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দদননক কারযন্ট অ্যারপযাস 16.03.2022 
 

গুরুত্বূর্স খফয: বাযত  

ফনাযরনয  ভাধযরভ  13 নি প্রধান  নদীয  ুনরুজ্জীফন   

 
 
ককন ংফাদ নরযানারভ? 

• ককন্দ্রীয নযরফ অ্যর্য ও জরফাযু নযফতসন ভন্ত্রী বূরন্দ্র মাদফ এফং ককন্দ্রীয জরনি ভন্ত্রী গরজন্দ্র নং 
কখাওযাত কমৌথবারফ ফনস্তরেরয ভাধযরভ 13নি প্রধান নদীয ুনরুজ্জীফন ম্পনকসত নফস্তানযত প্রকল্প প্রনতরফদন 
ফা Detailed Project Reports (DPRs) প্রকা করযরেন। 

ভূর রযন্টভূ 
• কম 13 নি নদীয জনয DPRs  
• প্রকা কযা রযরে কগুনর র নিরাভ, কেনাফ, যনফ, নফযা, ুতরজ, মভুনা, ব্রহ্মুত্র, রুনন, নভসদা, কগাদাফযী, 

ভানদী, কৃষ্ণা এফং কারফযী।  
• 13 নি নদী নিনরতবারফ 18,90,110 ফগস নকররানভিায  অ্ফফানকা দতনয করযরে মা কদরয কভাি কবৌরগানরক 

এরাকায 57.45% জুরে আরে।  
• 202 নি উনদী 13 নি নদীয দদঘসয 42,830 নকররানভিায। 
• 13 নি DPR-এয প্রস্তানফত ভনিগত ফারজরিয নযভার্ 19,342.62 ককানি িাকা।  
• এনি গ্লারগারত অ্নুনিত 2021 াররয নরবম্বয ভার CoP-26-এ প্রধানভন্ত্রীয ঞ্চাভৃত প্রনতশ্রুনত ফা াাঁে-দপা 

এরজন্ডারত কদরয অ্গ্রগনতরক নিারী কযরফ। 
 
ওই দফনিক রিররন প্রধানভন্ত্রী কম াাঁেনি প্রনতশ্রুনত নদরযনেররন। 

• প্রধানভন্ত্রী ফররন, প্রথভ এরজন্ডা 2030 াররয ভরধয কদরয অ্-জীফাশ্ম জ্বারানী নবনিক নি েভতা 500 
নগগাওযাি-এ উন্নীত কযা। 
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• এোোও, 2030 াররয ভরধয, ুননসফীকযর্রমাগয নিয উত্ ফযফায করয কদরয নিয োনদায 50% ূযর্ 
কযা। 

• কদ এখন কথরক 2030 াররয ভরধয কভাি প্রস্তানফত কাফসন ননগসভন এক নফনরযন িন কনভরয আনরফ। 
• কভাদী েতুথস রযন্ট নারফ ফররনেররন 2030 াররয ভরধয অ্থসনীনত কেরত্র কাফসরনয তীব্রতা 45% এযও কভ 

রফ। 
• েূোন্ত এরজন্ডা নারফ, নতনন ফররন কম কদনি কাফসন ননযরে রয উঠরফ এফং 2070 াররয ভরধয ননি নজরযা 

ননগসভন অ্জসন কযরফ। 
• উরেখয, প্রনত ফেয 14ভােস আন্তজসানতক নদী নদফ ারন কযা য। 

 
গ্লারগা ম্পরকস: 

• গ্লারগা নফরিয অ্নযতভ ধনী য। এনি স্কিরযারন্ডয একনি ফন্দয য। যনি একনি উরেখরমাগয নো ককন্দ্র, 
মা গ্লারগা নফিনফদযারয (1451ারর প্রনতনিত) দ্বাযা নযোনরত য। 

 
Source: Indian Express 
 
কভনিরকর  ও ওরযররন  িুযনযজরভ য জনয জাতীয  ককৌর  এফং কযািভযা  

 
ককন ংফাদ নরযানারভ? 

• বাযতরক একনি কভনিরকর ও ওরযররন িুযনযজভ গন্তফয নারফ উন্নীত কযায জনয, ককন্দ্রীয যকায ভন্ত্রক, যাজয 
যকায এফং কফযকাযী খারতয ভরধয একনি নিারী কাঠারভা এফং ভন্বয দতনয কযায জনয, মসিন ভন্ত্রক 
কভনিরকর ও ওরযররন িুযনযজরভয একনি জাতীয ককৌর এফং কযািভযা দতনয করযরে। 

কভনিরকর ও ওরযররন িুযনযজভ নক? 
• কভনিরকর িুযনযজভ ফররত কফািায স্বাস্থ্যরফা নযরলফাগুনর ন্ধারনয জনয আন্তজসানতক ীভান্ত কনেরয অ্নয কদর 

মাওযা। 
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ভূর রযন্টভূ 
• একনি ননরফনদত প্রানতিাননক কাঠারভা প্রদারনয জনয মসিন ভন্ত্রর্ারয একনি জাতীয কভনিরকর ও ওরযররন 

িুযনযজভ কফািস গঠন করযরে, মায কেযাযভযান নারফ ভন্ত্রী (মসিন) স্বযং যরযরেন। 
 
কভনিরকর নবা 

• এয জনয 'কভনিকযার নবা' োরু কযা রযরে, মা নননদসি উরেরয বাযরত নেনকত্া কযারত আা নফরদন মাত্রীরদয 
কদওযা মারফ।  

• এোোও 156 নি কদরয জনয 'ই-কভনিরকর নবা' এফং 'ই-কভনিরকর অ্যারিরন্ডন্ট নবা' োরু কযা রযরে। 
• মসিন ভন্ত্রর্ারয কভনিরকর / মসিন কভরা, কভনিরকর কনপারযন্স, ুস্থ্তা রিরন, ুস্থ্তা কভরা এফং ংনিি 

কযাি কারত অ্ংগ্ররর্য জনয নযানার অ্যারেনিরিন কফািস পয নিার অ্যান্ড করথরকযায কপ্রাবাইিায 
(NABH) দ্বাযা স্বীকৃত কভনিরকর িুযনযজভ ানবস কপ্রাবাইিাযরদয ফাজায উন্নযন াযতা প্রকরল্পয অ্ধীরন আনথসক 
াযতা প্রদান করয। 

 
মসিন ভন্ত্রর্াররযয অ্নযানয প্রধান নযকল্পনা: 

• স্বরদ দসন নস্কভ 
• আইকননক মসিন াইি উরদযাগ 
• কদরখা আনারদ প্রোযানবমান 
• PRASHAD নস্কভ 

Source: PIB 
 
UDAN নস্কভ 405 রুি মসন্ত  প্রানযত  র 

 
ককন ংফাদ নরযানারভ? 
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• এযাযরািস অ্থনযনি অ্প ইনন্ডযা (AAI) 948 নি রুিরক নেনিত করযরে, মায ভরধয 09.03.2022 মসন্ত 8 নি 
কনররািস এফং 2নি ওযািায এরযাররাভ  65 নি নফভানফন্দয জনেত 405 নি রুি UDAN এয অ্ধীরন োরু কযা 
রযরে। 

• ভূর রযন্টভূ 
UDAN নস্কভ ম্পরকস: 

• UDAN র একনি আঞ্চনরক ংরমাগ প্রকল্প মা 2016 ারর বাযত যকায (GoI) দ্বাযা নফকনত রযরে। 
UDAN এয ূর্স রূ র 'উরদ কদ কা আভ নাগনযক'। াধাযর্ নাগনযকরদয নফভান নযরলফায আযও রজ 
অ্যারেকয অ্নুভনত কদওযায জনয কোি কোি আঞ্চনরক নফভানফন্দযগুনর নফকারয রেয কযরখ এনি েররে। 

• একনি নফভানফন্দয মা UDAN এয নেনিত রুিগুনররত অ্ন্তবুসি এফং 2016 অ্ারযন শুরু কযায জনয 
আরগ্ররিন/উন্নযন প্ররযাজন, তারদযরক "Revival of unserved and underserved airports" প্রকরল্পয 
অ্ধীরন উন্নত কযা য।  

• এযাযরািস অ্থনযনি অ্প ইনন্ডযা (AAI) র এয ফাস্তফাযনকাযী ংস্থ্া, মা RCS ফ্লাইি নযোরনায জনয UDAN 
এয অ্ধীরন এ মসন্ত 14 নি ওযািায এরযাররাভ এফং 36 নি কনরযাি  154 নি RCS নফভানফন্দয নেনিত 
করযরে।  Source: PIB 

 
ব্রহ্মুরত্র  মাত্রা  কযা এখনও  মসন্ত  দীঘসতভ  কবরর  

 

 
ককন ংফাদ নরযানারভ? 

• ফন্দয, জাাজ ও জরথ ভন্ত্রক একনি ভাইরপরক অ্জসন করযরে কাযর্ কভািয কবরর যাভ প্রাদ নফনভর ব্রহ্মুরত্র মাত্রা কযা 
দীঘসতভ কবরর ।  

• দুনি ফাজস - নিনফ কল্পনা োওরা এফং নিনফ এনরজ আবু্দর কারাভ -  কবররনিরক রনদযায যাভাপ্রাদ ভুরখাাধযায ফন্দয কথরক 
ককন্দ্রীয ফন্দয, জাাজ ও জরথ (PSW) এফং আযুল, ফসানন্দরারনাযার দ্বাযা মাত্রা শুরু কযা রযনের। 
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দ্রিফয: এয আরগ এভনব রার ফাাদুয াস্ত্রী ািনা কথরক ানু্ড মসন্ত পুি করসারযন অ্প ইনন্ডযায (FCI) জনয 200 MT খাদযরযয একনি 
োরান ননরয নগরযনের, গঙ্গা, জাতীয জরথ 1 (NW1) এফং ব্রহ্মুত্র, জাতীয জরথ 2 (NW2) এয ভরধয াইরি ভুবরভন্ট কারগসা পরবারফ 
ম্পন্ন করযনের। 
Source: PIB 
 

গুরুত্বূর্স খফয: যাজয 

দনের্  এনযায  প্রথভ য মা কনি- নজরযা  কযািভযারয  নফদ  নফফযর্  নদর 

 
ককন ংফাদ নরযানারভ? 

• ভুম্বাইরযয ক্লাইরভি অ্যাকন প্ল্যান (MCAP) 2050 াররয ভরধয মূ্পর্স কাফসন ননযরেতায কৌঁোরনায একনি 
উচ্চানবরালী রেয ননধসাযর্ করযরে, মা 2070 াররয ররেযয (মা গ্লারগারত COP-26 এ প্রনতশ্রুনতফদ্ধ নের) কেরয 
দুই দক আরগ। 

ভূর রযন্টভূ 
• এই নযকল্পনায রেয র অ্ন্তবুসনিভূরক এফং নিারী প্রভন এফং অ্নবরমাজন ককৌর গ্রর্ করয জরফাযু 

নযফতসরনয েযাররঞ্জগুনর কভাকারফরায জনয যনিয জনয 30 ফেরযয কযাি ভযা নারফ কাজ কযা। 
• গত েয ভা ধরয গ্রীনাউ গযা (GHG) এফং  নযাোরযর নগ্রন কবায ইনরবন্টনযয দুফসরতা ভূরযাযরনয রয, 

BMC ওযার্ল্স নযরাস ইননিনিউি (WRI), বাযত এফং C40 ননি কনিওযাকস কথরক প্রমুনিগত াযতায 
নযকল্পনানি প্রস্তুত করযরে। 

• MCAP েযনি কক্টরযয উয দৃনি ননফদ্ধ করয - নি ও বফন, কিকই ফজসয ফযফস্থ্ানা, কিকই গনতীরতা, 
হুরয ফুজ ও জীফবফনেত্রয, ফাযু গুর্ভান, হুরয ফনযা এফং জর ম্পদ ফযফস্থ্ানা। 

• নযকল্পনায অ্ন্তফসতসীকারীন এফং দীঘসরভযাদী উরেযগুনরয ভরধয যরযরে 2030 াররয ভরধয ননগসভরনয 30 তাং 
হ্রা, 2040 াকরয ভরধয 44 তাং হ্রা এফং কফ ইযায ননগসভরনয (2019) তুরনায 2050 াররয ভরধয কনি-
ূনয হ্রা। 

Source: ET 
 
কদরয  প্রথভ নিনজিার  ওযািায  ফযাংক  'AQVERIUM' 
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ককন ংফাদ নরযানারভ? 

• কদরয প্রথভ নিনজিার ওযািায ফযাঙ্ক 'AQVERIUM' োরু র কফঙ্গারুরুরত। 
ভূর রযন্টভূ 

• এই উরদযাগনি AquaKraft Ventures দ্বাযা গৃীত রযরে। এনি একনি ংস্থ্া মা কররয জনয ানীয জর এফং 

যাননরিন যফযারয জনয কিকই উরদযাগগুনররত দেতা অ্জসন করযরে। 

• নিনজিার ওযািায কিিা ফযাংক নফিফযাী একনি আন্ন উরদযাগ মা জর ফযফস্থ্ানা ফযফস্থ্া উন্নত কযায ররেয কাজ 

করয।  

নিনজিার ওযািায কিিা ফযাংক নক? 

• নিনজিার ওযািায কিিা ফযাংক র ভস্ত প্রনতিান এফং উত্ কথরক জররয তরথযয একনি নকউরযরিি তানরকা, 

মা নকেু াধাযর্ উন্নযন েযাররঞ্জ কভাকারফরায াযতা কযরফ। 

• নিনজিার ওযািায কিিা ফযাংক গরফলর্া এফং নফরিলর্ কথরক অ্ন্তদৃসনি এফং প্রভার্ যফযা করয মায পরর জর 

দূলর্ কভাকারফরায জনয কভৌনরক ননবসযরমাগয তথয াওযা মায। 

Source: newsonair 
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• অ্ন্ধ্রপ্ররদরয প্রািন যাজযার কুভুদরফন ভনর্ঙ্কয কমাী 88 ফেয ফযর ভাযা কগররন। 
• কুভুদরফন কমাী 1985 াররয 26 নরবম্বয কথরক 1990 াররয  7 কপব্রুযানয মসন্ত অ্ন্ধ্র প্ররদরয যাজযার 

নেররন। 
• াযদা ভুরখাাধযারযয য যারজযয নদ্বতীয ভনরা যাজযার নেররন নতনন। 
• কজাী নতনফায যাজযবায দয নেররন। 

Source: newsonair 
 

গুরুত্বূর্স খফয: গুরুত্বূর্স নদফ 

জাতীয  নিকাদান  নদফ  

 
 
ককন ংফাদ নরযানারভ? 

• প্রনত ফেয 16 ভােস জাতীয নিকাকযর্ নদফ ারন কযা য। 
ভূর রযন্টভূ 

• ভাযাত্মক কযারগয নফরুরদ্ধ প্রনতরযাধ েভতা গরে তুররত আভারদয াাময কযায জনয বযাকননগুনর অ্নযামস। 
• 2022 াররয জাতীয নিকাদান নদফরয নথভ 'Vaccines Work for all'।  

ইনতা:  
• 1995 াররয 16ই ভােস, ার কানরও নিকাদান কভসূনে োরু ওযায রয এই নদননি প্রথভ আনুিাননকবারফ 

উদমানত রযনের।  
• 1995 ারর নফি স্বাস্থ্য ংস্থ্ায (WHO) কগ্লাফার কানরও ননভূসর উরদযারগয (মা 1988 ারর শুরু রযনের) অ্ধীকন 

এই তানযরখ ওযার কানরও বযাকনরনয প্রথভ কিাজ কদওযা রযনের।  
• কানরওয নফরুরদ্ধ নিকা দান 1978 ারর শুরু রযনের এফং 27ক ভােস, 2014 ারর, WHO দ্বাযা বাযতরক 

কানরও-ভুি কঘালর্া কযা রযনের। 
• এিওযািস কজনাযরক বযানেরনারনজয প্রনতিাতা নারফ নফরফেনা কযা য।  
• বাযত ফারযারিরকয বাযরতয প্রথভ কদীয COVID-19 বযাকনন ককাবযানেন ইনন্ডযান কাউনন্সর অ্প কভনিকযার 

নযােস (ICMR) - নযানার ইননিনিউি অ্প বাইরযারনজ (NIV) এয রমানগতায দতনয কযা রযনের। 
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