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Daily Current Affiars 3rd March 2022 

গুরুত্বূর্ণ খফয: বাযত 

বাযত ও জাান 75  বফবরয়ন ডরারযয বিক্ষীয় সায়া চুবি নফায়ন কযর 

 
সকন ংফাদ বরযানারভ  

• বাযত ও জাান তারদয বিক্ষীয় সায়া অ্যারযঞ্জরভন্ট (BSA) ুননণফীকযর্ করযরছ 75 বফবরয়ন ভাবকণন 
ডরায মণন্ত।  

ভূর ফবষ্ট্যভূ 
• ফযাংক অ্প জাান,মা জাারনয অ্র্ণভন্ত্রীয এরজন্ট বারফ কাজ করয, এফং বাযতীয় বযজাবণ ফযাংক 

(RBI) BSA এয ংরাধন এফং ুনগণঠন চুবিরত স্বাক্ষয করযরছ ।  
• BSA একবি বিভুখী ফযফস্থা সমখারন উবয় কতৃণক্ষ ডরারযয বফবনভরয় তারদয স্থানীয় ভুদ্রাগুবর অ্দরফদর 

কযরত ারয। 

ভন্তফয  : 
• 2018 ারর বাযরতয প্রধানভন্ত্রীয জাান পরযয ভয় বাযত ও জাারনয ভরধয BSA বনরয় আররাচনা 

রয়বছর। 
• পরস্বরূ, বফরদবক ভুদ্রায় আযও বস্থবতীরতা আনরত 2020 াররয অ্রটাফরয 75 বফবরয়ন ডরারযয 

এই বফবনভয়  ফযফস্থা স্বাক্ষবযত রয়বছর। 
ূত্র: Business Standard 
 

স্বচ্ছ ভীক্ষা 2022 এয সক্ষত্র ভূরযায়ন চারু কযা র 
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সকন ংফাদ বরযানারভ  

• াউবজং অ্যান্ড আযফান অ্যারপয়াণ ভন্ত্রক (MoHUA) িাযা 1রা ভাচণ 2022 এ বফরেয ফৃত্তভ হুরয 
বযচ্ছন্নতা ভীক্ষা, স্বচ্ছ ভীক্ষা (SS) এয িানা প্তভ ংস্কযরর্য জনয সক্ষত্র ভূরযায়ন, চারু করযরছ।  
ভূর বফলয় ভূ  

• MoHUA ভূরযায়ন ংস্থা - ইরা বযাচণ প্রাইরবি বরবভরিরডয প্রায় 3,000 ভূরযায়নকাযীরদয ারর্ 
SS(স্বচ্ছ ভীক্ষা) 2022 ভীক্ষাবি শুরু করযরছ,মাযা  যগুবরয কভণক্ষভতা ভূরযায়রনয জনয ভারঠ মাওয়ায জনয 
প্রস্তুত ।  

• ভীক্ষায বযবধ এখন নভুনা ংগ্ররয জনয 100% ওয়াডণরক কবায কযায জনয প্রাবযত কযা রয়রছ, 
মা আরগয ফছযগুবররত 40% বছর। 
স্বচ্ছ ভীক্ষা ফা Swachh Survekshan (SS):  

• SS  2016 ারর MoHUA িাযা একবি প্রবতরমাবগতাভূরক কাঠারভা বারফ চারু কযা রয়বছর মারত 
যগুবররক হুরয যাবনরিরনয অ্ফস্থা উন্নত কযরত উৎাবত কযা মায় এফং ফড় আকারযয নাগবযকরদয 
অ্ংগ্ররন উৎাবত কযা য়।  

• 2016 ারর বভবরয়ন প্লা জনংখযায ভাত্র 73 বি য বনরয় সম মাত্রা শুরু রয়বছর, তা ফহুগুরর্ ফৃবি 
সরয় রয়রছ, 2017 ারর 434 বি য, 2018ারর 4,203 বি য, 2019 ারর 4,237 বি য, SS 2020 
ারর 4,242 বি য এফং এএ 2021 এ 4,320 বি য, মায ভরধয 62 বি সনাবনফা বভবত যরয়রছ।  

ূত্র: PIB 
 

যকায  ছাতা প্রকল্প "অ্ববফাী ও প্রতযাফারনয ত্রার্ ও ুনফণান" এয আওতায় বফদযভান াতবি উ-প্রকল্প 
অ্ফযাত যাখায প্রস্তাফ অ্নুরভাদন করযরছ। 
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সকন ংফাদ বরযানারভ  

• সকন্দ্র যকায 2021-22 সর্রক 2025-26 ার মণন্ত 'বযমায়ী ও প্রতযাফারনয ত্রার্ ও ুনফণান' 
প্রকরল্পয আওতায় বফদযভান াতবি উ-প্রকল্প অ্ফযাত যাখায প্রস্তাফ অ্নুরভাদন করযরছ, মায সভাি ফযয় 1,452 
সকাবি িাকা।  
ভূর বফলয় ভূ 

• এই অ্নুরভাদন বনবিত করয সম ছাতা প্রকরল্পয আওতায় সমফ ুবফধারবাগী আরছ তাযা স্বযাষ্ট্র ভন্ত্ররকয 
ভাধযরভ এই ুবফধাগুবর ারফ। 

• এই প্রকল্পবি অ্ববফাী এফং প্রতযাফানকাযী, মাযা স্থানচুযবতয কাযরর্ ক্ষবতগ্রস্থ রয়রছ, এফং একবি 
মুবিঙ্গত আয় উাজণন কযরত ও ভূরধাযায অ্র্ণননবতক বিয়াকরার তারদয অ্ন্তবুণবি জতয কযরত ক্ষভ 
করয। 
যকায, বফববন্ন ভরয়, বফববন্ন প্রকল্প শুরু করযবছর। এই াতবি বস্করভয জনয ায়তা প্রদান করয - 

• জমু্ম ও কাশ্মীরযয াক অ্বধকৃত এরাকা এফং ছারেয ফাস্তুচুযত বযফারযয ত্রার্ ও ুনফণান, 
• শ্রীরঙ্কায তাবভর যর্ার্ণীরদয জনয ত্রার্ ায়তা, 
• বত্রুযায ত্রার্ ববফরয যাখা ব্রুরক ত্রার্ ায়তা, 
• 1984 াররয বখ-বফরযাধী দাঙ্গায় ক্ষবতগ্রস্তরদয জনয ফবধণত ত্রার্ সদওয়া, 
• ন্ত্রাী বংতায় ক্ষবতগ্রস্ত সফাভবযক বনতরদয বযফাযরক আবর্ণক ায়তা ও অ্নযানয ুরমাগ-ুবফধা 

প্রদান, 
• সন্ট্রার বিরফিান বযবরপ কবভবিরক (CTRC) অ্নুদান, 
• বাযরতয 51 বি ূফণফতণী ফাংরারদী বছিভররয অ্ফকাঠারভাগত উন্নয়রনয জনয বিভফঙ্গ যকাযরক 

অ্নুদান প্রদান কযা, মা সকাচবফায সজরায় অ্ফবস্থত এফং ফাংরারদর ূফণফতণী বাযতীয় বছিভর সর্রক বপরয 
আা 922 জন সরাকরক ুনফণান সদওয়া । 
ূত্র: PIB 
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MyGov 14 রফণয "ফকা বফকা ভাকুইজ" ববযজ চারু করযরছ 
 

 
সকন ংফাদ বরযানারভ  

ুান ম্পরকণ নাগবযকরদয ভরধয রচতনতা গরড় সতারায জনয, MyGov 1রা ভাচণ, 2022 এ "ফকা 
বফকা ভাকুইজ" ববযজবি চারু কযা রয়রছ ।  

• এবি একবি ফছযফযাী প্রকল্প এফং 14 বি ফণ বনরয় গবঠত। 
ভূর বফলয় ভূ 

• "ফকা বফকা ভাকুইজ ববযজ" এয রক্ষয বফববন্ন যকাযী প্রকল্প এফং উরদযাগ ম্পরকণ 
অ্ংগ্রর্কাযীরদয ংরফদনীর কযা।  

• এয ভরধয যরয়রছ এভন সমাজনাগুবর মায পরর অ্বূতূফণ ংখযক ফাবড় বনবভণত রয়রছ (PM আফা 
সমাজনা), প্রদত্ত জররয ংরমাগ (জর জীফন বভন), ফযাঙ্ক অ্যাকাউন্ট (জনধন), কৃলকরদয যাবয ুবফধা স্তান্তয 
(PM বকলার্) ফা বফনাভূররয গযা ংরমাগ (উজ্জ্বরা) এফং দবযদ্ররদয জনয আযও অ্রনক জীফন বযফতণনকাযী 
স্তরক্ষ ইতযাবদ যরয়রছ । 

• প্রর্ভ কুইজবি প্রধানভন্ত্রী গবযফ করযার্ অ্ন্ন সমাজনা (PM-GKAY) বনরয়। PM-GKAY একবি দবযদ্র-
ন্থী যারকজ মা সকাববড-19 ভাভাযীয কাযরর্ বফরেয পরর দবযদ্ররদয ভুরখাভুবখ ওয়া চযাররঞ্জগুবর হ্রা কযায 
উরেরয বতবয কযা রয়রছ। 

ূত্র: PIB 

গুরুত্বূর্ণ খফয: যাজয 

চন্ডীগরড় যাজযবায আরনয দাবফ 

 

 
সকন ংফাদ বরযানারভ  
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চন্ডীগড় বভউবনবযার করণারযন ংবফধারনয 80 অ্নুরচ্ছদ ংরাধরনয একবি প্রস্তাফ অ্নুরভাদন করযরছ মারত 
তায কাউবিরযযা যাজযবায় একজন প্রবতবনবধ াঠারত ারযন।  

ভূর বফলয় ভূ 

ংবফধারনয সফযকাযী দয বফর -  (ংরাধনী বফর, 2021) এফং অ্নুরচ্ছদ 80  এয ংরাধন: 

• সফযকাযী দয বফর র একবি বফর মা একজন ংদ দয (MP) িাযা উত্থাবত য়, বমবন ভন্ত্রী নন। 
বফরযাধী দরর ফর র্াকা MPযা সফবযবাগই সফযকাযী দয বফরগুবর ংরদ  বনরয় আরন।  

• বাযরতয ংবফধারনয 80 অ্নুরচ্ছরদ যাজযগুবরয কাউবিসরয গঠন বনরয় আররাচনা কযা রয়রছ, মারক উচ্চকক্ষও 
ফরা য়। 

চন্ডীগড় সকার্ায় দাাঁবড়রয় আরছ?  

• চণ্ডীগড় একবি সকন্দ্রাবত অ্ঞ্চর সমখারন সকানও বফধানবা সনই।  

• চন্ডীগরড়য বনম্নকক্ষ (সরাকবা) ফা াউ অ্প দয বর-এ ংদ দয (MP) এয একবি আন যরয়রছ।  

চন্ডীগরড়য ফাবন্দাযা যাবয সবারিয ভাধযরভ প্রবত াাঁচ ফছয অ্ন্তয একজন ংদ দয বনফণাচন করযন।  

ভন্তফয :  

• ুদুরচবয, জমু্ম ও কাশ্মীয এফং বদবিয জাতীয় যাজধানী অ্ঞ্চররয সকন্দ্রাবত অ্ঞ্চরগুবরয যাজযবায় 
প্রবতবনবধত্ব যরয়রছ, সমখারন রাদাখ, চণ্ডীগড়, দাদযা এফং নগয ারববর - দভন ও বদউ, আন্দাভান ও বনরকাফয 
িীুঞ্জ এফং রাক্ষািী উচ্চকরক্ষ প্রবতবনবধত্ব করয না। 

ূত্র: Indian Express 
 

 

গুরুত্বূর্ণ খফয: ুযস্কায ও ম্মান 

উজ্জবয়নী ভাবফযাবত্ররত 11 ররক্ষযও সফব প্রদী জ্বারারনায জনয বগরন ফুরক প্ররফ করযরছ 
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সকন ংফাদ বরযানারভ  
• ভধযপ্ররদরয  উজ্জবয়নী ভাবফযাবত্র উররক্ষ একরঙ্গ 11  ররক্ষযও সফব ভাবিয প্রদী জ্বারারনায জনয 
বগরন ফুক অ্প ওয়ার্ল্ণ সযকডণর নাভ বরবখরয়রছ। 

ভূর বফলয় ভূ 

• গত নরবেরয অ্রমাধযায় 9  রক্ষ 41  াজায প্রদী জ্বারারনায সযকডণ সবরঙ একরঙ্গ 11  রক্ষ 71  াজারযযও 
সফব প্রদী জ্বাবররয় নতুন সযকডণ গরড়রছন উজ্জবয়নীয ভানুল। 

• ভুখযভন্ত্রী বফযাজ বং সচৌান বপ্রা  নদীয যাভঘারি 'বফ সজযাবত অ্ণর্ভ' উৎরফয উরিাধন করযন। 

দ্রষ্ট্ফয: উজ্জবয়নীরত ভাকাররেরযয ফাবড়, বরফয ারর্ ম্পবকণত 12 বি সজযাবতবরণরঙ্গয ভরধয একবি। 

ূত্র: ET 

 

                                      গুরুত্বূর্ণ খফয: গুরুত্বূর্ণ বদন 

3 যা ভাচণ , বফে ফনযপ্রার্ী বদফ 

 

সকন ংফাদ বরযানারভ  

প্রবত ফছয 3 যা  ভাচণ বফে ফনযপ্রার্ী বদফ ারন কযা য়। 

ভূর বফলয় ভূ 
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> 2022 ারর বফে ফনযপ্রার্ী বদফরয বর্ভ বছর- "Recovering key species for ecosystem 
restoration"। 

ইবতা: 

2013 াররয 20  স বডরেয, জাবতংরঘয াধাযর্ বযলরদয 68  তভ অ্বধরফরন বফরেয ফনয প্রার্ী ও উবিদ 
ম্পরকণ রচতনতা ফৃবিয জনয 3 যা  ভাচণরক বফে ফনযপ্রার্ী বদফ বারফ সঘালর্া কযায বিান্ত সনওয়া য়। 

এই তাবযখবি 1973 ারর ফনযপ্রার্ী প্রার্ী ও উবিরদয বফন্ন প্রজাবতয  আন্তজণাবতক ফাবর্জয কনরবনন (CITES) 
গ্ররর্য বদন, মা আন্তজণাবতক ফাবর্জয প্রজাবতয সফাঁরচ র্াকায জনয বফন্নতা  ৃবষ্ট্ করয না তা বনবিত কযরত 
গুরুত্বূর্ণ বূবভকা ারন করয। 

ভন্তফয : 

ইন্টাযনযানার ইউবনয়ন পয কনজাযরবন অ্ফ সনচায (IUCN) এয রার  তাবরকায  বফন্ন প্রজাবতয তর্য 
অ্নুমায়ী, 8,400 বিযও সফব প্রজাবতয ফনয প্রার্ী ও উবিদ গুরুতযবারফ বফন্ন, এফং আযও প্রায় 30,000বি বফন্ন 
ফা ঝুাঁবকূর্ণ ফরর ভরন কযা য়।  

ূত্র: un.org 

 

 

3যা ভাচণ , বফে শ্রফর্ বদফ 

 
সকন ংফাদ বরযানারভ  

প্রবত ফছয 3 যা  ভাচণ বফে শ্রফর্ বদফ ারন কযা য়।  
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ভূর বফলয় ভূ 

> 2022 াররয বফে শ্রফর্ বদফরয প্রবতাদয বফলয় ররা- "To hear for life, listen with care"। 

বফে স্বাস্থয ংস্থায (WHO) অ্ন্ধত্ব ও ফবধযতা প্রবতরযাধ অ্বপ কতৃণক প্রবত ফছয এই প্রচাযাববমারনয আরয়াজন 
কযা য়। 

• প্রচাযাববমারনয উরেযগুবর 'র তর্য বাগ করয সনওয়া এফং শ্রফর্বি হ্রা এফং উন্নত শ্রফর্ মরেয 
প্রবতরযারধয বদরক দরক্ষগুবর প্রচায কযা।  

• প্রর্ভ অ্নুষ্ঠানবি 2007 ারর অ্নুবষ্ঠত য়। 2016 াররয আরগ এবি আন্তজণাবতক কারনয মে বদফ বারফ 
বযবচত বছর।  

দ্রষ্ট্ফয: াযা বফরে, 360 বভবরয়ন ভানুল  শ্রফর্বি ক্ষবতয বকায য়। 

ূত্র: who.int 

সন্টায পয ারয়ি অ্যান্ড এনবায়যনরভরন্টয সেি অ্প ইবন্ডয়া' বযরফ ম্পরকণ প্রবতরফদন, 2022 

সকন ংফাদ বরযানারভ  

• সকন্দ্রীয় বযরফভন্ত্রী ম্প্রবত সন্টায পয ারয়ি অ্যান্ড এনবায়যনরভরন্টয সেি অ্প ইবন্ডয়া' বযরফ 
ম্পরকণ প্রবতরফদন, 2022 প্রকা করযরছন। 

ভূর বফলয় ভূ  

2015 ারর জাবতংরঘয 192 বি দয সদ কতৃণক 2030  াররয এরজন্ডায অ্ং বরসফ গৃীত 17বি সিকই 
উন্নয়ন রক্ষযভাত্রায ভরধয গত ফছরযয 117তভ স্থান  সর্রক বতন ধা ববছরয় 120তভ স্থারন সনরভ এররছ 
বাযত। 

• ূনয কু্ষধা, ুস্বাস্থয ও ুস্থতা, বরঙ্গ ভতা এফং সিকই য ও ম্প্রদায় 11 বি SDGs -সত ফড় ধযরনয 
চযারররঞ্জয কাযরর্ প্রার্বভকবারফ বাযরতয অ্ফস্থান হ্রা সরয়রছ। 

যাজযবববত্তক প্রবতরফদন 

• ঝাড়খণ্ড এফং বফায 2030 াররয ভরধয SDGs ূযরর্য জনয ফরচরয় কভ প্রস্তুত। 

• প্রর্ভ স্থারন যরয়রছ সকযর, বিতীয় স্থারন যরয়রছ তাবভরনাডু় ও বভাচর প্ররদ।  
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• সগায়া, কর্ণািক, অ্ন্ধ্রপ্ররদ এফং উত্তযাখণ্ড তৃতীয় স্থারন যরয়রছ। 

সকন্দ্রাবত অ্ঞ্চরগুবরয ভরধয 

• চন্ডীগড় প্রর্রভ স্থান সরয়রছ, তাযরয বদবি যরয়রছ। 

• বিতীয় স্থারন রাক্ষািী ও ুদুরচবয এফং 
তৃতীয় স্থারন আন্দাভান ও বনরকাফয িীুঞ্জ, 

ম্পবকণত তর্য 

সিকই উন্নয়ন এয জনয 2030 াররয 
এরজন্ডা 2015 ারর জাবতংরঘয কর 
দয যাষ্ট্র কতৃণক গৃীত য়। 

• এবি ভানুল এফং গ্ররয জনয াবন্ত ও 
ভৃবিয জনয একবি বাগ করয সনওয়া 
নীরনকা যফযা কযরফ। 

• 17 বি সিকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা যরয়রছ মা একবি বফবেক অ্ংীদাবযরত্বয সক্ষরত্র কর সদরয দরক্ষরয 
জনয একবি জরুবয আহ্বান। 

ূত্র: Economics Times 

 

 

GOES-T: NOAA এয নতুন ৃবর্ফী মণরফক্ষর্কাযী উগ্র নাা িাযা চারু কযা রয়রছ 

সকন ংফাদ বরযানারভ  

NASA ম্প্রবত নযানার ওবয়াবনক অ্যান্ড অ্যািরভারেবযক অ্যাডবভবনরেরনয (NOAA) জনয পরবারফ 
আফাওয়া উগ্র বজওরেনাবয অ্ারযনার এনবায়যনরভন্টার যারিরাইি (GOS-T) উৎরক্ষর্ করযরছ। 

GOES-T ম্পরকণ 



www.byjusexamprep.com  
 

বজওরেনাবয অ্ারযনার এনবায়যনরভন্টার 
যারিরাইি, GOS-T, সক কযানারবযার সে 
সপাণ সেন সর্রক একবি ইউনাইরিড রঞ্চ 
অ্যারারয়ি অ্যািরা V যরকরি উৎরক্ষর্ কযা 
রয়রছ । 

GOS-T ৃবর্ফী সর্রক 22,300 ভাইর উরয 
একবি বজওরেনাবয কক্ষরর্ অ্ফবস্থত, এবি 
GO-18 নাভকযর্ কযা রফ।  

GOS-R ববযরজয প্রর্ভ দুবি 2016 ারর চারু ওয়া GOES-16 এফং GO-17 2018 ারর চারু কযা রয়বছর। 

নযানার ওবয়াবনক অ্যান্ড অ্যািরভারেবযক অ্যাডবভবনরেন ম্পরকণ: 

নযানার ওবয়াবনক অ্যান্ড অ্যািরভারেবযক অ্যাডবভবনরেন (ইংরযবজ: National Oceanic and 
Atmospheric Administration) ভাবকণন মুিযারষ্ট্রয ফাবর্জয বফবারগয ভরধয অ্ফবস্থত একবি আরভবযকান 
বফজ্ঞাবনক ও বনয়ন্ত্রক ংস্থা। 

• এবি আফাওয়ায ূফণাবার ায়তা করয, ভাাগযীয় এফং ফাযু়ভণ্ডরীয় অ্ফস্থায বনযীক্ষর্ করয, ভুদ্ররক 
ভানবচত্র বতবয  করয, গবীয ভুরদ্রয অ্নুন্ধান বযচারনা করয এফং ভাবকণন মুিযারষ্ট্রয একরচবিয়া অ্র্ণননবতক 
অ্ঞ্চরর াভুবদ্রক স্তনযায়ী প্রার্ী এফং বফন্ন প্রজাবতয ভাছ ধযা এফং ুযক্ষা বযচারনা করয। 

ূত্র: NASA.com 

 

 

 

''েীভযারনাযক্ষা প্রকল্প' 

সকন ংফাদ বরযানারভ  

ভবরা ও বশু উন্নয়ন ভন্ত্রক (MoWCD) ম্প্রবত নযানার ইনবেবিউি অ্প সভন্টার সরর্ অ্যান্ড 
বনউরযাারয়রি (NIMHANS) এয রমাবগতায় 'েীভযারনাযাক্ষা প্রকল্প' চারু করযরছ। 
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'েীভযারনাযাক্ষা প্রকল্প' ম্পরকণ  

• এই প্রকরল্পয রক্ষয র বাযরত ভবরারদয ভানবক স্বারস্থযয উন্নবত কযা। 

• প্রকল্পবি OSC (ওয়ান-ে সন্টায) কভণীরদয ক্ষভতা ফৃবিয বদরক ভরনাবনরফ কযরফ। 

• ভন্ত্রক িাযা প্ররক্ষবত প্ররয়াজনীয়তায উয বববত্ত করয NIMHANS িাযা তকণতায ারর্ সম প্রকল্পবি যবচত 
রয়রছ তা দুবি পযভযারি প্রদান কযা রফ। 

a . একবি পভণযাি বনযাত্তা যক্ষী, যাাঁধুবন, াামযকাযী, সকওয়াকণায, যাভণদাতা, সন্টায অ্যাডবভবনরেিয, 
যাযারভবডরকর োপ ইতযাবদ  ভস্ত OSC কভণীরদয জনয প্রার্বভক প্রবক্ষরর্য বদরক ভরনাবনরফ কযরফ।  

b. বিতীয় বফনযাবি উন্নত সকারণয উয সজায সদরফ মা ভবরারদয বফরুরি বংতায সক্ষরত্র ফহু-প্রজরেয 
প্রবাফ এফং আজীফন ট্রভা ম্পবকণত বফববন্ন উাদানগুবরয উয দৃবষ্ট্ বনফি কযা; সমৌন বংতায সক্ষরত্র ট্রভা 
বযচারনায সক্ষরত্র নীবত এফং চযাররঞ্জগুবর গাইড কযা; কাউরিবরং-এ ভানবক মন্ত্রর্া, ফযাবধ এফং আত্মঘাতী 
প্রফর্তা এফং বনবতক ও সাগত নীবতগুবরয ভূরযায়রর্য উয । 

ূত্র: AIR 

 

 


