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দৈনক কারন্ট অ্যারৌযাস 08.03.2022 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: ন্শ্ব 
 

ান্ক কনর া 

 
 

কক ং্াৈ নরাার? 
• ম্প্রনি, ানযা-ইউরে ুরে অ্ানক াগনকরৈ জয ান্ক কনর ার অ্ুনি কৈওযা জয ানযা 

আংনক ুেন্নি কঘার্া কররে। 
ূ োরযন্টূ 
ান্ক কনর া: 

• জানিংঘ ান্ক কনর ারক স্ত্র ংঘারি ানযক ন্নি ক্ করযকনি ম্ভা্য রূরো রয একনি ্র 
র কর। 

• উৈার্স্বরূো, অ্ানক ক্ষ্য্স্তুরি ্ড় আকার ক্াা ্সরর্ াযর - ান্ক কনর াগুন গুরুত্বোূর্স 
ত্রার্ ্া করি োার। 

• এগুন একনি ননৈসষ্ট এাকায এ্ং একনি ননৈসষ্ট রয জয ংনক্ষ্ি অ্ঞ্চ - এ্ং স্ত্র ংঘাি উৎয োক্ষ্ 
িারৈ ারে ম্মি য। 



www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• এই কনর াগুন াযর, য খাৈয এ্ং নিনকৎা াযিা ংঘারি অ্ঞ্চর আা করি োার, ্া অ্ানক 
াগনকরৈ নরয কওযা করি োার। 

• ক্নৎাগ কক্ষ্রত্র, ান্ক কনর াগুন জানিংরঘ দ্বাা কা রয োরক। কখও কখও  
• স্থাীয গ্রুো দ্বাাও কি আো কা য।  
• 1990 ার জানিংরঘ াার্ োনরৈ 45/100 করজানউর ান্ক কনর াগুন ংজ্ঞানযি কা 

রযনে। 
• ান্ক কনর ার অ্যারে ংঘারি োক্ষ্গুন দ্বাা নসানি য। এনি াার্ি নরোক্ষ্ ংস্থা ক 

জানিংঘ ্া ক  ের রিা াযিা ংস্থা রয ীা্ে োরক। 
Source: Indian Express 

 

 

গুরুত্বোূর্স খ্: ৎাি 
 

‘ক ারি-এ-কো’ করাগ্রা িাু ক কা 
 

 
 

কক ং্াৈ নরাার? 
• শ্র ও কসংস্থা ন্ত্রী ৎূরোন্দ্র াৈ্ ক ারি-এ-কো করাগ্রা িাু কররে।  
• এনি রান্ত্রী শ্র কাগী া- (PM-SYM) কো নির অ্ীর একনি উরৈযাগ কখার ৎারি 

াগনকা িারৈ িাৎক্ষ্নর্ক াযিা কসীরৈ ক গৃকসী, ড্রাইৎা, াাযকাী, ত্নৈািা, াস, িারৈ 
োন্া ্া রনিষ্ঠার নরনযা অ্্ৈা ৈা করি োার। 
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ূ োরযন্টূ 

• এই কসূনি আওিায 18 কেরক 40 ্ে ্যী অ্ংগনিি কক্ষ্রত্র শ্রনকা নরজরৈ া নেৎুক্ত করি 
োার্ এ্ং িারৈ ্যর উো নৎস কর রনি ্ে ূযি 660 কেরক 2400 িাকা জা নৈরি োার্। 

• 60 ্ে োূর্স ওযা ো িাা রনি ার ূযি 3000 িাকা কর ননিি কো োার্।   
 
রান্ত্রী শ্র কাগী া- (PM-SYM) কো নি ম্পরকস: 

• অ্ংগনিি শ্রনকরৈ জয ্াসকয ুক্ষ্া ননিি কা জয ৎাি কা রান্ত্রী শ্র কাগী া- (PM-
SYM) ার একনি কো নি িাু কররে। 

• PM-SYM শ্র ও কসংস্থা ন্ত্রর্ায দ্বাা োনিানি একনি ককন্দ্রীয কক্ট নি 
অ্ংগনিি কক্ষ্রত্র জয অ্যায কাী রকল্প: 

• রান্ত্রী কসংস্থা রকল্প কাজা (PMRPY) 
• PM-SYM: াস্তা ন্রেিারৈ জয াইরো কেন ি নি 
• ৈীৈযা অ্র্যাৈয কাজা যাা আ্া াইৎনহু  ন 
• রান্ত্রী গন্ কযার্ অ্ন্ন কাজা (PMGKAY) 
• ৎাি কসংস্থা কাজা 
• রান্ত্রী নকার্ ম্মা নন 

Source: newsonair 

 

 

ECI আ্জসানিক ন স্াি নৎনজি করাগ্রা 2022 কাস্ট ক 
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কক ং্াৈ নরাার? 
 ৎারি ন স্াি কন (ECI) রায 32নি কৈর ন স্াি ্য্স্থাোা ংস্থা (EMBs) জয ৎািুসযা 

ইন্টাযাা ইরক নৎনজি করাগ্রা (IEVP) 2022 এ আরযাজ কররে।  
• কগাযা, নর্োু, োাঞ্জা্, উত্তাখণ্ড এ্ং উত্ত ররৈর ন্াৎাগুন জয িা ন স্াির একনি ংনক্ষ্প্ত 

ন্্র্ অ্াইর অ্ংগ্রর্কাী 150 নিও ক্ন EMB রনিননরৈ কারে উোস্থাো কা ।  
ূ োরযন্টূ 
• ৎাি 2012 ার ন স্াির ো কেরক আ্জসানিক ন স্াি নৎনজি করাগ্রা (IEVP) আরযাজ কর আরে, 

কখার আ্জসানিক রনিননরৈ কৎািরকরন্দ্র াওযা জয আন্ত্রর্ জাারা য এ্ং ্যনক্তগিৎার্ নরজরৈ 
জয ন স্ািী রনেযাগুন অ্ুীর কৈখা জয আন্ত্রর্ জাারা য।  

ECI (ৎারি ন স্াি কন): 
• এনি একনি স্থাযী ও স্বাী ংস্থা া কৈর অ্্া ও ুষু্ঠ ন স্াি ননিি কা জয ান ৎারি ংন্া 

দ্বাা রনিনষ্ঠি য। 
1950 ার 25 জাুযান (ো্িসীরি জািীয কৎািা নৈ্ নরর্ উৈানোি য) 
• ৈ ৈপ্ত: িু নৈল্লী  
• কনর ন স্াীা:  
ুী িন্দ্র, ৎারি রা ন স্াি কনা 
াজী্ কুা, ৎারি ন স্াি কনা 
অ্ুো িন্দ্র োারে, ৎারি ন স্াি কনা 
 

Source: PIB 
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স্বিন্ত্র দনক ম্মা কাজা (SSSY) 
 

 
 

কক ং্াৈ নরাার? 
• কা 2021-22 কেরক 2025-26 আনেসক ্ের জয এ্ং 31.03.2021-এ ্াইর এ উোাৈাগুন অ্্যাি 

াখা অ্ুরাৈ নৈরযরে, া কাি আনেসক ্যয 3,274.87 ককানি িাকা।  
 
ূ োরযন্টূ 

• SSSY অ্্যাি াখা রস্তা্নি স্বাষ্ট্র ন্ত্রর্ায কেরক গৃীি রযনে।  
• এই নো্নি আজানৈ কা অ্ৃি রাৎর্ ্ের ুনক্ত কাোরৈ আত্মিযারগ কো স্মর্ করি এ্ং িারৈ 

কাে কেরক অ্ুররর্া কওযা জয কার রনিশ্রুনিরক কৈখায। 
• করক্ষ্াোি: 
• স্বাীিা ংগ্রাী এ্ং িারৈ কাগয নৎসীরৈ স্বিন্ত্র দনক ম্মা কো অ্ুরাৈ কা রযরে এ্ং 

্িসার াা কৈর 23,566 জ ুন্ারৎাগী এই রকরল্প আওিায রযরে।   
Source: Business Standard 

 

 

গুরুত্বোূর্স খ্: রনিক্ষ্া 
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ৎারি - শ্রীঙ্কা নদ্বোক্ষ্ীয াুনিক ড়া ্ ংির্ 'SLINEX' 2022 
 

 
 

কক ং্াৈ নরাার? 
• ্ ংির্ ৎাি- শ্রীঙ্কা নদ্বোক্ষ্ীয াুনিক ড়া 'SLINEX' (শ্রীঙ্কা-ৎাি কৌ ড়া) 07 ািস কেরক 10 

ািস 2022 োস্ ন্াখাোত্তর অ্ুনষ্ঠি র্।  
• অ্ুীনি ৈুনি োসারয োনিানি রে; ন্াখাোত্তর  07-08 ািস 2022 িানরখ া্া কৌজ এ্ং 09-10 

ািস 2022 িানরখ ্রগাোাগর ুি কৌজ অ্ুনষ্ঠি র্। 
ূ োরযন্টূ  

• শ্রীংকা কৌ্ানী SLNS াযুাা, একনি উন্নি অ্ৌরা োযাররা জাাজ এ্ং ৎািীয কৌ্ানী INS নকিস, 
একনি গাইর   নাই করৎসিদ্বাা রনিননত্ব কর্।  

• SLINEX এ োূ স্্িসী ংির্নি 2020 ার অ্রক্টা্র নত্ররকাান কেরক োনিানি রযনে। 
• SLINEX এ ক্ষ্য  ইন্টা-অ্োারন্ননি উন্নি কা, োাস্পনক ক্াঝাোড়া উন্নি কা এ্ং উৎয 

কৌ্ানী রয ্হুুখী াুনিক নেযাকারো জয র স্াত্ত অ্ুী এ্ং োেনিগুন ন্নয কা।  
• SLINEX ৎাি ও শ্রীঙ্কা রয গৎী াুনিক ম্পরকস উৈার্ কৈয এ্ং ্ের ো ্ে র 

োাস্পনক রানগিা কজাৈা কা জয ুরাগ ্ৃনে কোরযরে, ৎারি 'Neighbourhood First' এ্ং 
'Security and Growth for All in the Region (SAGAR)' ীনি াকে গনিোূর্স। 

Source: PIB 
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ইরদা-োযাননৌক ননিান কে এেরিঞ্জ কৌারন্স 
 

 
 

কক ং্াৈ নরাার? 
• রনিক্ষ্ান্ত্রী াজাে নং 07 ািস, 2022 িানরখ স্ত্র ্ানী কন রক ানৎসর (AFMS) এ্ং ানকস 

ইরদা-োযাননৌক কাে (USINDOPACOM) দ্বাা কৌেৎার্ িা নৈ্যাোী ইরদা-োযাননৌক ননিান কে 
এেরিঞ্জ (IPMHE) রম্মর ৎািুসযান উরদ্বা কর।  

ূ োরযন্টূ 
• এ রম্মর ূ রনিোাৈয ন্য রা- 'Military Healthcare in a Volatile, Uncertain, Complex 

and Ambiguous (VUCA) World'।  
• 2022 ার 10ই ািস োস্ িা এই রম্মর ক্ষ্য ানক নিনকৎান্জ্ঞার রানগিা ও কৌে ৈক্ষ্িা 

্ৃনে কা।  
• এনি অ্োারা / ক্যাি কন রক ককযা, রনোকযা কন ন, নৌল্ড াজসান, নৌল্ড অ্যাারস্থনযা, 

এনৎরয এ্ং াুনিক ওুর জরুন অ্্স্থা ইিযানৈ  অ্রক গুরুত্বোূর্স ন্যরক কৎা কর্। 
Source: PIB 

  

 

গুরুত্বোূর্স খ্: ন্জ্ঞা 
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HANSA-NG োুৈুরিনরি ুিোৃরষ্ঠ োীক্ষ্া ৌৎার্ ম্পন্ন কররে 
 

 
কক ং্াৈ নরাার? 

• ম্প্রনি, ৎারি রে কৈীয ফ্লাইং করা াা-এনজ োুৈুরিনরি ুিোৃরষ্ঠ োীক্ষ্া ৌৎার্ ম্পন্ন 
কররে। 

ূ োরযন্টূ 
• HANSA-NG  CSIR-যাা অ্যারারস্প যা্রিনজ (NAL), ্যাগারা দ্বাা দ্জ্ঞানক ও নল্প গর্র্া 

কাউনন্সর অ্ীর ন জাই এ্ং উন্নি কা রযরে। 
• HANSA-NG  Rotax Digital Control Engine দ্বাা িানি ্রিরয উন্নি উড়্ রনক্ষ্ক গুন রয 

একনি া জাস্ি-ই-িাই নরররজ (JIPREG) করম্পানজি াকা ওজ এযারে, গ্লা ককনোি, রস্ত 
োযারাানক নৎউ  ্ুদু্বৈ কযারানো, দ্ৈুযনিকৎার্ োনিানি ফ্লযাো ইিযানৈ রিা অ্য দ্নষ্টযগুনও 
আরে।  

• HANSA-NG ৎািীয ফ্লাইং ক্লার্ িানৈা োূরর্ জয ন জাই কা রযরে এ্ং এনি ক খরি এ্ং ক 
জ্বাাী খরি কারর্ ্ানর্নজযক োাইি াইরনন্সং (CPL) এ জয একনি আৈস ন্া।   

• িষ্ট্য: HANSA-NG (HANSA-New Generation) HANSA একনি আোরগ্র  ংির্, া 1993 ার রে 
ফ্লাইি কৈনখরযনে এ্ং 2000 ার রিযনযি রযনে। 

Source: PIB 
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গুরুত্বোূর্স খ্: োনর্ ও ্াস্তুংস্থা 
 

ৈনক্ষ্র্ োনিঘারি িু নজ ক্ন রজানি আন্ষৃ্কি 
 

 

কক ং্াৈ নরাার? 
• ক্ািানকযা ারৎস অ্ৌ ইনেযা (BSI) ন্জ্ঞাীরৈ একনি ৈ িানাডু় কযাকুাী ্যরার্ী অ্ৎযার্য 

কেরক একনি িু নজ ক্ন রজানি আন্ষ্কা কররে।  
• ূ োরযন্টূ 
• গ্লাইরকানস্ম আন্কাোা ার োননিি এ একনি স্বিন্ত্র ্ড় াৈা ৌ কৈখরি োাওযা ায। রজানিনি ৈনক্ষ্র্ 

োনিঘাি অ্ঞ্চর োাওযা ায।  
• এই রজানিনি অ্রঞ্জ োন্ার (Rutaceae) অ্্গসি। 
• এই ৌাৌগুন ুইর  কেরক রকানি ন সক জাসা অ্ৌ ক্ািান-  স্র ংখযায রকানি রযরে। 
• এই িযারোরানক গ্রুোগুন ারে ম্পনকসি অ্রকগুন উনিৈ িারৈ ঔন া এ্ং খা্ার জয ্য্া 

কা রে।  
 

Source: The Hindu 

 

 

গুরুত্বোূর্স খ্: গুরুত্বোূর্স নৈ্  
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ািস 8 - আ্জসানিক াী নৈ্ 

 
 

কক ং্াৈ নরাার? 
• রনি ্ে  8 ািস আ্জসানিক াী নৈ্ োা কা য। 

ূ োরযন্টূ 
• 2022 ার আ্জসানিক াী নৈ্র রনিোাৈয ন্য রা- 'Gender equality today for a 

sustainable tomorrow'। 
• 1911 ার রে আ্জসানিক াী নৈ্ োা কা য। 

কাি:  
• 2022 ার আ্জসানিক াী নৈ্র ৎারি াষ্ট্রোনি াাে ককান্দ 2020 এ্ং 2021 ার জয 29 

জ অ্াায ্যনক্তরক সাৈাোূর্স াী নক্ত োুিা রৈা কর্। 
• 'াী নক্ত োুিা' াী ও নশু উন্নয ন্ত্ররক একনি উরৈযাগ া ্যনক্ত ও রনিষ্ঠার ্যনিেী অ্্ৈারক 

স্বীকৃনি কৈয, াীরৈরক কগ কিঞ্জা এ্ং ারজ ইনি্ািক োন্িসর অ্ুঘিক নার্ উৈাো কর। 
Source: un.org 
 


