
www.byjusexamprep.com   
 

Daily Current Affairs: 17:02:2022 
 

গুরুত্বূর্ণ খফয: বফশ্ব 

'বাযতে জাদুঘয ুনবনণভণার্' বফলত়ে প্রথভফাতযয ভতো গ্লাফার াবভট 

 

গ্েন খফতয 

• উত্তয-ূফণ অঞ্চতরয ংসৃ্কবে, মণটন এফং উন্ন়েতনয গ্েন্দ্রী়ে ভন্ত্রী, বজ বেলার্ গ্যবি া়েদ্রাফাতদ 'বাযতে 

জাদুঘয ুনবনণভণার্' বফলত়ে এই ধযতনয প্রথভ, এেবট 2-বদতনয গ্লাফার াবভট উতবাধন েতযন। 

• বাযে, অতেবর়ো, ফ্রান্স, ইোবর, বঙ্গাুয, ংমুক্ত আযফ আবভযাে, মুক্তযাজয এফং ভাবেণন মুক্তযাতেয ভতো 

গ্দতয অংগ্রর্োযীযা 15-16 গ্পব্রু়োবয 2022-এ োমণে অনুবিে তে মা়ো ীলণ তেরতন 

অংগ্রর্ েযতছ। 
• াবভতটয উতবাধনী অনুিাতন গ্মাগ বদত়েবছতরন এফং ফক্তফয যাতখন ইন্টাযনযানার োউবন্সর অপ 

বভউবজ়োতভয গ্প্রবতডন্ট আরফাতেণা গাযবরবিবন। 

গুরুত্বূর্ণ বদে 

• গ্লাফার াবভট তফণাত্তভ অনুীরন এফং গ্েৌর বনত়ে আতরাচনা েযায জনয বাযে এফং াযা বফশ্ব গ্থতে 
মাদুঘয উন্ন়েন এফং বযচারনায গ্েতে গ্নেৃস্থানী়ে আতরাবেে ফযবক্ত, গ্ডাতভন বফতলজ্ঞ এফং অনুীরন 
োযীতদয এেবেে েতয৷ 

বফিঃদ্রিঃ: 

• আজ বাযতেয 1000 এয গ্ফব জাদুঘযগুবর শুধুভাে াংসৃ্কবেে ঐবেয প্রদণন এফং ংযের্ ন়ে, 

ববফলযে প্রজন্মতে ববেে েযায জনয া়েে। 
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• বাযে যোয আভাতদয স্বাধীনো ংগ্রাতভ োতদয অফদানতে স্বীেৃবে গ্দ়োয জনয উজােী়ে স্বাধীনো 

ংগ্রাভীতদয উয 10বট জাদুঘয তেবয েযতছ এফং বফতল জাদুঘয গ্মভন গ্টক্সটাইর এফং োরুবল্প 

জাদুঘয, প্রবেযো জাদুঘয এফং গ্যরত়ে জাদুঘয গুবরতে ভথণন েতয চতরতছ৷ 

• 2014 ার গ্থতে ংসৃ্কবে ভন্ত্রর্ার়ে াযা গ্দত 110বট জাদুঘযতে অথণা়েন েতযতছ এফং তফজ্ঞাবনে 

গ্ভজাজতে উন্নীে েযায জনয, 18বট বফজ্ঞান জাদুঘয তেবয েযা তে। 

• এবট ছাডা, বাযেী়ে প্রত্নোবিে জবয মা ভন্ত্রতেয অধীতন োজ েতয াযা গ্দত 52বট মাদুঘয চারা়ে। 

ূে: বআইবফ 

গুরুত্বূর্ণ খফয: বাযে 

AB PM-JAY ফাস্তফা়েতনয জনয গ্ডটাতফ ভৃদ্ধেযতর্য রতেয বফববন্ন প্রেতল্পয অধীতন ুবফধাতবাগী 

গ্ডটাতফতয াতথ এেীেযর্ 

 

গ্েন খফতয 

• জােী়ে স্বাস্থয েেৃণে (NHA), আ়ুেষ্মান বাযে প্রধান ভন্ত্রী – জন আতযাগয গ্মাজনা (AB PM-JAY) 

ফাস্তফা়েতনয জনয ফাধযোভূরে। 

গুরুত্বূর্ণ বদে 

• AB PM-JAY টাো মণন্ত স্বাতস্থযয বনশ্চ়েো প্রদান েতয৷ ববেী়ে মণাত়েয এফং েৃেী়েমণাত়েয মত্ন-

ম্পবেণে াাোতর ববেণয জনয ফাবলণে প্রবে বযফায বছু 5 রে। 

• AB PM-JAY-এয অধীতন 10.74 গ্োবট ুবফধাতবাগী বযফাযগুবরতে 2011 াতরয আথণ-াভাবজে-

অথণননবেে ফর্ণ শুভাবয (SECC) গ্থতে মথাক্রতভ গ্রাভীর্ এফং য এরাো়ে 6বট ফঞ্চনা এফং 11বট 
গ্াগে ভানদতেয বববত্ততে বচবিে েযা ত়েতছ৷ 
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• NHA বফববন্ন ভন্ত্রতেয াতথ তমাবগো েতযতছ েরযার্ভূরে প্রেল্প ফাস্তফা়েতনয বফববন্ন বদেতে 

বক্তারী েযতে মায ভতধয অনযানয বফলত়েয াতথ ুবফধাতবাগী তচেনো প্রচায, ুবফধাতবাগী গ্ডটাতফ 

SECC 2011) ভৃদ্ধেযর্ ইেযাবদ। 

• SECC 2011-এয অবধোং AB PM-JAY ুবফধাতবাগীযা জােী়ে খাদয বনযাত্তা গ্াটণার (NFSA) 

এয অধীতন ুবফধা া়োয জনয গ্মাগয৷ 

জােী়ে স্বাস্থয েেৃণে (NHA) ম্পতেণ: 

• NHAবাযতেয ফ্ল্যাগব জনস্বাস্থয ফীভা/আশ্বা প্রেল্প আ়ুেষ্মান বাযে প্রধান ভন্ত্রী জন আতযাগয গ্মাজনা 

(AB-PMJAY) ফাস্তফা়েতনয জনয দা়েী৷ 

• জােী়ে মণাত়ে PM-JAYফাস্তফা়েতনয জনয NHA গঠন েযা ত়েতছ। 

• যাজযগুবরতে, SHAs ফা যাজয স্বাস্থয ংস্থাগুবর এেবট ভাজ/ট্রাতেয আোতয এই প্রেল্পবট ফাস্তফা়েতনয 

জনয মূ্পর্ণ োমণেযী স্বা়েত্তাতনয াতথ স্থান েযা ত়েতছ মাতে নন-SECCুবফধাতবাগীতদয েবাতযজ 

ফাডাতনা মা়ে। 

• এবট গ্াাইবট গ্যবজতেন অযাক্ট, 1860 এয অধীতন এেবট স্বা়েত্তাবে ত্তা বাতফ গবঠে ত়েতছ। 

ূে: বআইবফ 

গ্েন্দ্র অবযতাবধে াভ অত়ের (CPO) এয জনয েৃবল-গ্ েবভত়েতছ 

 

গ্েন খফতয 

• বাযে যোয কু্রড াভঅত়ের (CPO) এয জনয েৃবল-গ্ 7.5% গ্থতে েবভত়ে 5% েতযতছ৷ 

গুরুত্বূর্ণ বদে 

• এবগ্র-গ্ েভাতনায য, বব এফং বযপাইি াভঅত়েতরয ভতধয আভদাবন েতযয ফযফধান গ্ফতডতছ 
8.25%। 
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• গ্বাজয গ্েতরয দাভ যীো েযায জনয যোয েেৃণে গৃীে আতযেবট অবগ্রভ ফযফস্থা র কু্রডাভঅত়ের, 
অতাবধে ়োবফন গ্ের এফং অবযতাবধে ূমণভুখী গ্েতরয উয ূনয োং আভদাবন শুতরৃয ফেণভান 
গ্ভৌবরে ায 30গ্ গ্তেম্বয, 2022 মণন্ত ফাডাতনা৷ 

• উতযাক্ত দতেগুবর যোয েেৃণে গৃীে ূফণফেণী ফযফস্থাতে ফৃবদ্ধ েযতফ গ্মভন। 3যা গ্পব্রু়োযী, 2022 
োবযতখয েে ীভা আতদ মায ভাধযতভ যোয প্রত়োজনী়ে র্য আইন, 1955 এয অধীতন 30 জুন, 
2022 মণন্ত ভত়েয জনয গ্বাজয গ্ের এফং তেরফীতজয েে ীভা বযভার্ বনবদণষ্ট েতযবছর৷ 

দ্রষ্টফয: আগে, 2021 াতর, যোয গ্বাজয গ্েতর স্ববনবণযোয জনয জােী়ে গ্বাজয গ্ের বভন-অত়েরাভ 
(NMEO-OP) প্রেল্প গ্ঘালর্া েতযতছ। 

এবগ্রত ম্পতেণ: 

• গ্ র এে ধযতনয বফতল-উতেয েয মা গ্ভৌবরে েতযয াতযয উতয এফং উতয আতযা েযা 
়ে। 

• েৃবল অফোঠাতভা  উন্ন়েনত (AIDC) র এেবট েয মা যোয েৃবল তর্যয ফাবর্বজযে উৎাদতনয 
উয আতযা েতয। 

ূে: বআইবফ 

বাযে-অতেবর়ো অন্তফণেণী ফাবর্জয চুবক্ত এফং FTA 

 

গ্েন খফতয 

• বাযে এফং অতেবর়ো গ্ঘালর্া েতযতছ গ্ম োযা 2022 াতরয ভাচণ ভাত এেবট অন্তফণেণী ফাবর্জয চুবক্ত 
এফং োয 12-18 ভা তয এেবট ফযাে অথণননবেে তমাবগো চুবক্ত (CECA) েযতে প্রস্তুে৷ 

গুরুত্বূর্ণ বদে 
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• এেবট বফসৃ্তে এপবটএ (ভুক্ত ফাবর্জয চুবক্ত) ভাপ্ত ়োয আতগ এেবট অন্তফণেণী ফা প্রাথবভে পর 
ফাবর্জয চুবক্ত দুবট গ্দ ফা গ্ট্রবডং ব্লতেয ভতধয বনবদণষ্ট তর্যয ফাবর্তজয শুরৃ উদাযীেযর্ েযতে ফযফহৃে 
়ে। 

• দুই গ্দতয ভতধয ববাবেে ফাবর্জয FY21-এ প্রা়ে $12.5 বফবর়েন বছর এফং ইবেভতধযই FY22-এয প্রথভ 
10 ভাত $17.7 বফবর়েন ছাবডত়ে গ্গতছ। 

• বাযে  অতেবর়ো দুই গ্দতয ভতধয মণটন ফৃবদ্ধয জনয এেবট ভতঝাো স্মাযে স্বােয েতযতছ। 

বাযে এফং অতেবর়োয ভতধয ফাবর্জয ম্পেণতে েীবাতফ গ্ো়োডপ্রবাবফে েতযতছ? 

• বাযে এফং অতেবর়ো উব়েই ভাবেণন মুক্তযাে এফং জাাতনয াতথ গ্ো়োড (চেুণেী়ে বনযাত্তা 
ংরা) এয দয। 

• অতেবর়ো উতেখ েতযতছ গ্ম এবট ইবেভতধযই ভাবেণন মুক্তযাে এফং জাান উবত়েয াতথই এপবটএ 
যত়েতছ এফং চাযবট গ্দই বাযতেয াতথ এেবট চুবক্ত গ্ঘালর্া েযায তয গ্ো়োতডয গ্দগুবরয ভতধয 
অথণননবেে তমাবগোয জনয এেবট োঠাতভা তেবয শুরু েযতে াতয৷ 

বাযে ফেণভাতন অনয গ্োন ভুক্ত ফাবর্জয চুবক্ত বনত়ে আতরাচনা েযতছ? 

• বাযে ফেণভাতন অতেবর়ো ছাডা ংমুক্ত আযফ আবভযাে, মুক্তযাজয, োনাডা, ইইউ এফং ইজযাত়েতরয 
াতথ এপবটএবনত়ে আতরাচনায প্রবক্র়োধীন যত়েতছ। 

• বাযে 2022 াতরয প্রথভাতধণ UAE এফং UK-এয াতথ এেবট প্রাথবভে পর োটায চুবক্ত ম্পন্ন 
েযতে চাইতছ। 

দ্রষ্টফয: এয আতগ, বাযে, জাান এফং অতেবর়ো আনুিাবনে বাতফ াপ্লাই গ্চইন গ্যবজবরত়েন্স ইবনবত়েবটব 
(SCRI) চারু েতযতছ। 

ূে: ইবি়োন এক্সতপ্র 

বনযাত্তা হুভবেয োযতর্ 54 বট চীনা অযা বনবলদ্ধ েতযতছ যোয 

 

গ্েন খফতয 
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• বাযে যোয 54বট চীনা অযাবপ্লতেতনয উয বনতলধাজ্ঞা জাবয েযতে প্রস্তুে মা বাযতেয বনযাত্তায জনয 
হুভবেস্বরূ৷ 

গুরুত্বূর্ণ বদে 

• গ্েন্দ্রী়ে ইতরেট্রবনক্স এফং েথয প্রমুবক্ত ভন্ত্রে ফতরতছ গ্ম এবট আইবট আইতনয ধাযা 69(A) এ বযেবল্পে 
জরুযী বফধাতনয অধীতন 54বট অযাব্লে েযায জনয স্বযাে ভন্ত্রতেয (MHA) োছ গ্থতে এেবট অনুতযাধ গ্ত়েতছ৷ 

• গ্েন্দ্র 29 জুন, 2020-এ 59বট অযাব্লে েতযবছর, োযতয 10 অগাে, 2020-এ 47 বট 
ম্পবেণে/গ্লাবনংঅযাতয উয বনতলধাজ্ঞা জাবয েতযবছর। োযতয ঐ এেই ফছয, 11 গ্তেম্বয, 2020-এ 118 
বট অযা এফং 19 নতবম্বয আয 43বট অযা ব্লে েযা ত়েবছর। 

ূে: এইচবট 

গুরুত্বূর্ণ খফয: অথণনীবে 

বাযতেয জনয যাতটরাইট-বববত্তে ইন্টাযতনট গ্ঘালর্া েযতে বযরাত়েন্সবজSES-এয াতথ অংীদায ত়েতছ 

 

গ্েন খফতয  

• Reliance Jio এেবট নেুন উতদযাগ - Jio Space Technology Limited গঠতনয জনয SES, এেবট 
Luxembourg-বববত্তে যাতটরাইট ভাধান প্রদানোযীয াতথ অংীদাবযত্ব েতযতছ৷ 

• গ্মৌথ উতদযাতগয রেয যাতটরাইট প্রমুবক্ত ফযফায েতয বাযতে যফেণী প্রজতন্ময ভাতমাগয এফং াশ্র়েী 
ভূতরযয ব্রডফযাি বযতলফাগুবর যফযা েযা। 

গুরুত্বূর্ণ বদে 

• Jio এফং SES ইেুযইবট অংত 51 োং এফং 49 োংতয ভাবরে তফ৷ 
• প্রমুবক্তবট ভাবি-অযবফট গ্ে গ্নট়োেণ ফযফায েযতফ – অথণাৎ, বজতেনাবয (GEO) এফং বভবড়োভ 

আথণ অযবফট (MEO) যাতটরাইট নেেুতেয ংবভশ্রর্ মা গ্োম্পাবনগুবরতে ভাবি-বগগাবফটবরঙ্ক এফং 
েভো যফযা েযতে েভ। 

• Jio-এয দাবফ অনুাতয ইন্টাযতনতটয গবে 100 Gbps মণন্ত গ্মতে াতয৷ 
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ূে: ইবি়োন এক্সতপ্র 

ডাফয বাযতে প্রথভ বাযেী়ে 'প্লাবেে ফজণয বনযতে' FMCG গ্োম্পাবন ত়ে তঠ 

 

গ্েন খফতয 

• বাযতেয ফৃত্তভ বফজ্ঞান-বববত্তে আ়ুেতফণদ প্রধান ডাফয ইবি়ো বরবভতটড এখন বাযতে এেবট 100% 
'প্লাবেে ফজণয বনযতে গ্োম্পাবন' ত়ে উতঠতছ, মা 2021-22 আবথণে ফছতয ভগ্র বাযে গ্থতে প্রা়ে 
27,000 MT গ্াে-গ্বাক্তা প্লাবেে ফজণয ংগ্র, প্রবক্র়োেযর্ এফং ুনফণযফায েতযতছ৷ 

গুরুত্বূর্ণ বদে 

• এয াতথ, ডাফয এই রযািভােণ অজণনোযী প্রথভ বাযেী়েতবাগযর্য গ্োম্পাবন ত়ে উতঠতছ। 
• প্লাবেে ফজণয ফযফস্থানা (PWM) বফবধ 2016, 2018 (ংতাবধে) এয অং বাতফ ডাফতযয প্লাবেে 

ফজণয ফযফস্থানা উতদযাগবট 2017-18 াতর চারু েযা ত়েবছর। 
• Dabur নতবম্বয 2018 গ্থতে গ্েন্দ্রী়ে দূলর্ বন়েন্ত্রর্ গ্ফাডণ (CPCB) এফং াযা গ্দত ভস্ত যাজয দূলর্ 

বন়েন্ত্রর্ গ্ফাতডণয াতথ এেবট বনফবিেব্রযাি-ভাবরে৷ 

দ্রষ্টফয: ডাফয ইবি়ো বরবভতটড বাযতেয চেুথণ ফৃত্তভFMCG গ্োম্পাবন। 

ূে: ইবট 

গুরুত্বূর্ণ খফয: যাজয 

বশ্চভফতঙ্গয যাজযার জগদীধনখয বফধানবা অবধতফন স্থবগে েতযতছন৷ 

 

গ্েন খফতয 
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• ম্প্রবে, বশ্চভফতঙ্গয যাজযার জগদী ধনখয ংবফধাতনয 174 অনুতেতদয অধীতন োাঁয োতছ অবণে 
েভো প্রত়োগ েযায তয যাজয বফধানবা স্থবগে েতযতছন৷ 

গুরুত্বূর্ণ বদে 

স্থবগেেযর্ ম্পতেণ: প্রতযাতগন র ংদ ফা বফধানবায এেবট অবধতফন গ্বতঙ গ্দ়ো ছাডাই। 

ধাযা 174: অনুতেদবট যাজযারতে বফধানবা েরফ, স্থবগে এফং গ্বতঙ গ্দ়োয েভো প্রদান েতয। 163 
অনুতেতদ উবেবখে তেণয বববত্ততে গবনণয ো েযতে াতযন। 

ধাযা 163: যাজযারতে ভুখযভন্ত্রী এফং ভন্ত্রী বযলতদয যাভতণয বববত্ততে োজ েযতে তফ। 

ূে: ইবি়োন এক্সতপ্র 

গুরুত্বূর্ণ খফয: বনত়োগ 

প্রাক্তন েুবেণ এ়োযরাইতন্সয গ্চ়োযভযান ইরোয আইব এ়োয ইবি়োয বই এফং এভবড তফন 

 

গ্েন খফতয 

• প্রাক্তন েুবেণ এ়োযরাইতন্সয গ্চ়োযভযান ইরোয আইবতে এ়োয ইবি়োয বই এফং এভবড বাতফ 
বনমুক্ত েযা ত়েতছ৷ 

গুরুত্বূর্ণ বদে 

• এ়োয ইবি়োয গ্ফাডণ বা়ে ভূর অযাত়েন্টতভন্ট চূডান্ত েযা ত়েবছর, গ্মখাতন টাটা তন্সয গ্চ়োযভযান এন. 
চন্দ্রতখযন এেজন বফতল আভবন্ত্রে বছতরন। 

• আইব 1রা এবপ্রর, 2022 এয ভতধয োয দাব়েত্ব গ্রর্ েযতফ৷ 

বফিঃদ্রিঃ: 

• এেবট প্রবেতমাবগোভূরে বফবডং প্রবক্র়োয তয, যোয গে ফছতযয 8 অতক্টাফয এ়োযইবি়োতে টাটা 
গ্রুতয গ্াবডং গ্োম্পাবনয এেবট তমাগী প্রবেিান Talace প্রাইতবট বরবভতটতডয োতছ 18,000 গ্োবট 
টাো়ে বফবক্র েতযবছর৷ 
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• এ়োয ইবি়ো 1932 াতর টাটা গ্রু বাযা শুরু ত়েবছর। মাইতাে, গ্দবট স্বাধীনো া়োয য, এবট 
1953 াতর জােী়েেযর্ েযা ত়েবছর। 

ূে: TOI 


