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Daily Current Affairs: 09:02:2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: ববশ্ব 

সফ োণ সলোবো বিবিটো বি ইনফিক্স 2022: বিবিটো দক্ষতোর প্রস্তুবতফত ভোরত লীফণ রফ়েফে। 

 

সেন ংবোদ বলফরোনোফম? 

• গ্রোে ম্পেণ বযবস্থোপনোর (CRM) এেবট সনতৃস্থোনী়ে সখফো়েোড় সফ োণ বফফেফয তোর সলোবো বিবিটো বি 

ইনফিক্স 2022 অনুযো়েী, ভোরত বিবিটো দক্ষতো প্রস্তুবতফত সনতৃত্ব বদফে এবং 19 বট সদফলর মফযয ফবণোচ্চ সরবিফন সিোর 

রফ়েসে। 

মূ পফ়েন্টমূ 

• 100-র মফযয ভোরফতর ফবণোচ্চ বিবিটো সরবিফন সিোর বে 63। 

• বববশ্বে প্রস্তুবতর গড় সিোর বে 100-এর মফযয 33। 

 সফ োফণর মফত, ভোরফত, 72 লতোংল উত্তরদোতোরো বফফেন সয তোরো খুব বি়েভোফব বিবিটো দক্ষতো বলখফেন। 

ভোরফতর 66 লতোংল উত্তরদোতোরো আরও বফফেন সয তোরো বিবিটো দক্ষতো সলখোর িনয ম্পদ অনুযো়েী খুব বিত সবোয 

েফরন।  

 সলোবো বিবিটো বি ইনফিক্স 2022 ম্পফেণ: 

• ূচেবট 19বট সদফলর 23,500 এরও সববল শ্রবমফের উপর এেবট িবরফপর উপর বভবত্ত েফর বতবর েরো ফ়েফে। 

• ূচেবট আি এবং পরবতণী পোাঁচ বেফর বযবোফ়ের িনয প্রফ়েোিনী়ে মূ বিবিটো দক্ষতো অিণফনর িনয ববশ্ববযোপী েমণীফদর 

অনুভূবত এবং প্রস্তুবত পবরমোপ েফর। 

ূত্র: ET 
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গুরুত্বপূর্ণ খবর: ভোরত 

সৌর শুফরৃর িনয সেফের প্রস্তোব 

 

সেন ংবোদ বলফরোনোফম? 

• সেে সৌর শুরৃ পু েরোর িনয বন়েম বনফ়ে আফত চফফে এবং পুননণবীেরর্ফযোগয লবি ংগ্রফে উৎোবত েরোর িনয 

ববদযমোন তোপববদুযৎ ি়ে চুবিগুবফত (PPAs) পুননণবীেরর্ফযোগয লবির বোাঁয বোড়োফনোর ক্ষযও বনফ়েফে। 

• রেোর 2030 োফর মফযয পুননণবীেরর্ফযোগয লবি ক্ষমতো 500 বগগোও়েোট-এ উন্নীত েরোর ক্ষয বনফ়েফে। 

মূ পফ়েন্টমূ 

• সৌর পযোফনফর পতনলী মূয এবং েম অর্ণো়েন বযফ়ের েোরফর্ 2020 োফর বিফম্বফর সৌর শুরৃগুব প্রবত ইউবনফট (1 

ইউবনট = 1 বেফোও়েোট) 2 টোেোর নীফচ সনফম এফফে।  

• েম সৌর শুফরৃর প্রবর্তোর  ফ অফনে সখফো়েোড় দীঘণফম়েোদী ববদুযৎ ি়ে চুবিফত প্রফবল এর পবরবফতণ শুফরৃর উপর 

অফপক্ষো েরফে। 

• সেে ববদযমোন PPAগুবর অযীফন তোপববদুযৎ  পুননণবীেরর্ফযোগয লবির বোাঁযফে উৎোবত েরফে।  

• ববদুযৎ মন্ত্রে, 2021 োফর নফভম্বফর, তোপ উৎপোদন ংস্থোগুবফে ে়েো-বভবত্তে ববদুযফতর িনয ববদযমোন PPAগুবর 

অযীফন তোফদর পুননণবীেরর্ফযোগয লবি প্রেল্পগুব সর্ফে গ্রোেফদর ববদুযৎ রবরো েরোর অনুমবত সদ়ে, পুননণবীেরর্ফযোগয 

লবির বোাঁয সর্ফে োভগুব 50:50 বভবত্তফত সিনোফরটর এবং বিেমগুবর মফযয ভোগ েফর সনও়েো ফব। 

• আগোমী 4-5 বেফরর মফযয িীবোশ্ম জ্বোোনী বভবত্তে ববদুযৎ বদফ়ে 10,000 সমগোও়েোট পুননণবীেরর্ফযোগয লবি সে বোন্ড 

েরোর ক্ষয বনফ়েফে সেে। 

ভোরফতর সৌর খোফতর বতণমোন অবস্থো: 

• ভোরফত ববফশ্বর চতুর্ণ বৃত্তম বো়ুে লবি ক্ষমতো রফ়েফে। 

• 30 সল নফভম্বর পযণন্ত সদফলর ইনস্ট েরো পুননণবীেরর্ফযোগয লবি ক্ষমতো 150.54 বগগোও়েোট। 2021োফ যখন এর 

পোরমোর্ববে লবি বভবত্তে ববদুযৎ ক্ষমতো 6.78 বগগোও়েোট দোাঁবড়ফ়েফে। 
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ংবিষ্ট উফদযোগ:  

• আন্তিণোবতে সৌর সিোট 

• বেোর্ উিণো ুরক্ষো ইভোম উত্থোন মোবভ়েোন (PM-KUSUM) 

• এে ূযণ, এে ববশ্ব, এে বগ্রি (OSOWOG) 

• িোতী়ে সৌর বমলন 

• িোতী়ে অ ফলোর বো়ুে লবি নীবত 

• েোদ লীণ সৌর সপ্রোগ্রোম স ি -2 

• োইফরোফিন বভবত্তে জ্বোোনী সেো যোনবোন 

• িোতী়ে বো়ুে-সৌর োইবিি নীবত 2018 

ূত্র: Indian Express 

িোতী়ে সরোপওফ়ে উন্ন়েন েমণূচী - "পবণতমোো" 

 

সেন ংবোদ বলফরোনোফম? 

• সেেী়ে অর্ণমন্ত্রী শ্রীমতী বনমণো ীতোরমর্ 2022-23 োফর সেেী়ে বোফিট সপল েরোর ম়ে িোতী়ে সরোপওফ়েি 

সিফভপফমন্ট সপ্রোগ্রোম - "পবণতমোো" সঘোর্ো েফরফেন। 

মূ পফ়েন্টমূ 

"পবণতমোো" প্রেল্প ম্পফেণ:  

• PPP সমোফি এই প্রেল্প গ্রর্ েরো ফব, যো দুগণম পোবণতয অঞ্চফ প্রচবত রোস্তোগুবর পবরবফতণ পবরফবলগতভোফব এেবট 

পেন্দই সটেই ববেল্প ফব। 

• পযণটফনর প্রোফরর পোলোপোবল যোত্রীফদর িনয সযোগোফযোগ ও ুববযোর উন্নবত েরোর ভোবনো রফ়েফে।  

• এবট ঘনববতপূর্ণ লহুফর অঞ্চগুবফেও অন্তভুণি েরফত পোফর, সযখোফন প্রচবত গর্ ট্রোনবিট বফস্টম ম্ভব ন়ে।  

• অর্ণমন্ত্রী সঘোর্ো েফরন সয 2022-23 োফ 60 বেফোবমটোর বদফঘণযর 8বট সরোপওফ়ে প্রেফল্পর িনয চুবি প্রদোন েরো ফব।  

• এই প্রেল্পবট বতণমোফন উত্তরোখণ্ড, বমোচ প্রফদল, মবর্পুর, িমু্ম ও েোশ্মীর এবং উত্তর-পূফবণর অনযোনয রোিযগুবফত চোু েরো 

ফে। 
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সনোট:  

• ড়ে পবরবন ও মোড়ে মন্ত্রর্ো়ে (MORTH) এখন পযণন্ত োরো সদফল মোড়ফের উন্ন়েন এবং ড়ে পবরবন খোত 

বন়েন্ত্রফর্র িনয দো়েী।   

• যোইফোে, স ব্রু়েোরী 2021 োফ, ভোরত রেোর (বযবোফ়ের বরোদ্দ) বববযমোো 1961 ংফলোযন েরো ফ়েবে, যো 

মন্ত্রর্ো়েফে সরোপওফ়ে এবং ববেল্প গবতলীতো মোযোনগুবর উন্ন়েফনর বদফেও নির বদফত ক্ষম েফর।  

উত্তরোখফন্ডর োফর্ মফ োতো স্মোরে: 

• MORTH সদফল সরোপওফ়ে উন্ন়েফনর িনয সমোণ মযোবেনফ অযোন্ড সেোং দ্বোরো পবরচোবত এেবট গফবর্ো শুরু েফরফে।  

• গফবর্ো়ে পরোমলণ সদও়েো ফ়েফে সয MORTH "পবণতমোো" নোফম িোতী়ে সরোপওফ়ে সিফভপফমন্ট সপ্রোগ্রোম গ্রর্ েরফত 

পোফর, যো "ভোরতমোো" সপ্রোগ্রোফমর অনুরূপ।  

• উত্তরোখণ্ড রেোফরর উত্তরোখণ্ড টুযবরিম সিফভপফমন্ট সবোফিণর (UTDB) ফে রোফিয সরোপওফ়ের উন্ন়েফনর িনয এেবট মউ 

স্বোক্ষবরত ফ়েফে। 

ূত্র: PIB 

পোও়েোরর্ন-2022 

 

সেন ংবোদ বলফরোনোফম? 

• সেেী়ে ববদুযৎ ও MNRE আর সে বং পোও়েোরর্ন-2022 চোু েফরফেন, যো ববদুযৎ বন্টফনর িবট মযোর মোযোফনর িনয 

এবং গুর্মোন এবং বনভণরফযোগয ববদুযৎ রবরো বনবিত েরোর িনয প্রযুবি চোবত মোযোনগুব খুাঁফি সবর েরোর িনয 

RDSSর অযীফন এেবট যোেোর্ন প্রবতফযোবগতো। 
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মূ পফ়েন্টমূ 

• পোও়েোরর্ন-2022 চোু েরো ফে ভোরত রেোফরর ববদুযৎ মন্ত্রে দ্বোরো প্রববতণত পুনগণবিত ববতরর্ সক্টর বিম (RDSS) এর 

ফক্ষয।  

• RDSS এেবট ংিোর-বভবত্তে এবং  ো -ংযুি প্রেল্প যো ববদুযৎ মন্ত্রর্ো়ে দ্বোরো প্রববতণত ়ে এবং RDSS মূ 

উফদ্দলযগুব ' AT & C ক্ষবতগুব 12-15% হ্রো েরো, 2024-25 োফর মফযয ACOS-ARR  োাঁে দূর েরো এবং এেবট 

লবিলোী ববদুযৎ খোত বতবর েরোর িনয ববদুযৎ রবরোফর গুর্মোন ও বনভণরফযোগযতো উন্নত েরো যো এেবট মৃদ্ধ অর্ণনীবতর 

িনয সদফলর অনুন্ধোফন উন্ন়েফনর ুফযোগগুবফে বোবড়ফ়ে তুফত পোফর।   

• স্টোটণআপ ইবন্ড়েো, ভোরত রেোফরর ফ্ল্যোগবলপ উফদযোগ, স্টোটণআপ ংিৃবতফে অনুঘটে েরোর উফদ্দফলয এবং ভোরফত উদ্ভোবন 

ও উফদযোিোফদর িনয এেবট লবিলোী ও অন্তভুণবিমূে বোস্তুতন্ত্র গফড় সতোোর উফদ্দফলযও পোও়েোরর্ন-2022এর ববসৃ্তত 

প্রচোফর মর্ণন েরফে। 

ববদুযৎ খোফতর োফর্ ম্পবেণত অনযোনয বিমগুব: 

• মবিত ববদুযৎ উন্ন়েন প্রেল্প  

• প্রযোনমন্ত্রী ি ববিব র ঘর সযোিনো (সৌভোগয) 

• দীনদ়েো উপোযযো়ে গ্রোম সিযোবত সযোিনো  

• GARV (গ্রোমীর্ ববদুযবতেরর্) অযোপ 

• উজ্জ্ব বিেম অযোুফরন্স সযোিনো (UDAY) 

ূত্র: PIB 

"ইবন্ড়েো সটবেম 2022" 

 

সেন ংবোদ বলফরোনোফম? 

• সেেী়ে সযোগোফযোগ, ইফেট্রবনক্স ও তর্য প্রযুবি ও সর মন্ত্রী অবশ্বনী ববষ্ণব, 'ইবন্ড়েো সটবেম 2022' - এেবট এক্সকু্লবভ 

ইন্টোরনযোলনো ববিফন এক্সফপোর উফদ্বোযন েফরফেন। 

মূ পফ়েন্টমূ 
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• সটবেম ইেুইপফমন্ট অযোন্ড োবভণফ এক্সফপোটণ সপ্রোফমোলন েোউবন্স (TEPC) দ্বোরো 8 সর্ফে 10 স ব্রু়েোবর, 2022 পযণন্ত 

ভোরত রেোফরর বোবর্িয ববভোফগর মোফেণট অযোফক্স ইবনবলফ়েবটভ বিম (MAI) এর অযীফন এবং সটবফযোগোফযোগ ববভোগ, 

পররোষ্ট্র মন্ত্রর্ো়ে এবং বববভন্ন সদফল ভোরতী়ে বমলফনর ো়েতো়ে এই অনুষ্ঠোফনর আফ়েোিন েরো ফ়েফে।  

• 45 বটরও সববল সদল সর্ফে সযোগয সিতোরো এই ইফভফন্ট অংল বনফেন। ফম্মন েোড়োও, 40+ ভোরতী়ে সটবেম ংস্থোগুব 

প্রদলণনীফত তোফদর পর্য এবং ক্ষমতো প্রদলণন েরফে। 

• ইফভফন্টর ক্ষয  ভোরতী়ে সটবেম সস্টেফোল্ডোরফদর সযোগয ববফদলী সিতোফদর োফর্ সদখো েরোর ুফযোগ প্রদোন েরো 

ূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রোষ্ট্র 

িমু্ম ও েোশ্মীর প্রর্ম সেেলোবত অঞ্চ ফ়ে ওফি যো িোতী়ে এেে উইফন্ডো বফস্টফমর োফর্ ংত েরো ়ে 

 

সেন ংবোদ বলফরোনোফম? 

• িমু্ম ও েোশ্মীর প্রর্ম সেেলোবত অঞ্চ ফ়ে ওফি যো িোতী়ে এেে উইফন্ডো বফস্টম (NSWS) এর োফর্ এেীভূত 

ফ়েবে। 

• স ফটনযোন্ট গভনণর মফনোি বনো NSWS-এর োফর্ ংত J&K এেে উইফন্ডো বক্ল়েোফরন্স বফস্টম চোু েফরফেন। 

মূ পফ়েন্টমূ 

• NSWS ইবন্ড়েো ইন্ডোবি়েো যোন্ড বযোংে (IILB) এর োফর্ যুি যো িমু্ম ও েোশ্মীফরর 45 বট বলল্প পোেণ সোস্ট েফরফে। এবট 

বববনফ়েোগেোরীফদর িমু্ম ও েোশ্মীফর উপব্ধ িবম পোফণগুব আববষ্কোর েরফত ো়েতো েরফব। 

• NSWS, ভোরত রেোফরর এেবট 2020 বোফিট সঘোর্ো, এেবট বিবিটো প্ল্যোট মণ যো বববনফ়েোগেোরীফদর তোফদর বযবোব়েে 

প্রফ়েোিনী়েতো অনুযো়েী অনুফমোদফনর িনয নোি এবং আফবদন েরোর িনয এেবট গোইি বোফব েোি েফর।  

• 2021 োফর সফেম্বফর সেেী়ে বোবর্িয ও বলল্পমন্ত্রী পীযূ সগোফ়ে এই প্ল্যোট মণবট  ট ঞ্চ েফরবেফন।  
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• NSWS বববনফ়েোগেোরীফদর তর্য ংগ্র এবং বববভন্ন সস্টেফোল্ডোরফদর েোে সর্ফে েোড়পত্র পোও়েোর িনয এেোবযে প্ল্যোট মণ 

/ অব ফ যোও়েোর প্রফ়েোিনী়েতো দূর েরফব। 

ূত্র: PIB 

উত্তরোখফণ্ডর িযোন্ড অযোম্বোফির বফফব বনযুি ফন অক্ষ়ে েুমোর 

 

সেন ংবোদ বলফরোনোফম? 

• ববউি অবভফনতো অক্ষ়ে েুমোরফে উত্তরোখফণ্ডর িযোন্ড অযোম্বোোির বোফব বনযুি েরো ফ়েফে, মুখযমন্ত্রী পুষ্কর বং যোবম 

2022 োফর ববযোনভো বনবণোচফনর আফগ সঘোর্ো েফরবেফন। 

মূ পফ়েন্টমূ 

• 2017 োফ অক্ষ়ে েুমোরফে 'স্বেতো অবভযোন'-এর িনয উত্তরোখফণ্ডর িযোন্ড অযোম্বোোির বফফব বনফ়েোগ েরো ়ে। 

• 2009 োফ ভোরত রেোর তোাঁফে পদ্মশ্রী ম্মোফন ভূবত েফরফে। 

িযোন্ড অযোম্বোফির: 2021 োফ রুরবের বোবন্দো বিফেটোর ঋভ পোন্থফে উত্তরোখফণ্ডর িযোন্ড অযোম্বোোির বফফব বনফ়েোগ েরো ়ে। 

ূত্র: ET 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: সখোযুো 

চীন PR AFC মবো এবল়েোন েোপ 2022  ুটব টুনণোফমন্ট বিফতফে 

 

সেন ংবোদ বলফরোনোফম? 

• চীফনর PR (বপপ বরপোববে) দবক্ষর্ সেোবর়েোফে (সেোবর়েো প্রিোতন্ত্র) পরোবিত েফর AFC মবো এবল়েোন েোপ ভোরত 

2022  োফর  োইনো বলফরোপো বিফতফে ভোরফতর নবভ মুম্বোইফ়ের বি ও়েোই পোবত সস্টবি়েোফম। 
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মূ পফ়েন্টমূ 

• এবট চীফনর সরেিণ-ববযণত নবম এএ ব মবো এবল়েোন েোপ বলফরোপো। 

AFC মবো এবল়েোন েোপ 2022:  

• AFC মবো এবল়েোন েোপ 2022 বে AFC মবো এবল়েোন েোফপর 20তম ংিরর্। 

• AFC মবো  ুটব েবমবট ভোরতফে টুনণোফমফন্টর আফ়েোিে বোফব ুপোবরল েফরবে এবং 2020 োফর িুফন আফ়েোিে 

বোফব বনবণোবচত ফ়েবে।  

ূত্র: ndtv 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: বযবিত্ব 

মোভোরফতর ভীম ওরফ  প্রবীর্ েুমোর সোববত মোরো সগফেন 

 

• ববআর সচোপড়োর মোভোরফত ভীফমর চবরফত্র অবভন়ে েরো প্রবীর্ েুমোর সোববত মোরো সগফেন। 

• সোববতর ব়ে যখন 20 বের তখন বতবন বিণোর ববেউবরবট স োফণ (BSF) সযোগ সদন এবং পফর োতুবড় ও বিেো সরোফত 

বববভন্ন অযোর্ফবটে ইফভফন্ট সদফলর প্রবতবনবযত্ব েফরন।  

• অিুণন পুরষ্কোরপ্রোপ্ত দুইবোফরর অববম্প়েোন (1968 োফর সমবক্সফেো সগম এবং 1972 বমউবনখ সগম) এবং চোরবোফরর 

এবল়েোন সগমফর পদেববি়েী (দুবট স্বর্ণ, এেবট সরৌপয এবং এেবট সিোঞ্জ) বেফন। 

ূত্র: TOI 

 


