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Daily Current Affairs: 11:02:2022 

গুরুত্বূণণ খফয: বফশ্ব 

One Ocean াবভট 2022 

 

কেন ংফাদ বরযানারভ? 

• প্রধানভন্ত্রী নরযন্দ্র কভাদী 11 কপব্রুযাবয, 2022 তাবযরখ এে ভাাগয ীলণ রেররনয উচ্চ মণারযয বফবারগ বালণ কদরফন।  

 এআ ীলণ রেররনয উচ্চ মণারযয কগরভরে জাভণাবন, মুক্তযাজয, দবিণ কোবযযা, জাান, োনাডা কফ েরযেজন যাষ্ট্র 

 যোয প্রধান ফক্তফয যাখরফন। 

ভূর রযেভূ 

 2022 াররয 9-11 কপব্রুযাবয ফ্রারেয কেরে জাবতংঘ  বফশ্বফযাংরেয রমাবগতায এে ভাাগযীয ীলণ রেররনয 

অরযাজন েযরে ফ্রাে।  

 এআ ীলণ রেররনয উরেয র অন্তজণাবতে ম্প্রদাযরে ুস্থ  কটেআ ভুরেয ফাস্তুতন্ত্র ংযিণ  ভথণন েযায জনয 

ফাস্তফ দরি গ্ররণয জনয এেবিত েযা। 

 াভুবেে ফাস্তুতন্ত্র ুযিা এফং কটেআ ভৎযচারলয রি এআ উররি কফ েরযেবট গুরুত্বূণণ উরদযাগ চারু েযা রফ, মা 

দূলরণয বফরুরে রডাআ েযায উরেরয, বফরল েরয প্লাবেে কথরে, জরফাযু বযফতণরনয প্রবাফগুবরয প্রবতবিযা জানারত 

এফং কআারথ ভাাগরযয উন্নত গবানণরনে রি যাভণ কদয। 

ুি: Business Today 

'আউবনটাবয বডবজটার অআরডবেবট কফ্রভযােণ' ফাস্তফাযরনয জনয শ্রীরঙ্কারে নুদান কদরফ বাযত 

 

কেন ংফাদ বরযানারভ? 
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• বাযত শ্রীরঙ্কারে এেবট 'আউবনটাবয বডবজটার অআরডবেবট কফ্রভযােণ' ফাস্তফাযরনয জনয নুদান বদরত েত রযরে, মা 

অাতদৃবিরত অধায োরডণয উয বববি েরয ততবয েযা রযরে।  

ভূর রযেভূ 

• শ্রীরঙ্কা যোয কদর এেবট আউবনটাবয বডবজটার অআরডবেবট কফ্রভযােণ ফাস্তফাযরনয গবত ফাডারনায বোন্ত বনরযরে। 

• এআ প্রেল্পবটরত 2022 াররয শুরু কথরে শ্রীরঙ্কা বাযরতয োে কথরে 1.4 বফবরযন ভাবেণন ডরায ভূররযয থণননবতে 

াযতা  ারে, মা শ্রীরঙ্কারে তায ডরারযয ংেট কভাোরফরায াযতা েযরত এফং ঘাটবতয োযরণ খাদয, লুধ এফং 

জ্বারানী অভদাবন েযরত াযতা েযরফ। 

Unitary Digital Identity Framework ম্পরেণ: 

• ারণানার অআরডেবটবট মাচাআেযণ কপ্রাগ্রাভ এেবট বডবজটার যঞ্জাভ মা াআফাযরের ফযবক্তরদয বযচয প্রবতবনবধত্ব েরয 

এফং ৃথে বযচয নাক্তেযণ মা দুবট বডবাআরে এেবিত েরয বডবজটার এফং াযীবযে বযরফর বিেবারফ মাচাআ 

েযা কমরত ারয। 

েিফয: 2019 ারর শ্রীরঙ্কায যাষ্ট্রবত কগাতাফাযা যাজাাের এফং বাযরতয প্রধানভন্ত্রী নরযন্দ্র কভাদীয ভরধয বিিীয অররাচনায 

য বাযত যোয আউবনটাবয বডবজটার অআরডবেবট কফ্রভযােণ ফাস্তফাযরনয জনয এেবট নুদান প্রদারন েত রযবের। 

ূি: Newsonair 

গুরুত্বূণণ খফয: বাযত 

INCOIS িাযা প্রস্তুত উেূরীয দুফণরতা ূচে 

 

কেন ংফাদ বরযানারভ? 

• আবিযান নযানার কোয পয ান আনপযরভন াববণক (INCOIS) যাজয মণারয ভগ্র বাযতীয উেূররয জনয 

উেূরীয দুফণরতা ভূরযাযন েরযরে মারত উেূরীয দুফণরতা ূচে (CVI) প্রস্তুত েযায জনয 1:1,00,000 কেররয উয 

156 বট ভানবচি বনরয এেবট যাটরা বনণণয েযা মায।  
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ভূর রযেভূ 

Coastal Vulnerability Index (CVI): 

• ভানবচিগুবর বাযতীয উেূররয জনয প্রােৃবতে এফং বূতাবিে যাযাবভটায গুবরয উয বববি েরয ববফলযরত ভুেৃরেয 

উচ্চতা ফৃবেয োযরণ উেূরীয ঝুুঁবে বনধণাযণ েরয, CVI  ভুেৃরেয উচ্চতা ফৃবেয পরর অরবিে ঝুুঁবে গুবর ফযফায 

েরয কম প্রােৃবতে বযফতণনগুবর ঘটরফ কআ যাযাবভটাযগুবরয উয বববি েরয বযভা েযা েরয, কমভন: কজাযারযয 

বযীভা; তযঙ্গ উচ্চতা; উেূরীয ঢার; উেূরীয উচ্চতা; তটরযখা বযফতণরনয ায; বজভযরপারবজ; এফং অরবিে 

ভুে-স্তরযয বযফতণরনয ঐবতাবে ায। 

• উেূরীয দুফণরতা ভূরযাযন উেূরীয দুরমণাগ ফযফস্থানা এফং বস্থবতস্থাে উেূরীয ম্প্রদায বনভণারণয জনয দযোযী তথয 

রত ারয। 

Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS): 

• INCOIS, মা বূ-বফজ্ঞান ভন্ত্রণাররযয (MoES) ধীরন এেবট স্বাযিাবত ংস্থা, কডবডরেরটড াভুবেে ভরডবরং, মণরফিণ, 

গণনা ুবফধা এফং াভুবেে কডটা কোরযয ভাধযরভ ম্ভাফয ভাে ধযায ঞ্চর, ভাাগযীয যাজয ূফণাবা, ুনাবভ প্রাযবম্ভে 

তেণতা, ঝরডয াজণ প্রাযবম্ভে তেণতা, উচ্চ তযঙ্গ তেণতা আতযাবদ ম্পরেণ তেণতা জাবয েরয। 

• েিফয: বাযরতয 7516.6 বেররাবভটায উেূররযখা যরযরে, থণাৎ ভূর বূখরিয উেূররযখায 6100 বেররাবভটায এফং 

1197 বেররাবভটায বাযতীয িীুরঞ্জয উেূররযখা 13বট যাজয  কেন্দ্রাবত ঞ্চররে (কেন্দ্রাবত ঞ্চর) েণ েরয।  

ূি: The Hindu 

'ত্বযাবিত বফজ্ঞান' বেভ 

 

কেন ংফাদ বরযানারভ? 

• ংরদয এেবট অআরনয ভাধযরভ প্রবতবেত এেবট ংবফবধফে ংস্থা ারযে যাি আবঞ্জবনযাবযং বযাচণ কফাডণ (SERB) গ্রীরেয 

কভৌুরভয জনয 'ত্বযাবিত বফজ্ঞান' প্রেরল্পয এেবট কপ্রাগ্রাভ 'ABHYAAS'-এয ধীরন অরফদন ি অহ্বান েরযরে।  

• ম্প্রবত এে বফজ্ঞবিরত ফরা রযরে, গ্রীেোরীন কভৌুরভয (কভ 2022-জুরাআ 2022) জনয "KAARYASHALA" এফং 

"VRITIKA" এয উাদানগুবরয ধীরন অরফদরনয জনয অহ্বান 28 কপব্রুযাবয 2022 মণন্ত ফাডারনা রযরে। 

ভূর রযেভূ 
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"Accelerate Vigyan ফা ত্বযাবিত বফজ্ঞান" (AV) বেভ ম্পরেণ: 

• "ত্বযাবিত বফজ্ঞান" (AV) াআ-এি তফজ্ঞাবনে গরফলণায এেবট ফড ধাক্কা প্রদান এফং এেবট তফজ্ঞাবনে েভণবক্ত প্রস্তুত 

েযায কচিা েরয, মা গরফলণা েযাবযযায এফং এেবট জ্ঞান-বববিে থণনীবতরত উরদযাগ বনরত ারয।  

• AV বতনবট বফসৃ্তত রিয  কদর গরফলণা কফ প্রাবযত েযায রিয যারখ - ভস্ত তফজ্ঞাবনে প্রবিণ কপ্রাগ্রারভয 

এেিীেযণ / এেিীেযণ, াআ-এি  বযরযরেন যােণ শুরু েযা এফং প্রবিণ এফং দিতা আোনণবরয জনয 

ুরমাগ ততবয েযা। 

'ABHYAAS' ম্পরেণ: 

• 'ABHYAAS', AV বেরভয এেবট কপ্রাগ্রাভ, তায দুবট উাদারনয ভাধযরভ বনফণাবচত এরাো / ৃঙ্খরা / কিিগুবররত 

বনরফবদত গরফলণা দিতা বফোরয ভাধযরভ ম্ভাফয স্নাতরোিয / PhD বিাথণীরদয িভ এফং গ্রুবভং েরয কদর গরফলণা 

 উন্নযনরে উৎাবত েযায এেবট প্ররচিা - উচ্চ-কল েভণারা ("KAARYASHALA") এফং প্রবিণ এফং দিতা 

আোনণব ("VRITIKA")।  

• এআ ধযরনয কখায িভতা / ুবফধা / ফোিারভা যারে েযায ীবভত ুরমাগ রঙ্গ গরফলেরদয জনয এবট বফরলবারফ 

গুরুত্বূণণ।  

ূি: DTE 

আরযায উৎরিণ েযা যারটরাআট 

 

কেন ংফাদ বরযানারভ? 

• কেন্দ্রীয বফজ্ঞান  প্রমুবক্ত প্রবতভন্ত্রী ডঃ বজরতন্দ্র বং যাজযবায ফররন, আরযা বাযতীয ফংরাদূ্ভত কভাট 129 বট উগ্র 

এফং 36 বট কদরয 342 বট বফরদী উগ্র উৎরিণ েরযরে, মায ভরধয প্রায 39 বট উগ্র ফাবণবজযে উগ্র এফং 

ফাবেগুবর 1975 ার কথরে নযারনা-যারটরাআট। 

ভূর রযেভূ 

• ভাোর বাযরতয কভাট 53 বট ারযনার যারটরাআট যরযরে। এয ভরধয 21বট কমাগারমাগ উগ্র, 8 বট কনববরগন 

যারটরাআট, 21বট অথণ ফজাযরবন যারটরাআট এফং 3বট বফজ্ঞান উগ্র।  

• যারটরাআট িভ কডটা এফং বযরলফাগুবর কদরয বফববন্ন কক্টরযয ুবফধায জনয ফযফায েযা রে।  
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• এয ভরধয যরযরে কটবরববন ম্প্রচায, ডাআরযক্ট-টু-কাভ, এবটএভ, কভাফাআর কমাগারমাগ, কটবর-বিা, কটবর-কভবডবন এফং 

অফাযা, েীটতরঙ্গয উেফ, েৃবল-অফাযা এফং ম্ভাফয ভাে ধযায ঞ্চর ম্পরেণ যাভণ।  

• উগ্র তথয পর উৎাদন নুভান, পর তীেতা, এফং েৃবল খযা ভূরযাযন, ফজণয বূবভ আনরবেবয, বূগবণস্থ জর ম্ভাফনা 

ঞ্চর বচবিত, বযন্তযীণ জরজ চাল উমুক্ততা এফং দুরমণাগ ঝুুঁবে হ্রারয জনয ফযফায েযা য। 

• আরযা (আবিযান কে বযাচণ গণানাআরজন) ম্পরেণ: এবট বাযরতয জাতীয ভাো ংস্থা। এবট ভাো বফবারগয 

ধীরন োজ েরয। 

• প্রবতবেত: 15 অগে 1969 

• দয দিয: কফঙ্গারুরু 

• কচযাযভযান: এ কাভনাথ 

ূি: PIB 

গুরুত্বূণণ খফয: যাষ্ট্র 

বাযরতয প্রথভ ফারযাভা-বববিে াআররারজন প্লযাে ভধযপ্ররদর অরে 

 

কেন ংফাদ বরযানারভ? 

• কদকয প্রথভ ফাবণবজযে-কের ফারযাভা-বববিে াআররারজন প্লযােবট ভধযপ্ররদরয খািযা কজরায ততবয রে।  

ভূর রযেভূ 

• এআ প্লযােবট প্রবতবদন 30 টন ফারযাভা বপডেে কথরে এে টন াআররারজন উৎাদন েযরফ।  

• এবট ফারযাচায এফং বভরথন ততবয েযরফ।  

• ₹24 কোবট বফবনরযারগ যারটারভা এনাবজণ বরবভরটড  ফাআরজর বগ্রন এনাবজণয কমৌথ উরদযারগ এআ প্লযােবট স্থান েযা 

রে।  

ূি: The Hindu 
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গুরুত্বূণণ খফয: বফজ্ঞান 

বাযরত অআঅআবট কফারে এফং JNCASR, কফঙ্গারুরুরত োফণন েযাচায এফং আউবটরাআরজরন দুবট জাতীয 

উৎেলণ কেন্দ্র থােরফ, মা DST িাযা ভবথণত 

 

কেন ংফাদ বরযানারভ? 

• বাযরত োফণন েযাচায যাি আউবটরাআরজরন দুবট জাতীয উৎেলণ কেন্দ্র (CCU) স্থান েযা রে।  

• আবিযান আনবেবটউট প কটেরনারবজ (IIT) কফারে, ভুোআরযয নযানার কোয প এবেররে আন োফণন েযাচায যাি 

আউবটরাআরজন (NCoE-CCU) এফং কফঙ্গারুরুয জযরার কনররু কোয পয যাডবােড ারযবেবপে বযাচণ 

(JNCASR) এয নযানার কোয আন োফণন েযাচায যাি আউবটরাআরজন (JNCASR) নারভ দুবট কেন্দ্র বাযত যোরযয 

বফজ্ঞান  প্রমুবক্ত বফবারগয াযতায স্থান েযা রে। 

ভূর রযেভূ 

• োফণন েযাচায যাি আউবটরাআরজন (CCU) বূতূফণ গবতরত কটেআবারফ বফো চাবররয মাযায ভয বনগণভন হ্রা 

েযায জনয এভন এেবট ভূর থগুবরয ভরধয এেবট। CCU রতরযাবট কটেআ উন্নযন রিযভািায (SDGs) াুঁচবটয ারথ 

াভঞ্জযূণণ, মথা, জরফাযু েভণ; বযষ্কায বক্ত, বল্প, উদ্ভাফন, এফং ফোিারভা; দাবযত্বীর খযচ এফং উৎাদন; এফং 

রিয জণরনয জনয ংীদাবযত্ব। 

োফণন েযাচায এফং ফযফায (CCU) ম্পরেণ: 

• CCU োফণন ডাআ োআড (CO2) েযাচায েযায প্রবিযা মা অয ফযফারযয জন্ম ুনফণযফাযরমাগয েযা য।  

• CCU প্রধান বস্থয (বল্প) বনগণভনোযীরদয োে কথরে বগ্রনাউ গযা বনগণভন উরেখরমাগযবারফ হ্রা েযায তফবশ্বে 

চযারররঞ্জয প্রবতবিযা জানারত ারয।  

ূি: PIB 
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বাযরতয নতুন স্তনযাযী: াদা গার ভযাোে 

 

কেন ংফাদ বরযানারভ? 

• জুরবজেযার ারবণ প আবিযায (ZSI) বফজ্ঞানীযা কদর এেবট নতুন স্তনযাযী প্রজাবত খুুঁরজ করযরেন - াদা গাররয 

ভযাোে। 

ভূর রযেভূ 

• 2015 ারর চীরন প্রথভ ভযাোে অবফষৃ্কত য, এয অরগ বাযরত এয বস্তত্ব জানা মাযবন। 

• ভধয রুণাচর প্ররদরয প্রতযন্ত অনজা কজরায বাযতীয বফজ্ঞানীযা এয উবস্থবত অবফষ্কায েরযরেন।  

• াদা গাররয ভযাোরেয স্বতন্ত্র াদা গার, ঘারড দীঘণ এফং ঘন চুর এফং নযানয ভযাোে প্রজাবতয তুরনায এেবট দীঘণ করজ 

যরযরে।  

• এবট দবিণ-ূফণ এবযায অবফষৃ্কত ফণরল স্তনযাযী প্রাণী। 

ূি: Indian Express 

গুরুত্বূণণ খফয: ফযবক্তত্ব 

দয কগ্রট খাবর বফরজবরত কমাগ বদরযরেন 

 

কেন ংফাদ বরযানারভ? 

• বফশ্বখযাত েুবস্তগীয 'দয কগ্রট খাবর', মায অর নাভ দরী বং যানা, বতবন বাযতীয জনতা াবটণরত (বফরজব) কমাগ 

বদরযবেররন। 
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ভূর রযেভূ 

• খাবর 2000 াকর েুবস্তরত তায কাদায অত্মপ্রো েরযবেররন এফং দয অিাযরটোয, জন বনা এফং কেরনয ভরতা 

নযানয েুবস্তগীযরদয ারথ যার্ল্ণ কযবরং এোযরটআনরভরেয (WWE) এেবট বফবি ভুখ বেররন। 

• খাবররে 2021 াররয WWE র প কপরভ ন্তবুণক্ত েযা রযবের।  

• েুবস্তরত তায েভণজীফরনয অরগ, বতবন াঞ্জাফ ুবরর এেজন োযী াফ-আেরক্টয বেররন। 

ূি: HT 

গুরুত্বূণণ খফয: গুরুত্বূণণ বদফ 

11 কপব্রুযাবয: বফজ্ঞাকন ভবরা এফং ফাবরোরদয কমাগদান ম্পবেণত অন্তজণাবতে বদফ  

 

কেন ংফাদ বরযানারভ? 

• প্রবত ফেয 11 কপব্রুযাবয অন্তজণাবতে নাযী  ফাবরো বফজ্ঞান বদফ ারন েযা য। 

ভূর রযেভূ 

বথভ: 

• SDG 6 (Clean Water and Sanitation) এয জণরনয বদরে, বফজ্ঞান বযলরদ নাযী  ফাবরোরদয অন্তজণাবতে বদফ 

2022 বনম্নবরবখত বথরভয উয দৃবি বনফে েযরফ: "আেুযআবট, তফবচিয, এফং ন্তবুণবক্ত: জর অভারদয এেবিত েরয"। 

আবতা: 

• International Day of Women and Girls in Science র 2015 াররয 22 ক বডরেয জাবতংরঘয াধাযণ 

বযলরদয কযরজাবরউরনয ভাধযরভ কপব্রুযাযী ভারয 11 তভ বদন।  

• অন্তজণাবতে বফজ্ঞান বদফ বট আউরনরো এফং জাবতংরঘয ভবরা িাযা ফাস্তফাবযত য, অন্তঃযোযী ংস্থা এফং 

প্রবতোরনয াাাব নাগবযে ভারজয ংীদাযরদয রমাবগতায মা বফজ্ঞারন নাযী  কভরযরদয উন্নীত েযায ররিয 

োজ েরয। 

ূি: un.org 


