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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্স 25শে  শেব্রুযােী 2022 
গুরুত্বূর্ণ খফয: আন্তর্ণাতিক 

যাতযায তফরুদ্ধে প্রস্তাদ্ধফ ভবাট ভেদ্ধফ ইউএনএত(UNSC) 

প্রঙ্গ: র্াতিংদ্ধঘয তনযাত্তা তযলে (UNSC) ভদ্ধকাদ্ধক অতফরদ্ধে এফং তনিঃিণবাদ্ধফ ইউদ্ধেন ভেদ্ধক িায সনয 
প্রিযাাদ্ধযয োতফদ্ধি একতট খডা প্রস্তাদ্ধফ ভবাট ভেওযায তোন্ত তনদ্ধযদ্ধে। এতটর্াতিংদ্ধঘয 193-েদ্ধযয াধাযর্ 
তযলদ্ধেয দ্বাযা অনুদ্ধভাতেি দ্ধফ ফদ্ধর আা কযা দ্ধে। 

UNSC তক? 

• র্াতিংঘ তনযাত্তা তযলে (UNSC) র র্াতিংদ্ধঘয (UN) েযতট প্রধান অদ্ধঙ্গয ভদ্ধধয একতট। এয াদ্ধে 
অতবমুক্ত কযা য 

- আন্তর্ণাতিক াতন্ত ও তনযাত্তা তনতিি কযা 
- াধাযর্ তযলদ্ধে র্াতিংদ্ধঘয নিুন েযদ্ধেয অন্তবুণতক্তয ুাতয কযা 
- র্াতিংদ্ধঘয নদ্ধে ভমদ্ধকাদ্ধনা তযফিণন অনুদ্ধভােন কযা 

• এয ক্ষভিায ভদ্ধধয যদ্ধযদ্ধে াতন্তযক্ষা কামণেভ প্রতিষ্ঠা, আন্তর্ণাতিক তনদ্ধলধাজ্ঞা র্াতয কযা এফং াভতযক 
েদ্ধক্ষদ্ধয অনুদ্ধভােন। 

• UNSC র একভাত্র র্াতিংদ্ধঘয ংস্থা মা েয যাষ্ট্রগুতরয উয ফাধযিাভূরক ভযরু্দ্ধরন র্াতয কযায 
ক্ষভিা যাদ্ধখ৷ 

• েয ভে: 15, প্রতিতট েদ্ধযয একতট ভবাট আদ্ধে। 
• বাযি র্াতিংদ্ধঘয তনযাত্তা তযলদ্ধে আটফায তনফণাতিি দ্ধযদ্ধে, ম্প্রতি 2021 ভেদ্ধক 2022 মণন্ত 192তট 
ভবাদ্ধটয ভদ্ধধয 184তট ভবাট ভদ্ধযদ্ধে। 

দ্রষ্টফয: র্াতিংদ্ধঘয নদ্ধেয অধীদ্ধন, ভস্ত েয যাষ্ট্র কাউতিদ্ধরয তোন্তগুতর ভভদ্ধন িরদ্ধি ফাধয। 

• তফশ্ব ংস্থায অনযিভ প্রতিষ্ঠািা েয বাযি ািফায কাউতিদ্ধরয অস্থাযী েয তদ্ধদ্ধফ তনফণাতিি 
দ্ধযদ্ধে। 

• UNSC 15 েয তনদ্ধয গতিি, মায ভদ্ধধয 10তট অস্থাযী এফং াাঁিতট স্থাযী েয যদ্ধযদ্ধে। 

ূত্র: এআইআয 
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ইউদ্ধেদ্ধনয ংে 'র্রুতয অফস্থা' র্াতয কদ্ধযদ্ধে 

 

• ইউদ্ধেদ্ধনয ারণাদ্ধভন্ট/ংে একতট র্ািীয র্রুযী অফস্থা র্াতয কদ্ধযদ্ধে মায রক্ষয একতট রু আেভদ্ধর্য 
হুভতকয প্রতিতেযা সিতয কযদ্ধি াযিা কযা। 

• র্রুযী অফস্থা ইউদ্ধেদ্ধনয আঞ্চতরক যকাযগুতরদ্ধক অতধকিয তনযাত্তা ফযফস্থা গ্রর্ কযায অনুভতি ভেয 
মা কদ্ধিায আইতি এফং মানফান ভিক ভেদ্ধক আযও কদ্ধিায ুতরতং মণন্তউচ্চিয তনযাত্তা ফযফস্থা গ্রর্ 
কযায অনুভতি ভেয। 

• ভমতেন যাতযা িায তকদ্ধযব েূিাফা খাতর কযদ্ধি শুরু কদ্ধয এফং ওযাতংটন যাতযায ফণাত্মক 
আেভদ্ধর্য ম্ভাফনা ম্পদ্ধকণ িায িকণফািণা ফাতডদ্ধয ভেয ভই তেদ্ধনই এই ফযফস্থাতট অনুদ্ধভাতেি দ্ধযতের৷ 

ূত্র: এআইআয 

যাতযায ওয নিুন তনদ্ধলধাজ্ঞা আদ্ধযা কদ্ধযদ্ধে মুক্তযাষ্ট্র 

প্রঙ্গ: ভাতকণন ভপ্রতদ্ধিন্ট ভর্া ফাইদ্ধিন যাতযায ওয নিুন তনদ্ধলধাজ্ঞা র্াতয কদ্ধযদ্ধেন মায অেণ ইউদ্ধেদ্ধন 
আগ্রাদ্ধনয র্নয ভেতটদ্ধক াতস্ত ভেওযা। 

গুরুত্বূর্ণ তেক 

• ভাতকণন ভপ্রতদ্ধিন্ট যপ্তাতন তনযন্ত্রর্  একগুে তনদ্ধলধাজ্ঞা আদ্ধযা কদ্ধযদ্ধেন মা যাতযায অেণনীতিয উয 
ভাযাত্মক ভূরয িাতদ্ধয ভেদ্ধফ। 

• আদ্ধভতযকায ভস্ত যাতযান ম্পে তভাতযি কযা দ্ধফ৷ 
• নিুন তনদ্ধলধাজ্ঞায ভদ্ধধয িাযতট যাতযান ফযাংক এফং েুনণীতিগ্রস্ত তফতরযতনযায এফং িাদ্ধেয তযফায মাযা 
ভেভতরদ্ধনয কাোকাতে যদ্ধযদ্ধে িাদ্ধেযও অন্তবুণক্ত কযা দ্ধযদ্ধে। 

• যাষ্ট্রতি নযাদ্ধটায ূফণ প্রাদ্ধন্ত স্থর ও তফভান ফাতনীয একতট নিুন ভভািাদ্ধযন ভঘালর্া কদ্ধযদ্ধেন, এভনতক 
তিতন ুনফণযক্ত কদ্ধযদ্ধেন ভম ভাতকণন ভনাযা ইউদ্ধেদ্ধন যাতয ংঘাদ্ধি র্তডি দ্ধফ না। 
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• ভাতকণন ফাতনী ইউদ্ধেদ্ধন মুে কযদ্ধি ইউদ্ধযাদ্ধ মাদ্ধফ না তকন্তু িাদ্ধেয নযাদ্ধটা তভত্রদ্ধেয যক্ষা কযদ্ধফ এফং 
ূদ্ধফণ ভই তভত্রদ্ধেয আশ্বস্ত কযদ্ধফ। 

ূত্র: এআইআয 

গুরুত্বূর্ণ খফয: বাযি 

ড্রাফ্ট ইতিযা ভিটা অযাদ্ধেততফতরতট এফং ইউর্ তরত, 2022 

 

প্রঙ্গ: ইদ্ধরকট্রতনে এফং িেয প্রমুতক্ত ভন্ত্রক (MEITY) "ড্রাফ্ট ইতিযা ভিটা অযাদ্ধেততফতরতট এফং ইউর্ তরত, 

2022" তদ্ধযানাদ্ধভ একতট নীতি প্রস্তাফ প্রকা কদ্ধযদ্ধে৷ 

গুরুত্বূর্ণ তেক 

• নীতিয রক্ষয, "যকাতয ভক্ষদ্ধত্রয ভিটা ফযফায কযায র্নয বাযদ্ধিয ক্ষভিাদ্ধক আভূর রূান্তয কযা"৷ 

ভকন খডা ভিটা অযাদ্ধেততফতরতট নীতি প্রস্তাফ কযা দ্ধযদ্ধে? 

• আগাভী েদ্ধক নাগতযক ভিটায উৎােন দ্রুিগতিদ্ধি ফৃতে াদ্ধফ এফং বাযদ্ধিয $5 তট্রতরযন-িরাদ্ধযয 
তিতর্টার অেণনীতিয তবতত্ত দ্ধয উিদ্ধফ৷ 

খডা ভিটা অযাদ্ধেততফতরতট নীতিয প্রধান প্রস্তাফ: 

• নীতিতট ভকন্দ্রীয যকায দ্বাযা সিতয, ংগৃীি এফং/অেফা ংযক্ষর্াগাযবুক্ত ভস্ত ভিটা এফং িদ্ধেযয 
ভক্ষদ্ধত্র প্রদ্ধমার্য দ্ধফ৷ 

• এতট যার্য যকাযগুতরদ্ধক এয তফধানগুতর গ্রর্ কযায অনুভতি ভেদ্ধফ৷ 
• াতফণক ফযফস্থানায র্নয MEITY-এয অধীদ্ধন একতট ইতিযা ভিটা অতপ (IDO) প্রতিষ্ঠায ভাধযদ্ধভ এয 
কামণকাতযিা অর্ণন কযা দ্ধফ, প্রতিতট যকাযী ংস্থা একর্ন প্রধান ভিটা অতপাযদ্ধক ভদ্ধনানীি কযদ্ধফ। 
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• এতট োডাও, ভান িূডান্তকযদ্ধর্য অন্তবুণক্ত কার্গুতরয র্নয একতট যাভণভূরক ংস্থা তাদ্ধফ একতট ইতিযা 
ভিটা কাউতির গিন কযা দ্ধফ। 

দ্রষ্টফয: বাযদ্ধি এভন ভকানও ভিটা ুযক্ষা আইন ভনই মা ভগানীযিা রঙ্ঘদ্ধনয র্নয োযফেিা এফং প্রতিকায 
প্রোন কযদ্ধি াদ্ধয ভমভন র্ফযেতস্ত এফং অিযতধক ভিটা ংগ্র ফা ভিটা রঙ্ঘন। 

ূত্র: েয তনু্দ 

াদ্ধষ্টইদ্ধনফর ততট ইতিযা ভপ্রাগ্রাভ 

 

প্রঙ্গ: ওযার্ল্ণ ইদ্ধকানতভক ভপাযাভ (WEF) এফং নযানার ইনতিতটউট অপ আযফান অযাদ্ধপযাণ (NIUA) ভমৌেবাদ্ধফ 
তির্াইন কযা 'াদ্ধষ্টইদ্ধনফর ততট ইতিযা ভপ্রাগ্রাভ'-এ দ্ধমাতগিা কযায র্নয একতট ভদ্ধ ািা স্মাযক (MoU) 

স্বাক্ষয কদ্ধযদ্ধে। 

গুরুত্বূর্ণ তেক 

• এই উদ্ধেযাগতট তফদ্ধলবাদ্ধফ উদ্ধেখদ্ধমাগয কাযর্ প্রধানভন্ত্রী নদ্ধযন্দ্র ভভাতে COP26-এ র্রফাযু প্রভন 
প্রতিতেযা তাদ্ধফ 2070 াদ্ধরয ভদ্ধধয ভনট ূদ্ধনয তযর্ি কযায র্নয বাযদ্ধিয প্রতিশ্রুতিয কো  ফরায 
দ্ধযই  এতট  এদ্ধদ্ধে৷ 

• 'াদ্ধষ্টইদ্ধনফর ততট ইতিযা ভপ্রাগ্রাভ'-এ যগুতরদ্ধক একতট েতিগি এফং ভটকই উাদ্ধয তিকাফণনাইর্ 
কযদ্ধি ক্ষভ কযদ্ধি িায মা তনগণভন হ্রা কযদ্ধফ এফং তস্থতিস্থাক এফং নযাযঙ্গি হুদ্ধয ফাস্তুিন্ত্র 
যফযা কযদ্ধফ। 

• WEFএফং NIUAেুই ফেদ্ধয াাঁি ভেদ্ধক ািতট বাযিীয দ্ধযয ভপ্রক্ষাদ্ধট তিকাফণনাইদ্ধর্দ্ধনয র্নয 
ভপাযাদ্ধভয ততট তিন্ট প্রতেযা এফং ভাধাদ্ধনয টুরফেদ্ধক ভাতনদ্ধয ভনদ্ধফ। 

• ততট তিন্ট প্রতেযা র ফহু-ভক্ষত্রীয, ফহু-ভিকদ্ধার্ল্ায ওযাকণদ্ধয একতট ততযর্ মাদ্ধি ফযফা, যকায 
এফং ুীর ভাদ্ধর্য ভনিৃফৃন্দদ্ধকতনদ্ধয  র্তডিভাতি-ভক্টযার, ভাতি-ভিকদ্ধার্ল্ায কভণারায একতট 
ততযর্ মা তিকাফণনাইদ্ধর্ন ক্ষভ কযদ্ধি াদ্ধয, তফদ্ধলি তযষ্কায তফেুযিাযন এফং াকুণরাতযতটয ভাধযদ্ধভ। 

তফিঃদ্রিঃ: 
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• ওযার্ল্ণ ইদ্ধকানতভক ভপাযাদ্ধভয ভলাফার তযক তযদ্ধাটণ 2022 অনুাদ্ধয, ঘনফতিূর্ণ ভেগুতর ভমগুতর কৃতলয 
উয অিযন্ত তনবণযীর, ভমভন বাযি, তফদ্ধল কদ্ধয র্রফাযু তনযাত্তাীনিায র্নয  ুাঁতকূর্ণ৷ 

• যগুতরদ্ধি তিকাফণনাইদ্ধর্ন র ভলাফার ওযাতভণংদ্ধক 2 তিতগ্র ভরতযাদ্ধয নীদ্ধি যাখায একতট ফাস্তফ 
ুদ্ধমাগ এফং বাযদ্ধিয যগুতর এই রদ্ধক্ষয ভৌঁোদ্ধনায ভক্ষদ্ধত্র একতট তফার অফোন যাখদ্ধি াদ্ধয৷ 

ূত্র: তআইতফ 

ভাত্মা গান্ধী NREGAএয র্নয Ombudsperson অযা 

প্রঙ্গ: ভকন্দ্রীয গ্রাদ্ধভান্নযন ও ঞ্চাদ্ধযতি যার্ ভন্ত্রী তগতযযার্ তং ভাত্মা গান্ধী NREGA-এয র্নয 
Ombudspersonঅযা িারু কদ্ধযদ্ধেন। 

 

গুরুত্বূর্ণ তেক 

• Ombudsperson Appই-গবদ্ধনণদ্ধিয তেদ্ধক একতট েদ্ধক্ষ; এতট স্বেিা ও র্ফাফতেতিা তনতিি কযদ্ধি 
াযক দ্ধফ। 

ভাত্মা গান্ধী NREGAম্পদ্ধকণ: 

• নযানার রুযার এভপ্লযদ্ধভন্ট গযাযাতন্ট অযাক্ট 2005 (ফা, NREGA, দ্ধয "ভাত্মা গান্ধী নযানার রুযার 
এভপ্লযদ্ধভন্ট গযাযাতন্ট অযাক্ট" ফা MGNREGAনাদ্ধভ ুনিঃনাভকযর্ কযা দ্ধযদ্ধে), র একতট বাযিীয শ্রভ 
আইন এফং াভাতর্ক তনযাত্তা ফযফস্থা মায রক্ষয 'কাদ্ধর্য অতধকায' তনতিি কযা। 

• এই আইনতট 23ভ আগি 2005-এ া য। 
• এতট একতট আতেণক ফেদ্ধয কভদ্ধক্ষ 100 তেদ্ধনয ভরু্তয কভণংস্থান প্রোন কদ্ধয গ্রাভীর্ এরাকায র্ীতফকায 
তনযাত্তা ফাডাদ্ধনায রক্ষয যাদ্ধখ। 

ূত্র: তআইতফ 

 

ফাদ্ধযাদ্ধভতিকার উদ্ভাফন এফং উদ্ধেযাক্তা তফলদ্ধয ICMR/ DHRনীতি 
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প্রঙ্গ: িািঃ ভনুখ ভািাতবযা, ভকন্দ্রীয স্বাস্থয ও তযফায করযার্ ভন্ত্রী "তিতকৎা, ভিন্টার, যাযা-ভভতিদ্ধকর 
ইনতিতটউট/কদ্ধরদ্ধর্ ভভতিদ্ধকর ভাোয, তফজ্ঞানী এফং প্রমুতক্ততফেদ্ধেয র্নয ফাদ্ধযাদ্ধভতিদ্ধকর উদ্ভাফন এফং 
উদ্ধেযাক্তা তফলদ্ধয ICMR/DHRনীতি" িারু কদ্ধযদ্ধেন। 

গুরুত্বূর্ণ তেক 

• নীতিতট ফহু-ৃঙ্খরাভূরক দ্ধমাতগিা তনতিি কযদ্ধফ, িাটণ-আ ংকৃতিদ্ধক উন্নীি কযদ্ধফ এফং বাযি 
যকাদ্ধযয ভভক-ইন ইতিযা, িাটণ-আ-ইতিযা এফং আত্মতনবণয বাযি উদ্ধেযাদ্ধগয প্রিাদ্ধযয ভাধযদ্ধভ াযা 
ভেদ্ধ তিতকৎা প্রতিষ্ঠাদ্ধন একতট উদ্ভাফনী ভনিৃত্বাধীন ইদ্ধকাতদ্ধিভ গদ্ধড িুরদ্ধফ। 

• নীতি অনুাদ্ধয, তিতকৎা ভার্ীফী/িাক্তাযদ্ধেয িাটণ-আ ভকাম্পাতন গিন কদ্ধয, ভকাম্পাতন- নন-
এতেতকউতটব তিদ্ধযক্টয ফা সফজ্ঞাতনক উদ্ধেষ্টা-এ াযক ে গ্রর্ কদ্ধয উদ্ধেযাক্তাদ্ধেয  উদ্ধেযাগ অনুযর্ 
কযদ্ধি উৎাতি কযা দ্ধফ। 

• DHR- ICMR (স্বাস্থয গদ্ধফলর্া তফবাগ- ইতিযান কাউতির অপ ভভতিদ্ধকর তযািণ) অনযানয যকাযী 
তফবাগ/ভন্ত্রর্ারয/ংস্থা ভমভন DPIIT, DST, WIPO, DSIR, AIIMS, IITতেতে ইিযাতেয াদ্ধে যাভণ 
কদ্ধয এই নীতি প্রর্যন কদ্ধযদ্ধে। 

ূত্র: তআইতফ 

 

SPARSH উদ্ধেযাগ 

প্রঙ্গ: প্রতিযক্ষা ভন্ত্রদ্ধকয প্রতিযক্ষা অযাকাউন্ট তফবাগ (DAD) CSC ই-গবনণযাি াতবণদ্ধ ইতিযা তরতভদ্ধটদ্ধিয াদ্ধে 
একতট এভওইউ(MoU) স্বাক্ষয কদ্ধযদ্ধে,মা ইদ্ধরকট্রতনে এফং িেয প্রমুতক্ত ভন্ত্রদ্ধকয অধীদ্ধন একতট তফদ্ধল উদ্ধেয 
ফান (SPV),এতট াযা ভেদ্ধ িায রাদ্ধখযও ভফত কভন াতবণ ভন্টায (CSCs) রু্দ্ধডতদ্ধিভ পয ভনন 
অযািতভতনদ্ধেন (Raksha) {SPARSH} উদ্ধেযাদ্ধগয অধীদ্ধন ভনন তযদ্ধলফাগুতর িারু কযদ্ধফ। 
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গুরুত্বূর্ণ তেক 

• এভওইউ ভননদ্ধবাগীদ্ধেয ভল ভাইর ংদ্ধমাগ প্রোন কযদ্ধফ, তফদ্ধল কদ্ধয মাযা ভেদ্ধয প্রিযন্ত অঞ্চদ্ধর 
ফফা কদ্ধয এফং মাদ্ধেয কাদ্ধে SPARSH.রগ ইন কযায উায ফা প্রমুতক্তগি উায ভনই। 

• ভনন প্রাদ্ধনয তদ্ধিভ (Raksha)ম্পদ্ধকণ {SPARSH} : 

• স্পণ র প্রতিযক্ষা ভন্ত্রদ্ধকয একতট উদ্ধেযাগ মায রক্ষয 'তিতর্টার ইতিযা', 'িাইদ্ধযক্ট ভফতনতপট ট্রািপায 
(তিতফতট)' এফং তভতনভাভ গবনণদ্ধভন্ট, ভযাতেভাভ গবদ্ধনণি''-এ যকাদ্ধযয েৃতষ্টবতঙ্গয াদ্ধে ঙ্গতি ভযদ্ধখ 
প্রতিযক্ষা ভননদ্ধবাগীদ্ধেয ভনন প্রাদ্ধনয একতট ফযাক ভাধান প্রোন কযা।  

ূত্র: তআইতফ 

র্ািীয মুে সৃ্মতিদ্ধৌধ 

 

প্রঙ্গ: নযানার ওযায ভভদ্ধভাতযযার (NWM) 25ভ  ভপব্রুযাতয, 2022-এ িায িৃিীয ফাতলণকী উেমান কযদ্ধফ। 

নযানার ওযায ভভদ্ধভাতযযার (NWM) ম্পদ্ধকণ: 

• NWM 25ভ ভপব্রুযাযী, 2019-এ প্রধানভন্ত্রী নদ্ধযন্দ্র ভভােী র্াতিয উদ্ধেদ্ধয উৎগণ কদ্ধযতেদ্ধরন। 
• এতট স্বাধীনিায য ভেদ্ধক ফীয ভনাদ্ধেয আত্মিযাদ্ধগয াক্ষয ভেয। 
• উদ্ধদ্বাধদ্ধনয য ভেদ্ধক,র্ািীয তেফগুতর ,ভস্ত শ্রোয অনুষ্ঠান শুধুভাত্র NWM-এ তযিাতরি য। 

ূত্র: তনউর্এযায 

 

তিআযতিও এফং আইআইতট তেতে প্রযাগযার্ এফং তফন্ধযািদ্ধরয ভদ্ধধয ভকাযান্টাভ কী তফিযর্ প্রেণন কদ্ধয 
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প্রঙ্গ: তিদ্ধপি তযািণ অযাি ভিদ্ধবরদ্ধভন্ট অগণানাইদ্ধর্ন (তিআযতিও) এফং ইতিযান ইনতিতটউট অপ 
ভটকদ্ধনারতর্ (আইআইতট) তেতেয তফজ্ঞানীদ্ধেয একতট ভমৌে ের, ভেদ্ধ প্রেভফাদ্ধযয ভদ্ধিা পরবাদ্ধফ উত্তয 
প্রদ্ধেদ্ধয প্রযাগযার্ এফং তফন্ধযািদ্ধরয ভদ্ধধয 100তকদ্ধরাতভটাদ্ধযযও ভফত ভকাযান্টাভ কী তিতেতফউন তরঙ্কতট 
পরবাদ্ধফ প্রেণন কদ্ধযদ্ধে। 

গুরুত্বূর্ণ তেক 

• এই প্রমুতক্তগি অগ্রগতি একতট ফাতর্তর্যক ভগ্রদ্ধিয অতটকযার পাইফাদ্ধযয ভাধযদ্ধভ অর্ণন কযা দ্ধযদ্ধে মা 
ইতিভদ্ধধযই ভক্ষত্রতটদ্ধি উরব্ধ। 

• এই াপদ্ধরযয াদ্ধে, ভেতট াভতযক ভগ্রি ভমাগাদ্ধমাগ ুযক্ষা কী ভশ্রতর্তফনযাদ্ধয র্নয ুযতক্ষি কী 
স্থানান্তদ্ধযয ভেীয প্রমুতক্ত প্রেণন কদ্ধযদ্ধে। 

• কামণক্ষভিায যাতভতিগুতর তযভা কযা দ্ধযদ্ধে এফং 10 KHzমণন্ত তদ্ধফ্টি কী াদ্ধয তযদ্ধাটণ কযা 
আন্তর্ণাতিক ভাদ্ধনয ভদ্ধধয ুনযাফৃতত্তভূরকবাদ্ধফ াওযা ভগদ্ধে। 

ভকাযান্টাভ কী তিতেতফউন (QKD) ম্পদ্ধকণ: 

• QKD, মাদ্ধক ভকাযান্টাভ তেদ্ধটাগ্রাতপও ফরা য, তনযাে ভমাগাদ্ধমাদ্ধগয তফকাদ্ধয একতট প্রতেযা। 
• QKDতেদ্ধটাগ্রাতপক ভপ্রাদ্ধটাকদ্ধরয র্নয প্রদ্ধযার্নীয ভগান কীগুতর তফিযর্ এফং বাগ কযায একতট উায 
যফযা কদ্ধয। 

ূত্র: তআইতফ 


