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Daily Current Affairs: 27:01:2022 

গুরুত্বূর্ণ খফয: বফশ্ব 

সৌবি অযফ প্রথভফারযয ভর া সমাগ উৎরফয অর াজন কযর 

 

সকন ংফাি বরযানারভ? 

• সৌবি অযফ সজদ্দায কারে সফ রা ান বফরে প্রথভফারযয ভর া সমাগ উৎরফয অর াজন করযরে, মা াযা যাজয সথরক 

1000 এযও সফব সমাগ নুীরনকাযীরক অকৃষ্ট করযরে।  

 আরবন্টবি 29 স জানু াযী শুরু র বের এফং 1 রা সপব্রু াবয মণন্ত েররফ। 

ভূর র ন্টভূ 

• সৌবি সমাগ কবভবি এআ নুষ্ঠারনয অর াজন করযবের, সমখারন াযা সি সথরক সৌবি সমাগ বক্ষকরিয ংগ্রর্ বের। 

• সৌবি সমাগ কবভবি একবি যকাযী ংস্থা মা গ  ফেরযয 16 আ সভ সৌবি অযরফ সমাগফযা ারভয প্রোরযয জনয সৌবি অযফ 

বরবিক কবভবি, ক্রীডা ভন্ত্রর্ার  দ্বাযা প্রব বষ্ঠ  একবি সোি সপডারযরনয ভর া কাজ করয। 

• উরেখয, 2015 ার সথরক প্রব  ফেয 21 জুন অন্তজণাব ক সমাগ বিফ াবর  র  অরে। 

ূত্র: Newsonair 

গুরুত্বূর্ণ খফয: বায  

প্রধানভন্ত্রী সভািী 30 ভ জা ী  ভবরা কবভরনয প্রব ষ্ঠা বিফর বালর্ বিররন 

 

সকন ংফাি বরযানারভ? 

• প্রধানভন্ত্রী নরযন্দ্র সভািী 30  ভ জা ী  ভবরা কবভন প্রব ষ্ঠা বিফরয নুষ্ঠারন বালর্ বিররন।  
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ভূর র ন্টভূ 

• 'She The Change Maker' কভণূবেয বথভবি বফববন্ন সক্ষরত্র ভবরারিয াপরয উিমান এয ররক্ষয ত বয কযা র।  

জা ী  ভবরা কবভন িরকণ:  

• এবি 1992 াররয 31 স জানু াযী বায ী  ংবফধারনয বফধারনয ধীরন প্রব বষ্ঠ  র বের, মা 1990 াররয জা ী  

ভবরা কবভন অআরন ংজ্ঞাব   কযা র বের।  

• কবভরনয প্রথভ প্রধান বেররন জ ন্তী ট্টনা ক।  

• সযখা ভণা ফ ণভান সে াযাণন। 

নাযীয ক্ষভ া ন প্রকল্প: 

• সফবি ফাাঁোও সফবি ডাও বিভ 

• ও ান স্ট সন্টায বিভ 

• ভবরা সল্পরাআন বিভ 

• কভণজীফী ভবরা সারস্টর 

• SWADHAR Greh (কবিন বযবস্থব র  ভবরারিয জনয একবি প্রকল্প) 

• নাযী বি ুযিায 

• যাজয ভবরা ম্মান ও সজরা ভবরা ম্মান 

• ভবরা ুবর সেচ্ছারফক 

• ভবরা বি সকন্দ্র (এভএরক) 

• বনবণ া 

ূত্র: PIB 

আজযার ররয প্রমুবিগ  া  া  150 বি গ্রাভরক 'ববররজ প এবিররন্স'-এ রূান্তবয  কযর  েরররে বায  

 

সকন ংফাি বরযানারভ? 

• আজযার র যকারযয প্রমুবিগ  া  া  12 বি যারজযয 150 বি গ্রাভরক 'ববররজ প এবিররন্স'-এ রূান্তবয  কযায 

বদ্ধান্ত বনর রে সকন্দ্র। 
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ভূর র ন্টভূ 

• সন্টায প এবিরররন্সয (CoEs) অরার ফবস্থ  150 বি গ্রাভরক 'ববররজ প এবিররন্স'-এ রূান্তবয  কযা রফ।  

• মায ভরধয 75 বি গ্রাভ প্রথভ ফেরযআ বাযর য োধীন ায 75  ভ ফলণরক স্মযর্ী  করয যাখায উরিযাগ সনও া রচ্ছ, সমখারন 

বায  ও আজযার র একরে কাজ কযরফ। 

• আব ভরধয, আজযার র যকায 12 বি যারজয 29 বি সন্টায প এবিররন্স প্রব ষ্ঠা করযরে, মা 25 বভবর রনযও সফব উবিজ্জ 

উবিি, 3,87,000 এযও সফব ভারনয পররয উবিি উৎািন কযরে এফং প্রব  ফেয 1.2 ররক্ষযও সফব কৃলকরক প্রবক্ষর্ 

বির  ারয। 

সনাি: 

• েীন ও ংকংর য য এব া  বায  আযার ররয  ৃ ী  ফৃত্তভ ফাবর্বজযক ংীিায।  

• ম্প্রব  বায  ও আজযার ররয ভরধয কূিননব ক িরকণয ৩০ ফেয ূর্ণ র রে। 

ূত্র: ET 

সফা আ-োস্থয া  া এফং সিবরকনাররিন (SeHAT) 

 

সকন ংফাি বরযানারভ? 

• সফা আ-সরথ যাবস্টযান্স যান্ড সিবরকনারেন (সযাি) এয অও া  ওলুরধয সাভ সডবরবাবয শুরু রফ। 

• শুরু কযায জনয, সাভ সডবরবাবযয এআ প্রকল্পবি সফ বিার বিবে কযান্টনরভরন্টয ারথ শুরু কযা রফ 01 সপব্রু াযী 

2022 সথরক, এফং অন্ন ভর  অযও সফব করয সস্টনগুবরর  প্রাবয  কযা রফ। 

ভূর র ন্টভূ 

• সফা আ-সরথ যাবস্টযান্স এফং সিবরকনাররিন (SeHAT): 

• সাি 'র প্রব যক্ষা ভন্ত্ররকয বত্র-বযরলফা সিবরকনাররিন বযরলফা (MoD) মা ভস্ত বধকাযী কভণী এফং  ারিয 

বযফারযয জনয বডজাআন কযা র রে।  

• বডবজিার আবন্ড া এফং আ-গবরনণরন্সয প্রব  যকারযয প্রব শ্রুব য ং বারফ, প্রব যক্ষাভন্ত্রী যাজনাথ বং 2021াররয 27 

স সভ সা  োরু করযবেররন। 
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• Sehat stay home OPD একবি সযাগী-সথরক-ডািায বরস্টভ সমখারন সযাগী  ায স্মািণরপান, রযাি, সডিি ফা 

িযাফররি ফযফায করয আন্টাযরনরিয ভাধযরভ িূযফ ণীবারফ একজন ডািারযয ারথ যাভণ কযর  ারযন।  

ূত্র: PIB 

গুরুত্বূর্ণ খফয: থণনীব  

থণননব ক ভীক্ষা 2021-22 

 

সকন ংফাি বরযানারভ? 

• সকন্দ্রী  থণ ও করণারযি বফল ক ভন্ত্রী শ্রীভ ী বনভণরা ী াযভন ংরি থণননব ক ভীক্ষা 2021-22 স করযরেন, 

সমখারন ফরা র রে সম াভরনয ফেযবি থণনীব য ুনরুজ্জীফরন া  া প্রিারনয জনয অবথণক ফযফস্থায ারথ সফযকাযী 

খার য বফবনর ারগ একবি বক-অরয জনয প্রস্তু ।  

• এ ফেরযয থণননব ক জবযরয ভূর প্রব ািয বফল  রচ্ছ 'Agile Approach'। 

ভূর র ন্টভূ 

• 2022-23 ারর বায  8.0-8.5  াং বজবডব প্রফৃবদ্ধ প্র যক্ষ কযরফ, মা ফযাকবারফ বযাকবন কবারযজ, াপ্লাআ-াআড 

ংিায সথরক রাব এফং প্রবফধানগুবর জ কযা, বিারী যপ্তাবন ফৃবদ্ধ এফং ভূরধন ফয  ফাডারনায জনয অবথণক স্থারনয 

প্রায া দ্বাযা ভবথণ । 

• 2022-23 াররয জনয প্রফৃবদ্ধয প্ররক্ষর্বি এআ নুভারনয উয বববত্ত করয ত বয কযা র রে সম অয সকানও িুফণর 

ভাভাযী িবকণ  থণননব ক বফঘ্ন ঘিরফ না, ফলণা োবাবফক রফ, প্রধান সকন্দ্রী  ফযাংকগুবরয দ্বাযা বফশ্বফযাী  াযরয 

প্র যাায ফযাকবারফ ুৃঙ্খর রফ, স ররয িাভ 70-$ 75 /bbl এয ভরধয থাকরফ, এফং বফশ্বফযাী যফযা ৃঙ্খর 

বফঘ্নগুবর ফেরযয য ফেয ধরয জ রফ। 

• ারবণর  ফরা র রে, 2022-23 থণফেরযয জনয বফশ্বফযাংক ও এী  উন্ন ন ফযাংরকয প্রকৃ  বজবডব প্রফৃবদ্ধয 8.7 ও 7.5 

 াং প্রফৃবদ্ধয ফণরল ূফণাবারয রে উরযয প্ররক্ষরর্য  ুরনা কযা মা ।  
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• 2022 াররয 25 স জানু াযী প্রকাব  IMFয ফণরল ও ার্ল্ণ আরকানবভক অউিরুক (WEO) ফৃবদ্ধয নুভান নুমা ী, 

বাযর য প্রকৃ  বজবডব 2021-22 এফং 2022-23 উব  সক্ষরত্রআ 9  াং এফং 2023-24 ারর 7.1  াংর ফৃবদ্ধ ারফ 

ফরর নুভান কযা রচ্ছ।  

• এবি বায রক এআ ব ন ফেরয বফরশ্বয দ্রু  ভ ক্রভফধণভান প্রধান থণনীব  বারফ উস্থান করয। 

• উংারয, ভীক্ষাবি সফ অাফািী সম াভবগ্রক বারফ াভবষ্টক-থণননব ক বস্থব ীর ায ূেকগুবর যাভণ সি  সম 

বায ী  থণনীব  2022-23 াররয েযাররঞ্জগুবর গ্রর্ কযায জনয বারবারফ ফস্থান কযরে এফং বায ী  থণনীব  সম 

বার ফস্থারন যর রে  ায নয ভ কাযর্ র এয ননয প্রব বক্র া সকৌর। 

 ূত্র: PIB 

পরযি বযজাবণ $ 678 বভবর ন হ্রা 

 

সকন ংফাি বরযানারভ? 

• বায ী  বযজাবণ ফযারেয (অযবফঅআ) প্রকাব   থয নুমা ী, 2022 াররয 21 স জানু াযী সল ও া প্তার বাযর য 

তফরিবক ভুদ্রায বযজাবণ (তফরিবক ভুদ্রায বযজাবণ) 678 বভবর ন ডরায হ্রা সর  634.287 বফবর ন ডরারয সৌঁরেরে। 

ভূর র ন্টভূ 

• তফরিবক ভুদ্রা িি (FCA) বযরাবিণং প্তার 1.155 বফবর ন ডরায করভ 569.582 বফবর ন ডরারয সনরভ এররে। 

• ডরারযয বযবালা  প্রকা কযা র রে, FCA-স  তফরিবক ভুদ্রায বযজারবণ থাকা আউরযা, াউন্ড এফং আর রনয ভর া -

ভাবকণন আউবনিগুবরয প্রংা ফা ফভূরযা রনয প্রবাফ ন্তবুণি যর রে। 

• এবিরক,  থয নুমা ী, 21 জানু াবয সল ও া প্তার েরর্ণয ভজুি 567 বভবর ন ডরায সফরড 40.337 বফবর ন ডরারয 

িাাঁবডর রে। 

• অন্তজণাব ক ভুদ্রা  বফররয (IMF) ারথ সোর ড্রআং যাআি (SDRs) 68 বভবর ন ডরায করভ 19.152 বফবর ন ডরারয 

সনরভ এররে। 

• IMF -এয কারে বাযর য বযজাবণ বজনও বযরাবিণং প্তার 22 বভবর ন ডরায করভ 5.216 বফবর ন ডরারয সনরভ 

এররে। 
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বাযর য তফরিবক ভুদ্রায বযজারবণয ভরধয যর রে: 

• তফরিবক ভুদ্রায িি 

• সানায ভজুি 

• সোর ড্রআং যাআি  

• অন্তজণাব ক ভুদ্রা  বফররয ারথ বযজাবণ বজন 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ খফয: বফজ্ঞান 

বনরকাফয দ্বীুঞ্জ সথরক অবফষৃ্ক  যজীফী পুররয উবিরিয ন ুন গর্ 

 

সকন ংফাি বরযানারভ? 

• ম্প্রব  বনরকাফয দ্বীুরঞ্জয বনরকাফয সগাষ্ঠী সথরক যজীফী পুররয গারেয একবি ন ুন গর্ অবফষৃ্ক  র রে। 

• ভূর র ন্টভূ 

• সরেরভযান্টা গর্বি উবিি প্রজাব  ণবপরবড া গ্লাব্রা (Blume) ও ারফণয উয ফৃবদ্ধ া ।  

• গর্বি Loranthaceae বযফারযয ন্তগণ , েন্দরনয ফরগণয ান্তারাররয ধীরন একবি সবভ-যাযাাআি এফং এবি 

ফযাকবারফ গুরুত্বূর্ণ। 

• যজীফী পুররয গারেয কারন্ডয উয একবি বযফব ণ  ভূর কািারভা েবডর  থারক এফং সাস্ট গারেয োররয বব রয 

সনােয কযা  ।   

• উবিিবি জীফনফবেরত্রযয িেিগুবরয ভরধয একবির  ক্রান্তী  ফরনয বযবধর  াও া মা , মা অন্দাভান দ্বীুরঞ্জয 

অন্দাভান গ্রু সথরক 160 বকররাবভিায বফসৃ্ত  পাাঁক বির  বফবচ্ছন্ন দ্বীুরঞ্জয বনরকাফয গ্রু বারফ উরেখ কযা  । 

যজীফী উবিি: সম উবিিবি সারস্টয উকারয ফিান না সযরখ নয উবিি (সাস্ট) সথরক  ায ুবষ্টয ভস্ত ফা বকেু ং জণন 

করয এফং বকেু সক্ষরত্র, সারস্টয েযভ ক্ষব  করয। 

ূত্র: The Hindu 
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গুরুত্বূর্ণ খফয: সখরাধুরা 

রেবর ান ওরন 2022 

 

• 2022 াররয রেবর ান ওরন একবি গ্রযান্ড স্ল্যাভ সিবন িুনণারভন্ট মা 2022 াররয 17 সথরক 30 জানু াবয রেবর ায 

সভররফানণ ারকণ নুবষ্ঠ  র বের।  

• এবি বের রেবর ান ওররনয 110 ভ ংিযর্, ওরন এযা স  54  ভ এফং ফেরযয প্রথভ গ্রযান্ড স্ল্যাভ। 

বফজ ীরিয  াবরকা: 

ুরুলরিয একক ভবরারিয একক ুরুলরিয ডাফর ভবরারিয ডাফর বভিড ডাফর 
বফজ ী-  
যাপার র নািার 
(সেন) 
 
যানায-অ- িাবনর 
সভিরবরিব 
(যাব া) 

বফজ ী-  
যাররগ ফাবিণ 
(রেবর া) 
 
যানায-অ- 
ডযাবনর র কবরন্স 
(অরভবযকা) 
 

বফজ ী-  
বনক বকযবগও 
(রেবর া), থানাব 
সকাবকনাবক 
(রেবর া)   
 
যানায-অ- 
ভযাথু এফরডন 
(রেবর া), ভযাি 
াযরর (রেবর া)   
 

বফজ ী-        
Barbora Krejcikova 
(সেক প্রজা ন্ত্র), 
Katerina Siniakova 
(সেক প্রজা ন্ত্র)   
 
যানায-অ-  
অনা ডযাবনবরনা 
(কাজাখস্তান), বফবিজ 
াদ্দাি ভাআ া (ব্রাবজর) 
 

বফজ ী-    
বক্রবস্টনা ম্লারিরনাববে 
(ফ্রান্স), আবান 
সডাবডগ (সক্রার ব া) 
 
যানায-অ-  
জাআবভ সপাযবর 
(রেবর া), সজন 
কুফররয (রেবর া) 

সনাি:  

• যাপার র নািার রেবর ান ওরন ুরুলরিয বেররয পাআনারর িাবনর সভিরবরিবরক যাবজ  করযন এফং সযকডণ 21 

 ভ গ্রযান্ড স্ল্যাভ বরযাা জণন করযরেন। 

• বফরশ্বয এক নম্বয যাররগ ফাবিণ, ভবরারিয একরকয পাআনারর ভাবকণন মুিযারেয ডযাবনর র কবরন্সরক যাবজ  করয  ায 

প্রথভ রেবর ান ওরন বরযাা বজর বেররন। 

ূত্র: Newsonair 
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গুরুত্বূর্ণ খফয: ফআ 

বকযর্ সফিী যবে  " Fearless Governance" বরযানারভয একবি ফআ প্রকাব  র  

 

সকন ংফাি 

• ুিুরেবযয প্রািন সরপরিনযান্ট গবনণয ও অআবএ ডঃ বকযর্ সফিী  াাঁয ে-বরবখ  ফআ 'বপ াযরর গবরনণন্স' প্রকা 

করযরেন। 

ভূর র ন্টভূ 

• এআ ফআবি ুিুরেবযয সরপরিনযান্ট গবনণয বারফ ডঃ সফিীয প্রা  াাঁে ফেরযয োকবযয ফাস্তফ া এফং আবন্ড ান ুবর 

াববণর (অআবএ)  ায 40 ফেরযয বফার ববজ্ঞ ায উয বববত্ত করয ত বয কযা র রে। 

• ব বন িাব ত্বীর ারনয বিক নুীরনগুবর প্রিণন করযবেররন। 


