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Daily Current Affairs: 17:02:2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: ববশ্ব 

াা জ্বর 

 

কেন খবরর 

• ম্প্রবি, যুক্তরারযে াা জ্বরর অক্রান্ত বিনযরনর মরযে এেযন মারা কেরেন। 

গুরুত্বপূর্ণ বিে 

াা জ্বর ম্পরেণ: 

• াা জ্বর-ৃবিোরী ভাআরাবি পবিম অবিোয়পাওয়াযায় এবং 1969 ার াা, নাআরযবরয়া, করাে বনয়ন্ত্রর্ ও িূর্ কেন্দ্র 
(CDC) কনারি প্রথম অববষৃ্কি য়। 

• জ্বর আঁিুর দ্বারা েডায় এবং প্রাথবমে ভারব বরয়রা বওন, াআরববরয়া, বেবন এবং নাআরযবরয়া  পবিম অবিোর 
কিলগুবরি পাওয়া যায়। 

• এেযন বেবক্ত ংক্রাবমি রি পারর যবি িারা ংক্রাবমি আঁিুররর প্রস্রাব বা ম দ্বারা িূবি খাবাররর েৃস্থাীর ামগ্রীর 
ংস্পরলণ অর। 

• ক্ষর্গুব াযারর্ি এক্সরপাযাররর 1-3 প্তা পরর প্রিবলণি য়। াো ক্ষর্গুবর মরযে ররয়রে ামানে জ্বর, ক্লাবন্ত, 
িুবণিা এবং মাথাবেথা এবং অরও গুরুির ক্ষর্গুবর মরযে ররয়রে রক্তপাি, শ্বা বনরি ুববযা, ববম, মুরখর ফুর 
যাওয়া, বুরে, বপরে এবং কপরি বেথা এবং লে। 

ূত্র: আবিয়ান এক্সরপ্র 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: ভারি 

রোর বনউ আবিয়াবিাররব কপ্রাগ্রাম নুরমািন েরররে, 2022-27 FYs এর যনে বয়স্ক বলক্ষার এেবি নিুন 
প্রেল্প 

 



www.byjusexamprep.com   
 

 

কেন খবরর 

• রোর 2022-2027 ময়োরর যনে" বনউ আবিয়াবিাররব কপ্রাগ্রাম" নারম এেবি নিুন বস্কম নুরমািন েরররে, 
প্রাপ্তবয়স্ক বলক্ষার মস্ত বিেগুবরে যািীয় বলক্ষা নীবি 2020 এবং বারযি ক ার্া 2021-22 এর ারথ ামঞ্জে েরার 
যনে৷ 

• বয়স্ক বলক্ষা এখন কিরল ‘বার যনে বলক্ষা’। 

গুরুত্বপূর্ণ বিে 

• বস্করমর উরেলে  শুযুমাত্র কমৌবে াক্ষরিা এবং ংখোজ্ঞান প্রিান েরা নয় বরং 21 লিরের এেযন নােবররের যনে 
প্ররয়াযনীয় নোনে উপািানগুব কযমন মারাচনামূে যীবন িক্ষিা প্রিান েরা; বৃবিমূে িক্ষিা উন্নয়ন; মূ বলক্ষা; 
এবং বোি বলক্ষা। 

• এআ বস্কমবি কিরলর মস্ত রাযে / কেন্দ্রলাবি ঞ্চর 15 বের বা িার কববল বয়রর বলবক্ষিরির েভার েররব৷ 
• 2022-27 থণবেররর যনে বভবিেি াক্ষরিা এবং ংখোর ক্ষে  নোলনা আনফররমবিক্স কন্টার, NCERT এবং 

NIOS-এর রযাবেিায় "নাআন বিবচং, াবনণং োি োররমন্ট বরেম (OTLAS)" বেবার েরর প্রবি বের 5 (পাঁচ) 
কোবি বলক্ষাথণী @ 1.00 কোবি। 

• "বনউ আবিয়াবিাররব কপ্রাগ্রাম"-এর অনুমাবনে কমাি বেয়  1037.90 কোবি িাো যার মরযে 2022-27 FYs এর যনে 
যথাক্ররম 700 কোবি রুবপরেন্দ্রীয় ংল এবং 337.90 কোবি রুবপ রারযের কলয়ার ন্তভুণক্ত ররয়রে। 

• বয়স্ক বলক্ষা এখন কিরল ‘বার যনে বলক্ষা’। 
• এেবি প্রেবিলী পিরক্ষপ বারব, এবিও বদ্ধান্ত কনওয়ারয়রে কয এখন কথরে "েরর যনে বলক্ষা" পবরভাাবি 

"প্রাপ্তবয়স্ক বলক্ষা" পবরভাা না ওয়ার োররর্ মন্ত্রর্ায় েিৃণে "প্রাপ্তবয়স্ক বলক্ষা" এর যায়োয় বেবার েরা রব। 15 
বের এবং িার কববল বয়রর মস্ত বলবক্ষিরিরযথাযথভারব ন্তভুণক্ত েরা। 

• 2011 ারর অিমশুমাবর নুারর, 15 বের এবং িার কববল বয়ী কোষ্ঠীরি কিরলর বলবক্ষিরির বনরঙু্কল ংখো  
25.76 কোবি (পুরু 9.08 কোবি, মবা 16.68 কোবি)। 

• 2009-10 কথরে 2017-18 া পযণন্ত বাস্তবাবয়ি াক্ষর ভারি েমণূবচর যীরন াক্ষর বারব প্রিেবয়ি বেবক্তরির 7.64 
কোবির গ্রেবির ববরবচনায়, এবি নুমান েরা রয়রে কয বিণমারন প্রায় 18.12 কোবি প্রাপ্তবয়স্ক ভাররি এখনও 
বলবক্ষি। 

ূত্র: বপঅআবব 

বিএনবি-এর থণননবিে ক্ষমিায়রনর পবরেল্পনা (SEED) 

 

কেন খবরর 
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• কেন্দ্রীয় ামাবযে নোয়ববচার ও ক্ষমিায়ন মন্ত্রী, িঃবীররন্দ্র েুমার বি-কনাবিফাআি, যাযাবর এবং অযা যাযাবর ম্প্রিারয়র 
েোরর্র যনে DNTs (SEED) এর থণননবিে ক্ষমিায়রনর প্রেল্প চাু েরররেন। 

গুরুত্বপূর্ণ বিে 

বি-কনাবিফাআি, যাযাবর এবং অযা যাযাবর ম্প্রিায় ম্পরেণ: 

• ববজ্ঞাবপি, যাযাবর এবং অযা-যাযাবর উপযাবি  বরচরয় বরবি, প্রাবন্তে এবং থণননবিে ও ামাবযেভারব 
ববঞ্চি ম্প্রিায়। 

• িারির বযোংলআ প্রযরের পর প্রযে যরর বনঃস্ব যীবনযাপন েররে এবং এখনও বনবিি এবং ন্ধোরাচ্ছন্ন 
ভববেরির ারথ িা চাবরয় যারচ্ছ। 

• ববজ্ঞাবপি, যাযাবর এবং অযা-যাযাবর উপযাবিরা কোরনা না কোরনাভারব উন্নয়নমূে োোরমার মরনারযাে এডায় এবং 
এআভারব িফবব যাবি এবং িফবব উপযাবির মরিা মথণন কথরে ববঞ্চি য়। 

• িিনুারর, এআ ম্প্রিায়গুবর মোগুব কিখার যনে প্রথম NDA রোররর ময় 2003 ারর রটাবরর প্রথম েবমলন 
েেন েরা রয়বে। 

• করনরে েবমলন 2008 ার প্রবিবষ্ঠি রয়বে। 
• 2015 ার বি-কনাবিফাআি, যাযাবর এবং অযা যাযাবর উপযাবিরির যনে বভেুরাম বযআিারির ভাপবিরত্ব যািীয় 

েবমলন েবেি রয়বে। 
• এআ েবমলরনর ুপাবররলর বভবিরি, ভারি রোর 2019 ার DNTs, SNTs এবং NTs (DWBDNCs) এর যনে উন্নয়ন 

ও েোর্ কবািণ েেন েরর। 

ূত্র: বপঅআবব 

নিুন এবং পুননণবীেরর্রযােে লবক্ত মন্ত্রে "নিুন ীমান্ত: পুননণবীেরর্রযােে লবক্তর উপর এেবি কপ্রাগ্রাম" 
অরয়াযন েরর 

 

কেন খবরর 

• অযাবিো মৃি মরাৎব উিযাপরনর যনে নিুন ও পুননণবীেরর্রযােে লবক্ত মন্ত্ররের (MNRE) কপ্রাগ্রাম "নিুন ীমান্ত: 
পুননণবীেরর্রযােে লবক্তর উপর এেবি কপ্রাগ্রাম" নিুন বিবির ববজ্ঞান ভবরন "লবক্ত পবরবিণরন ভাররির কনিৃত্ব" উরদ্বাযনী 
নুষ্ঠারনর মাযেরম শুরু রয়রে৷ 

গুরুত্বপূর্ণ বিে 

• নিুন ও পুননণবীেরর্রযােে লবক্ত এবং রাায়বনে ও ার প্রবিমন্ত্রী ভেবন্তখুবা পূর্ণাঙ্গ ভার্ কিন। 
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• শ্রী খুবা ভাররির লবক্ত পবরবিণরনর প্রবিশ্রুবি এবং যণন ম্পরেণ েথা বররেন; ট্রানবযলরনর নােবরে-কেবন্দ্রে প্রেৃবি 
এবং ভারি রোররর লবক্ত েমপোটগুব 2021-এর লবক্ত ংক্রান্ত উচ্চ স্তররর ংারপর যনে যাবিংর  যমা 
কিওয়ারয়রে। 

• েি 7 বেরর, ভারি িার 395,000 কমোওয়াি এর আনেরলন ক্ষমিা বাবডরয়রে কযখারন অমারির রবণাচ্চ চাবিা 
200,000 কমোওয়াি। 

• ভাররি এখন এেবি মবিি যািীয় বগ্রি ররয়রে৷ 
• উচ্চ িক্ষিার কৌর মবিউগুবর যনে PLI প্রেরল্পর যীরন, থণ মন্ত্রে বিবরক্ত 19,500 কোবি িাো নুিান কিরব৷ 
• 2024 ারর মরযে েৃব খারি কৌর পাম্প দ্বারা বিরয পাম্পপ্রবিস্থাবপি রব৷ 

লবক্ত েমপোট ম্পরেণ: 

• এনাবযণ েমপোট  েরমণর কস্বচ্ছারবী প্রবিশ্রুবি, বনবিণি ক্ষে এবং িাআমাআন  SDG7 যণরনর গ্রেবি চানা েরার 
যনে, বার যনে পবরষ্কার, াশ্রয়ী লবক্তর যনে পিরক্ষপরে ত্বরাবিি েররি। 

• এনাবযণ েমপোট যমা কিওয়া মস্ত প্রাবঙ্গে কেেরাল্ডাররির যনে উেুক্ত যার মরযে িে রাষ্ট্র এবং -রাষ্ট্রীয় বভরনিা, 
কযমন কোম্পাবন, অঞ্চবে/স্থানীয় রোর, এনবযও এবং নোনে। 

ূত্র: বপঅআবব 

PM কমাবি TERI-এর ববশ্ব কিেআ উন্নয়ন লীণ রেরন উরদ্বাযনী ভার্ বিরয়রেন 

 

কেন খবরর 

• প্রযানমন্ত্রী, নররন্দ্র কমাবি 16 কফব্রুয়ারী, 2022-এ িে এনাবযণ োি বররারণ আনবেবিউরির (TERI) ওয়াল্ডণারিআরনব 
কিরভপরমন্ট াবমরি উরদ্বাযনী ভার্ বিরয়রেন। 

গুরুত্বপূর্ণ বিে 

• ওয়াল্ডণারিআরনব কিরভপরমন্ট াবমি  TERI-এর বাবণে ফ্ল্োেবলপ আরভন্ট। 
• এআ বেররর লীণ রেরনর বথম  'এেবি বস্থবিস্থাপে গ্ররর বিরে: এেবি কিেআ এবং নোয়ঙ্গি ভববেি বনবিি 

েরা'৷ 
• লীণ রেরন যবাযু় পবরবিণন, কিেআ উৎপািন, লবক্তর রূপান্তর, কলাবা েমন্স এবং ম্পি বনরাপিা  ববসৃ্তি ববয় 

বনরয় অরাচনা েরা রব। 
• প্রযানমন্ত্রী উরিখ েরররেন কয 1972 ারর েেরাম রেরনর পর কথরে েি 50 বেরর রনে েথা বা রেও খুব 

েমআ েরা রয়রে। 
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ম্পবেণি ভাররির উরিোে: 

• উজ্জ্বা কযাযনা 
• বপএম-েুুম প্রেল্প 
• LED বাল্ব ববিরর্ প্রেল্প 
• যািীয় াআররারযন বমলন 
• ''এে ূযণ, এে পৃবথবী, এে বগ্রি'' 

দ্রিবে: ববরশ্বর ভূবম এাোর 2.4% , ভারি ববরশ্বর প্রায় 8% প্রযাবির যনে িায়ী। 

ূত্র: বপঅআবব 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: থণনীবি 

PhonePe-এর ারথ NITI Aayog বফনরিে ওরপন োোথন চাু েরররে 

 

কেন খবরর 

• Fintech ওরপন মারর এেবি ংল বারব, PhonePe-এর ারথ কযৌথভারব NITI Aayog বফনরিেরস্পরর যনে 
বরচরয় ৃযনলী মাযানগুব বনরয় ভাবনা এবং ামরন অার যনে প্রথমবারররমরিা ওরপন-িু- 
োোথনআরভরন্টরঅরয়াযন েররব৷ 

গুরুত্বপূর্ণ বিে 

• োোথন মগ্র ভারি কথরে উদ্ভাবে, বিবযিা বনমণািা এবং ববোলোরীরিরবচন্তাভাবনা, যারর্া এবং কোি েরার ুরযাে 
প্রিান েররব। 

• োোথরন ংলগ্রর্োরীরির লবক্তর বভবি বারব োোউন্টোবগ্ররেিরররমরিারিমওয়ােণ  PhonePe পারর মরিা 
কযরোন ওরপন-কিিা API বেবার েররি রব। 

• আরভরন্টর যনে বনবন্ধন েরার কল িাবরখ 23 কফব্রুয়ারী, 2022 এবং চূডান্ত এবি যমা কিওয়ার কল িাবরখ  25 
কফব্রুয়ারী, 2022৷ 

• োোথরনর ববযয়ীরির 28 কফব্রুয়ারী, 2022-এ ক ার্া েরা রব। 

ূত্র: বপঅআবব 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রাযে 
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পাববে িণার: স্বাযীনিা করায েরার যনে এেবি াংববযাবনে ববযান 

 

কেন খবর 

• ের্ণািে াআরোিণ বলক্ষা প্রবিষ্ঠারন োত্ররির বযাব পরার উপর রাযে রোররর বনরযাজ্ঞারাংববযাবনেিার ববরুরদ্ধ এেবি 
চোরঞ্জ শুনাবন েররে৷ 

• ববচারেরা 'পাববে িণার' ঙ্ঘন েরর এআ োররর্ রাষ্ট্র বনরযাজ্ঞা কে নোযেিা বিরি পারর বেনা িা বনরয় এেবি যুবক্ত 
শুরনরেন। 

পাববে িণার ম্পরেণ: 

যনলৃঙ্খা বিনবি বভবির মরযে এেবি যার বভবিরি রাষ্ট্র যরমণর স্বাযীনিারে ীবমি েররি পারর। বাে-স্বাযীনিা এবং নোনে 
কমৌবে বযোর ীবমি েরার নেিম বভবি  পাববে িণার। 

• ংববযারনর 25 নুরচ্ছি ে বেবক্তর স্বাযীনিা ও ববরবরের বযোর এবং যনলৃঙ্খা, ননবিেিা এবং স্বাস্থে 
ারপরক্ষস্বাযীনভারব যমণ পান, নুলীন এবং প্রচার েরার বযোররর বনিয়িা কিয়। 

• যনলৃঙ্খা াযারর্ি যনাযাররর্র লাবন্ত ও বনরাপিার ারথ মান। 
• ংববযারনর প্তম িফবরর িাবো 2 নুারর, যনলৃঙ্খার বিেগুবর উপর অআন প্রর্য়রনর ক্ষমিা রাযেগুবর উপর 

বনভণর েরর৷ 

এিা বেভারব বযাব বনবরদ্ধর ারথ ম্পবেণি? 

• ের্ণািে বলক্ষা অআন, 1983-এর যীরন যাবর েরা রোরী অরিল নুারর, "এেিা" এবং "খণ্ডিা"  বলক্ষা 
প্রবিষ্ঠারন োত্ররির কিস্কাফণ পররি না কিওয়ার এেবি োরর্  "পাববে িণার"৷ 

রাষ্ট্র বেভারব াডা বিরয়রে? 

• ের্ণািরের োিরভারেি কযনারর যুবক্ত বিরয়রেন কয রোরী অরিরল "পাববে িণার" এর কোন উরিখ কনআ এবং 
অরবিনোরীরা অরিলবি পডা নুবারি এেবি ত্রুবি রি পারর। অরিলবি েন্নডভাায় "বণযবনো ুবেবস্থা" লব্দ বেবার 
েরর। 

ূত্র: আবিয়ান এক্সরপ্র 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: বনরয়াে 

নিুন CBSE কচয়ারপাণন বারব িাবয়ত্ব বনরচ্ছন ববনীি কযালী৷ 
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কেন খবর 

• বলক্ষা মন্ত্ররের বিবরক্ত বচব ববনীি কযালীরে কিা কবািণ ফ করেিাবর এিুরেলন (CBSE) কচয়ারপাররনর িাবয়ত্ব 
কিওয়ারয়রে৷ 

গুরুত্বপূর্ণ বিে 

• কযালীরবনরয়াে িার পূবণূবর মরনায অহুযারে েৃব ও েৃে েোর্ ববভারে বফার ন কস্পলাবিউবি (OSD) বারব 
বনযুক্ত েরার পরর অর৷ 

• বিণমারন, বিবন নোলনা কিবেং এরযবন্স (NTA) এর মাপবরচাে এবং উচ্চ বলক্ষার নোনে লীণস্থানগুবর মরযে 
আনবেবিউি ফ এবমরনন্স (IoE), এবং উচ্চ বলক্ষা িবব ংস্থা (HEFA) কিখারলানা েররন। 

• কযালী, এেযন 1992-বোরচর অআএএ বফার এর অরেও CBSE কচয়ারপাণন বারব োয েররবেরন। 

ূত্র: এআচবি 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: বেবক্তত্ব 

ঙ্গীি রচবয়িা এবং োয়ে বাবি াবডী মারা কেরেন 

 

• বেংবিবন্ত ববউি ঙ্গীি ুরোর এবং োয়েবাবিাবডী 69 বের বয়র মারা কেরেন। 
• বাবিাবডী, যার অ নাম বে রারেল, বিবন 1970-80 এর িলরের কলরর বিরে চরি চরি, বিরস্কািোন্সার এবং 

লারাববরমরিা কবল েরয়েবি চবচ্চরত্র যনবপ্রয় োন পবররবলরনর যনে পবরবচি বেরন। 

ূত্র: বনউযএয়ার 

ের্ণািরের মন ভায়া েবব নারিাযাচন্নাবভরাোনাবভ মারা কেরেন 

 

• মনভায়া েবব বা বমরনর েবব নারম পবরবচি, নারিাযাচন্নাবভরাোনাবভ 93 বের বয়র মারা কেরেন। 
• কেন্দ্রীয় াবিে এোরিবম 1982 ার যীবনধ্ববন েববিার ংেরনর যনে িারে এোরিবম পুরস্কারর োবনি েরররে। 
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• বিবন াবম্প েন্নড ববশ্বববিোরয়র ের্ণািে াবিে অোরিবম পুরস্কার, ের্ণািে রারযোৎব পুরস্কার, পাম্পা পুরস্কার এবং 
নারিাযা োন ূচে বি.বি দ্বারাও োবনি রয়রেন। 

ূত্র: িে বনু্দ 


