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দৈনক কারন্ট যারৌযাস 07.03.2022 
 

গুরুত্বোূর্স  খ্ : ন্শ্ব 
ককাযাড  কতারৈ  ৎার্চ সযা  ীস রের  ং নর  প্রান্ত্রী  কাৈী  

 
 

কক ং্াৈ নার? 
 ম্প্রনত প্রান্ত্রী রন্দ্র কাৈী ানকস কপ্রনরডন্ট ক া ্াআরড, রেনযা প্রান্ত্রী স্কট 
ন এ্ং  াোার প্রান্ত্রী ৌচ নও নকনৈা ারে ককাযাড কতারৈ একনট ৎার্চ সযা ীস 
রের ং নরযনির। 

 
ূ োরযন্টূ 

 দ্ঠরক 2021 ার করেম্বর ককাযাড ীস রের ো কেরক ককাযাড উরৈযারগ গ্রগনত 
োসারার্া কা য।  

 এআ ্ির কর নৈরক  াোার ীস রের াযর চননৈসষ্ট ৌাৌ  সর রযয 
কতাা রানগতা ত্বানিত কা ন্রয একত । 

 প্রান্ত্রী শ্রী রন্দ্র কাৈী ককাযারড রয ান্ক ও ৈচরসাগ ত্রার্, ঋরর্ স্থানযত্ব, াপ্লাআ কর্আ, 
োনচ্ছন্ন নি, ংরাগ এ্ং যতা ্ৃনি রতা কযত্রগুনরত রানগতা চননৈসষ্ট ও 
্য্ানক রূোগুন অহ্বা  াা।   
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 নতন UN ৈ, অন্ত সানতক অআ এ্ং া স্রৎৌত্ব ও অঞ্চনক খণ্ডতা প্রনত শ্রিা কর 
র্া গুরুরত্ব কো োচ স্যি কর। 

 কতাা ৈনযর্-োূ স্ এনযা, ৎাত াাগীয ঞ্চ এ্ং প্রান্ত াাগীয দ্বীোোচরে 
োননস্থনত  যায ানযক ন্যগুন নরযও অরার্া কর।   

Quad ম্পরকস: 
 ককাযাড ্া র্তচ ৎচ স  নাোত্তা ংাো  রেনযা,  াোা, ৎাত এ্ং ানকস চিারে র্ানট 
কৈর একনট াচষ্ঠানক গ্রুনোং।  

 এনট একনট চি এ্ং উন্মচি আরদা-োযাননৌক ননিত কা রযয কা রযরি, একনট 
ককৌগতৎার্ গুরুত্বোূর্স ঞ্চ া াম্প্রনতক ্িগুনরত র্ীা ানক ৈৃঢ়তা ্ৃনি কোরযরি। 

 2021ার করেম্বর ওযানংটর ককাযারড প্রে ্যনিগত ীস রে চনষ্ঠত য। 
Source: newsonair 

নৌানিযা  যাক  টাস্ক কৌাস  োানকস্তারক  ূ  তানকায  করখরি  

 
কক ং্াৈ নরাার? 

 নৌানিযা যাক টাস্ক কৌাস (FATF) অ্াও োানকস্তারক ্নসত নটনং তানকায র 
করখরি, া "ূ তানকা" ারও োননর্ত এ্ং কৈনটরক " নট ান ন্ডানং তৈন্ত এ্ং 
প্রননকউ" নরয কা  কা অহ্বা  ানরযরি। 

ূ োরযন্টূ 
 োানকস্তা 2018 ার  চ া কেরক ন্ত্রা-ন্রাী েসায এ্ং ান ন্ডানং ন্রাী 
া্য্স্থায ঘাটনত  য FATFএ ূ তানকায রযরি।  

 এআ কগ্রননটং অৈান, প্তান, কনটযাি, এ্ং অন্ত সানতক ঋর্ প্রৈার ীনত যারের 
উো ন্রূো প্রৎা্ কৌররি। 

Financial Action Task Force (FATF): 
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 FATF একনট অন্তঃকান ংস্থা া G7-এ উরৈযারগ প্রনতনষ্ঠত য, া েস োার্ার ন্রুরি 
ডাআ কা  য ীনতাা দতন কর। 2001াক, ন্ত্রা্ারৈ েসায ন্তৎচ সি কা  য 
এ যারন্ডট প্রানত কা রযনি। 

 ৈ ৈপ্ত: োযান, ফ্রাি 
 প্রনতনষ্ঠত: 1989 
 ৈযোৈ: 39 

FATF এ ৈচনট তানকা: 
 ূ তানকা: ক্ কৈরক ন্ত্রার েসায ও েস োার্ারক েস কা  য নাোৈ 
অশ্রযস্থ নরর্ ন্র্র্া কা য। '্ৃনিপ্রাপ্ত নটনং নট' 'কগ্র নট'-এ অরক া।  

 কারা তানকা: -্ায কৈ নার্ োননর্ত কৈগুনরক কারা তানকায াখা য। এ্ 
কৈ ান ন্ডানং ও ন্ত্রাী েসায কাসক্ররক েস কর। 

Source: HT 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: ৎাত 
'াগ  োনক্রা ' কসূনর্  

 
কক ং্াৈ নার? 

• ককন্দ্রীয ৎয, োশুোা ও ৈচগ্ধন্ত্রী োরাত্ত রূোাা ৎয ন্ৎাগ, ৎয, প্রানর্ম্পৈ ও ৈচগ্ধ 
ন্ত্রক, ৎাত কা এ্ং  াতীয ৎয উন্নয ক্াডস এ্ং গু াট কার ৎয ন্ৎাগ, 
ৎাতীয উোকূযী ্ানী, নৌাী ারৎস ৌ আনন্ডযা, গু াট কনটাআ ক্াডস এ্ং 
ৎয ী্ীরৈ প্রনতননরৈ দ্বাা অরযান ত 'াগ োনক্রা' উরদ্বা কররি।  

 
ূ োরযন্টূ 
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• 'অ ানৈ কা ৃত রাৎ্'-এ ং নার্ গু ারট যানন  কৃষ্ণ ্সা করানযার ান্ডনৎ 
কেরক শুরু ওযা োনক্রা  উোকূীয ৎয ী্ীরৈ যাগুন  াা একনট প্ররর্ষ্টা।  

• এনট ো্তসী োসারয গু ারট যায ক া এ্ং যায া য / ককন্দ্রানত ঞ্চগুনরত 
অরযা  কা র্। 

• চষ্ঠার য, প্রান্ত্রী ৎয ম্পৈ প্রকল্প (PMMSY), নকার্ কক্রনডট কাডস ও া য প্রকল্প 
ম্পনকসত ংাোত্র / চরাৈগুন প্রগনতী ক ররৈ, ন্র কর ্যয্হু ৎয ী্ী, ৎয 
ও াি র্াী, তরুর্ ৎয উরৈযািা, তরুর্ ৎয উরৈযািা আতযানৈরক প্রৈা কা র্।  

 
ৎারত ৎয খাত: 

• ৎাত ন্রশ্ব  ারি নদ্বতীয প্রা উৎোাৈক কৈ। 
• ৎাত ন্রশ্ব র্তচ েস ্ৃত্ত াি প্তানকাক কৈ, কার্ এনট ন্শ্ব্যাোী াি উৎোাৈর 7.7% 
্ৈা ারখ। 

• ৎয র্া ংক্রান্ত উরৈযাগঃ 
• াচনিক উৈযা 
• প্রান্ত্রী ৎযম্পৈ কা া 
• Palk Bay নস্ক 
• াচনিক ৎয ন্ 
• ৎয ও    কৃন ্কাঠারা উন্নয তন্  
• াচনিক োর্য প্তান উন্নয কতৃসোয 
• নকার্ কক্রনডট কাডস 
Source: PIB 

 

ককন্দ্রীয  স্ত্র োচন  ্ানী  অচনকীকর্  োনকল্পা -IV 
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কক ং্াৈ নার? 
• CAPF-এ  য অচনকীকর্ োনকল্পা-III  প্রকরল্প াা্ানকতায ককন্দ্রীয স্ত্র োচন 
্ানী (CAPF)  য অচনকীকর্ োনকল্পা-IV-এ চরাৈ নৈরযরি ককন্দ্র।  

• অচনকীকর্ োনকল্পা-IV 01.02.2022 কেরক 31.03.2026 োসন্ত র্র্। 
 
ূ োরযন্টূ 
• CAPF-এ  য 1,523 ককানট টাকা কাট অনেসক ্যরয অচনকীকর্ োনকল্পা-IV স্বাে ন্ত্রক 
দ্বাা ্াস্ত্ানযত র্। 

• এনট ন্নৎন্ন কপ্রযাগৃর তারৈ স্থাোা োযাটারস কো াোয করখ, তারৈ োারা প্ররযা  
চার অচনক তযাচনক স্ত্র এ্ং ো নৈরয CAPFগুনরক নিত কর্।   

• এনট অন্ত সানতক ীান্ত / LoC/ LAC এ্ং ন্নৎন্ন কপ্রযাগৃর ক ্াোন্থী র্োন্থা,  েচ ও 
কাশ্মীর ককন্দ্রানত ঞ্চ, াৈাখ এ্ং ন্রিা প্রৎান্ত উত্ত-োূর স্ া যগুনরত ক 
র্যারেগুন চরখাচনখ রচ্ছ তা কাকার্া কা  য কার যতারক নিাী কর্। 

Source: India Today 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: প্রনতযা 
 
ব্রারমা  যান্ড যাটাক  নাআ  
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কক ং্াৈ নরাার? 

 ৎাতীয কৌ্ানী ৌৎার্ নটে কডেযা INS কর্ন্নাআ কেরক একনট ্নসত-োাল্লা ৎূন অক্রর্ 
ব্রারমা চোানক ক্রচ   কযোর্ারস্ত্র নৎচ সতা প্রৈস কররি।  

ূ োরযন্টূ 
 ব্রারমা নাআ এ্ং INS কর্ন্নাআ উৎযআ কৈীযৎার্ ননসত এ্ং ৎাতীয কযোর্াস্ত্র এ্ং  াা -
নসারর্ ৈযতা কানটং-প্রান্তরক াআাআট কর।  

 অত্মনৎস ৎাত ও কক আ আনন্ডযা প্ররর্ষ্টায ৎাতীয কৌ্ানী ্ৈারক তাাঁা অও ক াৈা 
কররি।  

 ৎাত-ানযা কৌে উরৈযারগ ব্রাম এরারে, চোানক ক্রচ   নাআ দতন কর া া্রন, 
 াা , ন্া ্া স্থ প্লযাটৌস কেরক উৎরযোর্ কা করত োার। 
Source: ET 

DefExpo 2022 এ স্থনগতকর্  

 

কক ং্াৈ নরাার? 
 ংগ্রর্কাীরৈ দ্বাা ন নটক যা কারর্, DefExpo 2022 (12th ংস্কর্) 10 আ ার্স কেরক 

14 আ ার্স োসন্ত গু ারট গান্ধীগর চনষ্ঠত ওযা প্রস্তা্ স্থনগত কা রযরি।  
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ূ োরযন্টূ 
 ানযা এ্ং আউরক্র 70 নট কৈর রয নি াা এআ DefExpo 2022 এ ংগ্রর্ কর্ ্র 
অা কা রযনি। 

 2020 ার খরৌ (উত্তপ্ররৈ) এ DefExpo এ 11ত ংস্কর্ চনষ্ঠত রযনি। 
 DefExpo প্রনতযা ন্ত্রর্ারয একনট ফ্ল্যাগনো নদ্ব্ানসক চষ্ঠা, া ৎূন, কৌ, ্াযচ এ্ং কাযান্ড 
ননকউননট নরটগুন প্রৈস কর। 

 DefExpo শুরু য 1996 ার।  
Source: Indian Express 

গুরুত্বোূর্স খ্: ন্জ্ঞা 
ককন্দ্রীয  ন্ত্রী নশ্বী  দ্ষ্ণ্  কাৎার্  নরটর  ট্রাযা  োনৈস  কররি  

 
কক ং্াৈ নরাার?  
• ককন্দ্রীয কন্ত্রী, কাগারাগ ও আরকট্রনে ও তেয প্রচনি ন্ত্রী নশ্বী দ্ষ্ণ্ ৈনযর্ য কর 

করকন্দ্রা্াৈ নডনৎর নঙ্গোনল্ল-নৎকাা্াৈ ককর গুাগুৈা-নর্ত্তনগদ্দা কওরয কটর রয 
'ক্র্/Kavach' কার  োিনত ট্রাযা োনৈস কররি।  
 

• ৎারত ং নার্, 2022-23 ার নাোত্তা ও যতা ্ৃনি  ন্ 2,000 নকরানটা 
কটওযাকসরক কাৎারর্ অওতায অা র্। 

 
ূ োরযন্টূ 
কাৎার্/ Kavach ম্পরকস:  

• কাৎার্ একনট কৈীযৎার্ উন্নত ATP নরট া নার্স নড াআ যান্ড টযান্ডাডস গসাাআর  
(RDSO) দ্বাা ৎাতীয নরল্প রানগতায এ্ং ৈনযর্ য কওরয দ্বাা োনর্ানত ট্রাযাগুন 
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রানগতায ৎাতীয ক  চরড কট্র োনর্াা কযরত্র চযা করোসারট যয  সর  য 
 ত কা রযরি।  

• এনট নাোত্তা খণ্ডতা স্তর একনট নল্প আরকট্রনক নরট - 4 া। 
• কাৎার্ এ েস  কট্রগুনরক ন্োৈ (া) এ নগযা োা করত এ্ং ংঘস এডারত ্াা 
নৈরয চযা প্রৈা কা।  

• এনট স্বযংনক্রযৎার্ কট্র কব্রনকং নরট নক্রয কর নৈ ড্রাআৎা গনত ীা্িতা চাযী কট্র 
নযন্ত্রর্ করত ্যেস য।  

কওরয ম্পনকসত যায উরৈযাগ: 
• ট্রান ট ওনরযরন্টড কডরৎোরন্ট 
• ওৎারড ট্রযাক নরট 
• যাা ক ট্রািরোারটস আিনটনটউট 
• কওরয এান স যার রন্ট ককাম্পান ননরটড 

Source: Indian Express 
 
করটট  কডাআট  ারৎসনটং  প্রচনিরত  ৎারত  প্রে টাটস -অো 

 

কক ং্াৈ নরাার? 
• ন্জ্ঞা ও প্রচনি ন্ত্রর্ায কা স্ ৌচ টনপ্রন্ট কারত এ্ং ন্নডং নি ৈযতা উন্নত কা  য 
করটট কডাআট ারৎনটং প্রচনিরত একনট য টাটস-অো প্রর্া কা নিান্ত নরযরি। 

ূ োরযন্টূ 
• কডাআট ারৎসনটং কটকরান  "স্কাআরড কডাআট প্রাআরৎট ননরটড" এ  য ৎারত 
একাত্র টাটস-অো ংস্থা াযিা্াৈ ন্জ্ঞা ও প্রচনি ন্ৎারগ একনট ংন্ন্ি ংস্থা প্রচনি 
উন্নয ক্ারডস ারে একনট উ স্বায করকি। 
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• ককাম্পান যয নগ্র যান্ড কট ন রা ন্নডং দতন কা এ্ং  ্াযচ োন্তস ম্পনকসত  াতীয 
কস োনকল্পা (NAPCC) এ ীর  াতীয নগুনরত ংগ্রর্ এ্ং ্ৈা াখা। 

কাট: কৈ 2022 ার কর নৈরক োচস্ীকর্রাগয নি উৎ কেরক তা নি র্ানৈা 175 
নগগাওযাট যতা  সর  য একনট উচ্চ যয নসার্ কররি এ্ং 2030 ার রয 500 নগগাওযাট 
 সর  য প্রনতশ্রুনত্ি, কনট Glasgowকত COP26 ীস রের প্রান্ত্রী রন্দ্র কাৈী ্রনির।  

 
এান স এনৌনরযনি ্াডারা  য যায উরৈযাগ: 

• নি ংযর্ ন্নডং ককাড  
•  স এ্ং ্ানর্ য নস্ক ম্পাৈা 
• টযান্ডাডস এ্ং কর্ 
• নডান্ড াআড যার রন্ট 
• Bureau of Energy Efficiency 
• ECO ন্া ংনতা 
Source: PIB 

 

গুরুত্বোূর্স খ্: ্যনিত্ব 
প্রাি  কাপ্রা  ক ার  চনে  ফ্রানি  ডনগ  াা  কগরি  

 
 ক ার (্প্রাপ্ত) চনে ফ্রানি ডনগ, নন 1990 কেরক 1993 ার রয ৎাতীয 
কা্ানী কতৃত্ব নৈরযনির এ্ং 2004 কেরক 2010 ার রয োাোর্ গৎস নার্ ৈানযত্ব 
োা করনির, নতন াা া।  
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 কা্ানীরত তা 40 ্িরও ক্ন য র প্রনি র্াকন িাডাও, নতন  াতীয নাোত্তা উোরৈষ্টা 
ক্ারডস ৈচআ কযারৈ ৈানযত্ব োা করনির। 

Source: ET 
 
রেীয  নক্ররকটা  ক ওযাস  াা  কগরি  

 
 রেনযা প্রাি নক্ররকটা ও নে ক্ানং নকং্ৈন্তী ক ওযাস 52 ্ি ্যর াা 
কগরি। 

 1992 কেরক 2007 ার রয 15 ্ির কযানযার াার্ কৃনতরত্ব  য ওযাসরক 
উআ রডর তাব্দী কা োাাঁর্ নক্ররকটার এক  নরর্ রাীত কা য। 

 2013 ার, ক ্ি নতন মূ্পর্সরূরো কখা কেরক ্ নরযনির, তারক অআনন  ৌ 
কৌর ন্তৎচ সি কা রযনি। 

Source: Indian Express 
 
 
 

  

 

 
 

 


