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দৈনিক কারেন্ট যারেযার্স 05.05.2022 
গুরুত্বপূর্স খবে: নবশ্ব 

NASA SOFIA টেনিরকাপ   

 
টকি র্ংবাৈ নিরোিারে  

● োনকসি যুক্তোরেে িযািিাি যারোিনেক্স যান্ড টের্ যাডনেনিরেিি (NASA) নবরশ্বে বৃহত্তে ঈড়ন্ত টেনিরকাপ 
"েযারোনিযানেক বজােরেেনে েে আিফ্রারেড যারোিনে (SOFIA)" বন্ধ কোে নর্দ্ধান্ত নিরযরে যা চাাঁরৈ জরিে 
ঈপনিনি নিনিি করেনেি।  

েূি নবষয র্েূহ 
● SOFIA  একনে টবানযং 747SP নবোরিে নেিরে বরর্ থাকা একনে 2.7 নেোে আিফ্রারেড টেনিরকাপ, যা পৃষ্ঠ টথরক 

38,000-45,000 েুে ঈচ্চিায ঈড়রে।  
● SOFIA  হি NASA এবং জােসাি টের্ এরজনিে (DLR) র্হরযানগিায দিনে   একনে টেনিরকাপ ।  
● 2014 র্ারি প্রনিষ্ঠাে পে টথরক, টর্ানেযা িক্ষরেে জন্ম ও েৃিুয এবং িিুি টর্ৌেনর্রেরেে গঠি টবাঝাে জিয িথয 

র্ংগ্রহ করে অর্রে।  
● টর্ৌেজগরিে গ্রহ, ধূেরকিু ও গ্রহারু্ে ঈপেও কড়া িজে োখরে। 

SOFIA এে গুরুত্বপূর্স অনবষ্কাে: 
● 2020 র্ারি িার্া টঘাষর্া করে টয, SOFIA চাাঁরৈে রূ্রযসে নৈরকে  ংরি জরিে রু্ (H2O) অনবষ্কাে করেরে।  
● 2019 র্ারি, SOFIA নহনিযাে হাআড্রাআডও অনবষ্কাে করে - যা নেি প্রায 14  নবনিযি বেে অটগ েহানবরশ্ব গনঠি প্রথে 

রু্। 
● SOFIA  বৃহেনিে বাযুেণ্ডিীয প্রচিরিে নিৈিসিগুনিও নচনিি করেরে।  

ঈরেখয, োেরিে চন্দ্রযাি-1 নেিি এবং NASA-ে িি-নেনত্তক আিফ্রারেড টেনিরকাপ েযানর্নিনে রু্নিে ঞ্চরি হাআরড্রিরিে 
প্রোর্ টপরযরে, নকন্তু িাো হাআরড্রারজি H2O বা OH অকারে নেি নকিা িা নিনিি কেরি পারেনি। 

রূ্ে: DTE 
 

 



www.byjusexamprep.com 

 

গুরুত্বপূর্স খবে: োেি 

টডিোরকস  নিিীয  োেি-িনডসক  িীষস  র্রেিি  

 
টকি র্ংবাৈ নিরোিারে  

● প্রধািেন্ত্রী িরেন্দ্র টোৈী 04ঠা টে, 2022 িানেরখ টডিোরকসে টকারপিরহরগরি নিিীয োেি-িনডসক িীষস র্রেিরি ংি 
নিরিি।  

● এআ র্রেিরিে অরযাজক নেি টডিোকস।  
● প্রধািেন্ত্রী টোৈী জােসানি র্েে টিষ করে টডিোরকস টপৌঁরেরেি, টযখারি নিনি জােসাি চযারিিে ওিাে িিৎরর্ে  র্ারথ 

অরিাচিা করেি এবং ষষ্ঠ োেি-জােসানি অন্তঃ-র্েকােী পোেরিস ংি টিি। 
েূি নবষয র্েূহ 

● টডিোকস, নেিিযান্ড, অআর্িযান্ড, রু্আরডি এবং িেওরযে প্রধািেন্ত্রীোও নিিীয োেি-িনডসক িীষস র্রেিরি ংি 
নিরযনেরিি। 

● এআ িীষস র্রেিরি েহাোেী-পেবিসী থসনিনিক পুিরুদ্ধাে, জিবাযু পনেবিসি, ঈদ্ভাবি ও প্রযুনক্ত, পুিিসবীকের্রযাগয 
িনক্ত, নবকনিি দবনশ্বক নিোপত্তা পনেনিনি এবং অকসনেক ঞ্চরি োেি-িনডসক র্হরযানগিাে েরিা নবষযগুনিে ঈপে 
অরিাকপাি কো হরযরে। 

●  িানযত্ব, পুিিসবীকের্রযাগয িনক্ত, নডনজোআরজিি এবং ঈদ্ভাবরিে টক্ষরে িনডসক টৈিগুনি োেরিে জিয গুরুত্বপূর্স 
ংিীৈাে।  

● 2018 র্ারি েকরহারে প্রথে োেি-িনডসক িীষস র্রেিি িুনষ্ঠি হয। 
ঈরেখয, টডিোরকসে টকারপিরহরগরি টডিোরকসে প্রধািেন্ত্রী টেরে টফ্ররডনেকরর্রিে র্রেও প্রনিনিনধ পযসারযে অরিাচিা 
করেি প্রধািেন্ত্রী িরেন্দ্র টোৈী। ঈেয টিিাআ নগ্রি েযারেনজক পােসিােনিরপে গ্রগনি পযসারিাচিা করেি যা োেি ও 
টডিোরকসে েরধয এআ ধেরিে প্রথে বযবিা । 

রূ্ে: TOI 

2020 র্ারি  োেরি  েৃিুযে  হাে 6.2 িিাংি  বৃনদ্ধ  টপরযরে : CRS িথয 
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টকি র্ংবাৈ নিরোিারে 

● টকন্দ্রীয র্েকাে জন্ম ও েৃিুযে নেরপারেসে ঈপে নেনত্ত করে নর্নেি টেনজরেিি নর্রেে (CRS) নেরপােস 2020 প্রকাি 
করেরে। 

প্রনিরবৈরিে েিােি: 
● 2020 র্ারিে জিয নর্নেি টেনজরেিি নর্রেরেে ঈপে নেনত্ত করে োেরিে গুরুত্বপূর্স পনের্ংখযারি বিা হরযরে টয 

টেনজরেিি েৃিুযে টক্ষরে, এআ র্ংখযানে 2019 র্ারি 76.4  িক্ষ টথরক টবরড় 2020 র্ারি 81.2 িরক্ষ ৈাাঁনড়রযরে যা 
গি বেরেে িুিিায এবেে  6.2 িিাংি বৃনদ্ধ টপরযরে।  

● টোেরেনজনেকৃি েৃিুযে েরধয, পুরুষরৈে ংি 60.2 িিাংি এবং েনহিারৈে ংি 39.8 িিাংি।  
● েহাোে, নবহাে, গুজোে, পনিেবে, ন্ধ্রপ্ররৈি, িানেিিাডু়, কর্সােক, েধযপ্ররৈি, োজিাি, অর্াে এবং হনেযািা র্হ 

নকেু োজয ও টকন্দ্রিানর্ি ঞ্চি 2019  টথটক 2020 র্াি পযসন্ত টেনজনেকৃি েৃিুযে র্ংখযা বৃনদ্ধরি ঈরেখরযাগয বৈাি 
টেরখরে। 

● টেনজনেকৃি জরন্মে র্ংখযা 2019 র্ারি 2.48 টকানে টথরক 2020 র্ারি 2.42 টকানেরি টিরে এরর্রে যা প্রায 2.40 
িিাংি হ্রার্ টপরযরে। 

● প্রনিরবৈরি ন্তেুসক্ত জন্ম ও েৃিুযে র্ংখযা হ'ি প্রকৃি র্ংখযা যা র্াো টৈরি প্রায 3 িক্ষ টেনজনেকৃি আঈনিে টথরক 
র্ংগ্রহ কো হয।  

● নর্নেি টেনজরেিি নর্রেে (CRS) হি একনে র্াবসজিীি, নবনিি, বাধযিােূিক এবং জন্ম, েৃিুয এবং এখিও 
জরন্মে িাযী টেকনডসং বযবিা।  

● জন্ম ও েৃিুয র্ম্পনকসি  টেনজরেিি অআি (RBD), 1969 এে ধীরি জন্ম ও েৃিুয টেনজরেিি কো হয। এআ 
পনের্ংখযারিে েরধয েরযরে টকানেড-19 এবং িযািয কােরর্ েৃিুয। 

রূ্ে: Newsonair 
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গুরুত্বপূর্স খবে: থসিীনি 

পাবনিক  র্াবনিপিরিে  জন্য 21,000 টকানে  োকাে  LIC IPO টখািা  হরযরে  

 
টকি র্ংবাৈ নিরোিারে 

● িাআে আিনর্ঈরেি  করপসারেিাি ে  আনন্ডযা (LIC) এে আনিনিযাি পাবনিক োনেং  (LIC) 04ঠা টে, 2022 
টথরক পাবনিক র্াবনিপিরিে জিয ঈনু্মক্ত কো হরযরে।  

● এনে র্াবনিপিরিে জিয 9আ টে পযসন্ত টখািা থাকরব।  
● LIC IPO হি টৈরিে র্বরচরয বড় পাবনিক োে। 

েূি নবষয র্েূহ 
● একনে আনিনিযাি পাবনিক োনেং (IPO)হি  একনে িিুি েক আরু্যে েরধয জির্াধােরর্ে কারে একনে 

টবর্েকােী করপসারেিরিে টিযাে োে কোে প্রনিযারক টবাঝায।  
● LIC িাে প্রথে পাবনিক োরেে জিয আকুযআনে টিযাে প্রনি 902 টথরক 949 োকাে প্রাআর্ বযান্ড নিধসাের্ 

করেরে।  
● এআ IPO নৈরয র্েকাে 22 টকানে 13 িাখ টিযাে নবনি করে বীোপ্রৈািকােী প্রনিষ্ঠারিে র্ারড় নিি িিাংি 

টিযাে হস্তান্তে কেরি চাআরে।  
● IPO-এে োধযরে প্রায 21 হাজাে টকানে োকা র্ংগ্ররহে িক্ষয নিরযরে র্েকাে। 

িাআে আিনর্ঈরেি  করপসারেিাি ে  আনন্ডযা (LIC)র্ম্পরকস: 
● এনে একনে োেিীয র্ংনবনধবদ্ধ বীো এবং নবনিরযাগ করপসারেিি। 
● টচযােপার্সি: এে অে কুোে 
● র্ৈে ৈপ্তে: েুম্বাআ 
● প্রনিষ্ঠািা: োেি র্েকাে 
● গনঠি: 1 িা টর্রেম্বে 1956 

দ্রষ্টবয: ব্র্যান্ড োআিযাি িাো প্রকানিি বীো 100 2021  নেরপােস িুযাযী LIC িৃিীয-িনক্তিািী এবং 10 িে 
র্বসানধক েূিযবাি টলাবাি আিুযরেি ব্র্যান্ড নহর্ারব স্বীকৃি।  

● রূ্ে: Newsonair 
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গুরুত্বপূর্স খবে: োজয 

নবহারে  োেরিে  প্রথে নগ্রিনেল্ড  আথািি  প্ল্যান্ট  

 

 
টকি র্ংবাৈ নিরোিারে  

● নবহারেে েুখযেন্ত্রী িীনিি কুোে পূনর্সযায োেরিে প্রথে নগ্রিনেল্ড ির্য-নেনত্তক আথািি প্ল্যারন্টে ঈরিাধি কেরিি।  
েূি নবষয র্েূহ 

● টকন্দ্র নবহারেে আথািি ঈৎপাৈি ও প্রচাে িীনি-2021-টক এনগরয নিরয যাওযাে পে টথরক আোিস আনন্ডযা 
বারযােুরযির্ প্রাআরেে নিনেরেরডে 105 টকানে োকাে বযরয এআ প্ল্যান্টনে   প্রথে দিনে কো হরযরে। 

● এআ প্রকল্পনে  টৈরিে  জ্বািািীে চানহৈা পূেরর্ে জিয অখ, েুট্টা এবং চাি বযবহাে করে আথািি ঈৎপাৈরি 
নবহারেে একনে ংি নহর্ারব কাজ কেরব । 

● আথািি প্ল্যান্টনে র্বসরিষ প্রযুনক্ত বযবহাে করে দিনে কো হরযরে এবং টকািও বজসয নিষ্কািি কেরব িা, এনে একনে 
নজরো -নিকুআড  নডস্চাজস   প্ল্যান্ট দিনে করে যা পুরোপুনে পনেরবি বান্ধব।  

রূ্ে: ET 
 
 

‘নেযাাঁ  কা বাৈা ' টেিওরয  টেিরিে  িাে পনেবিসি  করে 'েরহি  িগে  হল্ট' কো হি  

 
টকি র্ংবাৈ নিরোিারে  
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● োজিারিে বােরেে টজিাে 'নেযাাঁ কা বাৈা' টেিওরয টেিিনেে িাে পনেবিসি করে এখি 'েরহি িগে হল্ট' 
োখা হরযরে। 

● এে অরগ 2018 র্ারি গ্রারেে িাে 'নেযাাঁ কা বাৈা' টথরক বৈরি েরহি িগে কো হয। 
এে অরগ, নিম্ননিনখি টেিওরয টেিিগুনিে িাে পনেবিসি কো হরযরে:  

● োনু্ডযানৈহ টেিওরয টেিি এখি টবিাের্ টেিওরয টেিি নহর্ারব পনেনচি  
● েুঘির্োআ জংিি এখি পনণ্ডি ৈীি ৈযাি ঈপাধযায টেিওরয জংিি  
● েবােসর্গঞ্জ টেিওরয টেিরিে িােকের্ কো হয টর্ািেদ্র টেিওরয টেিি  
● এিাহাবাৈ জংিি এখি প্রযাগোজ জংিি  
● দেজাবাৈ জংিি এখি রযাধযা কযান্টিরেন্ট িারে পনেনচি।  
● ৈানু্দপুে  টেিওরয টেিি িােকের্ কো হয ো বোনহ টৈবী ধাে টেিওরয টেিি 
● ঈত্তে প্ররৈি র্েকাে ঝাাঁনর্ টেিওরয টেিিনেে িােকের্ করেরে 'বীোেিা িক্ষ্মীবাই টেিওরয টেিি' োিী 

িক্ষ্মীবাইরযে িারে। 
● টোপারিে হানববগঞ্জ টেিওরয টেিিনে 2021  র্ারি টগান্ড োিী কেিাপনিে িারে িােকের্ কো হরযরে।  

 
রূ্ে: HT 

গুরুত্বপূর্স খবে: যাপরযন্টরেন্ট 

প্রাক্তি  টপররানিযাে  র্নচব  িরুর্ কাপুে  প্রধািেন্ত্রীে  ঈপরৈষ্টা  নিযুক্ত  হরিি   

 
টকি র্ংবাৈ নিরোিারে  

● টকন্দ্রীয র্েকাে প্রাক্তি টপররানিযাে র্নচব িরুর্ কাপুেরক প্রধািেন্ত্রী িরেন্দ্র টোৈীে ঈপরৈষ্টা নহর্ারব নিরযাগ 
কেি ।  

েূি নবষয র্েূহ 
● িরুর্ কাপুরেে নিরযাগ প্রাথনেকোরব টযাগৈারিে িানেখ টথরক ৈুআ বেরেে জিয হরব। 
● নহোচি প্ররৈি কযাডারেে 1987 বযারচে  IAS নের্াে িরুর্ কাপুে 2021  র্ারিে 30টি  িরেম্বে টপররানিযাে 

ও প্রাকৃনিক গযার্ েন্ত্ররকে র্নচব নহর্ারব বর্ে গ্রহর্ করেি। 
● ঈরেখয, 1986 বযারচে আনন্ডযাি টেনেনিঈ র্ানেসর্ (IRS) নের্াে র্েীিা নর্ংরক টর্ন্ট্রাি টবাডস ে নডরেক্ট েযারক্সর্ 

(CBDT)- এে টচযােেযারিে নিনেক্ি ৈানযত্ব টৈওযা হরযরে। 
রূ্ে: TOI 
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গুরুত্বপূর্স খবে: টখিাধুিা 

7ে নবশ্ব সু্নকাে  চযানম্পযিনিপ  2022  

 
টকি র্ংবাৈ নিরোিারে  

● আংিযারন্ডে েনি ও'রু্নিোি র্প্তে নবশ্ব সু্নকাে চযানম্পযিনিপ 2022 নিরোপা নজরি টেকডস কেরিি । 
েূি নবষয র্েূহ  

● েনি ও'রু্নিোি র্ারথ নেরেি টহিনড্র টযাগ টৈি ,নযনি িাে অধুনিক নৈরিে টেকডস ধরে োখাে জিয, 2001, ’04, 
’08, ’12, ’13 এবং '20.   র্াি টথরক  নবশ্ব নিরোপা যুক্ত করেি।  

● 2022 র্ারিে নবশ্ব সু্নকাে চযানম্পযিনিপ (অিুষ্ঠানিকোরব 2022  র্ারিে টবিরফ্রড ওযাল্ডস সু্নকাে চযানম্পযিনিপ) 
একনে টপিাৈাে সু্নকাে েুিসারেন্ট যা আংিযারন্ডে টিনেরল্ডে িুনর্বি নথরযোরে িুনষ্ঠি হয। 

রূ্ে: HT 
 
 


