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গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক  

নযাতিল্লীতি ভারি-র্াপান আতথণক ংাপ অনুতিি  

খবতর ককন? 

● নিুন তিল্লীতি প্রথম ভারি-র্াপান অথণ ংাপ অনুতিি , কযখাতন র্াপাতনর আন্তর্ণাতিক তবযক উপ-
অথণমন্ত্রী তমিঃ মাাতিা কান্দা এবং অথণ মন্ত্রতকর অথণননতিক তবযক তবভাতগর তিব র্নাব অর্য কলতের 
মতযে আতািনা অনুতিি য। 

 

মূ পতযন্টমূ: 

● র্াপাতন প্রতিতনতয িত অথণ মন্ত্রক, আতথণক পতরতবা ংস্থা এবং আতথণক প্রতিিানগুতর প্রতিতনতযরা 
তিতন, অনেতিতক ভারতির পতে অথণ মন্ত্রক, তরর্াভণ বোঙ্ক অফ ইতিযা, ইনুেতরন্স করগুতটতর অোি 
কেতভপতমন্ট অথতরতট অফ ইতিযা এবং ততকউতরতটর্ অোি এক্সতিঞ্জ কবােণ অফ ইতিযা এবং আতথণক 
প্রতিিানগুতর প্রতিতনতযরা এই আতািনায অংল তনতযতিতন। 

● তফনান্স োযাতগর মূ উতেলে  িুই কিতলর ামতিক অথণননতিক পতরতস্থতি, আতথণক বেবস্থা, আতথণক 
তেতর্টাইতর্লন এবং তবতনতযাতগর পতরতবলতক এতগতয তনতয যাযা। 
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● কবরকাতর আতথণক প্রতিিান  অংলগ্রর্কারীতির দ্বারা ভারতি তবতনতযাতগর আর ম্প্রারতর্র তেে 
তবতভন্ন আতথণক তনযন্ত্রতর্র তবযগুত নযাতিতল্লতি অনুতিি তফনান্স োযাতগ আতািনা করা তযতি। 

● অথণ আতািনার ময, অংলগ্রর্কারীরা কটাতকতি পরবিণী পযণাতযর আতািনা করতি ম্মি ন। 

Source: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািীয 

'Clay Non-Electrical Cooling Cabinet'-এর র্নে Indian Standard 

খবতর ককন? 

● একতট ভারিীয স্ট্োিােণ - IS 17693: 2022 'নন-ইতকতিকো কুতং কোতবতনট কি লে' ভারতির 
র্ািীয মানক ংস্থা বুেতরা অফ ইতিযান স্ট্োিােণ (BIS) দ্বারা তিতর তযতি। 

 

মূ পতযন্টমূ: 

● 'তমতিকু করতির্াতরটর' নাতম মাতটর নন-ইতকতিকো কুতং কোতবতনটতট একতট পতরতবল-বান্ধব প্রযুতি 
উপস্থাপন কতরতি এবং গুর্রাতটর একর্ন উদ্ভাবক মনুখভাই প্রর্াপতি এতট তিতর তযতি। 

● এতট একতট প্রাকৃতিক মাতটর করতির্াতরটর, প্রাথতমকভাতব লাকবতর্, ফ এবং িুয ংরেতর্র উতেতলে 
এবং র্ লীি করার উতেতলে তের্াইন করা তযতি, যার াাতযে তবিুেতির প্রতযার্ন িাডাই তিি 
খািে আইতটমগুততি প্রাকৃতিক লীিিা রবরা করা যায। এতট ফ, লাকবতর্ এবং িুযতক িাতির 
গুর্মান হ্রা না কতর তেকভাতব িার্া রাখার অনুমতি কিয। 
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● তমতটকু করতির্াতরটরগুত তবিুেৎ িাডাই পিনলী খাবার ংরের্ করতি বেবার করা কযতি পাতর। 
● BIS এর এই মানিণ্ডতট র্াতিংতঘর 17 তট কটকই উন্নযন েেমাত্রার (SDGs) মতযে 6তট পূরর্ কতর । 

Source: The Hindu 

'বােণ তরকগতনলন অোি কবতক অতনণতথাতর্' ককাণ 

খবতর ককন? 

● 'বােণ তরকগতনলন অোি কবতক অতনণতথাতর্' ককাতণর িিুথণ বোিতট কল । 

 

মূ পতযন্টমূ: 

● পতরতবল  বন কেতত্র িেিা উন্নযতনর উতিোগতট পতরতবল, বন  র্বাযু পতরবিণন মন্ত্রক দ্বারা এতগতয 
তনতয যাযা তযতি, যার েে তি ভারতির যুব মার্তক তগ্রন তি কেতভপতমন্ট কপ্রাগ্রাতমর আিায 
াভর্নক কমণংস্থান কপতি েম করা, প্রযানমন্ত্রীর তি ইতিযা তমলতনর আিত এবং ককাণগুততি 
অংলগ্রর্কারী 30% তলোথণীতক ইতিমতযে ংতিি কেতত্র প্রতিতিি করা তযতি। 

● কপ্রাগ্রামতট Nationally Determined Contributions (NDCs), Sustainable Development 
Goals (SDGs), এবং National Biodiversity Targets (NBTs)এবং Waste Management Rules 
(2016) অর্ণতনর র্নে প্রযুতিগি জ্ঞান এবং কটকই উন্নযতনর প্রতিশ্রুতি  বুর্ িে কমণীতির 
তবকাতলর কিিা কতর। 

● ককাণতট তবনামূতে এবং পতরতবল, বন  র্বাযু পতরবিণন মন্ত্রর্ায (MoEF&CC)) দ্বারা মূ্পর্ণরূতপ 
অথণাযন করা য। 

Source: News on Air 

আন্তর্ণাতিক ােরিা উৎব  ‘উতম্মল’ 

খবতর ককন? 
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● তমাি প্রতিতলর উনতমতল তলমার ঐতিাতক গাইতট তথতযটাতর তিন তিনবোপী একতট আন্তর্ণাতিক 
ােরিা উৎতবর আতযার্ন করা তযতি, যার উতদ্বাযন কতরতিতন ককন্দ্রীয ংিৃতি প্রতিমন্ত্রী অরু্ণন 
রাম কমঘযা। 

 

মূ পতযন্টমূ: 

● আর্াতি কা অমৃি মতাৎতবর অযীতন রার্ে তলল্প  ংিৃতি তবভাতগর তযাতগিায ংিৃতি  াতিে 
আকাতিতম কযৌথভাতব আন্তর্ণাতিক ােরিা উৎব উতম্মল আতযার্ন কতরতি। 

● ভারতি প্রথমবাতরর মতিা আতযাতর্ি আন্তর্ণাতিক ােরিা উৎব উনতমল কিতলর বণকাতর বৃত্তম 
আন্তর্ণাতিক ােরিা উৎব। 

● 425 র্তনর কবতল কখক, কতব, অনুবািক এবং মাতািক আন্তর্ণাতিক ােরিা উৎব উতম্মল-এ 
অংলগ্রর্ কতরতিন। 

● উৎতবর ময স্বাযীনিা আতন্দানতক তিতত্রি কতর এমন এক ার্াতরর কবতল বই প্রিতলণি তব এবং 
বুকার পুরষ্কারপ্রাপ্ত কখক গীিাঞ্জত শ্রী ভারিীয ভাায মতাতির কখা ম্পতকণ িার মিামি প্রকাল 
করতবন। 

Source: Indian Express 

Important News: State 

আপতক র্তমন আপতক তনগারানী পতরকল্পনা 

খবতর ককন? 

● র্মু্ম  কাশ্মীতরর ভূতম করকেণ রের্াতবের্ বেবস্থায স্বচ্ছিা বাডাতনার তেে ককন্দ্রলাতি অি 
প্রলাতনর পে কথতক একতট অননে উতিোগ আপতক র্তমন আপতক তনগরাতন প্রকল্প িাু করা তযতি। 
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মূ পতযন্টমূ: 

● 'আপতক র্তমন আপতক তনগরাতন' প্রকতল্পর উতেলে  রার্স্ব করকতেণর তস্থতি কিখার বা পযণতবেতর্র র্নে 
ততস্ট্তম তর্ই অনাইন অোতক্স র্ির করা। 

● আপতক র্তমন আপতক তনগরাতন প্রকতল্পর অযীতন একতট CIS কপাটণা িাু করা তযতি, যার াাতযে 
নাগতরকরা এখন বাতডতি বতই িাতির র্তম ম্পতকণ িথে কপতি পাতরন। 

● তেতর্টা ইতিযা োি করকেণ মোনণাইতর্লন কপ্রাগ্রাতমর (DILRMP) অংল তাতব আপতক র্তমন 
আপতক তনগারানী তিম িাু করা তযতি। 

Source: All India Radio 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অথণনীতি 

াবণতভৌম কগাল্ড বি তিম 2022-23 

খবতর ককন? 

● ভারিীয তরর্াভণ বোতঙ্কর তে আতািনা কতর ভারি রকার 2022 াতর রু্ন কথতক 2022 াতর 
অগস্ট্ পযণন্ত িু'িফায াবণতভৌম কগাল্ড বি প্রকল্প র্াতর করার তদ্ধান্ত তনতযতি। 

 

মূ পতযন্টমূ: 

● াবণতভৌম কগাল্ড বি তিতমর অযীতন র্াতর করা বিগুত িফতত বোংকগুত (স্ভ তফনান্স বোংক এবং 
কপতমন্ট বোঙ্ক বেিীি), স্ট্ক কাতল্ডং কতপণাতরলন অফ ইতিযা ততমতটে, মতনানীি কপাস্ট্ অতফ এবং 
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নোলনা স্ট্ক এক্সতিঞ্জ অফ ইতিযা ততমতটে এবং কবাতে স্ট্ক এক্সতিঞ্জ ততমতটতের মতিা স্বীকৃি স্ট্ক 
এক্সতিঞ্জগুত দ্বারা তবতি করা য।  

● 2015 াতর নতভেতর ভারি রকার াবণতভৌম কগাল্ড বি তিম িাু কতরতি কানার িাতিা হ্রা করার 
তেে এবং পাতরবাতরক িতযর একতট অংলতক আতথণক িতয রূপান্ততরি করার তেে। 

● াবণতভৌম কগাল্ড বিগুত ভারিীয রকাতরর পে কথতক ভারিীয তরর্াভণ বোংক দ্বারা র্াতর করা য এবং 
এই বিগুতর তবিয আবাতক বেতি, তনু্দ অতবভি পতরবার (HUFs), িাস্ট্ এবং তবশ্বতবিোয এবং 
িািবে প্রতিিাতনর মতযে ীমাবদ্ধ। 

Source: Indian Express 

মুদ্রাস্ফীতি তনযন্ত্রতর্ মাতকণন কফকের নীতি 

খবতর ককন? 

● প্রায 30 বিতরর মতযে মাতকণন কফোতর তরর্াভণ দ্বারা বতিতয কবতল ুতির ার বৃতদ্ধ কঘার্া করা , 
কবিমাকণ ঋতর্র ার 0.75 লিাংল বৃতদ্ধ কপতযতি।  

 

মূ পতযন্টমূ: 

● িমবযণমান ুতির ার মাতকণন বিগুততক র্নাযারতর্র কাতি আর আকণর্ীয কতর িুতব, 
তবতনতযাগকারী এবং নাগতরকতির িাতির ামতথণের কিতয মাতকণন বিগুততি আর কবতল তবতনতযাগ করার 
অনুমতি কিতব। 

● নিুন কবিমাকণ ার কথতক ঋর্ কনযা বেযবহু তয উেতব, যার াাতযে মুদ্রাস্ফীতি তনযন্ত্রর্ করা কযতি 
পাতর। 

● নিুন কবিমাকণ ার স্ট্ক মাতকণটতক প্রভাতবি করতব, FIIগুততক উিীযমান বার্ার এবং FIIগুত কথতক 
মাতকণন বতি তবতনতযাতগর র্নে িাতির অথণ প্রিোার করার অনুমতি কিতব, যা মাতকণন মুদ্রাতক অনোনে 
কিতলর িুনায লতিলাী কতর িুতব। 
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● নিুন কবিমাকণ করটগুত ভারতির উপর তত্রমুখী প্রভাব কফতব। মাতকণন ঋর্ বার্াতর উচ্চির তরটাতনণর 
ফত ভারি কথতক তবতিলী তবতনতযাগকারীতির প্রস্থান তি পাতর এবং মাতকণন োতরর তবপরীতি ভারিীয 
মুদ্রা িুবণ তি পাতর। 

Source: Economic Times 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: কখাযুা 

এতলযা তলনা তপন িোতম্পযনতলপ 

 

● িতের্ ককাতরযায অনুতিি যাল্ডণ পোরা পাযারতফতটংতযর এতলযা তলতনযা তপন িোতম্পযনতলতপ 
ভারিীয পোরা তফটার মনপ্রীি ককৌর এবং পরমতর্ৎ কুমার করাঞ্জ পিক তর্তিতিন। 

● এই ভাতরাতত্তান প্রতিতযাতগিায, মনপ্রীি ককৌর 88 ককতর্ র্ন িুত মতাতির 41 ককতর্ র্ন 
তবভাতগ করাঞ্জ পিক তর্তিতিকন এবং তিতন এই িোতম্পযনতলতপ কমাট 173 ককতর্ র্ন িুততিতন। 

● এতলযা তলতনযা তপন িোতম্পযনতলতপর পুরুতির তবভাতগ পরমতর্ৎ কুমার 49 ককতর্ তবভাতগ িুই 
রাউতি 160  163 ককতর্ র্ন িুত পিক তর্তিতিন, পালাপাতল এতলযা তলতনযা তপন 
িোতম্পযনতলতপ িার বণকাতর করা পারফরমোন্স তর্তিতিন। 
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