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দৈনক কারন্ট যারৌযাস 01.03.2022 
গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

োার গঙ্গা 

 

কক খ্র  নরাার?  

• ম্প্রনি, আনিরগা, স্পাআরেট, এযা আনিযা এক্সরে আউরে কেরক োানরয অা ৎািীয াগনকরৈ নৌনরয অরি 'োার 
গঙ্গা'-কি কাগ নৈরযরে। 

োার গঙ্গা ম্পরকস  

• আউরের অটরক োডা ৎািীযরৈ নৌনরয অা েয ৎাি কা এআ উরৈযাগ শুরু কররে। 
• এ ীর, ৎাি আনিরয ৌৎার্ আউরে কেরক িা 1,000 এও ক্ন াগনকরক নৌনরয এররে। 

 ারঙ্গন, কোাযাি, কাানযা এ্ং কলাৎাক েোিরে ারে ীান্ত োাাোার স্থাগুন াযর ৎািীযরৈ নরয নরি 

াযিা কা েয এনট 24×7 নট নযেণ ককন্দ্র স্থাো কররে। 

 একনট টুআটা যারি, 'োগঙ্গা কল্পাআ', এআ নর েয নর্নৈি কা রযরে, কখার ্াআরক অো-টু-কডট 
াখা েয ৈূিা্াগুন উরেৈ েনেযা এ্ং োাস ম্পনকসি স্ত িেয ৎাগ কর কওযা রযরে। 

ৎারি যায ো োার 

কুরযি এযানৌট 1990 

• এআ নৎার কুরযরি অটরক োয 2 ক্ষ ৎািীযরক উদ্ধা কা রযনে, খ এক ক্ষ আানক দয কৈর ের্ 

করনে, া ৌর াাণ েগণ ায রয োরডনে, এ্ং খ িারৈ ককাও উোায নে া।  

• এযা আনিযা  স্কার  স্্ৃৎ এযা আৎাকুরয ন ম্পাৈর েয গ্রীন ওযার্ল্স ককডসর নরেরক ন্নিি 
কররে। 

োার কৌ কাকানং 2011 

• ৎাি কা নন্যায অটরক োডা 15,000 এও ক্ন ৎািীয াগনকরক উদ্ধার  েয “োার কৌ 
কাকানং” চাু করনে, া গৃুরদ্ধ রয রয নে।  

• নৎানট ্াযু ও ুরে াযর োনচানি রযনে, স্ত াগনকরক নাোরৈ নৌনরয অা রযনে। 
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োার াাি 2015 

• “োার াাি” নে ৎািীয স্ত্র ্ানী একনট নৎা া 2015 ার আরযরর ংকরট য কৌনৈ অ্ 
এ্ং িা নত্ররৈ ানক স্তরক্ষরো য আরযর কেরক ৎািীয াগনক এ্ং ন্রৈী াগনকরৈ নরয কওযা 
েয রযনে। 

ুে দত্রী 2018 

• আরদারনযায ৎূনকম্প ও ুান ক্ষনিগ্রস্থরৈ াযিা েৈার েয এনট একনট ন্া ান্ক নৎা নে।  

্রদ ৎাি ন 2020  

• এআ নর 60  রক্ষও ক্ন ৎািীয নক্ষােসী ও াগনকা ন্রৈর অটরক োরডনের খ ককানৎড-19  াাী 
ন্শ্ব্যাোী অঘাি করনে, া ৌর স্ত অন্তেসানিক ভ্রণ োনর্া ্ি রয ায,িারৈ উদ্ধা কা রযনে।  

োার ৎযানা 2020 

• াআরলা ডাযার ক্ষনিগ্রস্ত াৈাগাস্কার েগণরক াযিা কা েয ৎািীয কৌ্ানী কিৃসক এনট একনট নৎা 
শুরু কা রযনে। 

অন্তেসানিক অণন্ক নি ংস্থা  

 

 

কক খ্র নরাার?  

• অন্তেসানিক অণন্ক নি ংস্থা ম্প্রনি আউরের ুদ্ধ োননস্থনি নরয একনট েরুন দ্ঠক কা নদ্ধান্ত নরযরে। 
• এ কাণ  কৈর কচরান্  চানট োাাণন্ক ন্ৈুযৎ ককন্দ্র রযরে া চাু রযরে এ্ং কখার  ন্নৎন্ন ্েসয ুন্া 

রযরে। 

এআ চানট নেয োাাণন্ক ককন্দ্র  

a. ৈনক্ষণ আউরে োাাণন্ক ন্ৈুযৎ ককন্দ্র 

• এনট Yuzhnoukrainsk োাাণন্ক ন্ৈুযৎ ককন্দ্র ারও োননচি। 
• এনট ৈনক্ষণ আউরেীয নি করেরক্স ং।  
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b. োরোানঝনেযা োাাণন্ক ন্ৈুযৎ ককন্দ্র 

• আউরের এররাৈার োরোানঝনেযা োাাণন্ক ন্ৈুযৎ ককন্দ্র। 
• এনট আউরারো ্ৃত্ত োাাণন্ক ন্ৈুযৎ ককন্দ্র এ্ং ন্রশ্ব ীস 10 নট ্ৃত্ত োাাণন্ক ন্ৈুযৎ ককরন্দ্র রয একনট। 

c. কখরনৎনস্ক 

• কখরনৎনস্ক োাাণন্ক ন্ৈুযৎ ককন্দ্র  আউরের কখরনৎনস্ক কনটনর একনট োাাণন্ক ন্ৈুযৎ ককন্দ্র। 

d. নৎর 

• নৎর োাাণন্ক ন্ৈুযৎ ককন্দ্ররক  কাৎরাও ্া য,আউরেরৎাা, নৎর ওব্লারে একনট োাাণন্ক ন্ৈুযৎ ককন্দ্র। 

অন্তেসানিক অণন্ক নি ংস্থা ম্পরকস 

• এনট োনিংরঘ একনট গুরুত্বোূণস ংস্থা া োাাণন্ক রানগিা কক্ষরত্র কাে কর া 1957 ার েনিনিি রযনে। 
• ংস্থানট োনিংঘোন্ার রয ন্রশ্ব "ানন্ত েয োাণু" ংস্থা নার্ েনিনিি রযনে। 
• এ ক্ষয রে োাাণন্ক নি ানন্তোূণস ্য্ারক উৎানি কা এ্ং োাাণন্ক রস্ত্র রিা ানক উরেরয এ ্য্া 

ননদ্ধ কা।  
• এ ৈ ৈপ্ত নিযা নৎরযায ্নস্থি। 

কচরান্ ন্োসয ম্পরকস 

• কচরান্ ন্োসয একনট োাাণন্ক ৈুঘসটা া 1986 ার 26 ক এনে আউরের কচরান্ োাাণন্ক ন্ৈুযৎ ককরন্দ্র 
ংঘনটি রযনে। 

• চুনিরি ন্রফাণগুন ঘরটনে, া ূ ংনট একনট িনকর নৎজ্ঞিা েস করনে এ্ং কিেনিয োৈােস ্াযুণ্ডর 

েনডরয োরনে। 

এক্সস গানডসযা-2022 (EX DHARMA GUARDIAN-2022) 

 

কক খ্র নরাার?   

• ম্প্রনি, এক্স স গানডসযা-2022, 27ক কৌব্রুযান 2022 কেরক 10আ াচস 2022 োসন্ত ৌর কেনং কাড, ক্াগানৎ(ক্রগাও , 

কণসাটক) এ োনচানি র্। 
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এক্সস গানডসযা -2022 ম্পরকস 

• এনট ৎাি ও োোার রয একনট কৌে ানক ডা া 2018 া কেরক ৎারি োনচানি রে। 

িাৎোস  

• ্িসা দ্নশ্বক োননস্থনি োটৎূনরি উৎয কৈর নাোত্তা চযাররে কক্ষরত্র োোার ারে স গানডসযা ুী িযন্ত 
গুরুত্বোূণস এ্ং িাৎোসোূণস। 

• এনট ৎািীয কা্ানী এ্ং োোার স্থ অত্মক্ষা ্ানী রয েনিক্ষা রানগিা াত্রা ্াডারিও াযিা কর্। 

MRIA - ন্রশ্ব ্ৃত্ত কারগসা ন্া  

 

কক খ্র নরাার   

• ম্প্রনি ন্রশ্ব ্রচরয ্ড কারগসা ন্া যারন্তাৎ AN-225 ্া 'নিযা' নকরযরৎ কারে একনট ন্া্দর াা য রু 
কাা ধ্বং কর কৈয। 

নিযা  ম্পরকস 

• এনট একনট েয-আনের 84 নটা ৈীঘস েস্তী, া 32নট -চাকা যানিং নগযা রযরে। 
• 1988 ার 21 ক নডরম্ব এনট েে ফ্লাআট নে, া ূি ্ুা াট ন্টা এ্ং এানেসযা কযানযা রকরট 

উোাৈাগুন োন্র েয ননসি রযনে। 
• এনট ককানৎড-19 এ ডাআরযও গুরুত্বোূণস ৎূনকা োা করনে, আউরাো, কাাডা ও অনিকা ন্নৎন্ন নর োয 100 ট ওু, 

যা্রটন নকট, কনডরক াস্ক এ্ং ্যনিগি ুক্ষা ো ্ করনে। 

অন্তেসানিক ্সা েকল্প নৌ 

কক খ্র নরাার? 

• ককন্দ্রীয ন্জ্ঞা ও েুনি েনিেী (স্বাী ৈানযত্বোপ্ত) ডঃ নেরিন্দ্র নং 2022 ার োিীয ন্জ্ঞা নৈ্ উোরক্ষ একনট উচ্চ 
োসারয ৎাচুসযা ুিার াযর অন্তেসানিক ্সা েকল্প নৌ (IMPO) চাু কররে। 

অন্তেসানিক ্সা েকল্প নৌ ম্পরকস  

• অন্তেসানিক ্সা েকল্প নৌ (IMPO) োুর আনিযা আনেনটউট ৌ েনোকযা করটরানে (IITM) এ ুনিি র্, া ৎাি 
কার ৎূ-ন্জ্ঞা েণারয ীর একনট েনিিা নার্ কাে কর্ । 
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িাৎোস 

• এনট োিীয েসীনি েয ্সা গুরুত্বরক োু স্যি কর্ ।  
• এনট অন্তেসানিক ্সা গর্ণা ম্পনকসি নেযাকাো এ্ং ংরাগগুন ন্তৎুসি কর্ া ওযার্ল্স লাআরট নাচস কোগ্রা এ্ং 

ওযার্ল্স ওরযৈা নাচস কোগ্রার কিৃরত্ব নচনিি এ্ং উৎানি  কা র্।  
• ৎারি IMPO স্থাোর েস  ্সা কৌুী োন্িসীিা াার েয একনট নিি দ্জ্ঞানক োদ্ধনি ম্প্রাণ কা, 

্সা ও ঘূনণসঝরড ৎন্যদ্বাণী ৈক্ষিা ্ৃনদ্ধ কা, অও ৎা াযিা োনচাা এ্ং োনর্াগুন েয ্সা গর্ণারক নিাী 
কা। 

• এনট কৃন, েম্পৈ ও ৈুরসাগ ্য্স্থাোা, েন্ৈুযৎ এ্ং ে্াযু-ংর্ৈী অেস-াানেক খারি েয গুরুত্বোূণস ্সাকাী 
গর্ণা কক্ষরত্র জ্ঞা অৈা-েৈা এ্ং ক্ষিা ্ৃনদ্ধরি াযিা কর্ । 

ন্ঃেঃ   

• ওযার্ল্স লাআরট নাচস কোগ্রা এ্ং ওযার্ল্স ওরযৈা নাচস কোগ্রা োনিংরঘ ন্শ্ব অ্াওযা ংস্থা (WMO) দ্বাা নিি একনট 
অন্তেসানিক কোগ্রা। 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: পুরস্কার ও সম্মাননা 

ক্াল্টেযা করড   

 

কক খ্র নরাার?   

• ম্প্রনি 2022 ার সাৈাোূণস ক্াল্টেযা করডনট আনিযা আনেনটউট ৌ ারযন্স এডুরক যাি নাচস, োুর যাোক 
ৈীোক রক 'েযানটনেকযা নৌনেক্স' কক্ষরত্র িাাঁ ্ৈার েয োুসৃ্কি কা রযরে। 

• নিন েে ৎািীয নরর্ ক্াল্টেযা করড াৎ কর। 
• নিন ানকস ন্জ্ঞাী ে োনৌরর্ল্ ারে এআ োুষ্কানট ৎাগ কর ক। 

ক্াল্টেযা করড ম্পরকস 

• ক্াল্টেযা করড (্া ক্াল্টেযা োুস্কা) োৈােসন্জ্ঞাীরৈ কৈওযা একনট োুস্কা া োনংখযাগি ককানক্স ম্পনকসি িু 
ৌাৌ েস কর। 

• ন্খযাি োৈােসন্জ্ঞাী ুডনৎগ ক্াল্টেযার াাুার এ াকণ কা য।  
• STATPHYS রের য International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) এ 'েযানটনেকযা নৌনেক্স' 

দ্বাা েনি নি ্ের এক্া ক্াল্টেযা করড েৈা কা য। 

গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ: তনয াগ 
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া্ী োুী ্ুচ SEBI- েে না কচযাোাস নুি র  

 

• োি ্যাংকা া্ী োুী ্ুচরক ননকউননটে যাি এক্সরচে ক্াডস ৌ আনিযা (SEBI) িু কচযাোাস নার্ নুি কা 
রযরে। 

• নিন ননকউননটে যাি এক্সরচে ক্াডস ৌ আনিযা েে না কচযাোাস।  
• নিনর ক্কাী খাি কেরক কসি েে ্যনি,ারক নি ্ের কযারৈ নুি কা রযরে। 
• নিন অা েয িযাগী স্থানৎনি রযরে, া SEBI- কচযাযা নার্ কযাৈ ম্প্রনি ক রে। 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: বই ও লেখক 

'উড এক েৈু ্রে নক' 

 

• ম্প্রনি ৎে িাট ুো োরাটা কযারে এনড াররক কখা 'উড এক েৈু ্ারে নক' ্আনট েকা কররে। 
• এআ ্আরয কখক ননের নিওযান।  
• এআ ্আনট কযারে এনড াররক েী্ াত্রা ম্পরকস কখা , কীৎার্ নিন িা কসেী্র ূয গ্রাৌ কেরক নখর ভ্রণ 

করনের ক ন্রয কখা । 

'ৈয নরনযা কাগী' 

 

• ম্প্রনি, োি কা নাযক ৈীো চযাটােসী, ারক করুৈরণ্ড ৈু স্ অঘারি কারণ ্ানী কেরড নৈরি রযনে, 
নিন একনট ্আ নরয এররে া য্াৈ এ্ং ংগীিরক ননিি কর োাঠকরৈ 'ৈয নরনযা কাগী’ার োগরণ 

াত্রায নরয ায। 
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• ্আনটরি েযংক োৈ ্া েয ম্পরকস কো ্া রযরে, নন একে উরৈযািা নার্ িা াত্রায োযায-এখও-াকুসনযা 
্ৃনদ্ধ কোরযরে, ির্ ককাণা চাোার কী রযরে ক ম্পরকস িা খু্ ক াণা রযরে। 


