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Daily Current Affairs: 21st Feb 2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

ভারি এবং ংযুক্ত আরব আতমরাতির মতযে বোপক অর্ণনৈতিক অংলীদাতর চুতক্ত (CEPA) 

 

• (CEPA) ভারি এবং UAE-এর মতযে দদতলর যুবকতদর র্ৈে ৈূেৈিম 10 ক্ষ কমণংস্থাৈ তিতর করতব যা বাতর্র্ে  তলল্প মন্ত্রী পীযূ 
দগাযা র্াতৈতযতেৈ৷ 

• চুতক্তর ক্ষে ভারিতক স্বতৈভণর করতি াাযে করা, এবং দদতলর যুবকতদর চাকতরর ুতযাগ দদতব। 

• এই চুতক্তর মাযেতম উভয দদল আগামী পাাঁচ বেতরর র্ৈে 7.5 ক্ষ দকাতি িাকার বাতর্র্ে করতব 

• ভারি দর্তক রপ্তাতৈ করা 90 লিাংল পতর্ের UAE-দি লূৈে শুল্ক র্াকতব। 

• পর্েগুতর মতযে রতযতে তিতর দপালাক, ুতযর পর্ে, কৃত পর্ে, খাদে প্রতিযাকরর্ পর্ে, পাদুকা, চামডা, িীডা এবং প্রতকৌল ামগ্রী, 
রত্ন এবং গৈা এবং দই মস্ত পর্ে যা শ্রম-তভতিক খাি দর্তক আত ইিোতদ। 

ূত্র এআইআর 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: ভারি 

অোতরামা তমলৈ বা দবগুতৈ তবপ্লব 

     

• দবগুতৈ তবপ্লতবর অংল তততব রামবতৈ CSIR-IIIM-এর অোতরামা তমলতৈর অযীতৈ ‘াতভন্ডার চা’ শুরু তব। 
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• দডাডা এবং রামবতৈ অৈুকূ র্বাযু এবং দভৌগতক অবস্থা তবদেমাৈ, দর্ার যুবকতদর আতযর উত্ বাডাতি রামবতৈ োতভন্ডার চা 
শুরু করা দযতি পাতর। 

• তবজ্ঞাৈ  প্রযুতক্ত মন্ত্রতকর AROMA তমলতৈর অযীতৈ োতভন্ডার চা উদীযমাৈ কৃক এবং কৃত-উতদোক্তাতদর র্ীতবকার উপায 
রবরা করতি এবং স্টািণ-আপ ইতন্ডযা অতভযাৈতক উত্াতি করতি এবং এই অঞ্চত উতদোক্তার মতৈাভাবতক উত্াতি করতি 
াযিা করতব৷ 

• এই তদ্ধান্ত দৈযা তযতে কতিৈ এাকার উন্নযতৈর র্ৈে কারর্ উন্নযৈ অন্তভুণতক্তমূক এবং আঞ্চতকভাতব ভারামেপূর্ণ উন্নযতৈর 
র্ৈে অপতরাযণ। 

 

 

  

রামবৈ ম্পতকণ 

• রামবাৈ  র্মু্ম  কাশ্মীতরর ভারিীয দকন্দ্রলাতি অঞ্চতর একতি দর্া, যা পীর পাঞ্জা দরতঞ্জর দকাত অবতস্থি। 

• এতি দচৈাব উপিেকার তিৈতি দর্ার মতযে একতি, কারর্ এতি 2007 াত পূতবণর দডাডা দর্া দর্তক একতি দর্া তাতব দখাদাই 
করা তযতে। 

• লরতি র্মু্ম  শ্রীৈগতরর মাঝপতর্ দচৈাব উপিেকায দচৈাব ৈদীর যাতর র্ািীয ডক-44 (মূি র্ািীয ডক 1A (ভারি)) র্মু্ম  
শ্রীৈগর দর্তক প্রায 151 তকতাতমিার দূতর অবতস্থি। 

• অোতরামা তমলৈ, "োতভন্ডার বা দবগুতৈ তবপ্লব" ৈাতম পতরতচি। 

• এতি J&K দর্তক শুরু তযতে এবং কৃকতদর র্ীবৈ পতরবিণৈ কতরতে যারা োতভন্ডার চা করতি, াভর্ৈক মুৈাফা করতি এবং 
িাতদর র্ীবৈ উন্নি করতি ক্ষম। 

উতেলে 

• ুগতি তলতল্প প্রচুর চাতদা রতযতে এমৈ অপতরাযণ দিতর র্ৈে ুগিযুক্ত ফতর চাতর প্রচার করা। 

• ভারিীয কৃকতদর এবং ুগি তলল্পতক দমন্থ তমতের আদত তকেু অৈোৈে প্রতযার্ৈীয দি উত্পাদৈ  রপ্তাতৈর দক্ষতত্র তবশ্ববোপী 
দৈিা তি ক্ষম করা। 

• ুগতি উতিতদর মতযে রতযতে োতভন্ডার, ডামাস্ক দগাাপ, মুলক বাা ইিোতদ। 
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ূত্র: তপআইতব 

ক্ষমিা উন্নযৈ তস্কম এর দমযাদ মাচণ 2022 পযণন্ত বাডতব 

• দকন্দ্রীয রকার 2026 াতর 31দল মাচণ পযণন্ত ক্ষমিা উন্নযৈ (CD) প্রকতল্পর যারাবাতকিা অৈুতমাদৈ কতরতে৷ 

• পতরংখোৈ  কমণূতচ বাস্তবাযৈ মন্ত্রৈায 15িম অর্ণ কতমলৈ চতির ময তস্কমতি চাততয যাযার র্ৈে অৈুতমাতদি একতি পতরবেয 
 3 ার্ার 179 দকাতি িাকা 

ক্ষমিা উন্নযৈ প্রকল্প তক? 

• কোপাততি দডতভপতমে তস্কম  মন্ত্রতকর একতি চমাৈ দকন্দ্রীয দক্টর তস্কম যার ামতগ্রক উতেলে  পতরকািাতমাগি, প্রযুতক্তগি 
এবং দইাতর্ র্ৈলতক্ত ংস্থাৈগুততক তবশ্বাতযাগে এবং মতযাপতযাগী অতফতযা পতরংখোতৈর প্রাপেিা ক্ষম করার র্ৈে। 

• এই তস্কমতি মন্ত্রতকর মস্ত পতরংখোৈগি এবং দডিা মোতৈর্তমে কাযণিমতক অন্তভুণক্ত কতর এবং দদতলর রকারী পতরংখোৈ বেবস্থা 
তিতর  রক্ষর্াতবক্ষতর্ গুরুত্বপূর্ণ ভূতমকা পাৈ কতর। 

• মন্ত্রর্ায কিৃণক গৃীি বড মাতপর ৈমুৈা মীক্ষা অর্ণৈীতির গুরুত্বপূর্ণ তদকগুততক কভার কতর এবং রকাতরর ৈীতি প্রর্যতৈর র্ৈে 
দডিা ইৈপুি প্রদাৈ কতর। 

তবজ্ঞাৈ বণত্র পূর্েতি 

• 22 দর্তক 28 দফব্রুযাতর ারা ভারি রু্তড 75তি স্থাতৈ একতযাতগ তবজ্ঞাৈ বণত্র পুর্েতি তলতরাৈাতম একতি প্তাবোপী স্মরর্ভা 
অৈুতিি তে। 

 

 

মূ তবতলষ্ট্ে 

• দপ্রাগ্রামগুত চারতি তর্তমর অযীতৈ দগািীভুক্ত করা তযতে। 

• প্রর্ম তর্ম: 'S&T এর ইতিাতর কাতৈী দর্তক'। 

এই তবভাগতি র্াতি গিতৈ আযুতৈক তবজ্ঞাতৈর প্রতিিািা এবং র্ািীয গুরুতত্বর প্রতিিাতৈর অবদাতৈর িাৈ কতর। এতি 75 র্ৈ তবজ্ঞাৈীর উপর 
75তি চতিত্র এবং 75তি স্থাতৈ তবতলষ্ট্ তবজ্ঞাৈী এবং দিকতৈািোিতদর 75তি বকৃ্তিা প্রদলণতৈর আকাতর করা তব। 

• তিিীয তর্ম, 'মডাৈণ এএন্ডতি'র মাইতস্টাৈ', 



www.byjusexamprep.com 
 

এতি মাতাচৈামূক আতবষ্কার, উিাবৈ বা উিাবৈগুততক াইাইি করতব যা তবশ্ব তবজ্ঞাৈ বা ভারতির উন্নযতৈর গতল্প একতি তচহ্ন তিতর 
কতরতে। 

• িৃিীয তর্ম, 'স্বতদলী পরম্পরাগি উিাবৈ এবং উিাবৈ' 

এতি 75তি উিাবৈ বা প্রযুতক্ত প্রদলণৈ করতব যা ভারিতক স্বযংমূ্পর্ণ কতর িুততে এবং ঐতিেগি জ্ঞাৈ বেবস্থার আযার, দযমৈ দভর্ দর্তক 
ুয তিতর কতর স্বতৈভণরিার ক্ষে অর্ণতৈ াযিা কতরতে। 

• চিুর্ণ তর্ম, 'ভারি পতরবিণৈ করা' 

এতি ভারিীয S&T-এর পরবিণী 25 বেতরর র্ৈে ামতৈর রাস্তার তদতক ৈর্র দদতব৷ এতি ভারতির অভেন্ততর 75 র্ৈ তবতলষ্ট্ তবজ্ঞাৈী এবং 
দিকতৈািোি এবং ভারিীয S&T-এর র্ৈে িাতদর যারর্াগুতর উপর প্রবাীতদর আতাচৈা অন্তভুণক্ত র্াকতব কারর্ এতি ভারতির স্বাযীৈিার 
লিবতণর তদতক অগ্রর তে৷ 

• অৈুিাৈতি কাশ্মীতর, দডাগতর, পাঞ্জাতব, গুর্রাতি, মারাতি, কন্নড, মাাযাাম, িাতম, দিতগু, তডযা, বাংা, অমীযা, দৈপাত, তমতর্ত 
এবং মতর্পুর  তবতভন্ন ভারিীয ভাায অৈুতিি তব এবং এতি 75তি চতিতত্রর প্রদলণৈ অন্তভুণক্ত র্াকতব। . 

• র্ািীয তবজ্ঞাৈ তদব, দৈাতব তবর্যী োর ততভর স্মরতর্ 1987 া দর্তক প্রতি বের 28 দফব্রুযাতর পাতি য। 1930 াত 
রামতৈর রামৈ প্রভাতবর পর্-দেতকং আতবষ্কার। 

ূত্র: তপআইতব 

 

দকাক তভৈ প্লোে, KIOCL 

• শ্রী রাম চন্দ্র প্রাদ, দকাক তভৈ প্লোে কুতেমুখ আযরৈ অর দকাং ততমতিড (KIOCL), পাৈমু্বর মোঙ্গাতাতরর র্ৈে দকন্দ্রীয ইস্পাি 
মন্ত্রী কিৃণক তভতিপ্রস্তর স্থাপৈ কতরতেৈ৷ 

• প্রস্তাতবি প্রকল্পতি ব্লাস্ট ফাতৈণ ইউতৈতি বোকযাডণ ইতেতগ্রলৈ প্রকতল্পর অযীতৈ 2.0 LTPA ৈমৈীয আযরৈ স্পোৈ পাইপ প্লোে এবং 
1.80 LTPA দকাক তভৈ প্লোে স্থাপতৈর র্ৈে। 

• এতি র্ািীয ইস্পাি ৈীতি এবং রকাতরর াতর্ ুংগি। 2030 াতর মতযে ভারতি 300 তমতযৈ িৈ অপতরতলাতযি ইস্পাি 
উত্পাদতৈর ক্ষে তৈযণারর্ কতরতে। 

 

• একতি ব্লাস্ট ফাতৈণ  এক যরতৈর যািব চুতি যা তলল্প যািু, াযারর্ি তপগ আযরৈ, তকন্তু অৈোৈে দযমৈ ীা বা িামা তিতর 
করতি গাতৈার র্ৈে বেবহৃি য। 
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• তবতফারর্ বতি দৈ বাযুতক "দর্ার কতর" বা বাযুমণ্ডীয চাতপর উপতর রবরা করাতক দবাঝায। 

র্ািীয ইস্পাি ৈীতির তবতলষ্ট্ে 

• র্ািীয ইস্পাি ৈীতি ইস্পাি দক্টরতক গতি তদতি রকাতরর দীঘণতমযাদী দৃতষ্ট্ভতঙ্গ যারর্ কতর। 

• ৈীতিতি একতি প্রযুতক্তগিভাতব উন্নি এবং তবশ্ববোপী প্রতিতযাতগিামূক ইস্পাি তলল্প তিতর করার পতরকল্পৈা করা তযতে যা ইস্পাি 
উত্পাদতৈর পালাপাতল অর্ণনৈতিক প্রবৃতদ্ধতি স্বযংমূ্পর্ণিা বাডায। 

• ইস্পাি একতি তৈযতন্ত্রি খাি যায, রকার ইস্পাি খাতির উন্নযতৈর র্ৈে ক্ষম পতরতবল তিতর কতর একতি ুতবযার্ৈক কার্ 
কতর। 

ূত্র: তপআইতব 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: উত্ব 

48িম খারু্রাতা ৈৃিে উত্তবর আতযার্ৈ 

• মযেপ্রতদতল 21দল দফব্রুযাতর 2022 দর্তক 48িম খারু্রাতা ৈৃিে উত্ব শুরু তযতে, প্তাবোপী উত্বতি 26দল দফব্রুযাতর পযণন্ত 
চতব৷ 

• মযেপ্রতদতলর গভৈণর মাঙু্গভাই পোতি খারু্রাতাতি উত্তবর উতিাযৈ কতরৈ। 

• আর্াতদ কা অমৃি মতাত্তবর তর্তম এই উত্তবর আতযার্ৈ করা তে। 

• দদল  তবতশ্বর প্রখোি তলল্পীরা উত্তব পারফমণ করতেৈ, দযমৈ প্রযাি পতণ্ডি তবররু্ মারাতর্র তলেতদর কর্ক পতরতবলৈা ইিোতদ। 

 

 

উত্ব  ম্পতকণ 

• এই উত্ব ভারিীয ধ্রুপদী ৈৃিে তলী দযমৈ কত্থক, ভরর্ৈািেম, তডত, কুতচপুতড, মতর্পুতর এবং কর্াকতর মৃতদ্ধ িুত যতর, 
দযখাতৈ এই দক্ষতত্রর তকেু দরা প্রতিতযাগী পতরতবলৈ কতর। 

• আযুতৈক ভারিীয ৈৃিে ম্প্রতি দযাগ করা তযতে। 
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• ৈৃিেগুত একতি উনু্মক্ত অতডতিাতরযাতম ঞ্চাতি য, াযারর্ি পতিম দগািীর অন্তগণি, ূযণ (ূযণ দদবিা) এবং তবশ্বৈার্ মতিরতক 
উত্গণ করা তচত্রগুপ্ত মতিতরর ামতৈ। 

ূত্র: এআইআর 

 

দমদারম যাত্রা উদযাপৈ 

• বতচতয বড আতদবাী দমা "দমদারম র্ািরা" ঐতিেবাী উত্া এবং উত্াতর াতর্ উদযাতপি য৷ 

• দিতঙ্গাৈার মুুগু দর্ার একতি গ্রাতমর দমদারম গ্রাতমর ৈাতম 4 তদতৈর উত্ব। 

• শ্রী তর্ তকার্ দরতি, দকন্দ্রীয ংসৃ্কতি, পযণিৈ এবং উির-পূবণ অঞ্চতর উন্নযৈ মন্ত্রী (দডাৈার) ামাক্কা-ারাাম্মা দমদারম র্ািারায 
দযাগদাৈ কতরতেতৈ। 

• মন্ত্রী, ঐতিে অৈুাতর, িার র্তৈর মাৈ গুড, যা র্ৈতপ্রযভাতব 'বাঙ্গারাম' (দাৈা) ৈাতম পতরতচি। 

 

উত্ব  ম্পতকণ 

• প্রাচীৈ রীতি অৈুাতর, আতদবাী পুতরাতিরা তচাকাগুট্টা বৈ এবং দমদারম গ্রাতম তবতল পূর্া করি। 

• ভক্তরা উপর্ািীয দদবতদবীতদর উপাৈা কতর রাস্তার চারপাতল র্তডা তযতে এবং দদবীতক গুড তৈতবদতৈর র্ৈে খাত পাতয 
দাঁতিতে। 

• স্বতদল দলণৈ প্রকতল্পর একতি অংল তাতব, পযণিৈ মন্ত্রক মুুগু, াকৈাভারম, দমদাভারম, িাদভাই, দামারাতভ, মািুর এবং দবাগার্া 
র্প্রপািগুতর উপর্ািীয াতকণি তবকাতলর র্ন্য প্রকল্প গ্রর্ কতরতে এবং দমদারতম একতি অতিতর্ ঘর তৈমণার্ কতরতে। 

• ভারি রকার দিঙ্গাৈার উপর্াতি াতকণতির র্ৈে প্রায 80 দকাতি িাকা মঞু্জর কতরতে এবং এর মতযে রতযতে পযণিৈ ুতবযা দকন্দ্র, 
অোতিতর্তযিার, র্ৈাযারতর্র ুতবযার ুতবযা, কতির্, িাাঁবুর আবাৈ, দগতর্ব, বার দবঞ্চ, কতিৈ বর্ণে বেবস্থাপৈা পতরকািাতমা, 
দাার াইি, োতন্ডং তৈমণার্। এবং দমদারতম পাৈীয র্তর দফাযারা। 

• 2011 াতর আদমশুমাতর অৈুাতর, দদতলর উপর্ািীয র্ৈংখো 10.43 দকাতি, যা দমাি র্ৈংখোর 8.6%। িাতদর মতযে 89.97% 
গ্রামীর্ এাকায এবং 10.03% লতর বা কতর। 

• েষ্ট্বে: 705তি উপর্ািীয ম্প্রদায আমাতদর র্ৈংখোর প্রায 10%। 
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স্বতদল দলণৈ তস্কম তক? 

• স্বতদল দলণৈ তস্কম  একতি দকন্দ্রীয দক্টর প্রকল্প যা 2014-15 াত তর্ম-তভতিক পযণিৈ াতকণতির মতিি উন্নযতৈর র্ৈে পযণিৈ  
ংসৃ্কতি মন্ত্রক চাু কতরতে। 

• এতির ক্ষে ভারতি পযণিতৈর ম্ভাবৈাতক উন্নীি করা, তবকাল করা এবং কাতর্ াগাতৈা। 

• স্বতদল দলণৈ প্রকতল্পর অযীতৈ, পযণিৈ মন্ত্রক াতকণতির পতরকািাতমা উন্নযতৈর র্ৈে রার্ে রকার, দকন্দ্রলাতি অঞ্চ প্রলাৈতক 
দকন্দ্রীয আতর্ণক াযিা – CFA প্রদাৈ কতর। 

• স্বে ভারি অতভযাৈ, তস্ক ইতন্ডযা, দমক ইৈ ইতন্ডযা ইিোতদর মতিা অৈোৈে প্রকল্পগুতর াতর্ মিয করার কল্পৈা করা তযতে চাকতর 
ৃতষ্ট্র র্ৈে একতি প্রযাৈ ইতঞ্জৈ, অর্ণনৈতিক বৃতদ্ধর চাতকা লতক্ত, তবতভন্ন দক্টতরর াতর্ মিয গতড দিাার র্ৈে পযণিৈ খািতক 
অবস্থাৈ করার যারর্ার াতর্ পযণিৈতক িার ম্ভাবৈা উপতি করতি ক্ষম করতি। 

ূত্র: তপআইতব 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: গুরুত্বপূর্ণ তদৈ 

আন্তর্ণাতিক মািৃভাা তদব: ২১ দল দফব্রুযাতর 

• ভারতি আর্াতদ কা অমৃি মতাত্তবর অংল তততব, আন্তর্ণাতিক মািৃভাা তদব পাৈ করা য। 

• তদৈতিতক তচতহ্নি করার র্ৈে, ংসৃ্কতি মন্ত্রক ইতিরা গািী ৈোলৈা দোর ফর দে আিণ আইতর্এৈতএ এবং ইউতৈতস্কা তৈউ তদতি 
ক্লাস্টার অতফতর তযাতগিায তফতর্কো এবং ভাচুণযা ফমণোতি একতি দুই তদতৈর অৈুিাতৈর আতযার্ৈ করতে। 

 

মূ তবতলষ্ট্ে 

• বতি ভারিম’ াউন্ডট্র্োক প্রকাল কতরতেৈ MoS ংসৃ্কতি শ্রীমিী। মীৈাক্ষী দতখ। 

• উতিাযৈী ভার্ শ্রী প্রূৈ দর্ালী, প্রখোি দখক, কতব এবং গীতিকার। 

• প্রতফর রতমল ত দগৌর, তডৈ আইতর্এৈতএ-এর দখা 'ভারতির উপর্াতি  আতদবাী ভাা' বইতযর উতিাযৈ। 

• ‘গ্রোতম তবর্যী তরতক দকর্ এবং িবা বাদক তবিম দঘা াইভ কৈািণ। 

তদৈতি ম্পতকণ 
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• প্রচাতরর র্ৈে প্রতি বের 21দল দফব্রুযাতর তবশ্ববোপী আন্তর্ণাতিক মািৃভাা তদব পাৈ করা য 

- ভাাগি এবং াংসৃ্কতিক তবতচত্রে ম্পতকণ তচিৈিা এবং 

- বহুভাাবাদ 

• তদবতি তবতশ্বর মাৈুতর িারা বেবহৃি মস্ত ভাার ংরক্ষর্  ুরক্ষা প্রচাতরর একতি তবসৃ্তি উতদোতগর অংল। 

• আন্তর্ণাতিক মািৃভাা তদব উদযাপতৈর যারর্া প্রর্ম আত বাংাতদল দর্তক। 

• র্াতিংতঘর তলক্ষা, তবজ্ঞাতৈক  াংসৃ্কতিক ংস্থার (UNESCO) াযারর্ তম্মৈ 2000 াত 21দল দফব্রুযাতরতক আন্তর্ণাতিক 
মািৃভাা তদব তততব উদযাপৈ করার তদ্ধান্ত দৈয। 

• প্রতি বের এই তবতল তদৈতি উদযাপতৈর র্ৈে ইউতৈতস্কা একতি অৈৈে তর্ম দবতে দৈয। 

• 2022 এর তর্ম : "বহুভাতক তলক্ষার র্ৈে প্রযুতক্তর বেবার: চোতঞ্জ এবং ুতযাগ", এতি বহুভাতক তলক্ষাতক এতগতয তৈতি এবং 
বার র্ৈে মাৈম্পন্ন তলক্ষাদাৈ  তলক্ষার উন্নযতৈ াযিা করার র্ৈে প্রযুতক্তর ম্ভাবে ভূতমকার উপর দৃতষ্ট্ তৈবদ্ধ কতর। 

ূত্র: তপআইতব 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: পুরস্কার  ম্মাৈৈা 

"ভারতির বতচতয তৈভণরতযাগে পাবতক দক্টর" পুরস্কার 

• দকা ইতন্ডযা ততমতিড (তআইএ) "ভারতির বতচতয তৈভণরতযাগে পাবতক দক্টর" পুরস্কাতর ভূতি তযতে। 

• অোতাততযতিড দচম্বাণ অফ কমাণ অোন্ড ইন্ডাতি, ককািা "এৈাতর্ণ তমি অোন্ড এতিতন্স অোযাডণ ফাংলতৈ পুরস্কারতি প্রদাৈ 
কতর৷ 

• শ্রী প্রহ্লাদ দর্ালী দকন্দ্রীয কযা, খতৈ  ংদ তবযক মন্ত্রী। 

 

তআইএ ম্পতকণ 

• দকা ইতন্ডযা ততমতিড (তআইএ) রাষ্ট্রীয মাতকাৈাযীৈ কযা খতৈর কতপণাতরি 1975 াতর ৈতভম্বতর প্রতিতিি তযতে। 

• CIL  একতি ভারিীয রকাতর মাতকাৈাযীৈ কযা খতৈ  পতরতলাযৈ কতপণাতরলৈ। 
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• দর দপ্তর: ককািা, পতিমবঙ্গ 

• মাতকাৈা: কযা মন্ত্রর্ায, ভারি রকার 

গুরুত্বপূর্ণ ঘিৈা 

• এতি তবতশ্বর একক বৃিম কযা উত্পাদৈকারী এবং 2,59,016 র্ৈব  বৃিম কতপণাতরি তৈতযাগকিণাতদর মতযে একতি (1া 
এতপ্র 2021 অৈুযাযী)। 

• এতি একতি মারত্ন পাবতক দক্টদরর উতদোগ। 

• এতি প্রায 272,000 কমণচারী  ভারতির পঞ্চম বৃিম তৈতযাগকিণা। 

মারত্ন মযণাদা তক? 

• "মারত্ন" মযণাদা এমৈ একতি দকাম্পাতৈতক দদযা য দযতি রুতপর দবতল দরকডণ কতরতে৷ িাৈা 3 বেতরর র্ৈে 5,000 দকাতি তৈি 
মুৈাফা, গড বাতণক িাৈণভার Rs. 3 বেতরর র্ৈে 25,000 দকাতি বা গড বাতণক দৈি মূে Rs. 3 বেতরর র্ৈে 15,000 দকাতি িাকা। 

• এবং ৈবরত্ন স্টোিা  একতি PSU অবলেই ভারিীয স্টক এিতচতঞ্জ িাতকাভুক্ত তি তব। 

ূত্র: তপআইতব 

 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রতিরক্ষা 

ইতন্ডযাৈ দৈভা তিি, িাদল তিি তরতভউ 

• রাষ্ট্রপতি রাম ৈার্ দকাতবি তবলাখাপিৈতম 60 তির দবতল র্াার্ এবং াবতমতরৈ এবং 55তি তবমাৈ মতিি দৈৌ দৈৌ তিি 
পযণাতাচৈা করতবৈ। 

• রাষ্ট্রপতি লস্ত্র বাতৈীর তবণাি কমান্ডার। 

• এতি িাদল তিি তরতভউ এবং এর একতি তবতল িাত্পযণ রতযতে দয এতি ভারতির স্বাযীৈিার 75িম বাতণকী উপতক্ষ ারা দদতল 
আর্াতদ কা অমৃি মতাত্ব তাতব পাতি তে। 

মূ তবতলষ্ট্ে 

• রাষ্ট্রপতি দবল কতযকতি দতকপ্টার এবং তফিড-উইং এযারিাতের িারা দলণৈীয িাই-পাতস্টর প্রদলণতৈ ভারিীয দৈৌবাতৈীর এযার 
আতমণর পযণাতাচৈা করতবৈ। পযণাতাচৈার চূডান্ত পযণাতয, যুদ্ধর্াার্ এবং াবতমতরতৈর একতি দমাবাই কাম দপ্রততডতন্সযা ইযি 
অতিিম করতব। 

• এই প্রদলণৈ ভারিীয দৈৌবাতৈীর বণতল অতযগ্রর্ বণাযুতৈক প্রদলণৈী। 

• দবল তকেু তচিাকণক যািারফ্রে কাযণিম, যার মতযে পাগুতর পোতরড, মুতে অৈুিাৈ এবং উদ্ধার প্রদলণৈ, ক তবমাতৈর 
অোতরাবোতিি এবং অতভর্াি দমতরৈ কমাতন্ডা মাকণ িারা যািার পোরা র্াম্প পতরচাতি তব। 
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মূ ির্ে 

• রাষ্ট্রপতির ইযি  একতি দদলীযভাতব তৈতমণি দৈৌ-অফতলার পোতট্র্া দভত, INS ুতমত্র, যা দপ্রততডতন্সযা কাতমর দৈিৃত্ব দদতব৷ 

• ইযিতিতক িার পাতল অতলাক প্রিীক িারা আাদা করা তব এবং মাস্তুতর উপর রাষ্ট্রপতির মাৈদতণ্ড উডতব৷ 

• একতি আৈুিাতৈক গাডণ অফ অৈার এবং 21 বিুতকর োুতির পতর, রাষ্ট্রপতি দপ্রততডতন্সযা ইযি আইএৈএ ুতমত্রায যাত্রা কতরৈ 
তবলাখাপিৈতমর দৈাঙ্গরঘদর াতরবদ্ধ 44তি র্াাতর্র মযে তদতয। 

ূত্র: এআইআর 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: দখাযুা 

পুরুতদর ICC T20-এ ভারিীয যণা তকং 1 

• 20দল দফব্রুযাতর 2022-এ ককািায তযস্ট ইতন্ডতর্র তবরুতদ্ধ 3-0 ততরর্ র্তযর পর ভারি েয বেতরর মতযে প্রর্মবাতরর মতিা 
পুরুতদর ICC T20 আন্তর্ণাতিক দতর যণা তকংতয এক ৈম্বর দত পতরর্ি তযতে৷ 

• ভারি ইংোন্ডতক োতডতয যা 269 দরতিং পতযে তৈতয লীণস্থাৈ দখ কতর। 

• এতি পূতবণ 2016 াত 12 দফব্রুযারী দর্তক 3 দম পযণন্ত মতন্দ্র তং দযাতৈর দৈিৃতত্ব ফমণোতির উপর রার্ত্ব কতরতে। 

• দরাতি লমণা তিিীয অতযৈাযক তযতেৈ তযতৈ ভারিতক এক ৈম্বর অবস্থাতৈ তৈতয দগতেৈ। 

মুম্বাইতি 2023 IOC অতযতবলতৈর আতযার্ক ভারি 

• ভারি মুম্বাইতি 2023 াতর IOC অতযতবলতৈর আতযার্ক যার অতযকার তর্তিতে। 

• এতি তিিীযবার ভারি আইত অতযতবলতৈর আতযার্ক তব, যা 1983 াত ৈযা তদতিতি কতরতে। 

 

• লীিকাীৈ অততম্পতকর ফাাঁতক চীতৈর দবইতর্ংতয অৈুতিি 139িম IOC অতযতবলতৈ ভারি তবৈা প্রতিিতিিায তর্তিতে। 

• অততম্পক স্বর্ণপদক তবর্যী অতভৈব তবন্দ্রা, IOC দে ৈীিা আম্বাতৈ, IOA ভাপতি ৈতরির বাত্রা এবং িীডা মন্ত্রী অৈুরাগ িাকুর এই 
বেতরর IOC অতযতবলতৈ দাতস্টং অতযকাতরর র্ৈে ভারতির প্রস্তাব দপল কতরতেৈ৷ 

ূত্র: এআইআর 


