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Daily Current Affairs: 07:02:2022 
গুরুত্বূর্ণ খফয: বাযত 

শ্রী যাভানুজাচামণকে স্মযর্ েকয 216 পুট উচ্চতায 'স্ট্যাচু অপ ইেুযযালরলট' জালতয উকেক উৎর্ণ েযকরন 

প্রধানভন্ত্রী মভাদী 

 

মেন ংফাদ লকযানাকভ? 

• াযদ্রাফাকদ 'স্ট্যাচু অপ ইেুযযালরলট' জালতয উকেক উৎর্ণ েযকরন প্রধানভন্ত্রী নকযন্দ্র মভাদী।  

ভূর কযন্টভূ 

• 216 পুট উচ্চতায এই ভূলতণলট 11 তাব্দীয বলি ন্ত শ্রী যাভানুজাচামণকে স্মযর্ েকয, লমলন লফশ্বা, ফর্ণ ও ধভণ  

জীফনমাত্রায ভস্ত লদেগুলরকত ভতায ধাযর্াপ্রচায েকযলিকরন।  

• ভূলতণলট 'ঞ্চকরাা' লদকয ততলয, াাঁচলট ধাতুয ংলভশ্রর্: মানা, মযৌয, তাভা, লতর এফং দস্তা এফং এলট লফকশ্বয ফকচকয 

রম্বা ধাতফ ভূলতণগুলরয ভকধয এেলট।  

• এলট এেলট 54 পুট উাঁচু মফ লফলডংকযয উয ভাউন্ট েযা কযকি, মায নাভ 'বদ্র মফলদ', এেলট তফলদে লডলজটার রাইকেলয 

এফং র্কফলর্া মেন্দ্র, প্রাচীন বাযতীয গ্রন্থ, এেলট লিকযটায, এেলট লক্ষাভূরে র্যারাযী মা শ্রী যাভানুজাচাকমণয অকনে 

োকজয লফফযর্ মদয।  

• স্ট্যাচু অপ ইেুযযালরলট-য উকবাধন র শ্রী যাভানুজা স্রফলদ ভাকযাকভয এেলট অং, মা শ্রী যাভানুজাচাকমণয চরভান 

1000 তভ জন্মফাললণেী উদমান মে মফাঝায। 

মনাট: প্রধানভন্ত্রী নকযন্দ্র মভাদী াযদ্রাফাকদয াটনকচরুকত মলভ-আলযড ট্রলক্স (ICRISAT) েযাম্পাকয জনয আন্তজণালতে পর 

র্কফলর্া ইনলস্ট্লটউট লযদণন েকযন এফং ICRISAT 50তভ ফাললণেী উদমান শুরু েকযকিন।  

• প্রধানভন্ত্রী  ICRISAT-য প্ল্যান্ট মপ্রাকটেন এফং ICRISAT-য মণা লড মজনাকযন অযাডবান্সকভন্ট মপললরলট-য উকবাধন 

েকযকিন।  

• প্রধানভন্ত্রী ICRISAT -য এেলট লফকলবাকফ লডজাইন েযা মরাকর্াও উকন্মাচন েকযকিন এফং এই উরকক্ষ এেলট স্মাযে 

ডােলটলেট প্রো েকযকিন। 

ূত্র: PIB 
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যাষ্ট্রীয মুফ ালিেযর্ োলযযাক্রভ (RYSK) লিভ 

 

মেন ংফাদ লকযানাকভ? 

• যোয 15 তভ অিণ েলভন চক্র (2021-22 মিকে 2025-26) এয উয 2,710.65 মোলট টাো ফযকয "যাষ্ট্রীয মুফ 

লিেযর্ েভণক্রভ" (RYSK) প্রেল্প চালরকয মাওযায লদ্ধান্ত লনকযকি। 

ভূর কযন্টভূ 

যাষ্ট্রীয মুফ ালিেযর্ োলযযাক্রভ (RYSK) প্রেল্প ম্পকেণ: 

• RYSK লিভ র মুফ লফলযে ও ক্রীডা ভন্ত্রকেয ফ্ল্যার্ল মন্ট্রার মক্টয লিভ।  

• জাতীয মুফ নীলত, 2014-মত 'মুফ'-এয ংজ্ঞায কে েলত মযকখ এই প্রেকল্পয ুলফধাকবার্ী করন 15-29 ফিয ফযী 

মুফে-মুফতীযা।  

• লফকল েকয লেকায-লেকাযীকদয জনয লনধণালযত মপ্রাগ্রাকভয উাদানগুলরয মক্ষকত্র, ুলফধাকবার্ীযা 10-19 ফিয ফযকয 

ভকধয িাকে। 

• RYSK লিকভয মপ্রাগ্রাভগুলর াতলট উ-প্রেকল্পয ভাধযকভ ফাস্তফালযত য: - 

(i) মনকরু মুফ মেন্দ্র ংর্ঠন (NYKS) 

(ii) নযানার ইযুি েণ (NYC) 

iii) মুফ ও লেকায লফোকয জনয জাতীয েভণূলচ (NPYAD) 

(৪) আন্তজণালতে কমালর্তা 

(v) ইযুি মাকস্ট্র (YH) 

(vi) িাউলটং এফং র্াইলডং ংস্থাগুলরকে াযতা েযা 

(vii) নযানার ইযং লরডায মপ্রাগ্রাভ (NYLP) 

মনাট:  
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• বাযত যোকযয প্রধান তফজ্ঞালনে উকদষ্টায অলপ তায "ফজণয মিকে ম্পদ" লভকনয অধীকন "স্বচ্ছতা াযলি মপকরাল 

2022" ম ালর্া েকযকি, মা তরুর্ উদ্ভাফেকদয ক্ষভতাযকনয জনয মাযা ফজণয ফযফস্থানা, ফজণয কচতনতা প্রচাযালবমান, ফজণয 

জলয ইতযালদয ম্প্রদাকযয োকজ লনকযালজত, স্বচ্ছতা াযলি লাকফ োজ েকয এফং এেলট ফুজ গ্রকয জনয ফজণয হ্রা 

েযায জনয দকক্ষ ফাস্তফাযন েকয।  

• ফজণয মিকে ম্পদ লভন প্রধানভন্ত্রীয লফজ্ঞান, প্রমুলি এফং উদ্ভাফন উকদষ্টা লযলদ (PM-STIAC) এয নযলট জাতীয 

লভকনয ভকধয এেলট। 

ূত্র: PIB 

 

গুরুগ্রাকভয আযাফল্লী জীফবফলচত্রয ােণকে বাযকতয প্রিভ OECM াইট লাকফ ম ালর্া েযা কযকি 

 

মেন ংফাদ লকযানাকভ? 

• লযযানায গুরুগ্রাকভয আযাফল্লী ফাকযাডাইবালণলট ােণকে লফশ্ব জরাবূলভ লদফ উরকক্ষ বাযকতয প্রিভ "অনযানয োমণেয 

অঞ্চর-লবলিে ংযক্ষর্ ফযফস্থা" (OECM) াইট লাকফ ম ালর্া েযা কযকি।  

ভূর কযন্টভূ 

• আযাফল্লী ফাকযাডাইবালণলট ােণকে OECM াইট লাকফ ম ালর্া েযায প্রস্তাফলট 2020 াকরয লডকম্বকয জাতীয 

জীফবফলচত্রয েতৃণক্ষ IUCN -এয োকি ালঠকযলির। 

• OECM টযার্লট ইন্টাযনযানার ইউলনযন পয েনজাযকবন অপ মনচায বাযা প্রদি য মা ুযলক্ষত নয তকফ ভৃদ্ধ 

জীফবফলচত্রযকে ভিণন েকয।   

• OECM টযার্লট মোনও আইনী, আলিণে ফা লযচারনায প্রবাফ লনকয আক না, তকফ আন্তজণালতে ভানলচকত্র এরাোলটকে 

জীফবফলচকত্রযয টস্পট লাকফ লচলিত েকয। 
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আযাফল্লী জীফবফলচত্রয ােণ ম্পকেণ: 

• আযাফল্লী জীফবফলচত্রয ােণলট 390 এেয জুকড লফসৃ্তত এফং একত আধা-শুষ্ক র্ািারা যকযকি, প্রায 300 লট স্থানীয উলদ্ভদ, 

101,000 র্াি, 43,000 গুল্ম এফং লফলবন্ন প্রজালতয ালখ যকযকি। 

• 2018 াকর, মন্টায পয এনবাযযনকভন্টার লযাচণ অযান্ড এডুকেন-এয এেলট র্কফলর্ায জীফবফলচকত্রযয লদে, অলক্সকজন 

উৎাদন, র্াকিয ভূরয এফং অনযানয ভানদকেয উয আকরাোত েকয মদখা মর্কি মম আযাফল্লী ফাকযাডাইবালণলট ােণলট 

লদলল্ল-NCR জনয অলক্সকজকনয প্রকযাজকনয প্রায 7.07% যফযা েকয। 

ূত্র: HT 

গুরুত্বূর্ণ খফয: অযাকযন্টকভন্ট 

মজএনইউ-এয বাই-চযাকন্সরয জর্দী েুভায UGC-য মচযাযভযান লককফ লনমুি 

 

মেন ংফাদ লকযানাকভ? 

• জওযরার মনকরু লফশ্বলফদযারকযয (JNU) বাই-চযাকন্সরয জর্দী েুভাযকে লফশ্বলফদযারয ভঞু্জলয েলভকনয (UGC) 

মচযাযভযান লাকফ লনমুি েযা কযকি।  

ভূর কযন্টভূ 

• লভিঃ েুভাযকে এই কদয দালযত্ব গ্রকর্য তালযখ মিকে াাঁচ ফিকযয জনয ফা 65 ফিয ফয না ওযা মণন্ত লনকযার্ মদওযা 

কযকি।  

লফশ্বলফদযারয ভঞু্জলয েলভন (UGC): 

• UGC এেলট ংলফলধফদ্ধ ংস্থা মা ইউলজল আইন 1956 অনুাকয বাযত যোকযয লক্ষা ভন্ত্রর্ারকযয উচ্চলক্ষা লফবার্ 

বাযা প্রলতলিত য।  
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• প্রলতলিত: 1956 

• দয দপ্তয: নতুন লদল্লী 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ খফয: ুযিায ও ম্মাননা 

প্রজাতন্ত্র লদফকয েুচোওযাজ 2022 এয মযা যাজয টযাফকরা লাকফ লনফণালচত উিযপ্রকদ; জনলপ্রয চকয 

েযাটার্লযকত জযী ভাযাষ্ট্র 

 

• 2022 াকরয 26 জানুযালয প্রজাতন্ত্র লদফকয েুচোওযাকজ অং মনওযা 12 লট যাজয/মেন্দ্রালত অঞ্চরগুলরয ভকধয মযা 

টযাফকরা লককফ মফকি মনওযা কযকি উিযপ্রকদকয টযাফকরাকে।  

• উিয প্রকদকয টযাফকরালট 'এে মজরা এে র্য এফং োী লফশ্বনাি ধাভ' লিকভয উয লবলি েকয ততলয েযা কযলির। 

• লক্ষা ভন্ত্রে এফং অাভলযে লফভান লযফর্ ভন্ত্রকেয টযাফকরাগুলর মেন্দ্রীয ভন্ত্রে / লফবার্গুলরয লফবাকর্ মমৌি লফজযী 

লাকফ ম ালর্া েযা কযকি।  

• লক্ষা ভন্ত্রর্ারয এফং দক্ষতা উন্নযন ও উকদযািা ভন্ত্রর্ারকযয টযাফকরায লিভ লির 'জাতীয লক্ষা নীলত', মখন অাভলযে 

লফভান লযফন ভন্ত্রর্ারকযয টযাফকরা 'উকদ মদ ো আভ নার্লযে' লিকভয উয লবলি েকয ততলয েযা কযলির। 

জনলপ্রয চকয অযাওযাডণ: 

• উযন্তু, প্রিভফাকযয ভকতা, াধাযর্ জনর্র্কে ভাইর্ব প্ল্যাটপকভণয ভাধযকভ জনলপ্রয িন্দ লফবাকর্ মযা ভালচণং েলন্টনকজন্ট 

এফং মযা টযাফকরাগুলরয জনয মবাট মদওযায জনয আভন্ত্রর্ জানাকনা কযলির।  

• জনলপ্রয িন্দ অনুাকয, বাযতীয লফভান ফালনীয ভালচণং েলন্টনকজন্টকে লতনলট ফালনীয ভকধয মযা ভালচণং দর লাকফ মফকি 

মনওযা কযকি। 



www.byjusexamprep.com  
 

• ভাযাষ্ট্রকে জনলপ্রয িন্দ লফবাকর্ যাজয / মেন্দ্রালত অঞ্চরগুলরয ভকধয মযা টযাফকরা লাকফ মবাট মদওযা কযলির। 

ভাযাকষ্ট্রয টযাফকরালট 'Biodiversity and State Bio-symbols of Maharashtra' লিকভয উয লবলি েকয ততলয েযা 

কযলির।  

ূত্র: PIB 

গুরুত্বূর্ণ খফয: মখরাধুরা 

আইলল অনূর্ধ্ণ-19 লফশ্বো 2022: ইংরযান্ডকে ালযকয মযেডণ ঞ্চভ লকযাা লজতর বাযত 

 

 

মেন ংফাদ লকযানাকভ? 

• আইলল অনূর্ধ্ণ-19 লক্রকেট লফশ্বো 2022-এ, অযালন্টগুযায যায লবলবযান লযচাডণ মস্ট্লডযাকভ ইংরযান্ডকে ালযকয মযেডণ 

ঞ্চভ লকযাা লজকতকি বাযত। 

ভূর কযন্টভূ 

• 2022 আইলল অনূর্ধ্ণ-19 লক্রকেট লফশ্বো এেলট আন্তজণালতে ীলভত ওবাকযয লক্রকেট টুনণাকভন্ট লির। 

• উকল্লখয, এয আকর্ বাযত 2000, 2008, 2012 এফং 2018 াকর অনূর্ধ্ণ-19 লফশ্বো লজকতলির। 

ূত্র: Newsonair 

আইওল র একঞ্জকর 2028 অলরলম্পে মর্ভকয জনয ালপণং, মিটকফালডণং এফং মস্পাটণ ক্লাইলম্বং অনুকভাদন 

মর 
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মেন ংফাদ লকযানাকভ? 

• আন্তজণালতে অলরলম্পে েলভলট (IOC) আনুিালনেবাকফ র একঞ্জকর 2028 অলরলম্পে মর্ভক ালপণং, মিটকফালডণং এফং 

মস্পাটণ ক্লাইলম্বং অন্তবুণি েযায প্রস্তাফ অনুকভাদন েকযকি। 

ভূর কযন্টভূ 

• অলরলম্পে ীতোরীন মর্ভ মফইলজং 2022-এয উকবাধনী অনুিাকনয এেলদন আকর্ মফইলজংকয 139 তভ IOC অলধকফকন 

এই লদ্ধান্ত মনওযা য। 

• এই লতনলট মখরা মটালেও 2020 াকর তাকদয অলরলম্পে অলবকলে েকযকি এফং এলট যালয 2024 মর্ভকও প্রদলণত 

কফ। 

• ইন্টাযনযাকনার অলরলম্পে েলভলট (IOC): 

• যাষ্ট্রলত: িভা মফচ 

• দয দপ্তয: রউকন, ুইজাযরযান্ড 

• প্রলতলিত: 23 জুন 1894 

মনাট:  

• ম্প্রলত, বাযত মফইলজং 2022 ীতোরীন অলরলম্পকেয (4 মপব্রুযালয 2022 – 20 মপব্রুযালয 2022) উয েূটবনলতে 

লনকলধাজ্ঞা ম ালর্া েকয, মখন মফইলজং PLA মযলজকভন্ট েভান্ডায লে পাফাওকে যাখায লদ্ধান্ত মনয, লমলন বাযকতয াকি 

র্ারওযান উতযোয ীভাকন্ত ং কলণ রডাই েযায ভয ভািায আ াত মকযলিকরন, 'টচণ লযকর' এয ভয ভারফাে 

লাকফ। 

ূত্র: Indian Express 

 

গুরুত্বূর্ণ খফয: ফযলিত্ব 

লেংফদন্তী র্ালযো রতা ভকেেয ভাযা মর্কিন 

 

• লেংফদন্তী র্ালযো রতা ভকেেয 2022 াকরয 6 মপব্রুযালয ভাযা মর্করন।  
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• মভকরালড েুইন নাকভ লযলচত এই প্রফীর্ র্াযকেয ফয কযলির 92 ফিয।  

• বাযতযত্ন রতা ভকেেকযয স্মযকর্ দু'লদকনয জাতীয মাে ম ালর্া েকযকি যোয। শ্রদ্ধা জালনকয দু'লদন অধণনলভত িােকফ 

জাতীয তাো।  

• রতা ভকেেয 1929 াকরয 28 মকেম্বয এেজন ভাযালঠ ও মোঙ্কলন েীতলল্পী লেত দীনানাি ভকেেকযয  কয 

জন্মগ্রর্ েকযন। ভূরত মভা নাকভ লযলচত, লতলন প্রফীর্ র্ালযো আা মবাাঁকর  াাঁচ বাই-মফাকনয ভকধয ফকচকয ফড 

লিকরন।  

• রতা ভকেেয 13 ফিয ফযক এেলট ভাযালঠ চরলচ্চত্র, লেলট াার-এয জনয তায প্রিভ মপ্ল্ফযাে র্ান মযেডণ েকযলিকরন 

এফং এভনলে 1942 াকর এেলট ভাযালঠ চরলচ্চত্র াললর ভযাোরকর্ৌকয অলবনয েকযলিকরন।  

• 1946 াকর, লতলন ফন্ত মজার্াকরেয লযচালরত আ লে মফা মভ-য জনয তায প্রিভ ললন্দ চরলচ্চত্র মপ্ল্ফযাে র্ান মযেডণ 

েকযন। 

• 1972 াকর, রতা ভকেেয ালযচাই চরলচ্চকত্রয জনয মযা ভলরা মপ্ল্ফযাে র্াযে লাকফ প্রিভ জাতীয ুযষ্কায 

লজকতলিকরন।  

• ফিকযয য ফিয ধকয, প্রফীর্ র্াযে ভমণাদাূর্ণ বাযতযত্ন, দ্মলফবূলর্, পযাল লরলজযন অপ অনায অলপায, দাদাাকফ 

পারকে ুযিায, লতনলট জাতীয চরলচ্চত্র ুযষ্কায, চাযলট লপল্মকপযায মযা ভলরা মপ্ল্ফযাে ুযষ্কায, লপল্মকপযায রাইপটাইভ 

অযালচবকভন্ট অযাওযাডণ এফং আযও অকনে লেিু  অংখয জাতীয ও আন্তজণালতে ুযষ্কায লজকতকিন।   

• 1984 াকর, ভধয প্রকদ যাজয যোয রতা ভকেেয ুযিায প্রফতণন েকয, মখন ভাযাষ্ট্র যোয 1992 াকর র্াকনয 

প্রলতবা প্রচাকযয জনয এেলট রতা ভকেেয ুযিায চারু েকয। 

ূত্র: India Today 

গুরুত্বূর্ণ খফয: ফই 

নবদী লং লর্করয মরখা এেলট ফই 'মর্াকডন ফয নীযজ মচাডা' প্রোলত কযকি। 

 

মেন ংফাদ লকযানাকভ? 

• ক্রীডা মরখে নবদী লং লর্করয মরখা এেলট ংলক্ষপ্ত জীফনী 'মর্াকডন ফয নীযজ মচাডা' প্রোলত র। 

ভূর কযন্টভূ 
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• মটালেও অলরলম্পে-2021-এয স্বর্ণদেজযী নীযজ মচাডায জীফনী প্রো েকযকিন াঞ্জাফ েরা লযলকদয মচযাযাণন 

ুযলজৎ াত্র এফং াঞ্জালফ লত আোকদলভয বালত রখলফন্দয লং মজাার। 

• ফইলটকত 72 লট ৃিা যকযকি এফং নীযজ মচাডায তফ মিকে শুরু েকয মটালেও অলরলম্পে মণন্ত জীফকনয ইলতা এফং 

অজণনগুলর তুকর ধযা কযকি।  

ূত্র: HT 


