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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযাসস 14.03.2022 
গুরুত্বপূর্স খবে: নবশ্ব 

দৈনবক  ও োসাযনিক  অ্স্ত্র কিরেিশি  

 
ককি সংবাৈ নশরোিারে? 

 ৈানিসংরঘে নিোপত্তা পনেষরৈে (UNSC) সৈসযো োনশযাে নবরুরে অ্নের াগ করেরে ক  ইউরেি দৈনবক অ্স্ত্র 
দিনে কেরে এেি নেথ্যা িথ্য েন়িরয নৈরে।  

েূল পরযন্টসেূহ 
োসাযনিক অ্স্ত্র কিরেিশি (CWC): 

• এনি একনি বহুপানিক চুনি  া োসাযনিক অ্স্ত্র নিনষে করে এবং নির্সানেি সেরযে েরর্য িারৈে ধ্বংস কোে 
বযবস্থা করে। 

• 1980 সারল ৈানিসংরঘে নিেস্ত্রীকের্ নবষযক সরেলরি CWC 'ে ৈিয আরলাচিা শুরু হয। 
 কিরেিশিনি 1992 সারলে কসরেম্বরে খস়িা কো হরযনেল এবং 1993 সারলে ৈািুযানেরি স্বািরেে ৈিয উনু্মি 

কো হরযনেল। 1997 সারলে এনিল কথ্রক এনি কা সকে হয। 
দৈনবক অ্স্ত্র কিরেিশি: 

 এনি গর্নবধ্বংসী অ্স্ত্র (WMD) নবস্তােরক কোকারবলা কোে ৈিয আন্তৈসানিক সম্প্রৈারযে িরচষ্টাে একনি েূল 
উপাৈাি এবং এনি দৈনবক অ্রস্ত্রে নবরুরে একনি শনিশালী আৈশস িনিষ্ঠা করেরে। 

 আিুষ্ঠানিকোরব "The Convention on the Prohibition of the Development, Production and 
Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction" 
িারে পনেনচি, এই কিরেিশিনি সুইৈােলযারেে কৈরিোয নিেস্ত্রীকের্ সম্পনকসি কনেনিে সরেলি দ্বাো হয। 

 এনি 1972 সারলে 10 ই এনিল স্বািরেে ৈিয কখালা হরযনেল এবং 26কশ োচস 1975 সারল কা সকে হরযনেল। 
 এনি নেল িথ্ে বহুপানিক নিেস্ত্রীকের্ চুনি  া গর্নবধ্বংসী অ্স্ত্র (WMD) এে একনি সমূ্পর্স নবোগ নিনষে 

করেনেল। 
Source: newsonair 
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নবসৃ্তি  অ্থ্সনিনিক  পািসিােনশপ  চুনি (CEPA)   

 
ককি সংবাৈ নশরোিারে? 

• োেি ও কািাডা বানর্ৈয ও নবনিরযাগ (MDTI) সম্পনকসি পঞ্চে েন্ত্রী প সারযে সংলারপে আরযাৈি করেরে।   
• বানর্ৈয ও নশল্প, কোিা নবষযক ও খাৈয, এবং পাবনলক নডনিনবউশি ও কিক্সিাইল েন্ত্রী পী ূষ কগারযল এবং 

কািাডা সেকারেে িুদ্র বযবসা, েপ্তানি িচাে এবং আন্তৈসানিক বানর্ৈয েন্ত্রী নেরসস কেনে এিনৈ এেনডনিআই-এে 
সহ-সোপনিত্ব করেি। 

• েন্ত্রীো োেি-কািাডা কনম্প্ররহিনসে ইরকািনেক পািসিােনশপ এনিরেরন্টে (CEPA) ৈিয আরলাচিা পুিোয চালু 
কেরি সেি হি এবং একনি অ্ন্তবসিসীকালীি চুনি বা িােনিক অ্িগনি বানর্ৈয চুনি (EPTA) নবরবচিা করেি 
 া উেয কৈরশে িাথ্নেক বানর্নৈযক লাে আিরি পারে।   

 
েূল পরযন্টসেূহ 

• অ্ন্তবসিসীকালীি চুনিরি পর্য, পনেরষবা, উৎপনত্তে নিযে, সযানিিানে এবং োইরিাসযানিিানে বযবস্থা, বানর্রৈয 
ি ুনিগি বার্া এবং নবরোর্ নিষ্পনত্তরি উচ্চ স্তরেে িনিশ্রুনি অ্ন্তেুসি থ্াকরব এবং পােস্পনেক সেি অ্িয ক  
ককািও কিত্ররকও অ্ন্তেুসি কো ক রি পারে। 

• কািাডা োেিীয দৈব েপ্তানি পর্যগুনল সহৈিে কোে ৈিয APEDA (এনিকালচাোল অ্যাে িরসসড েুড 
কিাডাক্টস এক্সরপািস কডরেলপরেন্ট অ্থ্নেনি) কক কিেনেসনি কেনেনেরকশি বনড (CVB) স্ট্যািারসে ৈিয 
অ্িুরোর্নি দ্রুি পেীিা কেরি সেি হরযরে।  
কািাডাে সরে োেরিে বিসোি বানর্ৈয সম্পকস: 

• োেি কািাডাে সবরচরয বৃহত্তে েপ্তানি বাৈাে এবং সােনিকোরব 12িে বৃহত্তে বানর্নৈযক অ্ংশীৈাে। 
Source: newsonair 
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গুরুত্বপূর্স খবে: োেি 

AMRUT 2.0 এে অ্র্ীরি  'ইনেযা  ওযািাে  নপচ-পাইলি -কেল স্ট্ািস -আপ চযারলঞ্জ ' 

 
ককি সংবাৈ নশরোিারে? 

• ককন্দ্রীয আবাসি ও িগে নবষযক েন্ত্রী (MoHUA) এবং কপররানলযাে এবং িাকৃনিক গযাস েন্ত্রী হেৈীপ নসং পুেী 
েন্ত্ররকে অ্িল নেশি েে নেৈুরেরিশি অ্যাে আেবাি রান্সেেরেশি (AMRUT) 2.0 এে অ্র্ীরি 'ইনেযা 
ওযািাে নপচ-পাইলি-কেল স্ট্ািস-আপ চযারলঞ্জ' চালু করেরেি।  

েূল পরযন্টসেূহ 
• োেরিে ির্ািেন্ত্রীে ৈৃনষ্টেনেে সারথ্ সােঞ্জসয কেরখ, 'ি ুনি অ্ংশীৈাে' নহসারব স্ট্ািসআপগুনলরক  ুি কোে ৈিয 

ি ুনি উপ-নেশিনি AMRUT 2.0 এে অ্র্ীরি েনন্ত্রসো কিৃসক অ্িুরোনৈি হরযরে।  
• এই নেশরিে লিয হল ৈল / বযবহৃি ৈল খারি স্ট্ািসআপগুনলরক উদ্ভাবি এবং নডৈাইরিে োর্যরে বৃনে কোে 

ৈিয িেিাযি কো।  া কিকসই অ্থ্সনিনিক িবৃনে কক চানলি কেরব এবং কেসসংস্থারিে সুর াগ সৃনষ্ট কেরব।  
• এই উরৈযারগে আওিায, েন্ত্রক 100 নি স্ট্ািস-আপ নিবসাচি কেরব  া িহনবল সহাযিা এবং কেন্টেনশপ নহসারব 

20 লি িাকা িৈাি কো হরব। 
About AMRUT (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation): 

• 2015 সারলে 25 কশ ৈুি 500 নি শহরে অ্মু্রি চালু কো হরযনেল,  াে লিয নেল 500নি নিবসানচি অ্মু্রি শহরে 
ৈল সেবোরহে সাবসৈিীি কোরেৈ এবং নিকাশী কোরেরৈে উরেখর াগয উন্ননি। 

• সম্প্রনি, সেকাে 2021 সারলে 1লা অ্রক্টাবে অ্িল নেশি েে নেৈুরেরিশি অ্যাে আেবাি রান্সেেরেশি 
(AMRUT) 2.0  চালু করেরে  াে লিয হল ৈল নিোপৈ শহে দিনে কো, সেস্ত সংনবনর্বে শহেগুনলরি ৈরলে 
সাবসৈিীি কোরেৈ এবং 500 নি অ্মু্রি শহেগুনলরি নিকাশী / কসরেৈ বযবস্থাপিাে 100% কোরেৈ িৈাি 
কো।   

Source: Business Standard 
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ৈািীয   ুব সংসৈ  উৎসব  2022 

 
ককি সংবাৈ নশরোিারে?  

• কলাকসোে নস্পকাে ওে নব়িলা িযানৈনেে কসন্ট্রাল হরল ৈািীয  ুব সংসৈ উৎসব-2022 -এে িৃিীয সংেেরর্ে 
সোপিী অ্িুষ্ঠারি বিবয োখরলি।  

েূল পরযন্টসেূহ 
• ৈািীয  ুব সংসৈ একনি উদ্ভাবিী কেসসূনচ  া  ুব সোৈরক সংসৈীয পেনি এবং গর্িানন্ত্রক িনেযাে কবাাে 

সারথ্ সনিি করে।  
• National Youth Parliament Festival (NYPF): 
• এনি িরুর্রৈে কণ্ঠস্বে কশািাে ৈিয সংগনিি হয,  াো আগােী বেেগুনলরি ৈিসার্ােরর্ে কসবা সহ নবনেন্ন 

কযানেযারে ক াগ কৈরব।  
• NYPF 31কশ নডরসম্বে, 2017 িানেরখ ির্ািেন্ত্রী িাে েি নক বাি োষরর্ ক  র্াের্ানি নৈরযনেরলি িাে উপে 

নেনত্ত করে দিনে কো হরযরে।  
• এই র্াের্া কথ্রক অ্িুরিের্া নিরয, 2019 সারল NYPF ে িথ্ে সংেেরর্ে আরযাৈি কো হরযনেল। 

Source: PIB 

"োেসানসউনিকাল  ইোনিে  (এসনপআই ) শনিশালীকের্ " িকল্প 

 
 

ককি সংবাৈ নশরোিারে? 
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• োসাযনিক ও সাে েন্ত্ররকে োেসানসউনিকযালস নবোগ 21-22 কথ্রক 25-26 অ্থ্সবেে প সন্ত কোি 500 ককানি 
িাকাে আনথ্সক বযযরি, "োেসানসউনিকাল নশল্পরক শনিশালীকের্ (SPI)" িকরল্পে ৈিয নিরৈসনশকা িকাশ করেরে।   

েূল পরযন্টসেূহ 
• এই িকল্পনি িারৈে উৎপাৈিশীলিা, গুর্োি এবং স্থানযত্ব উন্নি কোে ৈিয সাো কৈরশ নবৈযোি োেসা ক্লাস্ট্াে 

এবং MSMEগুনলে ৈিয িরযাৈিীয সহাযিাে কিরত্র েেবর্সোি চানহৈারক সরম্বার্ি কেরব।  
• এই িকরল্পে আওিায, োেসা ক্লাস্ট্ােগুনলরক সার্াের্ সুনবর্া দিনেে ৈিয আনথ্সক সহাযিা িৈাি কো হরব।  
• উপেন্তু, SME এবং MSMEগুনলে উৎপাৈি সুনবর্াগুনল আপরিড কোে ৈিয  ারি ৈািীয ও আন্তৈসানিক 

নিযন্ত্রক োি (WHO-GMP বা Schedule-M) পূের্ কো  ায, িারৈে েূলর্ি ঋরর্ে উপে সুরৈে েিুসনক বা 
েূলর্ি েিুসনক িৈাি কো হরব,  া পনেোরপে পাশাপানশ গুর্োরিে বৃনেরক আেও সহৈিে কেরব। 

Source: PIB 
 

োষ্ট্রীয  েিা নবশ্বনবৈযালয  

 

ককি সংবাৈ নশরোিারে? 
• ির্ািেন্ত্রী িরেন্দ্র কোৈী োষ্ট্রীয েিা নবশ্বনবৈযালরযে একনি েবি ৈানিে উরেরশ উৎসগস করেি এবং 

আহরেৈাবারৈ িথ্ে সোবিসি োষর্ কৈি।  
েূল পরযন্টসেূহ 

• োষ্ট্রীয েিা নবশ্বনবৈযালয (RRU) পুনলনশ, কেৌৈৈােী িযাযনবচাে এবং সংরশার্িেূলক িশাসরিে নবনেন্ন শাখায 
উচ্চোরিে িনশনিি ৈিবরলে িরযাৈিীযিা পূেরর্ে ৈিয িনিনষ্ঠি হরযনেল।  

• সেকাে 2010 সারল গুৈোি সেকাে কিৃসক িনিনষ্ঠি েিা শনি নবশ্বনবৈযালযরক উন্নি করে োষ্ট্রীয েিা 
নবশ্বনবৈযালয িারে একনি ৈািীয পুনলশ নবশ্বনবৈযালয িনিষ্ঠা করে।  

• নবশ্বনবৈযালয,  া ৈািীয গুরুরত্বে একনি িনিষ্ঠাি, 1লা অ্রক্টাবে, 2020 কথ্রক িাে কা সেে শুরু করে।  
• উরেখয, সম্প্রনি ির্ািেন্ত্রী িরেন্দ্র কোৈী আরেৈাবারৈ 11িে কখল েহাকুরিে উরদ্বার্ি করেি।  

Source: India Today 
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গুরুত্বপূর্স খবে: োষ্ট্র 

2021 সারল Skoch State of Governance   সা নকং 

 
ককি সংবাৈ নশরোিারে? 

• অ্ন্ধ্র িরৈশ সেকাে আেও একবাে কোচ কস্ট্ি অ্ে গেরিসন্স  সা নকং 2021-এ শীষসস্থাি অ্ৈসি করেরে। 
• নদ্বিীয স্থািনি পনিেবে এবং ওন়িশা 3, গুৈোি 4 এবং েহাোষ্ট্র 5 িে স্থাি অ্ৈসি করেরে।  

েূল পরযন্টসেূহ 
• অ্ন্ধ্র িরৈশ পুনলশ ও নিোপত্তা, কৃনষ, কৈলা িশাসি এবং িারোন্নযরি শীষস স্থাি অ্ৈসি করেরে। 
• একনি নবজ্ঞনপ্ত অ্িুসারে, অ্ন্ধ্র িরৈশ িািা নদ্বিীয বেরেে ৈিয িথ্ে স্থাি র্রে কেরখরে।  
• 2020 সারলও, অ্ন্ধ্র িরৈশ িশাসরি শীষসস্থাি অ্ৈসি করেনেল।  
• SKOCH গ্রুপ সম্পরকস: 
• SKOCH গ্রুপ হল োেরিে কিিৃস্থািীয নথ্ক িযাক  া 1997 সাল কথ্রক অ্ন্তেুসনিেূলক বৃনেে উপে ৈৃনষ্ট নিবে 

করে আথ্স-সাোনৈক সেসযাগুনল নিরয কাৈ করে।  
• গ্রুপ ককাম্পানিগুনলে েরর্য একনি কিসানটং উইং, একনি নেনডযা উইং এবং একনি ৈািবয োউরেশি অ্ন্তেুসি 

েরযরে।  
• SKOCH গ্রুপ িিুি নৈেীরি 2021 এে ৈিয SKOCH গেরিসন্স নেরপািস কাডস িকাশ করেরে, োৈয, কৈলা এবং 

ইরেল আনিসরকল নিন্ট আনিসরকল কপৌে প সারয নবনেন্ন িকরল্প িারৈে কেসিেিা অ্িু াযী োৈযগুনলরক  সা নকং 
ককেরে। 

Source: The Hindu 
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গুরুত্বপূর্স খবে: অ্যাপরযন্টরেন্ট 

কৈবাশীষ  পাো IRDAI কচযােপাসসি  নহসারব  নি ুি  হরযরেি  

 
ককি সংবাৈ নশরোিারে? 

• েনন্ত্রসোে নিরযাগ কনেনি িািি DFS সনচব কৈবাশীষ পাো, একৈি অ্বসেিাপ্ত আইএএস অ্নেসাে, োেিীয 
বীো নিযন্ত্রক ও উন্নযি কিৃসপরিে (IRDAI) কচযােপাসসি নহসারব নিরযারগে অ্িুরোৈি নৈরযরে।  

• েূল পরযন্টসেূহ 
• কৈবাশীষ পাণ্ডারক িাথ্নেক োরব নিি বেরেে ৈিয নিরযাগ কো হরযরে।  
• পাো ৈুই বেরেে কেযাৈ কশরষ চলনি বেরেে 31 ৈািুযানে অ্থ্স েন্ত্ররকে নডপািসরেন্ট অ্ে নেিানন্সযাল সানেসরসস 

(DFS) সনচরবে পৈ কথ্রক পৈিযাগ করেনেরলি। 
Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI): 

• এনি োেি সেকারেে অ্থ্স েন্ত্ররকে এখনিযারেে অ্র্ীরি একনি নিযন্ত্রক সংস্থা এবং োেরি বীো ও পুিোয বীো 
নশল্পগুনলরক নিযন্ত্রর্ ও লাইরসন্স কৈওযাে ৈানযত্ব কৈওযা হয।  

• িনিনষ্ঠি: 1999 
• সৈে ৈপ্তে: হাযদ্রাবাৈ 
• IRDAI একনি 10-সৈরসযে সংস্থা  া একৈি কচযােেযাি, পাাঁচনি পূর্স-সেরযে সৈসয এবং চােৈি খণ্ডকালীি 

সৈসয েরযরে।  
Source: The Hindu 

িািি  নবচােপনি  এ কক নসনেরক  চাে র্াে িকল্প পযারিরলে  ির্াি নহরসরব  নিরযাগ  কেল 

সুনিে  ককািস  
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ককি সংবাৈ নশরোিারে? 

• সুনিে ককািস িাে িািি নবচােপনি এ কক নসনেরক "সেি নহোলয উপিযকায চাে র্ােোগস নবকাশ িকল্প (চাে 
র্াে হাইওরয উন্নযি িকল্প) এে েেবর্সোি এবং স্বার্ীি িোব নবরবচিা কোে ৈিয গনিি উচ্চ িেিাসম্পন্ন 
কনেনিে কচযােেযাি নহসারব ৈানযত্ব িহরর্ে আহ্বাি ৈানিরযরে। 

েূল পরযন্টসেূহ 
• নবচােপনি নডওযাই চন্দ্রচূ়ি এবং সূ স কারন্তে একনি কবঞ্চ নবচােপনি নসনেরক এই ৈানযত্ব িহর্ কোে ৈিয 

অ্িুরোর্ করেনেল কাের্ কনেনিে বিসোি কচযােেযাি েনব কচাপ়িা পৈিযাগ কোে নসোন্ত নিরযনেরলি। 
• এই িকরল্প উত্তোখরণ্ডে চােনি পনবত্র শহে -  েুরিাত্রী, গরোত্রী, ককৈােিাথ্ এবং বদ্রীিারথ্ সেস্ত আবহাওযাে 

ক াগার াগ স্থাপরিে ৈিয 900 নকরলানেিাে োস্তা নিেসারর্ে পনেকল্পিা কো হরযরে। 
• েনব কচাপ়িা এে আরগ 10 নেিাে কযারেৈ ওরয-ে ৈিয ককরন্দ্রে ৈানবে নবরোনর্িা করেনেরলি এবং পনেরবশগি 

উরদ্বরগে কথ্া োথ্ায কেরখ এনি 5.5 নেিারেে েরর্য সীোবে োখাে কৈাে নৈরযনেরলি। 
Source: Indian Express  
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