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গুরুত্বপূর্ণ খবর: ববশ্ব 

চীন-পাবিস্তান র্ণননবিি িবরড াডরর (CPEC) বিিীয় পর্ণায় 

 

কিন সংবাদ বিডরানাডে? 

 সম্প্রবি, পাবিস্তান 60 বববিয়ন োবিণন  িাডরর চীন-পাবিস্তান র্ণননবিি িবরড াডরর (CPEC) বিিীয় পর্ণায় শুরু 

িরার জনয চীডনর সাডর্ এিবি নিুন চুবি স্বাক্ষর িডরডছ। 

েূি পডয়ন্টসেূহ 

চীন-পাবিস্তান র্ণননবিি িবরড ার (CPEC): 

 CPEC হি চীডনর ঈত্তর-পবিোঞ্চিীয় বিনবজয়াং ঈআগুর স্বায়ত্তিাবসি ঞ্চি এবং পাবিস্তাডনর কবিুবচস্তাডনর 

পবিোঞ্চিীয় প্রডদডির গদর বন্দরডি সংরু্ি িরার জনয 3,000 বিডিাবেিার দীঘণ বিাঠাডো প্রিডের এিবি দীঘণ 

রুি। 

 CPEC কবল্ট যান্ড করা  আবনবিডয়বিডের এিবি ংি। 2013 সাডি চািু হওয়া কবল্ট যান্ড করা  আবনবিডয়বিডের িক্ষয 

দবক্ষর্-পূবণ এবিয়া, েধ্য এবিয়া, ঈপসাগরীয় ঞ্চি, অবিিা এবং আঈডরাপডি স্থি ও সেুদ্রপডর্র কনিওয়াডিণর সাডর্ 

সংরু্ি িরা।  

 CPEC বনডয় োরডির বস্থান: CPEC বনডয় চীডনর িাডছ প্রবিবাদ জাবনডয়ডছ োরি, িারর্ এবি পাবিস্তান বধ্িৃি 

িাশ্মীডরর (PoK) েধ্য বদডয় স্থাপন িরা হডে। 

সূত্র: Indian Express 



পুননণবীিরর্ডর্াগয িবি ববষডয় অবসয়ান-োরি ঈচ্চ পর্ণাডয়র সডেিন 

 

কিন সংবাদ বিডরানাডে? 

 2022 সাডির 7-8 কেব্রুয়াবর নিুন ও পুননণবীিরর্ডর্াগয িবি েন্ত্রি এবং োরি সরিাডরর ববডদি েন্ত্রি িিৃণি 

অডয়াবজি পুননণবীিরর্ডর্াগয িবি সম্পবিণি ASEAN-োরি ঈচ্চ পর্ণাডয়র সডেিন শুরু হয়।  

েূি পডয়ন্টসেূহ 

 সডেিডনর েূি প্রবিপাদয ববষয় হডিা-'Experience and Innovations for Integrated Renewables Market'। 

o েন্ত্রী পর্ণাডয়র এআ বধ্ডবিডন অবসয়াডনর সদসয কদিগুবির জ্বািাবন েন্ত্রী এবং িাাঁডদর বসবনয়র প্রবিবনবধ্রা 

বিবয রাডখন। 

সডেিন সম্পডিণ: 

 ASEAN-োরি ঈচ্চ পর্ণাডয়র সডেিডন পাাঁচবি প্ররু্বিগি বধ্ডবিন নুবিি হডব র্া পারস্পবরি স্বার্ণসংবিষ্ট ববষয় 

বনডয় োরি ও ASEAN-র ববডিষজ্ঞডদর েডধ্য বপয়ার িু বপয়ার অডিাচনাডি সহজির িরডব।   

এডসাবসডয়িন ে সাঈর্আস্ট এবিয়ান কনিনস (ASEAN) সম্পডিণ ির্য: 

 অবসয়াডনর 10বি সদসয কদি হডিা আডন্দাডনবিয়া, োিডয়বিয়া, বেবিপাআন, বসঙ্গাপুর, র্াআিযান্ড, ব্রুনাআ, বেডয়িনাে, 

িাওস, বেয়ানোর ও িডবাব য়া। 

o সদর দপ্তর: জািািণা, আডন্দাডনবিয়া 

o প্রবিবিি: 8 অগস্ট 1967 

সূত্র: PIB 



গুরুত্বপূর্ণ খবর: োরি 

 ঃ েনসুখ োণ্ডবয আনডিনবসে বেিন আন্দ্রধ্নুষ (IMI) 4.0 চািু িডরডছন 

 

কিন সংবাদ বিডরানাডে? 

কিন্দ্রীয় স্বাস্থয ও পবরবার িিযার্ েন্ত্রী  ঃ েনসুখ োণ্ডবয আডেবসোআ  বেিন আন্দ্রধ্নুষ (IMI) 4.0-এর সূচনা িরডিন । 

 বিবন IMI 4.0 কপািণািবিও চািু িডরডছন এবং "IMI 4.0 এর জনয পাডরিনাি গাআ িাআনস", "িহুডর এিািায় 

বিিাদানডি িবিিািী িরর্- িডেণর জনয এিবি িাঠাডো" এবং "িহুডর বিিাদান সম্পবিণি েবহিা অডরাগয সবেবি" 

এবং প্রচারাবের্াডনর ংি বহসাডব সডচিনিা সােগ্রী / IEC পযাডিডজর জনয এিবি হযান্ডবুি প্রিাি িডরডছন। 

েূি পডয়ন্টসেূহ 

বনববড় বেিন আন্দ্রধ্নুষ (IMI) 4.0 সম্পডিণ: 

 IMI 4.0-এর বিনবি রাঈন্ড র্ািডব এবং কদডির 33 বি রাজয/কিন্দ্রিাবসি ঞ্চি জুডড় 416 বি কজিায় (অজাবদ িা েৃি 

েডহাৎসডবর জনয বচবিি 75 বি কজিা সহ) নুবিি হডব।  

 নযািনাি েযাবেবি কহির্ সাডেণ-5-এর সবণডিষ প্রবিডবদন, কহির্ েযাডনজডেন্ট আনেরডেিন বসডস্টে (HMIS) এর ির্য 

এবং েযািবসন প্রবিডরাধ্ডর্াগয করাডগর কবাঝা নুসাডর এআ কজিাগুবিডি বিিা িোডরডজর ঈপর বেবত্ত িডর বচবিি িরা 

হডয়ডছ।  

 প্রর্ে রাঈন্ড শুরু হডব 7আ কেব্রুয়ারী 2022 কর্ডি, বিিীয়বি হডব 7আ োচণ 2022 কর্ডি এবং িৃিীয় রাঈন্ডবি হডব 4ঠা 

এবপ্রি 2022 কর্ডি। 

েূি পডয়ন্টসেূহ 

বনববড় বেিন আন্দ্রধ্নুষ (IMI) 4.0 সম্পডিণ: 

 IMI 4.0-এর বিনবি রাঈন্ড র্ািডব এবং কদডির 33 বি রাজয/কিন্দ্রিাবসি ঞ্চি জুডড় 416 বি কজিায় (অজাবদ িা 

েৃি েডহাৎসডবর জনয বচবিি 75 বি কজিা সহ) নুবিি হডব।  



 নযািনাি েযাবেবি কহির্ সাডেণ-5-এর সবণডিষ প্রবিডবদন, কহির্ েযাডনজডেন্ট আনেরডেিন বসডস্টে (HMIS) এর ির্য 

এবং েযািবসন প্রবিডরাধ্ডর্াগয করাডগর কবাঝা নুসাডর এআ কজিাগুবিডি বিিা িোডরডজর ঈপর বেবত্ত িডর বচবিি 

িরা হডয়ডছ।  

 প্রর্ে রাঈন্ড শুরু হডব 7আ কেব্রুয়ারী 2022 কর্ডি, বিিীয়বি হডব 7আ োচণ 2022 কর্ডি এবং িৃিীয় রাঈন্ডবি হডব 4ঠা 

এবপ্রি 2022 কর্ডি। 

 ঈডেখয, 2021সাডির এবপ্রি পর্ণে বেিন আন্দ্রধ্নুডষর বববেন্ন পর্ণাডয় কোি 3.86 কিাবি বিশু এবং 96.8 িক্ষ গেণবিী 

েবহিাডি বিিা কদওয়া হডয়ডছ।  

সূত্র: PIB 

নীবি অডয়াডগর বেনডিি ওডপন সাবেি কর্ডি পিািা ঈডত্তািন িরডিন কিন্দ্রীয় েন্ত্রী বশ্বনী ববষ্ণব 

 

কিন সংবাদ বিডরানাডে? 

 বেনডিি বিডের গুরুত্ব িুডি ধ্রার প্রডচষ্টায়, নীবি অডয়াগ, PhonePe, AWS এবং EY-এর সহডর্াবগিায়, 7–28 

কেব্রুয়াবর পর্ণে বিন সপ্তাহবযাপী এিবি োচুণয়াি সাবেি, 'বেনডিি ওডপন' অডয়াজন িডরডছ।  

 এআ সডেিডনর ঈডিাধ্ন িডরন কিন্দ্রীয় করি, কর্াগাডর্াগ এবং আডিিট্রবনক্স ও ির্যপ্ররু্বি েন্ত্রী বশ্বনী ববষ্ণব। 

েূি পডয়ন্টসেূহ  

 এিবি প্রর্ে ধ্রডনর ঈডদযাগ, বেনডিি ওডপন বনয়ন্ত্রি, বেনডিি কপিাদার এবং ঈৎসাহী, বিে কনিা, স্টািণ-অপ 

সম্প্রদায় এবং ক ডেিপারডদর সহডর্াবগিা, ধ্ারনা বববনেয় এবং ঈদ্ভাবডনর জনয এিবত্রি িরডব। 

 পাববিি আনডেস্টডেন্ট বযবহার িডর এিবি কখািা প্ল্যািেেণ বিবর িরা হয়, কর্খাডন সংখয কবসরিারী ঈডদযািা, 

স্টািণ-অপ এবং ক ডেিপাররা নিুন সোধ্ান বিবর িরডি কর্াগ বদডি পাডর।  

 এআ িীষণ সডেিডনর এিবি েূি অিষণর্ হডব োরডির সবণিাডির সবণবৃহৎ বেনডিি হযািার্ন, র্া বযবিগি 

ববিািিারী এবং স্টািণ-অপ সম্প্রদায়ডি বাস্তব-ববডশ্বর সেসযাগুবি সোধ্াডনর সম্ভাবনার সাডর্ রু্গােিারী ধ্ারর্াগুবি 

ঈপস্থাপডনর সুডর্াগ প্রদান িরডব। 

দ্রষ্টবয: বিণোডন, 270 বি বযাংি UPI -এর সাডর্ সংরু্ি রডয়ডছ এবং ডনি ঈডদযািা এবং স্টািণ-অপগুবি সোধ্ান সরবরাহ 

িডরডছ র্া কদডির বেনডিি গ্রহডর্র হার বাড়াডি সহায়িা িডরডছ - র্া ববশ্ববযাপী সডবণাচ্চ 87%। 

সূত্র: PIB 



গুরুত্বপূর্ণ খবর: রাষ্ট্র 

জেু ও িাশ্মীর ব বিবেডিিন িবেিডনর েবণিণীিািীন প্রবিডবদন 

 

কিন সংবাদ বিডরানাডে? 

 জেু ও িাশ্মীর (জেু ও িাশ্মীর) ব বিবেডিিন িবেিন 90 বি ববধ্ানসো অসডনর কববিরোডগর রঙ পবরবিণন িডরডছ, 

কর্খাডন 28 বি নিুন ববধ্ানসো কিডন্দ্রর পুনগণঠন ও নােিরর্ িরা হডয়ডছ এবং িার েবণিণীিািীন প্রবিডবদডন 19 বি 

ববধ্ানসো কিন্দ্র েুডছ কেিা হডয়ডছ।  

েূি পডয়ন্টসেূহ 

 পািাপাবি পাাঁচবি কিািসো অসডনর সবি'বিআ নিুন িডর বিবর িরার প্রস্তাব বদডয়ডছ িারা।  

 েবণিণীিািীন বরডপাডিণ বিা হডয়ডছ কর্ িাশ্মীর ববোগ িুপওয়ারায় এিবি বিবরি অসন পাডব, নযবদডি জেু ববোডগ 

িাঠুয়া কজিায় এিবি বিবরি অসন, সাবায় এিবি, ক া ায় এিবি, রাডজৌবরডি এিবি, ঈধ্েপুডর এিবি এবং 

বিস্তওয়াডর এিবি বিবরি অসন র্ািডব। 

 2021সাডির ব ডসবডর, সুবপ্রে কিাডিণর বসরপ্রাপ্ত ববচারপবি রঞ্জনা কদিাআ, প্রধ্ান বনবণাচন িবেিনার সুিীি চন্দ্র এবং 

জেু ও িাশ্মীডরর বনবণাচন িবেিনার কি কি িেণার সেন্বডয় গবঠি িবেিন সািবি বিবরি ববধ্ানসো অসডনর প্রস্তাব 

কদয় - জেু ববোডগ ছয়বি এবং িাশ্মীর ঈপিযিায় এিবি। 



 প্রর্েবাডরর েডিা, িবেিন জনসংখযার বেবত্তডি িেবসবি ঈপজাবিডদর (STs) জনয নয়বি অসন সংরক্ষডর্র প্রস্তাব 

িডরডছ। িেবিবি জাবিডদর (SCs) জনয সািবি অসন প্রস্তাব িরা হি। 

ব বিবেডিিন সম্পডিণ:   

 বনবণাচন িবেিডনর েডি, এবি কিানও কদি বা কিানও অআনসোর সংস্থা রডয়ডছ এেন কিানও প্রডদডির অঞ্চবিি বনবণাচনী 

এিািার (ববধ্ানসো বা কিািসো অসন) সীো বা সীোনা বনধ্ণারর্ বা পুনরায় বনধ্ণারর্ বা পুনববণনযাস িরার িাজ। 

 ব বিবেডিিন িবেিন োরডির রাষ্ট্রপবি িারা বনরু্ি িরা হয় এবং োরডির বনবণাচন িবেিডনর সহডর্াবগিায় িাজ িডর।  

গঠন: 

 সুবপ্রে কিাডিণর বসরপ্রাপ্ত ববচারপবি 

 প্রধ্ান বনবণাচন িবেিনার 

 সংবিষ্ট রাজয বনবণাচন িবেিনার 

কনাি:  

 নুডেদ 82 এর ধ্ীডন, সংসদ প্রবিবি অদেশুোবরর পডর এিবি সীোনা বনধ্ণারর্ অআন প্রর্য়ন িডর। 

 নুডেদ 170 এর ধ্ীডন, রাজযগুবিও প্রবিবি অদেশুোবরর পডর সীোনা বনধ্ণারর্ অআন নুসাডর অঞ্চবিি বনবণাচনী 

এিািায় ববেি হয়। 

সূত্র: The Hindu 

ববডশ্বর িৃিীয় বৃহত্তে বিডিি কস্টব য়াে কপডি চডিডছ জয়পুর 

 

কিন সংবাদ বিডরানাডে? 

 রাজস্থাডনর েুখযেন্ত্রী ডিাি কগহিি এবং বববসবসঅআ সোপবি কসৌরে গাঙু্গবি জয়পুডর বনবেণি ববডশ্বর িৃিীয় বৃহত্তে 

বিডিি কস্টব য়াডের বেবত্তপ্রস্তর স্থাপন িডরডছন। 

েূি পডয়ন্টসেূহ 

 জয়পুডরর অেজণাবিি বিডিি কস্টব য়াে হডব োরডির বিিীয় বৃহত্তে এবং ববডশ্বর িৃিীয় বৃহত্তে বিডিি কস্টব য়াে।  



 এআ কস্টব য়াডে 75,000  দিণি বসার বযবস্থা র্ািডব। 

কনাি:  

 বিণোডন অডেদাবাডদর নডরন্দ্র কোদী কস্টব য়াে (প্রািন কোডিরা কস্টব য়াে) ববডশ্বর বৃহত্তে কস্টব য়াে। 

 বিিীয় বৃহত্তে কস্টব য়াে হি ডেবিয়ার কেিডবানণ বিডিি গ্রাঈন্ড। 

সূত্র: India Today 

পবিেবঙ্গ সরিার ওডপন-এয়ার ক্লাসরুে 'পরবিক্ষািয়' চািু িডরডছ 

 

কিন সংবাদ বিডরানাডে? 

 পবিেবঙ্গ সরিার প্রর্ে কর্ডি সপ্তে কেবর্ পর্ণে বিক্ষার্ণীডদর জনয এিবি ঈনু্মি কের্ীিক্ষ কপ্রাগ্রাে 'পরবিক্ষািয়' 

(পাশ্বণবিণী সু্কি) চািু িডরডছ।  

েূি পডয়ন্টসেূহ 

 এআ ঈডদযাডগর ঈডেিয হি কিাবে -19 েহাোরীর সেয় সু্কি কছডড় কদওয়া বিক্ষার্ণীডদর ঈৎসাবহি িরা। 

 এর জনয সরিার ক্লাব ও পািণগুবিডি ক্লাস িরার জনয কবডছ বনডয়ডছ। এর ধ্ীডন, বিক্ষার্ণীরা এিবি কখািা জায়গায় 

পড়াডিানা িরডব। 

সূত্র: Indian Express 

েধ্যপ্রডদডির কহািঙ্গাবাডদর নাে পবরবিণন িডর নেণদাপুরে িরার নুডোদন বদি কিন্দ্র 

 

কিন সংবাদ বিডরানাডে? 



 কিন্দ্র কহািঙ্গাবাদ কজিার নাে পবরবিণন িডর নেণদাপুরে এবং এিবি বাবাআ িহরডি োখন নগর িরার জনয েধ্যপ্রডদি 

সরিাডরর প্রস্তাব নুডোদন িডরডছ। 

েূি পডয়ন্টসেূহ 

 নেণদা নদীর দবক্ষর্ িীডর ববস্থি কহািঙ্গাবাদ রাডজযর রাজধ্ানী কোপাি কর্ডি 70 বিডিাবেিার দূডর ববস্থি।  

 অডগ এবি নেণদাপুর নাডে পবরবচি বছি এবং পডর োিওয়া সািিানাডির প্রর্ে িাসি কহািং িাহ কগাবরর নাডে কহািঙ্গাবাদ 

নােিরর্ িরা হডয়বছি। 

 বাবাআ, কহািঙ্গাবাদ কজিার এিবি িহর, োখন িাি চিুডবণদীর জন্মস্থান, এিজন ববখযাি বহবন্দ িবব, স্বাধ্ীনিা সংগ্রােী এবং 

সাংবাবদি। 

সূত্র: TOI 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: যাপডয়ন্টডেন্ট 

িাবেশ্রী ধু্বিপাবদ পবণ্ডি JNU-এর প্রর্ে েবহিা োআস-চযাডেির বনরু্ি 

 

কিন সংবাদ বিডরানাডে? 

 িাবেশ্রী ধু্বিপাবদ পবণ্ডিডি নয়াবদবের জওহরিাি কনডহরু ববশ্বববদযািডয়র (JNU) প্রর্ে েবহিা োআস-চযাডেির বহসাডব 

বনডয়াগ িডরডছ বিক্ষা েন্ত্রি (MoE)। 

েূি পডয়ন্টসেূহ 

 িাবেশ্রী ধু্বিপাবদ পবণ্ডি বিণোডন সাববত্রীবাই েুডি পুডন ববশ্বববদযািডয়র (SPPU) রাষ্ট্রববজ্ঞাডনর ধ্যাপি। 

 বিবন JNU-এর 13 িে োআস-চযাডেির বহসাডব দাবয়ত্ব গ্রহডর্র িাবরখ কর্ডি পাাঁচ বছডরর জনয বনরু্ি হডয়ডছন। 



 দ্রষ্টবয: সম্প্রবি, HNB গাডড়ায়াি ববশ্বববদযািডয়র ধ্যাপি দীডনি প্রসাদ সািিাবনডি নযািনাি িাঈবেি ে এ ুডিিনাি 

বরসাচণ যান্ড কট্রবনং (NCERT) এর নিুন পবরচািি বহসাডব বনরু্ি িরা হডয়ডছ। 

সূত্র: TOI 

 


