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দৈনিক কাররন্ট  াযারেযাস 11.03.2022 

গুরুত্বপূর্স খবর: নবশ্ব 

বাাংারৈল-ভুটাি-ভারত-নিপা (BBIN) নমাটর নভনরক এনিরমন্ট (MVA) 

 
নকি াংবাৈ নলররািারম? 

• ভারত, বাাংারৈল ও নিপা াঅঞ্চনক বানর্জ্য ও নযাগারযাগ বৃনির রযয বাাংারৈল-ভুটাি-ভারত-নিপা (BBIN) 
নমাটর নভনরক এনিরমন্ট (MVA) বাস্তবাযরির জ্িয একনট মর াতা স্মারক (MoU) স্বাযর করররে। 

মূ পরযন্টমূ 
• ভুটাি পযসরবযক নারব ভায াাংলির্ করররে।  
• ভারতীয প্রনতনিনি ৈরর নিতৃরত্ব নেরি নবরৈল মন্ত্ররকর যুগ্ম নিব শ্রীমতী নস্মতা পান্ত।  
• ৈনযর্ এলীয াঅঞ্চনক রযানগতা াংস্থা (াকস) 2014 ার নিপার একনট লীস রেরি াঅঞ্চনক নমাটর 

যাি িুনিরত েত রত বযর্স ওযার পরর BBIN াংরযাগ প্রকল্পনট রনিত রযনে। 
• BBIN প্রকল্পনট 2017 ার িাক্কা নখরযনে যখি ভুটাি MVAএর জ্িয াংৈীয ািুরমাৈি নপরত াযম ওযার 

পরর ামনযকভারব এনট নর্রক নবনররয এরনে।  
• ািয নতিনট নৈল নাআ ময িুনিনট এনগরয নিরয যাওযার নিান্ত নিরযনে। 

ািুরূপ াংরযাগ উরৈযাগ, নযখারি ভারত একনট াাংল: 
• ভারত-মাযািমার-র্াাআযান্ড নিপানযক মাড়ক 
• কাাৈাি মানি-নমাডা ট্রািনজ্ট ট্রান্সরপাটস (KMMTT) 
• বাাংারৈল-িীি-ভারত-মাযািমার (BCIM) কনররডার 

Source: HT 
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গুরুত্বপূর্স খবর: ভারত 

মারিররর প্রর্ম ভািুসযা স্মাটস নিড িরজ্ নন্টার নপ ভারত 

 

নকি াংবাৈ নলররািারম? 
• নকন্দ্রীয নবৈুযৎ মন্ত্রী াঅর নক নাং াঅজ্ানৈ কা ামৃত মরাৎব কমসূনির াাংল নারব ভািুসযা স্মাটস নিড িরজ্ 

নন্টার (SGKC) এবাং াআরিারভলি পারকসর উরবািি করররেি। 
মূ পরযন্টমূ 

• মারির (নরযািা) এর পাওযারনিড নন্টাররর মরিয াবনস্থত িতুি ভািুসযা স্মাটস নিড িরজ্ নন্টারনট নকন্দ্রীয 
রকাররর এাআ িররির প্রর্ম উরৈযাগ। 

• SGKC পাওযারনিড বারা ফ্রনন্টযার স্মাটস নিড প্রযুনির প্রৈলসি এবাং ািগনতর জ্িয প্রনতনিত রযরে। 
• এনট US এরজ্নন্স ের াআন্টারিযালিা নডরভপরমন্ট (USAID) এর প্রযুনিগত াযতায স্থাপি করা রযরে। 
• SGKC স্মাটস নিড প্রযুনিরত উদ্ভাবি, উরৈযািা এবাং গরবর্ারক উৎানত কররত এবাং নবৈুযৎ নবতরর্ খারত 

যমতা দতনর করার জ্িয নবশ্ববযাপী লীসস্থািীয উৎকস নকন্দ্রগুনর মরিয একনট ওযার যয নিরযরে। 
াংনিষ্ট ািযািয উরৈযাগ: 

• জ্াতীয স্মাটস নিড নমলি (NSGM) এবাং স্মাটস নমটার িযালিা নপ্রািাম (SMNP) 
• প্রিািমন্ত্রী জ্ নবজ্ন র ঘর নযাজ্িা (SAUBHAGYA) 
• নিি এিানজ্স কনররডার (GEC) 

Source: ET 

ভারতীয নররর প্রর্ম গনত লনি কারগসা টানমসিা 
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নকি াংবাৈ নলররািারম? 
• 'গনত লনি মানি-নমাডা কারগসা টানমসিা' (GCT) ম্পনকসত প্রিািমন্ত্রীর যয "গনত লনি" এবাং নর মন্ত্ররকর 

িীনত ািুারর, ভারতীয নররর াঅািরা নবভাগ র্াপারিগরর মাাআর্ি পাওযার ননমরটরডর প্রাাআরভট াাআনডাং 
েভারব িাু করররে।  

• 2021 ারর নডরম্বরর নজ্ননট িীনত প্রকারলর পর নর্রক ভারতীয নরর এাআ িররির প্রর্ম নজ্ননট িাু রযরে। 
মূ পরযন্টমূ 

• মাাআর্ি নবৈুযৎ প্রকল্প 2009 ার শুরু রযনে এবাং পরবতসীকার 2011 ার নবৈুযৎ উৎপাৈি শুরু রযনে।  
• এখি পযসন্ত নবৈুযৎ প্রকরল্প কযার প্ররযাজ্িীযতা এমি একনট রাস্তার মািযরম নি যা প্রনত মার 120 নট 

াভযন্তরীর্ কযা নরকরত রূপান্তনরত রব বর াঅলা করা রি।  
• এোড়াও ফ্লাাআ াযারলর 02 নর্রক 04 নট বানযক নরক াাআনডাং নর্রক পনরিািা করা রব বর ািুমাি করা 

রি।  
• এর ের নররর াঅয প্রনত মার প্রায 11 নকানট টাকা বৃনি পারব। 

Source: PIB 

ানরতযাৎরবর উরবািি কররি াংসৃ্কনত প্রনতমন্ত্রী 

 

নকি াংবাৈ নলররািারম? 
• ানরতযাৎব, ানতয াযাকারডনমর উৎব, ভাররতর বরিরয ান্তভুসনিমূক ানতয উৎব, যা িতুি নৈল্লীরত 

শুরু রযরে।  
মূ পরযন্টমূ 

• ভাররতর স্বািীিতার  75 তম বানসকী উপরয Festival of Letters 2022 উৈযাপি করা রি। 
• াংসৃ্কনত প্রনতমন্ত্রী াজু্সি রাম নমঘওযারর াযাকারডনম প্রৈলসিীর উরবািরির মিয নৈরয এাআ উৎরবর ূিিা য।  
• প্রৈলসিীনট পূবসবতসী বেরর ািুনিত াযাকারডনমর ােয এবাং নমৌনক াআরভন্টগুন প্রৈলসি করর। 
• ানরতযাৎরবর নত 24 জ্ি পুরস্কার নবজ্যীরক মযসাৈাপূর্স ানতয াঅকারৈনম পুরস্কার প্রৈাি করা রব। 

Source: PIB 

https://t.me/BYJUSExamPrepWBCS
https://www.youtube.com/channel/UC6WapE55htP_ZZo78sbADLQ


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

নমলি াআন্দ্রিিু 

 

নকি াংবাৈ নলররািারম? 
• মা ও নলশুরৈর জ্িয প্রনতররািমূক স্বাস্থযরবার নৈরক একনট পৈরযপ নারব, যযযুি মনা ও নলশুরৈর 

মূ্পর্স নটকাকররর্র কভাররজ্ বাড়ারিার জ্িয 7াআ মািস নর্রক রারজ্য নিনবড় নমলি াআন্দ্রিিু (IMI) 4.0 িাু করা 
রযরে। 
 

মূ পরযন্টমূ 
• ওনডলা 90.5% পূর্স নটকাকররর্র মািযরম জ্াতীয স্তরর তানকার লীরস ররযরে।  
• রারজ্যর 20নট নজ্া মূ্পর্স নটকাকররর্র নযরি 90 লতাাংরলর উপরর এবাং 10 নট নজ্া 90 লতাাংরলর নিরি নে।  
• ািারর্ত, মূ্পর্স নটকাকররর্র মরিয নপানও, যক্ষ্মা, জ্নন্ড, নডপরর্নরযা, হুনপাং কানল, নটরটিা, এাআিাঅাআনভ, 

মনস্তরের জ্বর, নিউরমানিযা, াম, রুরবা, ডাযনরযা, জ্াপানি জ্বর এবাং ািযািয  12 নট নবনভন্ন িররর্র নরারগর 
নবরুরি প্রনতররািমূক নডাজ্ ান্তভুসি ররযরে। 

Source: PIB 

গুরুত্বপূর্স খবর: ার্সিীনত 

RBI UPI123Pay িাু করররে যা নেিার নোিগুনরত UPI নপরমরন্টর ািুমনত নৈয 

 
নকি াংবাৈ নলররািারম? 
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• নরজ্াভস বযাঙ্ক াে াআনন্ডযার (RBI) গভিসর লনিকান্ত ৈা নেিার নোরির জ্িয াআউনিোরযড নপরমন্ট াআন্টাররে 
(UPI) পনররবা িাু করররেি।  

• UPI123Pay িারম পনরনিত, এাআ পনররবানট ারা ভাররত 40 নকানট নেিার নোি বযবারকারীরৈর নপরমন্ট 
পনররবা াযারে করার ািুমনত নৈরব। 

• এোড়াও, নকন্দ্রীয বযাাংক নডনজ্ ার্ী িারম নডনজ্টা নপরমরন্টর জ্িয একনট 24×7 নল্পাাআি িাু করররে। 
মূ পরযন্টমূ 

• এখি পযসন্ত UPI শুিুমাি ভাররতর মস্ত স্মাটসরোরি উপব্ধ নে তরব বসরল পৈরযরপর ারর্, নেিার নোি 
বযবারকারীরৈরও ার্স প্রৈাি এবাং ির্ করার ািুমনত নৈওযা রব। 

• UPI123Pay পনররবানট বযবারকারীরৈর জ্িয পনররবাগুন শুরু এবাং কাযসকর করার জ্িয একনট নতি-িারপর 
পিনত, যা াআন্টাররিট াংরযারগর জ্িয নকািও নবকল্প নিাআ এমি নোিগুনরত কাজ্ কররব।  

• নিাট: 
• UPI 2022 ারর নেব্রুযানররত 8.26 য নকানট টাকার 453 নকানট টাকার নিরৈি নরকডস করররে, যা এক 

বের াঅরগর তুিায প্রায নবগুর্।  
াআউনিোাআড নপরমন্ট াআন্টাররে (UPI): 

• UPI একনট তাৎযনর্ক নররয-টাাআম নপরমন্ট নরেম যা িযালিা নপরমন্ট করপসাররলি াে াআনন্ডযা (NPCI) 
বারা উন্নত করা রযরে যা াঅন্তাঃ-বযাাংক নপযার-টু-নপযার এবাং বযনি-নর্রক-বযবাযী নিরৈিরক জ্তর করর। 
NPCI মস্ত নডনজ্টা নপরমরন্টর জ্িয একনট াঅমরো াংস্থা। 

Source: Indian Express 
 

গুরুত্বপূর্স খবর: াযাপরযন্টরমন্ট 

ৈনযর্ নকানরযার িতুি নপ্রনরডন্ট নররব নিবসানিত রি াআউি ুক াআরযারক 

 
নকি াংবাৈ নলররািারম? 

• ৈনযর্ নকানরযায নবররািী প্রার্সী াআউি ুক াআরযা িতুি রাষ্ট্রপনত নারব নিবসানিত রযরেি।  
মূ পরযন্ট: 
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• াআউি ুক াআরযা তার যমতাীি নবারর পানটসর প্রনতপয ন নজ্-নমউাংরক পরানজ্ত কররি। 
• াআউি নম মার ৈানযত্ব ির্ কররবি এবাং নবরশ্বর ৈলম বৃত্তম ার্সিীনতর নিতা নারব একক পাাঁি বেররর 

নমযারৈ ৈানযত্ব পাি কররবি। 
Source: TOI 

গুরুত্বপূর্স খবর: নখািুা 

ব িররির ঘররাযা নিরকট নর্রক াবররর নঘার্া এ শ্রীরের 

 
নকি াংবাৈ নলররািারম? 

• নবশ্বকাপজ্যী ভারতীয োে নবাার এ শ্রীে ভারতীয ঘররাযা নিরকরটর ব িররির নখা নর্রক াবররর 
নঘার্া নৈরযরেি।  

মূ পরযন্টমূ 
• শ্রীে ভাররতর রয 27নট নটে ও 53 নট ওনডাঅাআ মযাি নখর যর্ািরম 87 ও 75নট উাআরকট নিরযরেি। 

এোড়াও 10 নট নট-20 াঅন্তজ্সানতরক 7নট উাআরকট নিরযরেি নতনি। 
Source: Indian Express 

গুরুৎপূর্স খবর: বযনিত্ব 

পানকস্তারির প্রািি নপ্রনরডন্ট রনেক তারার মারা নগরেি 

 
• পানকস্তারির প্রািি নপ্রনরডন্ট রনেক তারার 92 বের বযর মারা নগরি। 
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• 1997 নর্রক 2001 ারর মরিয তৎকাীি প্রিািমন্ত্রী িওযাজ্ লরীে কতৃসক মরিািীত ওযার পর তারার 
পানকস্তারির রাষ্ট্রপনত নররব ৈানযত্ব পাি কররনেরি। 

• তারার 1991 নর্রক 1994া পযসন্ত ুনপ্রম নকারটসর নবিারপনত নারবও ৈানযত্ব পাি কররনেরি। 
Source: India Today 

গুরুত্বপূর্স খবর: পনিমবঙ্গ 

কযার্মূক প্রকরল্পর জ্িয নবশ্ববযারঙ্কর কাে নর্রক 952 নকানট টাকা ঋর্ পারব 
পনিমবঙ্গ 

 
• নকন্দ্র, পনিমবঙ্গ রকার এবাং নবশ্ব বযাাংক 125 নমনযি মানকসি ডার (952.61 নকানট টাকা) ঋর্ িুনি স্বাযর 

করররে, যা পনিমবঙ্গ রারজ্যর ৈনরদ্র ও ৈুবস নগািীগুনরক ামানজ্ক ুরযা পনররবাগুন াযারে কররত 
াযতা করার প্ররিষ্টারক াযতা কররব। 

• পনিমবঙ্গ রকার 400 নটরও নবনল নপ্রািাম পনরিািা করর যা ামানজ্ক াযতা, পনররবা এবাং িাকনর প্রৈাি 
করর। 

Source: India Today 
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