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দৈনক কারন্ট অ্যারৌযাস : 23 ফৌব্রুযাী  

গুরুত্বোূর্স খ্: আন্তজসানিক 

ইউরে ন্ররাী অ্ঞ্চরক স্বাী নরর্ স্বীকৃনি নৈরযরছ ানযা 
 

 
ফক ং্াৈ নরাার? 

 ম্প্রনি, ানযা ফেনরেন্ট ভ্লানৈন োুনি োূ স্ ইউরের ইউরে ন্ররাী অ্ঞ্চ - ফৈারৎস্ক এ্ং 
ুাস্করক স্বাী অ্ঞ্চ নার্ স্বীকৃনি নৈরযরছ , নৈও ানযা ইউরে আের্ করি োার এ 
আঙ্কায োনিারৈ কাছ ফেরক উরেজা ৈ কা আহ্বা জাারা রযনছ।  

Key Points 
• োুনি িা এই নদ্ধান্তরক একনি ুৈূোী, োক-ফকেসকৃি ৎারর্ েস কররছ, ফখার ্িসা 

ংকরি জয যারিারক ফৈাারাো কা রযরছ এ্ং ানকস ফিৃত্বাী ফজািরক ানযা জয একনি অ্নিরত্ব 
হুনক ্র অ্নৎনি কা রযরছ।  

• োুনির এই ফঘার্া 2015 ার নরস্ক স্বাক্ষনি একনি ানন্ত চুনিরক ফৎরঙ নৈরযরছ, া ৌর ইউরেীয 
কিৃসোক্ষরক ন্ররাী অ্ঞ্চর একনি ন্িৃি স্ব-ার  েিা্ নৈরি র্, া রস্কা জয একনি ্ড় কূিননিক 
অ্ৎুযত্থা নচনিি করছ। 

• ে্া অ্ঞ্চ, ইউরের ফৈারৎস্ক এ্ং ুাস্ক ওব্লাস্ট নরয গনিি, াচস 2014 া ফেরক খ রস্কা 
(ানযা) নেনযা উোদ্বীো আের্ কর এ্ং ংুি কর, ংঘারি ফকন্দ্রন্নু্দরি রযরছ । 

নস্ক I: ইউরে এ্ং ানযা নেসি ন্নিন্নিা্াৈীা 2014 ার ফরেম্বর ফ্ারুর াজাীরি 12 ৈৌা 
ুদ্ধন্নি চুনিরি ম্মি য। উৎয োরক্ষ ঙ্ঘর ারে ারে চুনিনি দ্রুি ফৎরঙ ায। 
নস্ক II: ানযা, ইউরে, ইউরারো নাোো ও রানগিা ংস্থা (OSCE) এ্ং ানযাোন্থী ৈুনি ন্নিন্নিা্াৈী 
অ্ঞ্চর ফিাা ফৌব্রুযাী 2015 ার একনি 13-ৈৌা চুনি স্বাক্ষ কর। 
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Source: The Hindu 
ৎািীয নক্ষােসীরৈ ানযকৎার্ ইউরে িযাগ করি ্া রযরছ 

 

 
 নকরযরৎ অ্্নস্থি ৎািীয ৈূিা্া ৎািীয নক্ষােসীরৈ িারৈ নাোো স্বারেস ানযকৎার্ ইউরে িযাগ কা োাস 

নৈরযরছ। 
 ন্ৈযা োননস্থনিরি ৈূিা্া ন্শ্বন্ৈযাযগুন ফেরক অ্াই ক্লার আুষ্ঠানক ননিিকরর্ জয অ্রোক্ষা করন।  
 িাৎক্ষনর্ক অ্গ্রানকা নার্ নে-এরস্কররক উদৃ্ধি কর একনি োারস, ৎািীয ৈূিা্া উরেখ কররছ ফ এনি ৎািীয 

নক্ষােসীরৈ জয নক্ষা েনেযারক জি কা জয ংনিষ্ট কিৃসোরক্ষ ারে জনড়ি আরছ। 
Source: AIR 
 

Important News: India 

নেআইনজ-ির আইনোএ অ্নৌারৈ ফকন্দ্রীয ফেোুরির জয এোযাররন্ট নয ারা  

 
 নেোািসরন্ট অ্ৌ োারসার অ্যান্ড ফেনং (DoPT) 10 ই ফৌব্রুযাী, 2022 িানরখ একনি আরৈ জান কর ফ নেআইনজ-

োসারয ফকরন্দ্র আা আইনোএ অ্নৌারৈ আ ফকন্দ্রীয কার ারে ফই োসারয িানকাৎুি কা েরযাজ র্ া। 
 নিৎা নরযাগ কননি ফকন্দ্রীয স্বাষ্ট্র িরক েিা্ অ্ুরাৈ কররছ ারি নেআইনজ ির িাৎক্ষনর্ক ৎার্ োযারর 

ফৈওযা রযরছ এ্ং ন্ৈযা আইনোএ-এ ফযাৈকাী ীনিরি ংনিষ্ট নসানি ংরাীগুন ম্পাৈ কররছ। 



www.byjusexamprep.com 
 

 এনি ফকাও আইএএ, আইনোএ ্া আইএৌওএ অ্নৌারক ারজয ম্মনি ছাড়াই ফকন্দ্রীয ফেোুরির োকা অ্ুনি 
ফৈয, ফকন্দ্রীয কা নেআইনজ-ির আইনোএ অ্নৌারৈ নরৈস নৈরি োার া াজযগুন কারছ নিক াও রি োার। 

আরগ নয অ্ুাযী, ূযি 14 ্ছর অ্নৎজ্ঞিাম্পন্ন ফকাও নেআইনজ োৈসাৈা আইনোএ অ্নৌারক িখই ফকরন্দ্র 
নুি কা ফরি োার, খ ফকন্দ্রীয স্বাষ্ট্রনচর্ ফিৃত্বাী োুন এস্টানব্লরন্ট ফ্ােস িারৈ ফকরন্দ্র নেআইনজ নার্ 
িানকাৎুি কর। ফ্ােস কসকিসারৈ কসজী্ এ্ং নৎনজযান্স ফকরেস নৎনেরি োযারনি ফ্রছ ফয। 

 
Source: The Indian Express 
 

জমু্ম ও কাশ্মী নেননরি কনর ফযাৈ এক ্ছর রয নদ্বিীয্ার জয ্াড়া ফকন্দ্রীয কা 
 আই ও ন্চা িরক িরৌ জাারা রযরছ, 2020 ার 6 াচস জান কা ন্জ্ঞনি ংরা কর ফযাৈ ৈুই া 

্ানড়রযরছ ফকন্দ্র।  
 োযারর ফযাৈ ফ র্ 2022 ার 6 ফ। 
 জমু্ম ও কাশ্মীর াজননিক েনেযা শুরু কা জয নেননরি েনেযানি অ্িযন্ত গুরুত্বোূর্স।  

 
Background 

 2020 ার, োিী রন্দ্র ফাৈী ্রনছর ফ ফকন্দ্রানি অ্ঞ্চর নেননরি েনেযা ফ ওযা োর জমু্ম ও 
কাশ্মীর ন স্াচ অ্ুনষ্ঠি র্। 

 6 াচস, 2020 িানরখ, কা ুনে ফকারিস অ্্োি ন্চাোনি ঞ্জা েকা ফৈাইরয ফিৃরত্ব নেননফি 
কন গি করনছ, া এক ্ছর রয নেননরি ফ কর্। 

 জমু্ম ও কাশ্মী োুগসি ন্ অ্ুাযী, জমু্ম ও কাশ্মীর ন্াৎা আর ংখযা 107 ফেরক ফ্রড় 114 র্, া 
জমু্ম অ্ঞ্চরক উোকৃি কর্ ্র আা কা রি। 

 োযারনি গি ্ছ এক ্ছর জয ্নসি কা ফযনছ। 
নেননরি কন (Delimitation Commission) নক? 

• নেননরি কন ্া ৎারি ীাা কন  নেননরি কন আইর ন্ার অ্ীর ৎাি কা 
কিৃসক েনিনষ্ঠি একনি কন।  

• কনর ো কাজ  াম্প্রনিক জগর্া নৎনেরি ন্নৎন্ন ন্াৎা ও ফাকৎা ফকরন্দ্র ীাা োুন স্যা 
কা। 

Source: The Indian Express 
 

'sRide' নরয িকস ক RBI 
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 নজাৎস ্যাঙ্ক অ্ৌ ইনন্ডযা াগনকরৈ িকস কররছ ফ েরযাজীয অ্ুনি ছাড়াই 'sRide' ার একনি কা-োুনং 
অ্যানিরক চাারা রি।  

 এই র অ্যাো ্য্া কর এ ফাকরৈ িকস কর নৈরয, RBI াগনকরৈ িারৈ অ্েস ফযা কা আরগ RBI 
এ ওরয্াইি ফেরক অ্ুরানৈি ফোরন্ট নরস্ট ্াকাীরৈ িানকা াচাই কা আহ্বা জানরযরছ। 

 গুগাাঁও-নৎনেক sRide ফিক োইরৎি ননরিে ফোরন্ট অ্যান্ড ফরিরন্ট নরস্ট অ্যাক্ট, 2007 এ ন্াগুন অ্ীর 
েরযাজীয অ্ুরাৈ া ফোরয একনি আা-্ন্ধ ওযারি োনচাা করছ।   

 SRide ফিক োইরৎি ননরিে এ ারে ম্পনকসি ফ ফকাও ্যনি িারৈ নজস্ব ঝুাঁনকরি এনি কর্। 
ফোরন্ট অ্যান্ড ফরিরন্ট নরস্ট অ্যাক্ট, 2007 এ্ং ফ্ােস ৌ ফগুর অ্যান্ে ুোানৎ অ্ৌ ফোরন্ট অ্যান্ড 
ফরিরন্ট নরস্ট ফগুর, 2008 এ্ং ফোরন্ট অ্যান্ড ফরিরন্ট নরস্ট ফগুর,2008  12 ই আগস্ট 2008 
ফেরক কাসক রযরছ। 
ফৌাররন্স জয: https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=12043 
Source: AIR 

 
ুম্বইরয ইরকনেক ফৎনরক ফ চাু  

 ্ৃনু্মম্বই নউননোযা করোসার কাী কসকিসা, ই-ফান্ননি ন্রজ্ঞ এ্ং দ্ৈুযনিক া্া নরে েনিননরৈ 
একনিি কা জয িা দ্ৈুযনিক া্া (EV) ফ চাু কর্। 

 োুৎা োনর্ ৈৌির অ্ীর াখা র্ EV ফ। 
 আনৈিয িাকর, নন ুম্বাই িন অ্নৎৎা্ক িীও, নিন নযানর ফগস্ট াউ ফেরক ফনি চাু করনছর। 
 ুম্বাই ফরোোনি এাকায দ্ৈুযনিক গানড় েচার জয, দ্ৈুযনিক গানড় চানজসংরয জয অ্্কািারা নসারর্ 

ীনিনসাকরৈ াযিা কা র্। 
 েরয জয জ ঋর্ ুন্া েৈা, ই-ফৎনরক ্যািান এ্ং োা্নক োন্সরোারিস জয অ্িযাুনক েুনি ্াি্াযর 

রক্ষয এই োৈরক্ষো ফওযা রযরছ।   
BMC গি ্ছ ৈাৈ র িা েে দ্ৈুযনিক া্া ফস্ট চাু কররছ এ্ং আগাী ্ছগুনরি র 1,000 ইনৎ 
চানজসং ফস্ট স্থাোর ক্ষয নরযরছ।  
আনৈিয িাকর আও ফঘার্া কররছ ফ 2028 ার রয র ফ্স্ট ্া ্নি ইনৎ ্ার রূোান্তনি র্। 
Source: AIR 

 
আগিায ক্ষনিোূর্ূক ্ায অ্নৎা 

 নিোুা আগিা স্মািস ননি ন োনর্গি ক্ষনি োূরর্ জয একনি ক্ষনিোূর্ূক ্ায অ্নৎা শুরু কররছ। 
 এীয উন্নয েকরে অ্েসাযর চা স্মািস ফাে েকরে জয োি্যস্ক গাছ নষ্কার কারর্ োনর্গি ক্ষনি রযরছ। 
 এই ক্ষনি োুনরয নরি নিোুা ্ ন্ৎারগ েুনিগি নরৈসায নকছু োূর্স্যস্ক গাছ জীন্ি অ্্স্থায স্থাান্তনি কররছ। 
 এীয উন্নয ্যাংরক অ্েসাযর োনচানি েকরে আওিায একনি নষ্কানি গারছ জয ৈনি গাছ াগারা উরৈযাগ ফওযা 

রযরছ। 
 এই োৈরক্ষোনি রক স্মার্ি কা জয জাার দ্বাা র ন্ৈযা ্ুজ আ্রর্ ক্ষনি া কা রক্ষয 

নরযরছ। 

https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=12043
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Note: ৌরস্ট ারৎস অ্ৌ ইনন্ডযা 2019-এ নরোািস অ্ুাযী, নিোুায ্াঞ্চ আইএএৌআ 2017-ফি েকানি োূ স্্িসী ূযাযর 
িুায 0.41 ্গস নকরানিা হ্রা ফোরযরছ। 
Source: AIR 

কা োাাঁচ ্ছর জয যাা ন-কা-ফনি স্কানো (NMMSS) চানরয াওযা অ্ুরাৈ 
নৈরযরছ 

 
ফক ং্াৈ নরাার? 

• কা 15 ি অ্েস কন চরে উো ফকন্দ্রীয ফক্টর জািীয অ্েস-কা-ফা ্ৃনে (NMMSS) োাাঁচ ্ছর 
জয অ্েসাৎ 2021-22 ফেরক 2025-26 া োসন্ত 1827.00 ফকানি িাকা আনেসক ্যরয ারে ফাগযিা াৈরে 
াায োন্িস কর, ফ ্ানসক আরয ঊর্ধ্সীা 1.5 ক্ষ িাকা ফেরক ্ানড়রয 3.5 ক্ষ িাকা কা এ্ং 
এই েকরে অ্ীর োুস্ীকরর্ াৈে ংরা কা, এ অ্ুরাৈ নৈরযরছ।Key Points 

নস্ক ম্পরকস: 
 এই েকরে উরেয  অ্েসননিকৎার্ ৈু স্ ফেনর্ ফা্ী নক্ষােসীরৈ ্ৃনে েৈা কা, ারি অ্ষ্ট 

ফেনর্রি িারৈ োড়া ফছরড় ফৈওযা ফা কা ায এ্ং াযনক োসারয িারৈ োড়ারাা চানরয ফরি 
উৎানি কা ায। 

 েনি ্ছ ্ ফেনর্ ন স্ানচি নক্ষােসীরৈ 12,000 িাকা (েনি ার 1000 িাকা) এ এক ক্ষ িু ্ৃনে 
েৈা কা য এ্ং এই েকরে অ্ীর াজয কা, কাী াাযোি ও স্থাীয ংস্থা সু্কগুনরি 
অ্যযর জয ৈ ফেরক দ্বাৈ ফেনর্রি িারৈ াা্ানকিা / োুস্ীকর্ কা য।  

 নেন্নি ফাে অ্ুর্ কর োা্নক ৌাইযানন্সযা যারজরন্ট নরস্ট (PFMS) এ াযর ইরক্ট্রনক 
োন্সৌার াযর নক্ষােসীরৈ ্যাংক অ্যাকাউরন্ট ান ্ৃনে ন্ির্ কা য। 

 এনি একনি চা েকে এ্ং 2008-09 ার এই েকে চাু ওযা ো ফেরক 2020-21 া োসন্ত 
22.06  ক্ষ ্ৃনে ঞু্জ কা রযরছ, া রয 1783.03 ফকানি িাকা ্যয রযরছ। 
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Source: PIB 

গুরুত্বোূর্স খ্: োুস্কা ও ম্মাা 
 

ৈাৈাার্ ৌারক আন্তজসানিক চনিি উৎ্ োুস্কা 2022 
 
 

 
• ৈাৈাার্ ৌারক আন্তজসানিক চনিি উৎ্ োুষ্কা 2022 ুম্বাইরি অ্ুনষ্ঠি ।  

 
ো ন্জযীরৈ িানকা: 

• ্ছর ফা চনিি - োুষ্পা: ৈয াইজ 
• ফেষ্ঠ চনিি - ফা 
• ফা অ্নৎরিা - র্্ী নং 
• ফা অ্নৎরিী - কৃনি যা 
• ফা োনচাক - ফক ফঘা 
• চনিি নরে অ্াায অ্্ৈা – আা োারখ 
• ফা আন্তজসানিক নৌচা নৌল্ম –অ্যাাৈা াউন্ড 
• ফা ওরয্ ননজ - কযানন্ড 
• ওরয্ ননরজ ফা অ্নৎরিা - রাজ ্াজরোনয 
• ওরয্ ননরজ ফা অ্নৎরিী - ন্া িযান্ড 

 
ৈাৈাার্ ৌারক আন্তজসানিক চনিি উৎ্ োুষ্কা ম্পরকস: 

• চনিি উৎ্নি ৈাৈাার্ ৌারক- উরেখরাগয অ্্ৈারক স্মর্ কর।  
• ুনন্ডাজ ফগান্ন্দ ৌারক, নন ৈাৈাার্ ৌারক ার োননচি, নিন একজ ৎািীয েরাজক-োনচাক-

নচিািযকা নছর, নন "ৎািীয চনিরি নোিা" ার োননচি নছর।  
• িা েে চনিি, াজা নিন্দ্র, 1913 ার ুনিোি েে ৎািীয চনিি নছ এ্ং এখ এনি ৎারি 

েে োূর্সনৈঘসয চনিি নার্ োননচি। 
 
Source: Indian Express 
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অ্যাোক ীা গুিা িরুর্ গনর্িন্ৈরৈ জয াাুজ োুস্কা 2021ফোরযরছ 
 

 
 
ফক ং্াৈ নরাার? 

• িরুর্ গনর্িন্ৈরৈ জয াাুজ োুষ্কা 22 ফ ফৌব্রুযাী 2022-এ একনি ৎাচুসযা অ্ুষ্ঠার ককািা 
ইনন্ডযা স্টযানিনস্টকযা ইন্সনিনিউরি গনর্িন্ৈ অ্যাোক ীা গুিরক েৈা কা য।  

• নিন অ্যানৌ ্ীজগানর্নিক জযাননি এ্ং ন্নয ্ীজগনর্রি িা অ্াায কারজ জয 2021 ার জয 
োুষ্কা ফোরযরছ। 

Key Points 
িরুর্ গনর্িন্ৈরৈ জয াাুজ োুষ্কা ম্পরকস: 

• ICTP (ইন্টাযাা ফন্টা ৌ নেওননিকযা নৌনজক্স) এ্ং ইন্টাযাা যােরনিকযা ইউনযর 
(IMU) রানগিায ৎাি কার ন্জ্ঞা ও েুনি ন্ৎাগ (DST) দ্বাা োনচানি একনি উন্নযী 
ফৈর একজ গর্করক েনি ্ছ এই োুস্কা েৈা কা য। 

• এনি 45 ্ছর ক ্যী িরুর্ গনর্িন্ৈরৈ ফৈওযা য াা একনি উন্নযী ফৈর অ্াায গর্র্া 
োনচাা কররছ।  

• এনি শ্রীন্া াাুজর সৃ্মনিরি ফৈওযা য, নন ন্শুদ্ধ গনর্রি একজ েনিৎা্া ্যনিত্ব। 
Source: PIB 

 
 

 


