্র: India Today 


