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Daily Current Affairs: 15:02:2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: ববশ্ব 

কান্দাারর WFP-কক গম স্তান্তররর জন্য ভারত মর াতা স্মারক স্বাক্ষর করররে৷ 

 

ককন্ খবররর বলররান্ারম? 

• ভারত জাবতংরঘর ববশ্ব খাদ্য কমণূবির (WFP) ারে 50,000 কমবিক টন্ গম ববতররর্র জন্য একবট িুবি স্বাক্ষর করররে 
যা আফগাবন্স্তারন্ একবট মান্ববক ায়তার অংল বারব পাঠারন্া রয়রে। 

গুরুত্বপূর্ণ বদ্ক 

• গম পাবকস্তান্ রয় আফগান্ ীমারন্ত বন্রয় যায়া রব এবং কান্দাারর WFP কমণকতণারদ্র কারে কফব্রুয়াবর 2022 কেরক 
স্তান্তর করা রব। 

• ইরান্ িাবাার বন্দররর মাধ্যরম এবং তারপর জারদ্ান্ রয় আফগাবন্স্তারন্র ীমারন্ত বকেু গম রবরা করার প্রস্তাব 
বদ্রয়রে। 

দ্রষ্টবয: এর আরগ, আফগাবন্স্তান্ বন্রয় বদ্বি আঞ্চবক বন্রাপত্তা ংাপ অনু্বিত রয়বে। ববঠরক আফগান্ জন্গর্রক "জরুবর 
মান্ববক ায়তার" আহ্বান্ জান্ারন্া য়। 

ববশ্ব খাদ্য কমণূবি (WFP) ম্পরকণ: 

• WFP জাবতংরঘর খাদ্য-ায়তা লাখা। 
• গঠন্: 19 বডরম্বর 1961 
• দ্র দ্প্তর: করাম, ইতাব 
• ববশ্ব খাদ্য কমণূবি 2020 ার কন্ারব লাবন্ত পুরস্কারর ভূবত য়। 
• প্রধ্ান্ প্রবতরবদ্ন্: খাদ্য ংকরটর উপর ববশ্ববযাপী প্রবতরবদ্ন্ 

খাদ্য বন্রাপত্তা বন্বিত করার কক্ষরে ভাররতর পদ্রক্ষপ: 

• জাতীয় খাদ্য বন্রাপত্তা বমলন্ 
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• •প্রধ্ান্মন্ত্রী বকার্ ম্মান্ বন্বধ্ 
• জাতীয় খাদ্য বন্রাপত্তা আইন্, 2013 
• প্রধ্ান্মন্ত্রী গরীব কযার্ অযান্ কযাজন্া 
• এক কদ্ল এক করলন্ কাডণ 

ূে: দ্য বনু্দ 

4েণ জাপান্-অরেবয়া-ভারত-ইউ.এ. পররাষ্ট্র মন্ত্রীরদ্র ববঠক 

 

ককন্ খবকরর বলররান্ারম? 

• ম্প্রবত, ৪েণ জাপান্-অরেবয়া-ভারত-ইউ.এ.এর অরেবয়ার কমরবারন্ণ পররাষ্ট্রমন্ত্রীরদ্র ববঠক অনু্বিত য়। 
• পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ জয়লঙ্কর, মাবকণন্ পররাষ্ট্রমন্ত্রী অযান্টবন্ বিরঙ্কন্, জাপারন্র পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইরয়াবলমাাায়াবল এবং অরেবয়ার 

মাবর কপন্ কমরবারন্ণ আরািন্ায় বরন্। 

গুরুত্বপূর্ণ বদ্ক 

• ইউরেন্, আফগান্ ঙ্কট এবং ইরন্দা-প্রলান্ত মাাগরীয় অঞ্চর িীরন্র "জবরদ্বস্ত" বন্রয় েমবধ্ণমান্ উরেগ বন্রয় রাবলয়া 
এবং উত্তর আটাবন্টক িুবি ংস্থা (ন্যারটা) কদ্লগুবর মরধ্য েমবধ্ণমান্ উরত্তজন্ার মরধ্য ববঠকবট অনু্বিত য়৷ 

• তারা "2022 ারর প্রেমারধ্ণ" কটাবকরত জাপারন্র প্রধ্ান্মন্ত্রী বকবলদ্া কতৃণক আরয়াবজত প্রধ্ান্মন্ত্রী কমাবদ্, মাবকণন্ 
কপ্রবরডন্ট বাইরডন্ এবং অরেবয়ান্ প্রধ্ান্মন্ত্রী মবরন্  একবট ককায়াড লীণ রম্মরন্র পবরকল্পন্া কঘার্া করররে৷ 

ববিঃদ্রিঃ: 

• এবট বে ককায়াড পররাষ্ট্র মন্ত্রীরদ্র তৃতীয় বযবিগত ববঠক, 2020 ারর অরটাবরর কটাবকরত তারদ্র ববঠক এবং 
করেম্বর 2019 ার বন্উইয়রকণ উরোধ্ন্ী ববঠরকর পর। 

• মন্ত্রীরা কলবার 2021 ারর কফব্রুয়াবররত কাযণত আরািন্া কররবেরন্। 
• মািণ, 2021 ার, মাবকণন্ কপ্রবরডন্ট কজা বাইরডন্ ভািুণয়া ফমণযারট ককায়াড কন্তারদ্র প্রেমবাররর মরতা লীণ রম্মন্ 

আরয়াজন্ কররবেরন্ কযবটর পরর করেম্বর 2021 ার য়াবলংটরন্ একবট বযবিগত লীণ রম্মন্ রয়বে৷ 
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• Quad বটকা উৎপাদ্ন্, ংরযাগ প্রকল্প, োেরদ্র গবতলীতা জতর করা এবং স্টাটণআপ এবং প্রযুবি রযাবগতার 
প্রিাররর বদ্রক ন্জর কদ্য়ার মরতা কক্ষেগুবরত রযাবগতার উপর কজার বদ্রে৷ 

ূে: ইবিয়ান্ এক্সরপ্র 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: ভারত 

িারধ্াম প্রকরল্পর ুবপ্রম ককারটণর পযারন্রর কিয়ারমযান্ রবব কিাপডা পদ্তযাগ করররেন্ 

 

ককন্ খবকরর বলররান্ারম? 

• পবররবলবাদ্ী এবং মাবকণিারধ্াম রাস্তা-প্রলস্তকরর্ প্রকরল্পর বাস্তবায়ন্ তত্ত্বাবধ্ারন্র জন্য ুবপ্রম ককাটণ-বন্যুি উচ্চ 
ক্ষমতাম্পন্ন কবমবটর (এইিবপব) কিয়ারমযান্ রবব কিাপডা তার পদ্ কেরক পদ্তযাগ করররেন্, বমায় রক্ষার পযারন্রক 
"িূর্ণ করা রয়রে" বর। 

গুরুত্বপূর্ণ বদ্ক 

• বমিঃরিাপডা এবং এইিবপবর বকেু দ্য পূরবণ এই ধ্ররন্র প্রলস্তকররর্র ববরুরে যুবি বদ্রয়বেরন্ কয এবট বমায় 
ভূখরের জন্য ক্ষবতকর এবং ডক পবরবন্  মাডকমন্ত্ররকর ঙ্ঘন্ করর উপযুি রাস্তার প্ররস্থর ববরয় বববৃত 
অবস্থান্। 

• দু্ই করন্রাইরয়র জন্য উপযুি রাস্তার প্রস্থ একবট ববতবকণত বদ্ক। এইিবপব বন্রজই একবট ববভাজন্ কদ্রখরে, যার এক 
কট দ্য বররে কয এবট শুধু্মাে 5.5 বমটার িডা রব এবং আররকবট উচ্চ রাস্তার প্ররস্থর জন্য প্লাবম্বং রব। 

• মান্ন্ীয় ুবপ্রম ককাটণররেম্বরর রায়বদ্রয়বে কয 5.5 বমটার প্রস্থ কাযণকর করা রব কারর্ এবট পাাডী রাস্তাগুবর জন্য 
ডক পবরবন্  মাডকমন্ত্ররকর (MoRTH) 2018 ারর ববজ্ঞবপ্তর ারে ামঞ্জযপূর্ণ বে৷ 

দ্রষ্টবয:₹12,000 ককাবট মূরযর ককৌলগত900-বকবম-দ্ীঘণ িারধ্াম প্রকরল্পর ক্ষয  উত্তরাখরের িারবট পববে লর - যমুরন্ােী, 
গরগােী, ককদ্ারন্াে এবং বদ্রীন্াে -কক ারবের ংরযাগ প্রদ্ান্ করা। 

ূে: দ্য বনু্দ 

ভাররত জাপাবন্জ ইিাবেয়া টাউন্বলপ (JITs) 
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ককন্ খবকরর বলররান্ারম? 

• ভাররত জাপাবন্জইিাবেয়াটাউন্বলপ (JITs) এর অধ্ীরন্ অগ্রগবতর বাবণক পযণারািন্ার জন্য ভারত (বলল্প  অভযন্তরীর্ 
বাবর্রজযর উন্নয়ন্ ববভাগ) এবং জাপান্ (অেণন্ীবত, বাবর্জয  বলল্প মন্ত্রক (METI) এর মরধ্য একবট কযৌে ভা অনু্বিত 
রয়বে। 

• এবট ক্ষর্ীয় কয এই বের ভারত  জাপারন্র মরধ্য কূটনন্বতক ম্পকণ প্রবতিার 70 তম বাবণকী বিবিত করর৷ 
• ১৯৫২ ারর এবপ্র মার দু্ই কদ্ল কূটনন্বতক ম্পকণ স্থাপন্ করর। 

গুরুত্বপূর্ণ বদ্ক 

• এটা উরিখয কয জাপান্ ইিাবেয়াটাউন্বলপ (JITs) METI, জাপান্ রকার এবং DPIIT, ভারত রকাররর মরধ্য 
স্বাক্ষবরত "ভারত-জাপান্ বববন্রয়াগ এবং বাবর্জয প্রিার এবং এবলয়া-পযাববফক অেণনন্বতক একীকররর্র জন্য 
অযাকলন্এরজিা" অনু্ারর স্থাপন্ করা রয়বে। এবপ্র 2015-এ ভাররত জাপাবন্বববন্রয়ারগরুববধ্ারেণ ববরল করর বদ্বি 
মুম্বাই ইিাবেয়াকবররডার (DMIC) এবং কিন্নাই কবগাুরুইিাবেয়াকবররডার (CBIC) অঞ্চর "জাপান্ 
ইিাবেয়াটাউন্বলপ" ববকারলর পদ্রক্ষপ কন্য়ার জন্য। 

• জাপান্ই একমাে কদ্ল কযবট ভারত জুরড কদ্ল-ককবিক বলল্প টাউন্বলপগুবরক উৎগণ করররে৷ 
• বতণমারন্ কজআইবট জুরড 114বট জাপাবন্ ককাম্পাবন্ ররয়রে। 
• 5ম বৃত্তমবববন্রয়াগকারী বারব, 2000 া কেরক জাপান্ 36.2বববয়ন্ মাবকণন্ ডাররর েমবধ্ণমান্বববন্রয়ারগ অবদ্ান্ 

কররখরে, ববরল করর অরটারমাবাই, ইরকিবন্ক্স বরস্টম বডজাইন্ অযািমযানু্ফযাকিাবরং (ESDM), কমবডরক বডভাই, 
কভাগযপর্য, কটক্সটাই, খাদ্য প্রবেয়াকরর্ এবং রাায়বন্ক। 

জাপান্ ম্পরকণ তেয: 

• রাজধ্ান্ী: কটাবক 
• মুদ্রা: জাপাবন্ইরয়ন্ 
• প্রধ্ান্মন্ত্রী: ফুবমবকবলদ্া 

ূে: বপআইবব 

ISRO ফভারব পৃবেবী পযণরবক্ষর্ যারটাইট EOS-04 অন্য দু্বট উপগ্ররর ারে উৎরক্ষপর্ করররে 
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ককন্ খবকরর বলররান্ারম? 

• ISRO অন্য দু্বট উপগ্ররর ারে পৃবেবী পযণরবক্ষর্ উপগ্র EOS-04ফভারবউৎরক্ষপর্ করররে। 

গুরুত্বপূর্ণ বদ্ক 

• ভাররতর কপাার যারটাইট ঞ্চ কভবরক PSLV-C52 ফভারব আেণ অবজাররভলন্ যারটাইট EOS-04, 
তীলধ্ায়ান্ কে কন্টার, SHAR, শ্রীবররকাটা কেরক 529বকবম উচ্চতার ূরযণর বররান্া কমরু কক্ষপরে ইন্রজট 
করররে। 

• যারটাইট EOS-04  একবট রাডারইরমবজং যারটাইট যা কৃব, বন্ায়ন্ এবং বৃক্ষররাপর্, মাবটর আদ্রণতা এবং জববদ্যা 
এবং বন্যার মযাবপংরয়র মরতা অযাবপ্লরকলন্গুবর জন্য মস্ত আবায়ার পবরবস্থবতরত উচ্চ-মারন্র েবব প্রদ্ান্ করার জন্য 
বডজাইন্ করা রয়রে। 

• PSLV C52 দু্বট কোট উপগ্র স্থাপন্ করররে। তারদ্র মরধ্য একবট  একবট োে উপগ্র INSPIREsat-1 যা ইবিয়ান্ 
ইন্বস্টবটউট অফ কে ারয়ন্সঅযাি কটকরন্াবজ োরা করারারডা ববশ্বববদ্যারয়রযাবররটবর অফ অযাটরমারেবরকঅযাি 
কে বফবজরক্সররযাবগতায় বতবর করা রয়রে। আররকবট  ISRO-এর একবট প্রযুবি প্রদ্লণন্কারী উপগ্র INS-2TD, 
যা ভারত-ভুটান্ কযৌে উপগ্র INS-2B-এর অগ্রদূ্ত। 

ববিঃদ্রিঃ: 

• গত বের িাু য়াEOS-03 বমলরন্র বযেণতার পর এবট বে PSLV-এর প্রেম উৎরক্ষপর্। 
• 2022 ারর প্রেম উৎরক্ষপর্বট এই বের 18বট অন্যান্য বমলন্ পবরিান্া করার জন্য ISRO-এর পবরকল্পন্ারক গবতলী 

করররে, যার মরধ্য ররয়রে িাাঁরদ্ িিযান্-3-এর াই কপ্রাফাইউৎরক্ষপর্ এবং কদ্রলর গগন্যান্ বমলরন্র বহু প্রতীবক্ষত 
অববকৃত উৎরক্ষপর্। 

ূে: ইবিয়ান্ এক্সরপ্র 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রাজয 

 

কমদ্ারম জযাঠারা 2022 

 

ককন্ খবকরর বলররান্ারম? 

• ককিীয় আবদ্বাী ববয়কমন্ত্রক2022 ারর কমদ্ারমজযাঠারাউৎব ংোন্ত বববভন্ন কাযণেরমর জন্য 2.26 ককাবট টাকা 
মঞু্জর করররে৷ 
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গুরুত্বপূর্ণ বদ্ক 

• কমদ্ারমজযাঠারা  ভাররতর বেতীয়বৃত্তম কমা, কুম্ভ কমার পরর, কতরগান্ারবেতীয়বৃত্তম উপজাবত ম্প্রদ্ায়- ককায়া 
উপজাবত িার বদ্ন্ ধ্রর পান্ করর। 

• এই জযাঠারা1998 ার রাষ্ট্রীয়উৎব বারব কঘার্া করা রয়রে। 
• এই বের জযাঠারা16কফব্রুয়াবর কেরক 19কফব্রুয়াবর2022 (4-বদ্ন্) পযণন্ত অনু্বিত রব। 
• এই জযাঠারা কদ্বী ম্মাক্কা এবং রাম্মার ম্মারন্ পবরিাবত য়। 
• আজাবদ্কা অমৃত মরাৎরবর অধ্ীরন্, রকার কঘার্া করররে কয 2022 ারর উপজাতীয় ংসৃ্কবত এবং ঐবতয রব। 

ূে: বন্উজএয়ার 

কন্ট্রা কজ ইরন্দার বন্জস্ব এফএম করবড িযারন্পায় 

 

ককন্ খবকরর বলররান্ারম? 

• মধ্যপ্ররদ্রল, ইরন্দাররর ককিীয় কারাগার তার বন্জস্ব করবড িযারন্'কজ ভাবন্-এফএম18.77' িাু করররে। 

গুরুত্বপূর্ণ বদ্ক 

• এই করবড িযারন্রর মাধ্যরম কারাগাররর করয়বদ্রা ববরশ্বর ঘটন্া ম্পরকণ জান্রত পাররব। 
• করবড িযারন্ কজ করয়বদ্রদ্র স্বাস্থয  ামাবজক ববরয়র তেয কদ্রব। 

ূে: TOI 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রবতরক্ষা 

CRNO ভারত ফর 

 

ককন্ খবকরর বলররান্ারম? 

• বরয়ার অযাডবমরা াইফ ববন্ ন্ারর ববন্ মবন্ আ রাবব, মারন্র রয়যা কন্বভর কমািার (CRNO) ভাররত একবট 
শুরভো ফরর (13 – 17 কফব্রুয়াবর 22) ররয়রেন্৷ 
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গুরুত্বপূর্ণ বদ্ক 

• এই ফররর ক্ষয ভারতীয় কন্ৌবাবন্ীর ারে বেপাবক্ষক ম্পকণ ুংত করা, পালাপাবল ভাররতর ারে প্রবতরক্ষা 
রযাবগতার জন্য ন্তুন্ উপায়গুব অরের্ করা। 

• CRNO 14 কফব্রুয়ারী 22 তাবররখ ন্যালন্া য়ার কমরমাবরয়ার শ্রো বন্রবদ্রন্র মাধ্যরম তার ফর শুরু করর। 
• ভাররত বতণমান্ বআরএন্-র প্রেম ফর, ভারতীয় কন্ৌবাবন্ী এবং মারন্র রয়যা কন্বভর মরধ্য েমবধ্ণমান্ 

রযাবগতার প্রবতফন্ ঘটায়, যার মরধ্য ররয়রে অপাররলন্া বমেবিয়া, প্রবলক্ষর্ এবং ববয়বস্তু ববরলজ্ঞরদ্র বববন্ময়। 

ববিঃদ্রিঃ: 

• উভয়রন্ৌবাবন্ী1993 া কেরক বেবাবণক ামুবদ্রক মডা'ন্াবম আ বার'-এ অংলগ্রর্ কররে। 
• এই অনু্লীন্বট কলবার 2020 ার কগায়ার বাইরর পবরিাবত রয়বে এবং পরবতণী ংস্করর্ এই বেররর কলরর বদ্রক 

বন্ধ্ণাবরত রয়রে৷ 
• মান্ ম্পরকণ তেয: 
• রাজধ্ান্ী: মাস্কাট 
• মুদ্রা: মাবন্ বরয়া 

ূে: বপআইবব 

IAF বগাপুর এয়ার কলা 2022-এ 'কমড ইন্ ইবিয়া' কতজ যুেববমান্ প্রদ্লণন্ কররব 

 

ককন্ খবকরর বলররান্ারম? 

• ভারতীয় ববমান্ বাবন্ী (IAF) এর A44 দ্রযর দ্ বগাপুররর িাবগ আন্তজণাবতক ববমান্বন্দরর কপৌঁরেরে বগাপুর এয়ার 
কলা-2022-এ অংল বন্রত, যা 15 কেরক 18কফব্রুয়ারী অনু্বিত রব। 

• IAF ারা ববশ্ব কেরক অংলগ্রর্কারীরদ্র পালাপাবল কদ্লীয় কতজ MK-I ac বপি কররব। 

গুরুত্বপূর্ণ বদ্ক 

• বগাপুর এয়ার কলা একবট বেবাবণকইরভন্ট যা বববশ্বক ববমান্ বলল্পরক তারদ্র পর্য প্রদ্লণরন্র জন্য একবট প্লযাটফমণ প্রদ্ান্ 
করর। 

• এয়ার কলারত IAF-এর অংলগ্রর্ ভারতরক কতজ ববমান্ প্রদ্লণন্ করার এবং RSAF (রয়যা বগাপুর এয়ার কফাণ) এবং 
অন্যান্য অংলগ্রর্কারী কবন্টন্রজন্টরদ্র ারে কযাগারযাগ করার ুরযাগ কদ্য়। 

দ্রষ্টবয: অতীরত, ভারতীয় ববমান্ বাবন্ী মারয়বলয়ায় LIMA-2019 এবং দু্বাই এয়ার কলা-2021-এর মরতা অনু্রূপ এয়ার কলা-কত 
অংল বন্রয়বে যারত কদ্লীয় ববমান্ এবং অযাররারববটক দ্গুব বতবর করা য়। 
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কতজ ম্পরকণ: 

• কতজ  একবট ভারতীয়ফাইটার কজট যা বনু্দস্তান্ অযাররান্বটক্স ববমরটড (HAL) োরা ভারতীয় ববমান্ বাবন্ী এবং 
ভারতীয়রন্ৌবাবন্ীর জন্য অযাররান্বটকযা কডরভপরমন্ট এরজবন্স (ADA) এর রযাবগতায় বতবর করররে। 

• কতজ ারৃা কমবযাট এয়ারোফ্ট (এবএ) কপ্রাগ্রারমর ফাফ যা 1980 এর দ্লরক আইএএফ-এর পুরারন্া বমগ-21 
কযাোরদ্র প্রবতস্থাপরন্র জন্য শুরু রয়বে। 

• কতজ  বেতীয় ুপারবন্ক ফাইটার যা HAL োরা বতবর করা রয়রে। 

ূে: ইবিয়া টুরড 


