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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্স, 24 ফেব্রুযােী 2022 

 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অন্তর্ণাতিক 

রাতলযা আউক্রেক্রের তবরুক্রে যুে ঘঘার্া কক্ররক্রে 

প্রঙ্গ: রাতলযার ঘপ্রতক্রেন্ট ভ্লাতিতমর পুতিে বক্রক্রেে ঘয মক্রকা পূবণ আউক্রেক্রে ামতরক তভযাে পতরচাো 
করক্রব। একতি ঘিততভলক্রের  ভাক্রর্, পুতিে আউক্রেেীয বাতেীক্রক অত্মমপণর্ করক্রি বক্রতেক্রে এবং উক্রেখ 
কক্ররক্রেে ঘয আউক্রেে ঘেক্রক অা হুমতকর প্রতিতেযায এআ পিক্রেপ ঘেওযা ক্রযক্রে। 

 

গুরুত্বপূর্ণ তিক 

• রাতলযাে বাতেী তেতমযা ঘেক্রক আউক্রেক্রের ভূখক্রে প্রক্রবল কক্ররক্রে এবং অর্ কাক্র আউক্রেক্রের ঘবল 
কক্রযকতি লক্রর বযাততিক ঘেপর্াস্ত্র ামা চাাক্রো ক্রযক্রে। 

• তকক্রযভ, খারতকভ এবং আউক্রেক্রের েযােয এাকায বড় তবক্রফারক্রর্র লব্দ ঘলাো ঘগক্রে। 
• রাতলযাে ঘপ্রতক্রেন্ট পুতিে ঘযাগ কক্ররক্রেে ঘয রাতলযার আউক্রেে িখ করার ঘকাক্রো েয ঘেআ এবং 

রক্তপাক্রির িায আউক্রেক্রের লাক্রকর। 
• রাতলযা েযােয ঘিলক্রক িকণ কক্ররক্রে ঘয রুল কমণকাক্রে স্তক্রেপ করার ঘয ঘকাক্রো প্রক্রচষ্টার পতরর্তি 

ক্রব যা িারা কখক্রো ঘিক্রখতে। 
• এোড়াও আউক্রেেক্রক েযাক্রিাক্রি ঘযাগিাে ঘেক্রক তবরি রাখার র্েয এবং রাতলযার িাতব উক্রপো করার র্েয 

মাতকণে যুক্তরাষ্ট্র এবং িার তমত্রক্রির তভযুক্ত কক্ররক্রে৷ 
 েযাক্রিা ঘযৌে তেরাপত্তার একতি বযবস্থা গঠে কক্ররক্রে , ঘযখাক্রে এর স্বাধীে িয রাষ্ট্রগুক্রা ঘকাক্রো 

বতরাগি পক্রের অেমক্রর্র র্বাক্রব পারস্পতরক প্রতিরোয ম্মি য। 
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েযাক্রিা তক? 

• উত্তর অিাতন্টক চুতক্ত ংস্থা (NATO) যাক্রক উত্তর অিাতন্টক যাাক্রযন্সও বা য, এতি 30তি িয 
ঘিক্রলর একতি অন্তঃরকাতর ামতরক ঘর্াি। 

• এতি 27তি আউক্ররাপীয ঘিল, 2তি উত্তর অক্রমতরকার ঘিল এবং 1তি আউক্ররলীয ঘিক্রলর মক্রধয একতি ঘর্াি। 
• ংস্থাতি উত্তর অিাতন্টক চুতক্ত বাস্তবাযে কক্রর যা 4ঠা  এতপ্র1949 াক্র স্বােতরি ক্রযতে। 
• ির িপ্তর: ব্রাক্র, ঘবতর্যাম, যখে তমত্রবাতেীর কমান্ড পাক্ররলক্রের ির িপ্তর মন্স, ঘবতর্যাক্রমর 

কাক্রে। 

ূত্র: এঅআঅর 

 

ঘকতেযার োগতরকরা খািয মূযফীতির তবরুক্রে োআক্রে তবক্রোভ কক্ররক্রে 

 

• েুে ঘকতেযােরা খািয, তবিুযৎ এবং জ্বাােী  ঘমৌতক পক্রর্যর িাম বৃতের কারক্রর্ ঘিক্রল র্ীবেযাত্রার 
উচ্চ বযক্রযর প্রতিবাি করক্রি ঘালযা তমতেযাবযাবার করক্রে। 
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• যালিযাগ #lowerfoodpricesবযবার কক্রর, ঘকতেযােরা দিেতিে তর্তেপক্রত্রর মূযবৃতে ঘরাধ করক্রি বযেণ 
ওযার র্েয রকাক্ররর মাক্রাচো কক্ররক্রে যা িাক্রির র্ীবেক্রক েীয কক্রর িুক্রক্রে। 

ূত্র: এঅআঅর 

 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: ভারি 

স্বাতমত্ব ঘযার্ো 

প্রঙ্গ: প্রধােমন্ত্রী েক্ররন্দ্র ঘমাতি াম্প্রতিক ওক্রযতবোর আউতেযে বাক্রর্ি 202-এ ঘর্ার তিক্রযক্রেে, "গ্রাক্রমর তেতর্িা 
ংক্রযাগ এখে অর অকাঙ্খা েয, তিক্রের প্রক্রযার্ে"। 

 

গ্রামীর্ এাকায ব্রেবযান্ড ংক্রযাক্রগর প্রক্রযার্ে ঘকে? 

• ব্রেবযান্ড কাক্রেতিতভতি শুধুমাত্র গ্রাক্রমআ ুতবধা ঘিক্রব ো, এতি গ্রাক্রম িে যুবকক্রির একতি বড় পু দিতর 
করক্রিও াাযয করক্রব৷ 

• যখে গ্রাক্রম ব্রেবযান্ড ংক্রযাক্রগর মাধযক্রম পতরক্রবা খাি ম্প্রাতরি ক্রব, িখে ঘিক্রলর ম্ভাবো অরও 
বাড়ক্রব৷ 

• পতিকযা ফাআবার ংক্রযাগ মযাগুত ঘিক্রলর গ্রামীর্ এাকায পাআি তভতত্তক্রি মাধাে করা প্রক্রযার্ে৷ 

স্বাতমত্ব(SWAMITVA)ঘযার্ো তক? 

• SVAMITVA (গ্রাম ঞ্চক্র উন্নি প্রযুতক্তর াক্রে গ্রামগুতর মীো এবং মযাতপং) 24ঘল  এতপ্র, 2020-এ 
প্রধােমন্ত্রী একতি অেণ-ামাতর্কভাক্রব েমিাতযি এবং স্ব-তেভণর গ্রামীর্ ভারিক্রক উন্নীি করার র্েয 
একতি ঘকন্দ্রীয ঘির প্রকল্প তাক্রব চাু কক্ররতেক্রে। 

প্রকক্রল্পর উক্রেলয: 
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• গ্রামীর্ পতরকল্পোর র্েয তঠক র্তমর ঘরকেণ দিতর করা এবং ম্পতত্ত ংোন্ত তবক্ররাধ কমাক্রো। 
• গ্রামীর্ ভারক্রি োগতরকক্রির অতেণক তস্থতিলীিা অোর মাধযক্রম িাক্রির ম্পতত্তক্রক ঋর্ এবং েযােয 

অতেণক ুতবধা গ্রক্রর্র র্েয অতেণক ম্পি তাক্রব বযবার করক্রি েম কক্রর। 
• ম্পতত্ত িযাক্স তেধণারর্, যা রাতর রাক্রর্যর তর্তপ-ঘির কাক্রে র্মা ক্রব ঘযখাক্রে এতি স্তান্তর করা ক্রযক্রে 

বা েযোয, রাষ্ট্রীয ঘকাাগাক্রর ঘযাগ ক্রব। 
• র্তরপ পতরকাঠাক্রমা এবং GIS মােতচত্র দিতর করা যা িাক্রির বযবাক্ররর র্েয ঘযক্রকাক্রো তবভাগ দ্বারা বযবার 

করা ঘযক্রি পাক্রর। 
• GIS মােতচত্র বযবার কক্রর উন্নি মাক্রের গ্রাম পঞ্চাক্রযি উন্নযে পতরকল্পো (GPDP) দিতরক্রি াযিা করা। 

তক মস্ত তিক তকম কভার করা য? 

তকমতি তবতভন্ন তিক্রক তবসৃ্তি: 

• ম্পতত্তর েগিীকরর্ র্ির করা এবং বযাঙ্ক ঋর্ তেয করা 

ম্পতত্ত ংোন্ত তবক্ররাধ কমাক্রো 

গ্রাম পযণাক্রয বযাপক পতরকল্পো 

বাস্তবাযেকারী কিৃণপে: 

• তকমতি পঞ্চাক্রযতি রার্ মন্ত্রোয, রাক্রর্যর রার্স্ব তবভাগ, রার্য পঞ্চাক্রযতি রার্ তবভাগ এবং ভারক্রির 
মীোর ঘযৌে প্রক্রচষ্টায বাস্তবাতযি য৷ 

কীভাক্রব গ্রামীর্ ভারক্রি তবপ্লব ঘিাক্রি াাযয করক্রব? 

• তকমতি গ্রামীর্ ধুযতি (অবাতি) এাকায ম্পতত্তর ুস্পষ্ট মাতকাো প্রতিষ্ঠার তিক্রক একতি ংকারমূক 
পিক্রেপ, ঘরাে প্রযুতক্ত বযবার কক্রর র্তমর পাক্রণগুতর মযাতপং এবং অআতে মাতকাো কােণ (প্রপাতিণ 
কােণ/তলক্ররাোম িত) প্রিাক্রের মাধযক্রম গ্রাক্রমর বাতড়র মাতকক্রির 'তধকাক্ররর ঘরকেণ' প্রিাে কক্রর।  

• প্রকল্পতি প্রকৃি ক্রেণ গ্রাম স্বরার্ র্ণে এবং গ্রামীর্ ভারিক্রক অত্মতেভণর করার র্েয একতি পিক্রেপ। 

ূত্র: এঅআঅর 

 

প্রধােমন্ত্রী তকার্ ম্মাে তেতধ (PM-KISAN) প্রকল্প 

প্রঙ্গ: ভারি রু্ক্রড় প্রধােমন্ত্রী তকার্ ম্মাে তেতধ (PM-KISAN) প্রকল্প চাুর িৃিীয বাতণকী পাে করা য। 
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গুরুত্বপূর্ণ তিক 

• তকমতি 2019 াক্রর 24ঘল ঘফব্রুযাতর চাু করা ক্রযতে। 
• এতির েয ারা ঘিক্রল মস্ত র্তমিার কৃক পতরবারক্রক অয াযিা প্রিাে করা এবং িাক্রির কৃতর 

পালাপাতল গাণস্থয চাতিা ঘমিাক্রি েম করা। 
• তকক্রমর ধীক্রে, উচ্চ-অক্রযর বস্থার াক্রে ম্পতকণি তকেু বর্ণক্রের মােিে াক্রপক্রে প্রতি বের েয 

ার্ার িাকার পতরমার্ িুআ ার্ার িাকার তিেতি মাে তকতস্তক্রি রাতর কৃকক্রির বযাঙ্ক যাকাউক্রন্ট 
স্থাোন্তর করা য। 

• এআ তকমতি প্রােতমকভাক্রব িুআ ঘির পযণন্ত চাক্রযাগয র্তমর তধকারী ক েুদ্র ও প্রাতন্তক কৃক 
পতরবারক্রক অয াযিা প্রিাে কক্ররতে, তকন্তু পরবিণীক্রি িাক্রির র্তমর পতরমার্ তেতবণক্রলক্র মস্ত কৃক 
পতরবারক্রক কভার করার র্েয এতি ম্প্রাতরি করা ক্রযতে। 

• এখে পযণন্ত, PM-KISAN তকক্রমর ধীক্রে রাতর কৃক পতরবাক্ররর বযাঙ্ক যাকাউক্রন্ট 1.80 ে ঘকাতি িাকা 
স্থাোন্তর করা ক্রযক্রে। 

ূত্র: এঅআঅর 

 

ঘকন্দ্রীয মন্ত্রী তগতররার্ তং প্রধােমন্ত্রী অবা ঘযার্ো – গ্রামীর্ (PMAY-G) েযালক্রবােণ চাু কক্ররক্রেে 

 

ঘকে খবক্ররর তলক্ররাোক্রম  

• ঘকন্দ্রীয গ্রামীর্ উন্নযে ও পঞ্চাক্রযতি রার্ মন্ত্রী তগতররার্ তং প্রধােমন্ত্রী অবা ঘযার্ো – গ্রামীর্ (PMAY-

G) েযালক্রবােণ চাু কক্ররক্রেে৷ 
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গুরুত্বপূর্ণ তিক 

• েযালক্রবােণ এক ের্ক্রর PMAY-G তকক্রমর ঘভৌি এবং অতেণক গ্রগতির র্েয তবক্রের্াত্মক এবং ঘকৌলগি 
বযবাতযক বুতেমত্তার প্রক্রযার্ে ঘমিাক্রি এন্ড-িু-এন্ড ন্তিৃণতষ্ট প্রিাে কক্রর। 

পিভূতম: 

• 2024 াক্রর মক্রধয "কক্রক অবাে" প্রিাক্রের েয র্ণক্রের র্েয, ভারি রকার 1া এতপ্র 2016 
ঘেক্রক গ্রামীর্ অবাে প্রকল্প, প্রধােমন্ত্রী অবা ঘযার্ো-গ্রামীর্ (PMAY-G) চাু কক্ররক্রে৷ 

• ঘপ্রাগ্রামতি 2024 াক্রর মক্রধয মস্ত ঘমৌতক ুক্রযাগ-ুতবধা  2.95 ঘকাতি PMAY-G বাতড়গুত মূ্পর্ণ 
করার পতরকল্পো কক্ররক্রে৷ 

• 21ঘল ঘফব্রুযারী 2022 পযণন্ত, 2.62 ঘকাতি বাতড়র বরােকৃি েমবধণমাে ক্রেযর তবপরীক্রি ঘমাি 1.73 
ঘকাতি PMAY-G বাতড় দিতর করা ক্রযক্রে৷ 

ূত্র: তপঅআতব 

 

অযুল িািণ-অপ চযাক্রঞ্জ 

 

ঘকে খবক্ররর তলক্ররাোক্রম  

•  আতন্ডযা আেতিতিউি ফ অযুক্রবণি (AIIA) িািণঅপ আতন্ডযার াক্রে ঘযৌেভাক্রব ‘অযুল িািণ-অপ 
চযাক্রঞ্জ’ চাু কক্ররক্রে। 

গুরুত্বপূর্ণ তিক 

অযুল িািণ-অপ চযাক্রঞ্জ ম্পক্রকণ: 

• এতি অযুক্রবণি এবং তবকল্প তেরামক্রযর ঘেক্রত্র উদ্ভাবে তেক্রয কার্ করা িািণ-অপ এবং বযতক্তক্রির উৎাতি 
করক্রব। 
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• ‘অযুল িািণ-অপ চযাক্রঞ্জ’-এর তবর্যীরা AIIA-এর কাে ঘেক্রক েগি পুরকার এবং আেতকউক্রবলে মেণে 
উভযআ পাক্রবে। 

• ংলগ্রর্কারী িািণ-অপগুতর র্েয তিেতি এতি তবভাগ রক্রযক্রে - অযুল ফুে আক্রোক্রভলে, অযুল বাক্রযা-
আেস্ট্রুক্রমক্রন্টলে (ােণওযযার মাধাে) এবং অযুল অআতি তউলে (ফ্টওযযার মাধাে)। 

দ্রষ্টবয: অযুল বার্ার বিণমাক্রে প্রায $10 তবতযে েুমাে করা ক্রযক্রে এবং অগামী পাাঁচ বেক্ররর মক্রধয এতি 50 
লিাংল বৃতে পাক্রব বক্র েুমাে করা ক্রে৷ 

অযু ম্পতকণি েযােয তকম (অযুক্রবণি, ঘযাগ এবং প্রাকৃতিক তচতকৎা, আউোতে, তধা এবং ঘাতমওপযাতে): 

• র্ািীয অযু তমলে 

• অযু উক্রিযাক্তা কমণূতচ 
• ACCR ঘপািণা এবং অযু ঞ্জীবেী যাপ 

• অযু ুস্থিা ঘকন্দ্র 

ূত্র: আতন্ডযাে এক্সক্রপ্র 

 

500 বেক্ররর পুরক্রো চুতর যাওযা েুমাে মূতিণ ভারক্রি ঘফরি পাঠাক্রো ক্রব 

প্রঙ্গ: ঘকন্দ্রীয ংকৃতি মন্ত্রী তর্ তকার্ ঘরতি র্াতেক্রযক্রেে ঘয "িাতমোডু়র মতির ঘেক্রক চুতর ওযা পাাঁচল 
বেক্ররর পুরাক্রো ভগবাে েুমাে ঘব্রাক্রঞ্জর মূতিণ, ভারক্রি ঘফরি পাঠাক্রো ক্রব৷ আউএ ঘামযান্ড ততকউতরতি দ্বারা 
পুেরুোর করা চুতর ওযা মূতিণতি আউএ ততেএ দ্বারা @HCICanberraঘক স্তান্তর করা ক্রযক্রে।" 

 

গুরুত্বপূর্ণ তিক 

• ভগবাে েুমাক্রের একতি মূতিণ, যা এক িলক অক্রগ িাতমোডু়র অতরযাুর ঘর্া ঘেক্রক চুতর ক্রযতে 
এবং লীঘ্রআ অো ক্রব বক্র তবক্রিক্রল পাচার করা ক্রযতে৷ 
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• 14 িম এবং 15 লিক্রকর মক্রধয তেতমণি, তবর্যেগর াম্রাক্রর্যর মযকাক্র, মূতিণতি ম্প্রতি ক্রেতযার 
একতি বযতক্তগি ঘেিার িখক্র পাওযা ঘগক্রে। 

• ভারক্রির প্রত্নিাতিক র্তরপ েুাক্রর, এআ ঞ্জক্রেযার (েুমাে) মূতিণতি 9আ  এতপ্র, 2012 িাতরক্রখ 
অতরযাুক্ররর ঘভেুর গ্রাক্রমর ভারধরার্ ঘপরুম মতির ঘেক্রক শ্রী ঘিবী মূতিণ এবং বুক্রিবী মূতিণ  চুতর 
করা ক্রযতে৷ 

• ঘযখাে ঘেক্রক চুতর ক্রযতে ঘআ মতিক্রর এতি পুেরুোর করা ক্রব। 

তবর্যেগর াম্রার্য ম্পক্রকণ 

• তবর্যেগর াম্রার্য, যাক্রক কর্ণাি রার্যও বা য,[3] িতের্ ভারক্রির িাতের্ািয মাভূতম ঞ্চক্র 
বতস্থি। 

• এতি 1336 াক্র ঙ্গম রার্বংক্রলর ভাআপ্রেম তরর এবংপ্রেম বুক্ক রায দ্বারা প্রতিতষ্ঠি ক্রযতে, যা 
যািব বংক্রলর িাতব কক্রর, একতি যার্ক ঘগাপা ম্প্রিাক্রযর িয, ম্ভবি কুরুবাদ্বারা প্রতিতষ্ঠি ক্রযতে। 

• 13 লিক্রকর ঘলক্রর তিক্রক আাতমক অগ্রাে বন্ধ করার র্েয িতের্ী লতক্তর প্রক্রচষ্টার পতরর্তি তাক্রব 
াম্রার্যতি তবতলষ্টিা াভ কক্রর। 

• িার লীক্রণ, এতি প্রায মস্ত িতের্ ভারক্রির লাক পতরবারক্রক পরাধীে কক্রর এবং িাতের্াক্রিযর 
ুিােক্রির িুঙ্গভদ্রা-কৃষ্ণা েিীর ঘিাযাব ঞ্চক্রর বাআক্রর ঘঠক্র ঘিয, গর্পতি রার্য ঘেক্রক অধুতেক 
ওতড়লা (প্রাচীে কতঙ্গ) যুক্ত করার পালাপাতল এআভাক্রব একতি উক্রেখক্রযাগয লতক্তক্রি পতরর্ি য। 

ূত্র: আতন্ডযাে এক্সক্রপ্র 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রতিরো 

ভারিীয ঘেৌবাতেীর বহুপাতেক মড়া তমাে 2022 

 

ঘকে খবক্রর 

• ভারিীয ঘেৌবাতেীর বহুপাতেক মড়া MILAN 2022-এর বণক্রল ংকরর্ 25 ঘফব্রুযাতর 2022 ঘেক্রক 
তবলাখাপত্তেক্রম শুরু ওযার কো রক্রযক্রে৷ 
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গুরুত্বপূর্ণ তিক 

• তমাে 22, 25 ঘেক্রক 28ঘল  ঘফব্রুযারী এবং মুদ্র পবণ 01 ঘেক্রক 04ঠা  মাচণ পযণন্ত তেধণাতরি ারবার 
ঘফর্  িুতি পযণাক্রয 9 তিে ধক্রর পতরচাতি ঘব । 

• তমাে 2022-এর তেম  'ঘৌািণয - মন্বয - ক্রযাতগিা'। 
• MILAN 22 এর বণবৃৎ ংলগ্রক্রর্র ােী ক্রব, ঘযখাক্রে 40 তিরও ঘবতল ঘিল িাক্রির যুের্াার্/উচ্চ 

পযণাক্রযর প্রতিতেতধি পাঠাক্রব। 
• মড়ার েয  বনু্ধত্বপূর্ণ ঘেৌবাতেীর মক্রধয ঘপলািার তমেতিযার মাধযক্রম পাক্ররলো িেিা, ক্রবণাত্তম 

েুলীে এবং পেতিগুতক্রক অত্মস্থ করা এবং ামুতদ্রক ঘোক্রমক্রে মিবাতিক তলোক্রক েম করা। 

তমাে ম্পক্রকণ: 

• তমাে  একতি তদ্ববাতণক বহুপাতেক ঘেৌ মড়া যা ভারিীয ঘেৌবাতেী দ্বারা 1995 াক্র অিামাে ও 
তেক্রকাবর কমাক্রন্ড ূতচি য। 

• 1995 ংকরক্রর্ মাত্র চারতি ঘিল ঘযমে আক্রিাক্রেতলযা, তঙ্গাপুর, শ্রীঙ্কা এবং োআযাক্রন্ডর ংলগ্রক্রর্ শুরু 
ক্রযতে। 

ূত্র: তপঅআতব 

 

অআএএফ 'প্রাক্তে ঘকাবরা ওযাতরযর 22' েুলীক্রে ংলগ্রর্ করক্রব 

 

ঘকে খবক্রর 

• ভারিীয তবমাে বাতেী (IAF) 06 ঘেক্রক 27 মাচণ 2022 পযণন্ত যুক্তরাক্রর্যর Waddington-এ 'Ex Cobra 
Warrior 22' োক্রম একতি বহুর্াতিক তবমাে েুলীক্রে ংলগ্রর্ করক্রব৷ 

গুরুত্বপূর্ণ তিক 
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• অআএএফ াআি কমবযাি এযারোফ্ট (এতএ) ঘির্ আউক্রক এবং েযােয ঘেিৃস্থােীয তবমাে বাতেীর 
যুে তবমাক্রের াক্রে েুলীক্রে ংলগ্রর্ করক্রব। 

• এআ মড়ার েয পাক্ররলো এক্সক্রপার্ার প্রিাে করা এবং ংলগ্রর্কারী তবমাে বাতেীর মক্রধয 
ক্রবণাত্তম েুলীেগুত ভাগ কক্রর ঘেওযা, যার ফক্র যুক্রের েমিা বৃতে করা এবং বনু্ধক্রত্বর বন্ধে দিতর 
করা। 

• াকা কমবযাি এযারোফ্ট (এতএ) ঘির্ ম্পক্রকণ: 
• LCA ঘির্, তেক্রফন্স তরাচণ যান্ড ঘেক্রভপক্রমন্ট গণাোআক্রর্লে (DRDO) এর এযারোফ্ট ঘেক্রভপক্রমন্ট 

এক্রর্তন্স (ADA) দ্বারা ঘিলীযভাক্রব তের্াআে করা এবং তিুস্তাে যাক্ররােতিক্স ততমক্রিে (HAL) দ্বারা তেতমণি, 

ভতবযক্রি ভারিীয তবমাে বাতেীর ঘমরুিে ক্রব বক্র অলা করা ক্রে ।  

ূত্র: আতন্ডযা িুক্রে 

 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: গুরুত্বপূর্ণ তিে 

24ঘল  ঘফব্রুযাতর, ঘকন্দ্রীয অবগাতর তিব 

 

ঘকে খবক্ররর তলক্ররাোক্রম  

• ঘকন্দ্রীয অবগাতর শুল্ক অরও ভাভাক্রব পাে করক্রি অবগাতর তবভাক্রগর কমণচারীক্রির উৎাতি করার 
র্েয প্রতি বের 24ঘল ঘফব্রুযাতর ারা ভারক্রি ঘকন্দ্রীয অবগাতর তিব পাতি য। 

গুরুত্বপূর্ণ তিক 

• ঘকন্দ্রীয অবগাতর তিবও পাতি য ঘকন্দ্রীয অবগাতর ও বর্ অআক্রের স্মরক্রর্, যা 24ঘল  ঘফব্রুযাতর, 

1944 াক্র প্রর্ীি ক্রযতে। 
• ঘিা ঘবােণ ফ আেোআক্ররি িযাক্রক্স যান্ড কািম (ততবঅআত) ভারক্রি কািম, গুে এবং াতভণ 

িযাক্স (তর্এতি), ঘিা এক্সাআর্, াতভণ িযাক্স এবং োরক্রকাতিক্স পতরচাোর র্েয িাযী। 

ূত্র: আতন্ডযা িুক্রে 
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গুরুত্বপূর্ণ খবর: ঘখাধুা 

তদ্বিীয এতর্ কাপ অআ তক চযাতম্পযেতলপ 2022 

 

• ািাখ কাউি ঘরতর্ক্রমন্টা ঘন্টার, LSRC তদ্বিীয এতর্ কাপ অআ তক চযাতম্পযেতলপ-2022 িুক্র 
তেক্রযক্রে। 

• ঘ-ঘি এেতেএ অআ তক তরক্রঙ্ক ঘখা ফাআোক্র, এএঅরত তচরপ্রতিদ্বন্দ্বী অআতিতবতপক্রক 3-0দ্বারা 
পরাতর্ি কক্রর তর্ক্রে িাো তদ্বিীয তলক্ররাপা তর্ক্রিক্রে। 

• এতর্ কাপ অআ তক চযাতম্পযেতলক্রপর এআ ংকরক্রর্র পুরু ও মতা উভয তবভাক্রগআ ফাআোতিক্রির 
কাক্রে ািাক্রখর ঘফক্রিেযান্ট গভেণর অর ঘক মােুর ট্রতফ িুক্র ঘিে। 

ূত্র: এঅআঅর 

মতা তেক্রকি: তেউতর্যান্ড চিুেণ ওযােক্রেক্রি তর্ক্রিক্রে 

• োরী তেক্রকক্রি, কুআন্সিাউক্রের র্ে ঘেতভ ওভাক্র বৃতষ্ট তবতিি চিুেণ একতিক্রের অন্তর্ণাতিক্রক তেউতর্যান্ড 
ভারিক্রক 63 রাক্রে পরাতর্ি কক্রর। 

• তেউতর্যান্ড আতেংতি যাক্রমতযা ঘকক্ররর 68 রাক্রের েক দ্বারা চাতি ক্রযতে, যার পক্রর একতি 
প্রভাবলাী ঘবাতং পারফরমযান্স তে। 

• পাাঁচ মযাক্রচর ততরক্রর্ 4-0 বযবধাক্রে এতগক্রয অক্রে স্বাগতিকরা। 
• 192 রাে িাড়া কক্রর, ভারিীয ওক্রপোররা দ্রুি পিে ঘিায এবং পঞ্চম ওভাক্রর ভারি 4 উআক্রকক্রি 12 

রাক্রে ঘেক্রম যায। 

ূত্র: এঅআঅর 
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গুরুত্বপূর্ণ খবর: উৎব 

অগরিায তদ্বিীয বাংাক্রিল চতচ্চত্র উৎব 

প্রঙ্গ: অগরিায তদ্বিীয বাংাক্রিল চতচ্চত্র উৎক্রবর উক্রদ্বাধে কক্ররে তত্রপুরার মুখযমন্ত্রী তবপ্লব কুমার ঘিব। 

 

গুরুত্বপূর্ণ তিক 

• অগরিায তিে তিেবযাপী চতচ্চত্র উৎবতি বাংাক্রিক্রলর স্বাধীেিার ুবর্ণ র্যন্তী উিযাপক্রের ংল। 
• উৎক্রব 1971 াক্রর ঘগৌরবময আতিা এবং বাংাক্রিক্রলর স্বাধীেিায ভারক্রির ভূতমকা স্মরর্ করার 

র্েয বাংাক্রিক্রলর মুতক্তযুে ম্পতকণি ঘরা চতচ্চত্রগুত প্রিলণে করা ঘে । 
• তত্রপুরা এবং বাংাক্রিক্রলর ংকৃতিক্রি ক্রেক তম রক্রযক্রে এবং এআ ধরক্রের েুষ্ঠাে িুআ ঘিক্রলর মক্রধয 

াংকৃতিক তবতেমক্রযর মাধযক্রম এআ ঞ্চক্র ম্প্রীতি বৃতের র্েয একতি বড় পিক্রেপ। 

দ্রষ্টবয: র্পে এবং ঘরপে  ঘযাগাক্রযাক্রগর েিুে চযাক্রেগুত ঘখাার াক্রে, তত্রপুরা উত্তর-পূক্রবণর বাতর্তর্যক 
কতরক্রোর ক্রয উঠক্রে এবং চতচ্চত্র তেমণাক্রর্র র্েয তবলা ম্ভাবোও রবরা করক্রে। 

ূত্র: এঅআঅর 


