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দৈনিক কাররন্ট যারেযাস 17.03.2022 
গুরুত্বপূর্স খবর: ভারত 

ডনেি  প্রকল্প 

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 

• ককন্দ্রীয জলনি মন্ত্রী গরজন্দ্র নং কলখাওযাত গঙ্গার উপর এমপাওযারড টাস্ক কোস (ETF) এর একনট 
ভায প্রকল্প ডনেরির িুরমাৈি প্রনিযার ধীর গনত নিরয তার ন্তুনি প্রকাল করররেি। 

মূ পরযন্টমূ 
• প্রধািমন্ত্রীর কিতৃত্বাধীি জাতীয গঙ্গা কাউনিরর (NGC) পর গঙ্গা নিরয নিতীয রবসাচ্চ নদ্ধান্ত গ্রর্কারী 

ংস্থা গঙ্গা নবযক ক্ষমতাপ্রাপ্ত টাস্ক কোস। 
• প্রকল্প ডনেি: 
• প্রকল্প ডনেি ' অর্স গঙ্গার ধীরি পনরকনল্পত কাযসিমগুনর মরধয একনট, যা রকাররর একনট 

উচ্চানভাী অন্তঃমন্ত্রর্ায উরৈযাগ, যা 14 নডরম্বর, 2019-এ প্রধািমন্ত্রীর ভাপনতরত্ব জাতীয গঙ্গা 
কাউনিরর প্রর্ম ভায িুরমানৈত রযনে। 

• গারঙ্গয ডনেরির জিয নবরল ংরক্ষর্ কমসূনি গ্রর্ করা ৈরকার কারর্ এনট অমারৈর জাতীয জজ 
প্রার্ী এবং কবল করযকনট রারজয েন়িরয র্াকা গঙ্গা িৈীর জিয ূিক প্রজানতও। 

• ডনেি প্রকল্প পনররবল, রর্য ও জবাযু পনরবতসি মন্ত্রর্ায "পনরিািা" করর। 
গারঙ্গয ডনেি: 
দবজ্ঞানিক িাম: Platanista gangetica 
অনবষ্কার: এনট নেনযাভারব অনবষৃ্কত য 1801ার। 
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• বাস্থাি: এরৈর মূত কিপা, ভারত ও বাংারৈরলর গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-কমঘিা এবং কর্সেুী-াঙু্গ িৈী 
নরেরমর মরধয কৈখরত পাওযা যায। 

ংরক্ষকর্র নস্থনত: 
• ভারতীয বিযপ্রার্ী (ুরক্ষা), অআি 1972: Schedule I 
• Convention on International Trade in Endangered Species (CITES): Appendix I 

(বরিরয নবপন্ন) 
• International Union for the Conservation of Nature (IUCN): Endangered 
• উরেখয, িযালিা নমলি ের নিি গঙ্গা 5 রটাবররক জাতীয গঙ্গা িৈী ডনেি নৈব নররব পাি 

করর। 
Source: Indian Express 

পযসাযিনমক  শ্রমলনি  জনরপ বা Periodic Labour Force Survey (PLFS) 

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 

• িযালিা েযানটনেকযা নে (NSO) িারা প্রকানলত বসরল পযসাযিনমক শ্রমলনি জনরপ (PLFS) 
িুারর, 2021ারর এনপ্র-জুি দত্রমানরক ভাররতর লহুরর কবকাররত্বর ার 12.6 লতাংরল কপৌঁরেরে, 
যা জািুযানর-মািস দত্রমানরক 9.3 লতাংল নে।  

• 2020 ার মামারীর প্রর্ম তররঙ্গর ময কৈলবযাপী কডাউি কার কবকাররত্বর ার তীব্রভারব বৃনদ্ধ 
কপরযনে। 

মূ পরযন্টমূ 
• তর্য বরে, 15-29 বের বযীরৈর মরধয 2021 ারর এনপ্র-জুি মার 25.5 লতাংল লহুরর যুবক 

কবকার কর্রকরে, যা 2020 ারর এনপ্র-জুরি নে 34.7 লতাংল এবং 2021 ারর জািুযানর-মারিস 
22.9 লতাংল। 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• কবকাররত্বর ার শ্রমলনিরত কবকার কবকাররর লতাংল নারব ংজ্ঞানযত করা য।  
• বতসমাি াপ্তানক বস্থা (CWS) িুারর শ্রমলনি  জনররপর তানররখর অরগর এক প্তার গর়ি 

নিযুি বা কবকার বযানিরৈর ংখযা। 
National Statistical Office (NSO): 

• NSO  পনরংখযাি ও কমসূিী বাস্তবাযি মন্ত্রর্ারযর ধীরি পনরংখযািগত পনররবা অআি 1980 
এর ধীরি রকাররর ককন্দ্রীয পনরংখযাি ংস্থা। 

• কবকাররত্বর নবরুরদ্ধ ়িাআ করার জিয রকাররর াম্প্রনতক উরৈযাগগুন: 
• প্রধািমন্ত্রী ককৌল নবকাল কযাজিা (PMKVY) 
• জীনবকা ও উরৈযারগর জিয প্রানন্তনক বযনিরৈর জিয ারপাটস (SMILE) 
• PM-DAKSH (Pradhan Mantri Dakshta Aur KushaltaSampannHitgrahi) 
• Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) 
• োটস অপ আনিযা নস্কম 

Source: Indian Express 

অবাি  ও িগর নবযক  মন্ত্রর্ায  EatSmart ননটজ  িযাররের  নবজযীরৈর  িাম কঘার্া  

করররে  

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 

• অবাি ও িগর নবযক মন্ত্রর্ায (MoHUA) EatSmart ননটজ িযাররের জিয 11 নট নবজযী লর 
কঘার্া করররে।  
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• আটস্মাটস ননটজ িযাররের পাআট পযসারযর লীস 11 জি পুরষ্কারপ্রাপ্ত রি িণ্ডীগ়ি, আরদার, জমু্ম, 
জব্বপুর, পািানজ, রাজরকাট, করৌররকো, াগর, ুরাট, তুমাকুরু এবং উজ্জনযিী। 

মূ পরযন্টমূ 
• EatSmart Cities Challenge 15th এনপ্র, 2021 এ েুড কেনট যাি েযািাডস র্নরনট ে 

আনিযা (FSSAI) এর রযানগতায MoHUA িারা িাু করা রযনে, যারত লর স্তরর Eat Right 
আনিযার কস্ক করা যায। 

• EatSmart Cities Challenge এর উরেলয  স্মাটস লরগুনরক এমি একনট পনরকল্পিা দতনর কররত 
িুপ্রানর্ত করা যা প্রানতষ্ঠানিক, লারীনরক, ামানজক এবং র্সনিনতক বকাঠারমা িারা মনর্সত একনট 
স্বাস্থযকর, নিরাপৈ এবং কটকআ খাৈয পনররবলরক মর্সি করর এবং খাৈয ম্পনকসত মযাগুনর নবরুরদ্ধ 
়িাআ করার জিয 'স্মাটস' মাধাি প্ররযাগ করর।  

• স্মাটস ননট নমলরির ধীরি রাজয / ককন্দ্রলানত ঞ্চগুনর রাজধািী এবং 500,000 এরও কবনল 
জিংখযার লরগুনরক এআ িযাররে ংলগ্ররর্র জিয অমন্ত্রর্ জািারিা রযনে।  

• এআ নবজযী লরগুনরক MoHUA কর্রক পঞ্চাল ক্ষ টাকা করর পুরসৃ্কত করা রব এবং অগামী 12 
মারর মরধয গভীর বযস্ততার জিয যুি করা রব যারত আট রাআট আনিযা উরৈযাগগুনর বাস্তবাযি  
তারৈর পনরকল্পিারক অরও উন্নত করা যায।  

Source: PIB 

গুরুত্বপূর্স খবর: রাজয 

অনটসনেনলযা  আরন্টনরজি  এবং ররবানটক  কটকরিানজ  পাকস 

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 

• 230 ককানট টাকা বযরয কৈরলর প্রর্ম অনটসনেনলযা আরন্টনরজি যাি করারবানটক্স কটকরিানজ পাকস 
(ARTPARK) িাু  কবঙ্গাুরুর আনিযাি আিনেনটউট ে ারযরি (IISc)। 
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মূ পরযন্টমূ 
• 230 ককানট টাকার মরধয ১৭০ ককানট টাকা ককন্দ্র এবং বানকটা কর্সাটক রকার বি কররব। 
• স্বাস্থযরবা, নলক্ষা, গনতলীতা, বকাঠারমা, কৃন, নররট এবং াআবার-নিরাপত্তায উচ্চানভাী নমলি-

কমাড গরবর্া ও উন্নযি প্রকল্পগুন ম্পাৈরির মাধযরম একনট ামানজক প্রভাব দতনর করার জিয 
উদ্ভাবিগুনরক িযারিাআজ করা  ARTPARK-র ক্ষয। 

Source: Indian Express 
 

গুরুত্বপূর্স খবর: নবজ্ঞাি 

গ্রীি াআররারজি  েুরয  ক আরকনিক  কভনরক  (FCEV) 

 
 

ককি ংবাৈ নলররািারম? 
• ককন্দ্রীয ়িক পনরবি ও মা়িক মন্ত্রী নিনতি গডক়িী নবরের বরিরয উন্নত প্রযুনির - উন্নত গ্রীি 

াআররারজি েুরয ক আরকনিক কভনরক (FCEV) টরযাটা নমরাআ নিউ নৈেীরত িাু করররেি। 
• এনট ভাররত এআ ধররির প্রর্ম প্রকল্প যা গ্রীি াআররারজি এবং FCEV প্রযুনির িিয উপরযানগতা 

ম্পরকস রিতিতা দতনর করর কৈরল একনট বুজ াআররারজি নভনত্তক বাস্তুতন্ত্র দতনর করার রক্ষয কাজ 
করর। 

মূ পরযন্টমূ 
• টরযাটা নকরসাস্কার কমাটর প্রাআরভট ননমরটড এবং আন্টারিযালিা কন্টার ের রটারমানটভ কটকরিানজ 

(ICAT) নবরের বরিরয উন্নত েুরয ক আরকনিক কভনরক (FCEV) টরযাটা নমরাআ,যা 
াআররারজরি, ভারতীয ়িক এবং জবাযু বস্থার উপর িার ধযযি এবং মূযাযি করার জিয একনট 
পাআট প্রকল্প পনরিািা কররে।  
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• এনট একনট গুরুত্বপূর্স উরৈযাগ যা জীবাশ্ম জ্বাািীর উপর নিভসরতা হ্রা কররব এবং নিি এিানজস এবং 
পনররবলগত ুরক্ষারক উৎানত কররব এবং এর ের 2047 ারর মরধয ভারতরক 'লনি স্বাবম্বী' 
করর তুরব। 

• েুরয ক আরকনিক কভনরক (FCEV), াআররারজি িারা িানত করা নজররা নিগসমি মাধািগুনর 
মরধয একনট। এনট মূ্পর্সরূরপ পনররবল বান্ধব, জ ো়িা এর িয ককািও কটপাআপ নিগসমি কিআ। 

Source: ET 

গুরুত্বপূর্স খবর: যাপরযন্টরমন্ট 

পাোরবর  মুখযমন্ত্রী  নররব  লপর্ নিরি  ভগবন্ত  মাি 

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 

• অম অৈনম পানটসর কিতা ভগবন্ত মাি পাোরবর 18তম মুখযমন্ত্রী নররব লপর্ নিরি। 
মূ পরযন্টমূ 

• নমঃ মািরক পাোরবর রাজযপা বিওযানরা পুররানত লপর্ বাকয পাঠ করাি। 
• 117 ৈরযর পাোব নবধািভায অম অৈনম পানটস 92নট অরি জযাভ কররনে। 

Source: Indian Express 

টাটা  রির প্রধাি এি িন্দ্ররলখরি  এযার  আনিযার  কিযারমযাি  নিযুি  রি 

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 
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• টাটা রির কিযারমযাি এি িন্দ্ররলখরিরক এযার আনিযার কিযারমযাি নিযুি করা রযরে। 
• টানকসল এযারাআরির প্রািি কিযারমযাি আকারারযন এযার আনিযার নিে এগনজনকউনটভ নোর এবং 

মযারিনজং নডররটর ওযার টাটা কগাষ্ঠীর প্রস্তাব প্রতযাখযাি করার করযক নৈি পরর এআ ঘটিা ঘরটরে। 
মূ পরযন্টমূ 

• 2022 ারর 27 জািুযানর টাটা কগাষ্ঠী এআ নবমাি ংস্থার ৈানযত্ব কিয। 
• িন্দ্ররলখরি টাটা কিারটনি ানভসর, টাটা কমাটর, টাটা নে, টাটা ককনমকযা এবং টাটা 

কিনজউমার কপ্রাডাট  টাটা গ্রুরপর িযািয কবল করযকনট ংস্থার িি-এনক্সনকউনটভ কিযারমযাি 
নারবও ৈানযত্ব পাি কররি।  

• গত মার অরও পাাঁি বেররর জিয তাাঁরক টাটা রির এগনজনকউনটভ কিযারমযাি পরৈ পুিনিসরযাগ করা 
য। 

Source: Indian Express 

গুরুত্বপূর্স খবর: কখাধুা 

FIDE ৈাবা ননম্পযাড  2022 

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 

• বসভারতীয ৈাবা কেডাররলরির ারর্ তানমিা়ুি রকার কঘার্া করররে কয ভারত কিন্নাআরয FIDE ৈাবা 
ননম্পযাড 2022 অরযাজরির জিয নবড নজরতরে। 

মূ পরযন্টমূ 
• এনট প্রর্রম রানলযায িুনষ্ঠত ওযার কর্া নে।  
• 1927 ার প্রনতষ্ঠার পর এআ প্রর্ম ভারত FIDE ৈাবা ননম্পযারডর অরযাজি কর।  

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• FIDE ৈাবা ননম্পযারডর ম্ভাবয তানরখ 26 কল জুাআ 2022 কর্রক 8আ অগে 2022পযসন্ত নিধসারর্ করা 
রযরে। 

Source: HT  
 

https://t.me/BYJUSExamPrepWBCS
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