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দৈনিক কাররন্ট াযারেযাস 28 ফেব্রুযারী 2022 
 

গুরুত্বপূর্স খবর: াঅন্তর্সানিক 

ফাাাআনি ের যার্ল্সযাাআড াআন্টারবযাাংক োাআিযানিযা ফিনকনমউনিরকলি (SWIFT) 
 

প্রঙ্গ 
 াআউররাপীয াআউনিযি, মানকসি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরার্য এবাং নমত্ররা ার্ার ার্ার াঅনথসক প্রনিষ্ঠাি দ্বারা বযবহৃি একনি াঅন্তর্সানিক ফপরমন্ট 

নরেম ুাআেি ফথরক ফবল করযকনি রানলযাি বযাাংকরক বাৈ নৈরি ম্মি রযরে। 
SWIFT ম্পরকস 

 SWIFT System এর পূর্সরূপ রে Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication। 
 এনি াঅনথসক প্রনিষ্ঠািগুনর র্িয াথস স্থািান্তররর মরিা নবশ্ববযাপী াঅনথসক ফিরৈি ম্পরকস িথয নবনিময করার র্িয একনি নিরাপৈ 

প্ল্যািেমস। 
 এনি াথস স্থািান্তর করর িা; এনি 200 নির ফবনল ফৈরলর 11,000 নির ফবনল বযাাংরক নিরাপৈ াঅনথসক ফমরনর্াং পনররবা রবরা 

করর ফিরৈরির িথয যাচাাআ করার র্িয মধ্যস্থিাকারী নারব কার্ করর। 
 এনি ফবনর্যাম োডা কািাডা, ফ্রাি, র্ামসানি, াআিান, র্াপাি, ফিৈারযান্ড, ুাআরডি, ুাআর্ারযান্ড, যুক্তরার্য এবাং মানকসি যুক্তরাষ্ট্র: 

কািাডা, ফ্রাি, র্ামসানি, াআিান, র্াপাি ফথরক ফকন্দ্রীয বযাাংক দ্বারা িত্ত্বাবধ্াি করা য। 
 এনি ফবনর্যারম াবনস্থি। 

 

রানলযার পর প্রভাব  
 EU, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরার্য  ািযািযরৈর নববৃনিরি বা রযরে, এাআ পৈরেপ 'নিনিি কররব ফয এাআ বযাাংকগুরা াঅন্তর্সানিক াঅনথসক 

বযবস্থা ফথরক নবনেন্ন রয পরডরে এবাং নবশ্ববযাপী িারৈর কার্ করার েমিা েনিগ্রস্ত ফব। 
 এর েয  রানলযাি ফকাম্পানিগুন ুাআেি দ্বারা রবরানি াধ্ারর্ি মৃর্ এবাং িাত্ক্েনর্ক ফিরৈরির াযারে ারারি পারর। 
 এর মূযবাি লনক্ত এবাং কৃনপরর্যর র্িয াথস প্রৈাি মারাত্মকভারব নবনিি রব। 
 বযাাংকগুনরক এরক াপররর ারথ রানর ফমাকানবা কররি রব, নবম্ব এবাং ানিনরক্ত খরচ ফযাগ কররি রব এবাং ফল পযসন্ত 

রানলযাি রকাররর র্িয রার্স্ব বন্ধ করর নৈরি রব। 
ফিাি: 

 এর াঅরগ, শুধু্মাত্র একনি ফৈল ুাআেি ফথরক নবনেন্ন নে - াআরাি। 
Source-Indian Express  
 

USCC-র াঅন্তর্সানিক াঅাআনপ াআিরডে 2022: ভাররির াবস্থাি 43িম 
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ফকি াংবাৈ নলররািারম? 

 International Intellectual Property (IP) াআিরডে 2022 (10িম াংস্করর্) এ ভারি 55 নি ফৈরলর মরধ্য 43 িম স্থারি 

ররযরে। 

 এাআ ূচকনি US ফচম্বার াে কমারসর (USCC) ফলাবা াআরিারভলি পনন ফন্টার দ্বারা প্রকানলি রযনে। 

মূ পরযন্টমূ 

যসা নকাংরযর লীর্ নিিনি ফৈল : 

• যসা ক 1- মানকসি যুক্তরাষ্ট্র 

• যসা ক 2- যুক্তরার্য 

• যসা ক 3- র্ামসানি 

• াঅন্তর্সানিক াঅাআনপ াআিরডে 50 নি ািিয ূচক রু্রড 55 নি নবশ্ববযাপী াথসিীনিরি াঅাআনপ ফফ্রমযাকসরক ফবঞ্চমাকস করর। 

• িবম াংস্কররর্ ভাররির ামনগ্রক ফস্কার 38.40  লিাাংল ফথফক ফবরড ৈলম াংস্কররর্ 38.64 লিাাংরল ৈাাঁনডরযরে।  

ূত্র: Business Standard 

াআনমরগ্রলি নভা েররিাস ফরনর্রেলি ট্র্যানকাং (IVFRT) নস্কম 
  

 
 

ফকি াংবাৈ নলররািারম? 
• 2021 ারর 1 এনপ্র ফথরক 2026 ারর 31 মাচস পযসন্ত পাাঁচ বেররর র্িয াআনমরগ্রলি নভা েররিাস ফরনর্রেলি ট্র্যানকাং (IVFRT) নস্কম 
চাু রাখার ািুরমাৈি নৈরযরে রকার, যার াঅনথসক বযয 1,364.88 ফকানি িাকা। 
 

মূ পরযন্টমূ 
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্ররকর েয একনি ুরনেি এবাং মনিি পনররবা রবরা এর কাঠারমা রবরা করা যা এাআ প্রকরের মাধ্যরম র্ািীয 

নিরাপত্তা ফর্ারৈার করার ময দবধ্ ভ্রমর্কারীরৈর াযিা করর। 
 এাআ প্রকরের একনি নবশ্ববযাপী াঅউিনরচ ররযরে এবাং ানভবাি, নভা াআুয, নবরৈলীরৈর নিবন্ধি এবাং নবশ্বরু্রড 192 নি ভারিীয 

নমলি, ভাররি 108 নি াআনমরগ্রলি ফচক ফপাে (ICPs), 12 নবরৈলী াঅঞ্চনক নিবন্ধি কমসকিসা (FRROs) এবাং ানে এবাং 700 নির 
ফবনল নবরৈলী নিবন্ধি কমসকিসা (FROs) এবাং ানে এবাং 700 নির ফবনল নবরৈলী নিবন্ধি ানোর (FROs) কভার করর ভাররি 

িারৈর গনিনবনধ্র ট্র্যানকাং ম্পনকসি োাংলিগুন াঅন্তাঃাংরযাগ এবাং 
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ানিমাাআর্ করার ফচষ্টা করর।  ারারৈরলর পুনল ুপার (এনপ)/উপ-পুনল কনমলিার (DCPs)। 
 IVFRT শুরু যার পরর, াআুয করা নভা এবাং OCI কারডসর াংখযা 2014 ার 44.43 ে ফথরক ফবরড 2019 ার 64.59 রে 

ৈাাঁনডরযরে, যা 7.7 লিাাংল ফযৌনগক বানসক বৃনির ারর (CAGR) রযরে।   

 15 ফথরক 30 নৈরির গড নভা প্রনিযাকররর্র ময (প্রাক-IVFRT মযকার) াআ-নভায রবসাচ্চ 72 ঘন্টা হ্রা করা রযরে, যার 

মরধ্য 95 লিাাংল াআ-নভা 24 ঘন্টার মরধ্য াআুয করা রযরে।   

 গি 10 বেরর ভারি ফথরক াঅন্তর্সানিক ট্র্যানেক 3.71 ফকানি ফথরক ফবরড 7.5 ফকানিরি ৈাাঁনডরযরে 7.2 লিাাংল CAGR -এ। 

Source: ET 

গুরুত্বপূর্স খবর: ভারি 

নচিার পুিাঃপ্রবিসি 

 
খবরর ফকি  
• ম্প্রনি, মধ্য প্ররৈল, ভারিীয বি নবভাগ এবাং যাাআর্ল্াাআে াআিনেনিউি াে াআনন্ডযার বিযপ্রার্ী কমসকিসারৈর একনি নবরলজ্ঞ ৈ নচিা 
স্থািান্তররর র্িয একনি াাআি পনরৈলসরির র্িয িানমনবযা পনরৈলসি করররে। 
• িযালিা িাাআগার কির্াররভলি াথনরনির (NTCA) 19 িম দবঠরক চাু করা কমসপনরকেিার াঅিায এনি করা রযরে। 
কমস পনরকেিার নবধ্াি 
• কমসপনরকেিায বা রযরে ফয প্রায 10-12 নি িরুর্ নচিার একনি ৈ যা পুিরায প্রবিসরির র্িয াঅৈলস, প্রথম বেররাআ িানমনবযা বা ৈনের্ 
াঅনফ্রকা ফথরক প্রনিষ্ঠািা েক নারব াঅমৈানি করা রব। 
• প্রার্ীরৈর বাংল এবাং ফর্রিনিক াআনিা পরীো করা রব যারি িারা ািযনধ্ক প্রর্িি েক ফথরক িা য এবাং াঅৈলস বযরর গ্রুরপ থারক 
যারি িারা একনি উপযুক্ত প্রনিষ্ঠািা র্িাংখযা দিনর করর। 
• প্রবিসরির র্িয প্রস্তানবি স্থািনি  মধ্যপ্ররৈরলর কুরিা পাপুর র্ািীয উৈযাি (KNP), যনৈ মধ্য ভাররি কমপরে াঅর নিিনি নরর্াভস 
নবরবচিা করা রে। 
 

নচিা ম্পরকস 
নচিার দবজ্ঞানিক িাম Acinonyx Jubatus। 
• এনি দ্রুিিম স্থ প্রার্ী। 
াংরেরর্র েযািা 
াঅনফ্রকাি নচিা 
• IUCN েযািা- ৈুবস  

• CITES েযািা- িানকার পনরনলষ্ট-I  
এনলযানিক নচিা 
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• IUCN েযািা-  নিনিকযান নবপন্ন। 
• CITES েযািা- িানকার পনরনলষ্ট-I।  
ফিাি:  
• 1952 ার নচিারক নবুপ্ত ভারি ফঘার্া করা য। এনি একমাত্র বড স্তিযপাযী প্রার্ী যা ফরকডস করা াআনিার াঅমারৈর ফৈরল নবুপ্ত ফঘার্া 
করা রযরে। 
Source-Indian Express  
 

পাক উপাগরর ভাররির প্রথম ডুগাং নরর্াভস 

 
প্রঙ্গ 
• িানমিাডু রকার পাক উপাগরীয াঞ্চর ভাররির প্রথম ডুগাং কির্াররভলি নরর্াভস গঠরির কার্ শুরু করররে।  

ডুগাং ম্পরকস 
• ডুগাং (ডুগাং ডুগি) এোডা 'ন কাউ' বা য। 
• এনি ফভর্ স্তিযপাযী প্রার্ীর একমাত্র নবৈযমাি প্রর্ানি যা ভারি  মুরে একরচনিযাভারব বা করর। 

াংরেরর্র নস্থনি 
• এরৈর IUCN া িানকায নবুপ্ত নারব িানকাভুক্ত করা রযরে। 
• এগুন বিয (র্ীবি) ুরো াঅাআি, 1972 এর িেন 1 এর াধ্ীরি ভাররি ুরনেি। 
াংরেরর্র র্িয গৃীি পৈরেপগুন: 
• াাআরবনরযাি ফিি (1998), ামুনেক কেপ (2007), ডুগাং (2008) এবাং যসা ির (2016) এর াংরের্  বযবস্থাপিায বিয প্রার্ীরৈর 
ানভবাী প্রর্ানি (CMS) াংরেরর্র ারথ ভারি া-াঅাআিগিভারব বাধ্যিামূক মর ািা স্মারক (MoU) স্বাের করররে। 
• ভাররি 'াআউএিাআনপ/নএমএ ডুগাং এমাআউ' বাস্তবাযি এর নবরয ডুগাং াংরের্ এবাং 'UNEP/CMS ডুগাং MoU' বাস্তবাযি ম্পনকসি 
নবযগুন খনিরয ফৈখার র্িয পনররবল মন্ত্রক একনি 'িাস্ক ফোস ের কির্াররভলি াে ডুগাং' গঠি করররে। 
• এনি ডুগাং াংরেরর্র ফেরত্র ভারিরক ৈনের্ এনলযা উপ-াঞ্চরর ফিিৃস্থািীয র্ানি নারব কার্ কররি াযিা করর। 
Source-Indian Express 
 

ভাা প্রিযনযি ফনে প্রচারানভযাি 
প্রঙ্গ 
• নলো মন্ত্রক ম্প্রনি এক ভারি ফেষ্ঠ ভারি-এর উরৈযারগ ভাা ানিসোাআি ফনে প্রচারানভযাি শুরু করররে। 

 
 

ভাা ানিসনেরকি ফনে প্রচারানভযাি ম্পরকস 
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• এনি নিনিি করার েয রাখরব ফয িাগনরকরা ভারিীয ভাাগুনরি ফমৌনক করথাপকথরির ৈেিা ার্সি করর।  
• এনি ভাা ঙ্গম ফমাবাাআ াযানপ্ল্রকলি প্রচার করর, যা নলো মন্ত্রর্ায এবাং মাাআগভ াআনন্ডযা দ্বারা উন্নি করা রযরে।  
• াযাপনি বযবার করর, ফারকরা 22 নি নিধ্সানরি ভারিীয ভাায দৈনিক বযবাররর 100+ বাকয নলখরি পারর।  
• 'ভাা ানিসনেরকি ফনে' উরৈযাগনি মািুরক যালিযাগ #BhashaCertificateSelfie বযবার করর িারৈর ফালযা নমনডযা াযাকাউন্ট 

ফথরক লাংাপরত্রর ারথ িারৈর ফনে াঅপরাড কররি উত্ক্ানি কররে। 
ম্পনকসি িথয 
Ek Bharat Shreshtha Bharat ম্পরকস 

 এনি নলো মন্ত্রর্ারযর একনি উরৈযাগ যা 2015 ার চাু করা রযনে। 
 এর প্রাথনমক উরেলয  ফৈরলর নবনভন্ন াঞ্চরর াাংসৃ্কনিক ম্পকস ফর্ারৈার করা এবাং নবনভন্ন রারর্য ববাকারী মািুরর মরধ্য 

পারস্পনরক াংরযাগরক উত্ক্ানি করা। 
 এাআ প্রকরের েয  ফৈরলর নবনভন্ন াংসৃ্কনির মরধ্য ঐকয উৈযাপি করা এবাং নবনভন্ন রারর্যর র্িগরর্র মরধ্য াংরবৈিলী বন্ধিরক 

লনক্তলাী করা। 
Source-PIB 
 

ভাররির প্রথম াআ-বর্সয াআরকা-পাকস 
প্রঙ্গ 
 াআ-বরর্সযর কাযসকর বযবস্থাপিার র্িয ভাররির প্রথম 'াআ-বর্সয াআরকা পাকস' নিমসারর্র ািুরমাৈি নৈরযরে নৈনি মনন্ত্রভা। 
 'াআ-বর্সয াআরকা পাকস' ম্পরকস  
 াআরকা-পাকসনি ািািুষ্ঠানিক খারির ফাকরৈর "াঅিুষ্ঠানিক নরাাআরকার নারব িারৈর প্রস্তুি করার র্িয প্রনলের্ এবাং রঞ্জাম রবরা 

কররব। 
 াআ-বর্সয পুিবসযবাররর র্িয পাকস, পুিরায দিনর করা। 
 পাকসনিরি একনি াংস্কার বার্ার থাকার ম্ভাবিা ররযরে, যা যাপিপ, ফমাবাাআ, চার্সার এবাং বযািানরর মরিা দবৈুযনিি পর্য নবনি কররব।  
 

ম্পনকসি িথয 

াআ-বর্সয ম্পরকস 

• াআ-বর্সয াআরক্ট্রনিক-বরর্সযর র্িয পুররা কথা এবাং লব্দনি পুরারিা, এন্ড াে াাআে বা ফের ফৈযা দবৈুযনিি রঞ্জামগুন বর্সিা কররি 

বযবহৃি য।  

• এনি িারৈর উপাৈাি, উপরভাগযগি াাংল এবাং পািস। 

এনি ৈুনি নবসৃ্তি নবভারগর াধ্ীরি XXXকযািাগনরর 21 ধ্ররির য: 

a) িথয প্রযুনক্ত  ফযাগারযাগ রঞ্জাম। 

b) কিনর্উমার াআরকনট্র্কযা এবাং াআরকট্র্নিে। 

ূত্র- The Hindu 

াআউরিরি াঅিরক পডা ভারিীয িাগনরকরৈর উিারর 'াপাররলি গঙ্গা'র াঅিায নবমাি 
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ফকি াংবাৈ নলররািারম? 

 াআউরিরির াঅকালীমা বন্ধ রয যাযার পর, ভারি ফরামানিযা, ারঙ্গনর, ফপাযান্ড এবাং ফলাভানকযার ারথ স্থ ীমান্ত 
পারাপাররর মাধ্যরম াআউরিি ফথরক াঅিরক পডা ভারিীযরৈর নররয ফিযার ুনবধ্া নৈরে। 

 ভারি এাআ াআভাকুরযলি নমলরির িাম নৈরযরে 'াপাররলি গঙ্গা'। 
 

মূ পরযন্টমূ 

 24 ফেব্রুযানর রানলযার ামনরক ানভযাি শুরু যার পর ফথরক ফবামনরক নবমাি চাচরর র্িয াআউরিরির াঅকালীমা বন্ধ করর 

ফৈযা রযরে।  

ফিাি: 

 াআউরিি াআউররারপর পূরবস াবনস্থি, এবাং রানলযা িার উত্তর-পূবস, পূবস  ৈনের্-পূবস নৈরক এবাং ৈনেরর্ কৃষ্ণ াগর দ্বারা াঅবি।  

 ৈনের্-পনিম, পনিম এবাং উত্তরর, াআউরিি মরৈাভা, ফরামানিযা, ারঙ্গনর, ফলাভানকযা, ফপাযান্ড এবাং ফবারুরলর ারথ ঘনডর কাাঁিার 

নৈরক ীমািা ভাগ করর ফিয। 

 ম্প্রনি, রানলযা াআউরিরির বাাআরর ৈুনি স্বাধ্ীি প্রর্ািন্ত্ররক স্বীকৃনি নৈরযরে (ফৈারিত্ক্স্ক এবাং ুািস্ক - ডিবা াঞ্চ), যা পরবিসী 

ানিবাযস যুরির াআনঙ্গি ফৈয। 

Source: India Today 

 

গুরুত্বপূর্স খবর: নবজ্ঞাি  প্রযুনক্ত 
International Space Station (ISS)  
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প্রঙ্গ 
রানলযার মাকাল াংস্থা নৈনমনত্র ফরারগানর্রির প্রধ্ারির একনি বহু প্রচানরি মন্তবয াআউরিরি রানলযার াঅগ্রারির পর উরত্তর্িা াঅন্তর্সানিক 
মাকাল ফেলরির (ISS) র্িয পনরর্নি ফডরক াঅিরি পারর বর াঅলকা প্রকাল করররে। 
 
International Space Station (ISS) 

 
এনি একনি মিুযৃষ্ট মাকাল ফেলি, বা একনি বারযাগয কৃনত্রম উপগ্র, যা পৃনথবীর নিম্ন কেপরথ াবনস্থি। 
ISS 1998 া ফথরক চাু ররযরে এবাং কমপরে 2028 া পযসন্ত এনি াবযাি থাকরব বর াঅলা করা রে।  
িরব রানলযা াআনঙ্গি নৈরযরে ফয িারা এর াঅরগ, ম্ভবি 2024 ারর মরধ্য এাআ রযানগিা ফথরক ফবনররয াঅরি পারর। 
 
এনি পাাঁচনি াাংলগ্রর্কারী মাকাল াংস্থার মরধ্য একনি ফযৌথ প্রকে: 

 িাা (মানকসি যুক্তরাষ্ট্র), 
 রকম (রানলযা), 
 JAXA (র্াপাি), 
 াআএএ (াআউররাপ),  
 নএএ (কািাডা) 

ুনবধ্া 
• এাআ ুনবধ্ানি নবনভন্ন লূিয-মাধ্যাকসর্ পরীো, মাকাল ািুন্ধািমূক গরবর্া এবাং প্রযুনক্ত উন্নযরির র্িয বযবহৃি য। 
 
ফিাি:  
• ISS  প্রথম ফস্প ফেলি িয যা নিনমসি এবাং পনরচানি য।  
এর াঅরগ ফবল করযকনি ফোি ফোি ফস্প ফেলি বযবার করা রযরে, যার মরধ্য বরচরয নবখযাি রানলযাি মীর ফস্প ফেলি যা 1980-এর 
ৈলরক পনরচানি রযনে এবাং াঅরমনরকাি স্কাাআযাব। 
Source-Indian Express  

গুরুত্বপূর্স খবর: গুরুত্বপূর্স নৈব 

র্ািীয নবজ্ঞাি নৈব 
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• 'রমি এরেক্ট' াঅনবষ্কাররর স্মররর্ প্রনি বের 28 ফেব্রুযানর র্ািীয নবজ্ঞাি নৈব পাি করা য।  
• নথম: - Integrated Approach in Science and Technology for Sustainable Future. 

র্ািীয নবজ্ঞাি নৈব 
 এাআ নৈরি, ভারিীয পৈাথসনবজ্ঞািী যার ন নভ রমি 'রমি এরেক্ট' াঅনবষ্কাররর ফঘার্া কররনেরি যার র্িয িারক 1930 ার 

ফিারব পুরষ্কার ফৈযা রযনে। 
 1986 ার ভারি রকার 28 ফেব্রুযানররক র্ািীয নবজ্ঞাি নৈব নররব ফঘার্া করর।  
 মািব র্ীবরি নবজ্ঞারির গুরুত্ব এবাং িার প্ররযারগর বািসা েনডরয ফৈযার রেয এাআ নৈিনি পাি করা য। 

 

গুরুত্বপূর্স খবর: প্রনিরো 
ভারি  র্াপারির মরধ্য ফযৌথ ামনরক মডা , "EX DHARMA GUARDIAN-2022",  

 
 

ফকি াংবাৈ নলররািারম? 

• 2022 ারর 27 ফেব্রুযানর ফবাগানভর (ফবগাম, কর্সািক) েররি ফট্র্নিাং ফিারড ভারি  র্াপারির মরধ্য "EX DHARMA 

GUARDIAN-2022" িারম একনি ফযৌথ ামনরক মডা শুরু করা রযরে। চরব 2022 ারর 10 মাচস পযসন্ত।  

মূ পরযন্টমূ 
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 ািুলীি ধ্মস গানডসযাি-2022 একনি বানসক প্রনলের্ াআরভন্ট যা 2018 া ফথরক ভাররি পনরচানি রে।  

• এনি ভারিীয ফিাবানিী এবাং র্াপানি স্থ াঅত্মরো বানিীর মরধ্য প্রনিরো রযানগিার মাত্রা বানডরয িুরব, যা ৈুাআ ফৈরলর মরধ্য 

নদ্বপেীয ম্পকসরক াঅর ফর্ারৈার কররব। 

• এাআ ািুলীরির ুরযাগনি র্ঙ্গ এবাং াঅধ্া লহুরর / লহুরর ভূখরে নিযাকারপর উপর প্ল্ািুি স্তররর ফযৌথ প্রনলের্রক ান্তভুসক্ত করর। 

ূত্র: PIB 

 

 

 


