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Daily Current Affairs 22nd Feb 2022 

গুরুত্বূণণ খফয: িঅন্তর্ণাততক 

িঅত্তাতয-যাঘা স্থর ীভান্ত 

িঅপগাতনস্তাননয র্নগনণয র্নয বাযত থথনক 10,000 টন গনভয প্রথভ চারানতট িঅত্তাতয-যাঘা স্থর ীভান্ত ক্রতিং তদনয াঠাননা নফ। 

 

 প্রথভ চারানতট িঅনুষ্ঠাতনকবানফ িঅত্তাতয-যাঘায বাযত এফিং াতকস্তাতন কভণকতণা এফিং তফশ্ব খাদয কভণূতচয (WFP) প্রতততনতধনদয 
উতস্থততনত মাত্রা শুরু কনয, মা িঅপগাতনস্তানন গভ তফতযণ কযনফ। 

 বাযত  াতকস্তাননয ক্ষ থথনক কনযক প্তা ধনয িঅনরাচনায য াতকস্তাননয স্থরথ তদনয গভ তযফননয দ্ধতত চূডান্ত 
কযায নয চারানতট াঠাননা নে। 

 বাযত যকায িঅপগাতনস্তাননয িবযন্তনয খাদযয তফতযনণয র্নয 12 থপব্রুযাতয WFPয ানথ একতট ভন াতা স্মাযক 
(MoU) স্বাক্ষয কনযনে। 

 িআযাননয চাফাায ফন্দয তদনয িঅপগাতনস্তানন িঅয গভ াঠাননায তফকল্প খততনয থদখনে বাযতীয ক্ষ। 
Source: AIR, HT 

গুরুত্বূণণ খফয: বাযত 

র্াতীয তডতর্টার তফশ্বতফদযারয 

2022-23 ানরয থকন্দ্রীয ফানর্নটয িআততফাচক প্রবাফ ম্পনকণ প্রধানভন্ত্রী একতট নযতফনানয এিআ ধাযণাতট উনেখ কনযতেনরন।  তততন কর 
থেকনাল্ডাযনদয প্রতত িঅহ্বান র্াতননয ফনরন, দ্রুততভ ভনয তডতর্টার তফশ্বতফদযারযতট মানত কার্ শুরু কনয তা তনতিত কযনত। 

 
Key highlights 

 2022-23  ানরয থকন্দ্রীয ফানর্নটয রক্ষয র র্াতীয তক্ষানীতত (NEP) কামণকযবানফ ফাস্তফাযনন াযতা কযা। 
ফানর্নট তক্ষা খানতয ানথ ম্পতকণত াাঁচতট তফলনযয উয িঅনরাকাত কযা নযনে -  
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i. ভানম্মত তক্ষায াফণর্নীনীকযণ 
ii. দক্ষতা উন্নযন 
iii. নগয তযকল্পনা এফিং নকা 
iv. িঅন্তর্ণাততকীকযণ এফিং AVGC (িযাতননভন তবরু্যযার এনপক্ট থগতভিং কতভক) 

 উন্নত তচতকৎা  প্রমুতিগত তক্ষায ানথ তক্ষাথণীনদয ক্ষভতাযননয র্নয একতট দনক্ষ স্থানীয বালায িননক যানর্য শুরু 
নযনে। 

Note: ভাতৃবালায তক্ষা তক্ষাথণীনদয ভানতক তফকাথয ানথ ম্পতকণত।  
 NEP 2020 দ্ব্যথণীনবানফ থকন্দ্রীয যকায এফিং ভস্ত যার্য যকায উবনযয দ্ব্াযা তক্ষায র্নাধাযনণয তফতননযানগয 

একতট উনেখনমাগয ফৃতদ্ধনক ভথণন কনয এফিং কল্পনা কনয। 
 তক্ষা থক্ষনত্র যকাতয তফতননযাগ ফৃতদ্ধয রনক্ষয থকন্দ্র  যার্যগুতর একনমানগ কার্ কযনফ, মানত দ্রুততভ ভনয তর্তডতয 6 

তািংন থৌঁনে মায। 
 
উচ্চ তক্ষায NEP উচ্চ তক্ষায গুণগত ভান উন্নত কযায তযকল্পনা কনয এফিং রক্ষয ির্ণননয র্নয এনত তফতবন্ন তযকল্পনা যনযনে, মথা,  

• যাষ্ট্রীয উচ্চতয তক্ষাতবমান (RUSA) 
• একানডতভক  গনফলণা নমাতগতায প্রচাথযয র্নয তিভ (SPARC) 
 থলাফার িআতনতনযতটব পয িযাকানডতভক থনটযাকণ (GIAN) 
• গনফলণা, উদ্ভাফন  প্রমুতি (IMPRINT) 
 থটকতনকযার এডুনকন থকাযাতরতট িআমু্প্রবনভন্ট থাগ্রাভ(TEQIP) 
• তরুণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভননয র্নয তক্রয-রাতনণিংনযয নযফ িধযযন  (SWAYAM) 
• র্াতীয তডতর্টার রািআনেতয, কযাম্পা িংনমাগ থপ্রাগ্রাভ 
• উচ্চতয িতবতলষ্কাযতবযন 
• উন্নত বাযত িতবমান 
• াভাতর্ক তফজ্ঞানন প্রবাফারী গনফলণা (IMPRESS) 
 িটর মণা তকিং িপ িআন্সতটতটউন িন িআননবন িযাতচবনভন্ট (ARIIA) 
• নযানার িআনতেতটউনার মণা তকিং থেভযাকণ (NIRF) ফাস্তফাযন।  

Note: উচ্চ  প্রমুতিগত তক্ষায গুণগত ভান উন্নযননয র্নয UGC এফিং AICTE দ্ব্াযা থফ কনযকতট উনদযাগ থনযা নযনে। 
Source: AIR 

 
থানন-তডবা থযররািআন 

• প্রধানভন্ত্রী শ্রী ননযন্দ্র থভাদী ভুম্বািআনযয ফযস্ত যততরয থযর থনটযানকণ থানন  তডবা-য ভনধয নফতনতভণত দুতট িতততযি 
থযরনথয উনদ্ব্াধন কনযনেন (তবতড কনপানযনন্সয ভাধযনভ)। 

• ভাযানষ্ট্রয যার্যার বগৎ তিং থকাতযাতয এফিং ভুখযভন্ত্রী উদ্ধফ ঠাকনয বাচুণযাতর উনদ্ব্াধনী িনুষ্ঠানন উতস্থত তেনরন। 
 
Key Highlights 
•  িতততযি রািআনগুতর িঅনুভাতনক 620 থকাতট টাকা ফযনয তনতভণত নযনে এফিং তনম্নতরতখত উাদানগুতর যনযনে: 

i. 1.4 তকনরাতভটায দীঘণ থযর ফ্লািআবায 
ii. 170 তভটায দীঘণ টাননর 
iii. ততনতট প্রধান থতু 
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iv. 21 তট থোট থতু 
দ্রষ্টফয: প্রধানভন্ত্রী গতত তি ভাতিনভাডার কাননতক্টতবতটয র্নয র্াতীয ভাোয প্ল্যান একতট িঅধুতনক একতফিং তাব্দীয বাযত গনড 
থতারায র্নয প্রনযার্নীয িফকাঠানভা প্রকল্পগুতরয তযকল্পনা থথনক শুরু কনয ফাস্তফাযন মণন্ত ভস্ত প্রতক্রযানক র্তয কযনত 
গুরুত্বূণণ বূতভকা ারন কনয। 
Source: AIR 
 

"কযনফবযাক্স", 12-18 ফেয ফযী তশুনদয র্নয থকাতবড-19 বযাকতন 
 

 
• ড্রাগ কনরারায থর্নানযর িপ িআতিযা (DCGI) 12-18 ফেয ফযী তশুনদয র্নয থকাতবড-19 বযাকতন কযনফবযাক্সনক 

র্রুতয ফযফানযয িনুনভাদন তদনযনে।  
• এতট বাযনতয প্রথভ থদীয প্রমুতিনত তততয তযনপ্টয ফািআতিিং থডানভিআন থপ্রাতটন াফ-িআউতনট থকাতবড-19 বযাকতন।  
• এতট াযদ্রাফাদ-তবতত্তক পাভণাতউতটকার থকাম্পাতন ফানযারতর্কযার িআ তরতভনটড দ্ব্াযা তফকতত নযনে। 
• কনফণবযাক্স বযাকতন একতট িআরাভাকুরায রুনটয ভাধযনভ তযচাতরত য। 
• দুতট থডার্ 28 তদননয ফযফধানন তনধণাতযত য এফিং 2 থথনক 8 তডতগ্র থরতযা তাভাত্রায িংযক্ষণ কযা য। 

Source: AIR 
 
 

ভুতণদাফানদ বালা াতদ ফযকত সৃ্মততনৌধ 
তিভফঙ্গ যকায ভুতণদাফানদয ারানযয ফাফরা গ্রানভ তাাঁয ফাবফনন বালা াতদ ফযকনতয একতট সৃ্মততনৌধ তনভণাণ কযনফ। 
 

 
 
াতদ ফযকত ম্পনকণ 

• 1952 ানর ফািংরানক াতকস্তাননয িনযতভ যাষ্ট্রবালা তননফ স্বীকৃতত থদযায দাতফনত বালা িঅনন্দারনন াতভর ন িঅফদুর 
ফযকত। 

• 21 থ থপব্রুযাযী ঢাকা থভতডনকর কনরর্ থানের প্রাঙ্গনন োত্রযা থম তভতের থফয কনয, থিআ ভয িঅবু্দর ফযকত িঅত ন, 
নয তততন ভাযা মান। 

• তততন ফািংরানদ যকায কতৃণক ভযনণাত্তয একুন দনক বূতলত ন। 
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Source: AIR 
 

থকন্দ্রীয যকায তফনদন বাযতীয তফলয িধযযননয র্নয ফৃতত্ত তনতলদ্ধ কনযনে 
• াভাতর্ক নযাযতফচায  ক্ষভতাযন ভন্ত্রক তক্ষাথণীনদয নযানার বাযতর্ িরাযত (NOS) এয র্নয িঅনফদন কযনত ফাধা 

থদযায র্নয নতুন তননদণতকা র্াতয কনযনে। 
• তক্ষাথণীনদয তফনদন বাযতীয িআততা, িংিৃতত এফিং ঐততয  থফ কনযকতট ভানতফক তফলয িধযযন কযনত ফাধা থদযা 

নযতের। 
• থকান তফলযতট এিআ ধযননয তফবানগয িঅতায িঅনা থমনত ানয থ তফলনয চূডান্ত তদ্ধান্ত এনএ-এয তনফণাচন-কাভ-তিতনিং 

কতভতটয উয তনবণয কযনফ। 
Source: AIR 
 

বাযত  ভাননয তফভান ফাতনীয ভনধয "িআোনণ তের্ - VI" থমৌথ ভডা 

 
 

• 2022 ানরয 21থ থপব্রুযাতয থথনক 25থ থপব্রুযাযী মণন্ত থমাধুনয বাযতীয  ভাতন তফভান ফাতনীয থমৌথ ভডা িনুতষ্ঠত 
নে। 

• ভান উাগযীয িঞ্চনর বাযনতয িনযতভ তিারী প্রততযক্ষা িিংীদায এফিং ভাননয তযনলফাগুতরয ানথ ততনতট ফাতনীযিআ 
তদ্ব্ক্ষীয তফতনভয এফিং িনুীরন যনযনে। 

• ম্পকণনক তিারী কযায র্নয বাযতীয তফভান ফাতনী (IAF) এফিং ভাননয যযযার এযায থপাণ (RAFO) একতট তদ্ব্ক্ষীয থমৌথ 
ভডা শুরু কনযনে। 

• এতট িনুীরননয লষ্ঠ িংিযণ এফিং দুতট তফভান ফাতনীয ভনধয িানযনার ক্ষভতা এফিং িআন্টায িানযতফতরতট ফাডাননায ুথমাগ 
প্রদাননয রনক্ষয তততয কযা নযনে। 

• ভান িঅযফ াগনয বাযতীয থনৌফাতনীনক িানযনার াযতা প্রদান কনয। 
• বাযনতয ডুকভ ফন্দনয প্রনফাতধকায যনযনে, মা বাযত ভাাগযীয িঞ্চনর বাযনতয ক্ষভতা এফিং াভুতদ্রক থকৌরনক 

তিারী কনযনে, তফনল কনয এিআ িঞ্চনর চীননয িঅগ্রাী িগ্রগততয তফরুনদ্ধ। 

 
Source: Indian Express 

 
হুরুন িআতিযা নযরথ তযনাটণ 2021 
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থকন িংফাদ তনযানাথভ? 

• ম্প্রতত, হুরুন তযনাটণ, তফনশ্বয ফৃত্তভ ধনী তাতরকা কম্পািআরায, হুরুন িআতিযা নযরথ তযনাটণ 2021 (তদ্ব্তীয 
িংিযণ) প্রকা কনযনে।  

 
Key Points 

 হুরুন িআতিযা নযরথ তযনাটণ 2021 িনুমাযী, গত ফেনযয তুরনায বাযনত ডরায-থকাতটতত তযফানযয িংখযা 
11% ফৃতদ্ধ থনয 4,58,000 তট তযফানয দাাঁতডনযনে। এিআ তযফাযগুতরয কভনক্ষ 7 থকাতট টাকায থনট ভূরয 
যনযনে। 

 িঅগাভী াাঁচ ফেনয বাযতীয ডরায-তভতরযননযায তযফানযয িংখযা 30% ফৃতদ্ধ থনয 2026 ানরয ভনধয 
6,00,000 তযফানয থৌঁোনফ ফনর িনুভান কযা নে। 

 20,300 তভতরযননয তযফাথযয ানথ, ভুম্বািআ বাযনতয তভতরযননয যার্ধানী, তাযনয তদতে এফিং করকাতা 
মথাক্রনভ 17,400 এফিং 10,500 তভতরযননয তযফানযয ানথ 

 
হুরুন তযনাটণ ম্পনকণ:                           

• হুরুন তযনাটণ একতট থনতৃস্থানীয গনফলণা, তফরাফহুর প্রকানা এফিং িআনবন্ট গ্রু মা 1998 ানর রিনন বাযত, 
চীন, োন্স, মুিযার্য, ভাতকণন মুিযাষ্ট্র, িনেতরযা, র্াান, কানাডা এফিং রুনক্সভফানগণ উতস্থতত তননয প্রতততষ্ঠত 
নযতের।  

• হুরুন তযনাটণ তফশ্বফযাী ধনী তাতরকায ফৃত্তভ কম্পািআরায।  
Source: hurunindia.net 
প্ল্াতেক ফর্ণয ফযফস্থানা (িংনাধন) তফতধভারা, 2022 
 
 

 
 
থকন িংফাদ তনযানানভ? 

• ম্প্রতত, তযনফ, ফন  র্রফাযু তযফতণন ভন্ত্রক নতুন প্ল্াতেক ফর্ণয ফযফস্থানা (িংনাধন) তফতধভারা, 2022 
এয তফজ্ঞতপ্ত থঘালণা কনযনে। 
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• প্ল্াতেক ফর্ণয ফযফস্থানা তফতধভারা, 2016-এয িধীনন প্ল্াতেক যানকতর্িংনযয উয ফতধণত উৎাদকনদয 
দাযফদ্ধতা (EPR) ম্পতকণত তননদণতকা ম্পনকণ িফতত কযা নযনে। 

Key Points 
• 1রা রু্রািআ 2022 থথনক কামণকয যা তচতিত একক ফযফানযয প্ল্াতেনকয িঅিআনটভগুতর তনতলদ্ধ কযায ানথ 

ানথ ফতধণত উৎাদক দাতযনত্বয উয তননদণতকাগুতর, মা কভ িআউতটতরতট এফিং উচ্চ িঅফর্ণনায ম্ভাফনা যনযনে, 
থদন িঅফর্ণনামুি প্ল্াতেক ফনর্ণযয কাযনণ ৃষ্ট দূলণ হ্রা কযায র্নয গুরুত্বূণণ দনক্ষ। 

• তননদণতকাগুতর প্ল্াতেক যানকতর্িং ফনর্ণযয ফৃত্তাকায িথণনীততনক তিারী কযায র্নয একতট কাঠানভা যফযা 
কনয, প্ল্াতেনকয নতুন তফকল্পগুতরয উন্নযননয প্রচায কনয এফিং ফযফানযয দ্ব্াযা থটকিআ প্ল্াতেক যানকতর্িংনযয 
তদনক এতগনয মাযায র্নয িঅয যফতণী দনক্ষ প্রদান কনয।  

প্ল্াতেক ফর্ণয থযানধ থমফ উনদযাগ থনযা নযনে: 
• বাযনতয প্ল্াতেক চুতি 
• স্বে বাযত তভন 
• প্রকল্প replan 
• GoLitter াটণনাযত প্রনর্ক্ট 
• Un-Plastic কানরকতটব 

 
Note:  

• বাযত ফেনয প্রায 3.4 তভতরযন টন প্ল্াতেক ফর্ণয উৎন্ন কনয।  
• িআউনািআনটড নযানার থডনবরানভন্ট (UNDP) এয রক্ষয 2024 ানরয ভনধয বাযনতয 100তট নয প্ল্াতেক ফর্ণয 

ফযফস্থানা প্রায ততনগুণ কযা।  
Source: The Hindu 
 
 

Important News: Books and Authors 
 
িআততাতফদ  ঠাকুনযয র্ীফনীকায উভা দা গুপ্ত যতচত "A History of Sriniketan: Rabindranath 
Tagore's Pioneering Work in Rural Construction" ীলণক একতট ফিআ 
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থকন িংফাদ তনযানানভ? 
• "A History of Sriniketan: Rabindranath Tagore's Pioneering Work in Rural Construction" 

ফিআতট তরনখনেন িআততাতফদ  ঠাকুনযয র্ীফনীকায উভা দা গুপ্ত।  
 
Key Points 

• ফিআতট তননযাগী ফিআনযয 'থায তভািআর' োনয িধীনন প্রকাতত নযনে। 
• এতট 1922 ানর াতন্ততননকতনন তাাঁয তফশ্ববাযতী িঅন্তর্ণাততক তফশ্বতফদযারনযয একতট াখা 'শ্রীতননকতন' প্রততষ্ঠায 

ভাধযনভ গ্রাভীণ ুনগণঠননয র্নয থনানফর তফর্যী যফীন্দ্রনাথ ঠাকুনযয কার্নক ফণণনা কনয। 
তফিঃদ্রিঃ কতফ যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয 1912 ানর রিনন প্রকাতত গীতাঞ্জতর িংকরননয র্নয 1913 ানর াতনতয থনানফর 
ুযিায রাব কনযতেনরন।  
 Source: Indian Express 

 
গুরুত্বূণণ খফয: থখরাধুরা 

বাযতীয গ্রযািভাোয িঅয প্রজ্ঞানন্দ এযাযতথিং ভাোণ তর্নতনেন 

 
•  দাফায, বাযতীয গ্রযািভাোয িঅয প্রজ্ঞানন্দ এযাযতথিং ভাোণ প্রততনমাতগতায িষ্টভ যাউনি তফশ্ব চযাতম্পযন ভযাগনা কারণনননক 
যাতর্ত কনযনে। 
•  প্রজ্ঞানন্দ গতকার 39 তট ভুনব ব্ল্যাক ত কনয তর্নত কারণনননয টানা ততনতট র্নযয থদৌড থাতভনয থদন। 
•  এযাযতথিং ভাোণ, একতট 16-থপ্ল্যায িনরািআন মণা তড দাফা টুনণানভন্ট। 
•  তফশ্বনাথন িঅনন্দ এফিং ত তযকৃনেয য তৃতীয বাযতীয তননফ কারণনননক যাস্ত কযনরন প্রজ্ঞানন্দ। 
Source: AIR 
 


