
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

দদননক কারযন্ট অ্যারপযাস 22.03.2022 
 

গুরুত্বূর্স খফয: বাযত 
 
২য বাযত-অ্রেনরযা বার্চ সযার ীলস রেরন 

 

 
 
ককন ংফাদ নরযানারভ? 

 প্রধানভন্ত্রী নরযন্দ্র কভাদী এফং অ্রেনরযায প্রধানভন্ত্রী স্কট ভনযন 2022 াররয 21 ক ভার্স নিতীয বাযত-
অ্রেনরযা বার্চ সযার ীলস রেরন করযন, কমখারন তাযা দচই কদরয ভরধয ফহুভচখী ম্পকস মসাররার্না করযন এফং 
আঞ্চনরক ও দফনিক উন্নযন ম্পরকস ভতাভত নফননভয করযন। 

ভূর রযন্টভূ 
 উবয কনতাই 2020 াররয জচন ভার প্রথভ বার্চ সযার ীলস রেররনয ভয প্রনতনিত ভনিত ককৌরগত 

অ্ংীদানযরত্বয আওতায অ্গ্রগনতরত রতাল প্রকা করযন।  
 প্রধানভন্ত্রী শ্রী কভাদী এই ম্পরকসয ফনধসত নযনধরত রতাল প্রকা করযরেন মা এখন ফানর্জয ও নফননরযাগ, 

প্রনতযক্ষা ও ননযাত্তা, নক্ষা ও উদ্ভাফন, নফজ্ঞান ও প্রমচনি, গুরুত্বূর্স খননজ, জর ফযফস্থানা, নতচ ন ও 
চননসফীকযর্রমাগয নি প্রমচনি, ককানবড -19 ম্পনকসত গরফলর্া ইতযানদয ভরতা নফনবন্ন কক্ষত্ররক অ্তবচ সি করয।  

কনাট:  
• প্রধানভন্ত্রী শ্রী কভাদী প্রধানভন্ত্রী স্কট ভনযনরক 29 নট প্রার্ীন ননদসন বাযরত নপনযরয কদওযায নফরল দরক্ষরয 

জনয ধনযফাদ জানান ।  
• এই নল্পকভসগুনরয ভরধয আরে বাস্কমস, নর্ত্রকরা এফং পরটাগ্রাপ, কমগুনর ফহু তাব্দীয, নকেচ বাযরতয নফনবন্ন অ্ং 

কথরক প্রাপ্ত নফভ কথরক দভ তাব্দীয।  
• নল্পকভসগুনরয ভরধয যরযরে িাদ তাব্দীয কর্ার করাঞ্জ, যাজস্থারনয 11-12 তরকয দজন বাস্কমস, গুজযারটয 

িাদ তরকয কফররাথরযয কদফী ভনলাচযভনদসনী, 18-19 তরকয নর্ত্রকভস এফং প্রাযনিক নজররনটন কযৌয 
পরটাগ্রাপ।   

Source: PIB 
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14 তভ বাযত-জাান ফানলসক রেরন 
 

 
 
ককন ংফাদ নরযানারভ? 

 জাারনয প্রধানভন্ত্রী নকনদা পচ নভও 2022 াররয 19 কথরক 20 ভার্স মসত বাযরতয প্রধানভন্ত্রী নরযন্দ্র কভাদীয 
ারথ 14তভ বাযত-জাান ফানলসক ীলস রেররনয জনয তায প্রথভ নিক্ষীয পয নারফ বাযরত একনট 
যকাযী পয করযনেররন।  

 দচই কদরয প্রধানভন্ত্রী স্বীকায করযন কম এই ীলস রেরননট একনট গুরুত্বূর্স ভরয অ্নচনিত রে। মখন উবয 
কদ কূটনননতক ম্পকস স্থারনয 70তভ ফানলসকী উদমান র্ররে এফং বাযত তায স্বাধীনতায 75তভ ফানলসকী 
উদমান কযরে।  

ভূর রযন্টভূ 
• াইফায ননযাত্তা, কটকই নগরযান্নযন, ফজসয জর ফযফস্থানা, জর যফযা ও কমাগারমাগ এফং বাযত-জাান 

নল্প প্রনতরমানগতাভূরক অ্ংীদানযরত্বয কযাডভযারয কক্ষরত্র বাযত ও জাান েযনট র্চ নি স্বাক্ষয করযরে।  
• কটকই অ্থসনননতক প্রফৃনি অ্জসন, জরফাযচ নযফতসন কভাকারফরা এফং জ্বারানন ননযাত্তা নননিত কযায ররক্ষয 

রমানগতায জনয বাযত ও জাান একনট নিন এনানজস াটসনাযন (CEP) র্ারচ করযরে। 
• দচই কনতাই ইরদা-যাননপক অ্ঞ্চরর ানত, ননযাত্তা ও ভৃনিয প্রারয তাাঁরদয অ্ঙ্গীকায ফযি করযরেন।  

Source: PIB 
 

গুরুত্বূর্স খফয: যাজয 
 
নাগারযান্ড নফধানবা কদরয ভরধয প্রথভ জাতীয ই-নফধান অ্যানিরকন কপ্রাগ্রাভ র্ারচ করযরে 
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ককন ংফাদ নরযানারভ? 

 নাগারযান্ড নফধানবা (NLA) কদরয ভরধয প্রথভ মাযা কাগজনফীন িনতরত একনট অ্নধরফন নযর্ারনায জনয 
জাতীয ই-নফধান অ্যানিরকন (NeVA) কপ্রাগ্রাভনট র্ারচ করযরে।  

ভূর রযন্টভূ 
• NLA -কত ইনস্টর কযা E-Book র এভন একনট ভাধযভ মায ভাধযরভ কভম্বাযযা কাগজনফীন ভারফরয জনয 

নফধানবায NeVA অ্যানিরকননট ফযফায কযরত াযরফন।  
• NeVA এভন একনট প্রকল্প কমখারন বাযত যকারযয ংদ নফলযক ভন্ত্রর্ারয িাযা অ্থসাযন কযা রযরে, এফং 

মায ভরধয 10 তাং যারজযয অ্ং যরযরে।   
Source: newsonair 
 

গুরুত্বূর্স খফয: প্রনতযক্ষা 
 

কমৌথ াভনযক ভডা LAMITIYE-2022 
 

 
ককন ংফাদ নরযানারভ? 

 বাযতীয কনাফাননী এফং করর প্রনতযক্ষা ফাননীয (SDF)  ভরধয 9ভ কমৌথ াভনযক ভডা LAMITIYE-
2022 22 ভার্স কথরক 31 ভার্স 2022 ার মসত করর নডরপন্স একারডভী (SDA) এ অ্নচনিত রে।  

ভূর রযন্টভূ 
• বাযতীয কনাফাননী এফং করর প্রনতযক্ষা ফাননী উবরযয কাে কথরক একনট দানতক িাটচ ন নি এফং 

ককাম্পাননয দয দপ্তয এই ভডায অ্ং কনরফ মা আধা-হুরয নযরফর প্রনতকূর নিয নফরুরি নফনবন্ন 
অ্নবমারনয ভয অ্নজসত অ্নবজ্ঞতা বাগ করয কনওযায এফং কমৌথ অ্নবমান র্ারারনায ক্ষভতা ফাডারনায ররক্ষয 
দতনয কযা রযরে। 

• অ্নচীরন LAMITIYE একনট নিফানলসক প্রনক্ষর্ ইরবন্ট মা 2001 ার কথরক কররর নযর্ানরত রে।  
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Source: PIB 
 

গুরুত্বূর্স খফয: অ্যারযন্টরভন্ট 
 
টানা নিতীয কভযারদ ভনর্চরযয ভচখযভন্ত্রী নররফ থ ননররন এন ফীরযন নং  

 
ককন ংফাদ নরযানারভ? 

 এন ফীরযন নং টানা নিতীযফারযয ভরতা ভনর্চরযয ভচখযভন্ত্রী নররফ থ ননররন। 
ভূর রযন্টভূ 

• ভনর্চরযয যাজযার রা গরর্ন ইম্ফরর থ গ্রর্ অ্নচিারন নংরক থ ফাকয াঠ কযান। 
• ননফসার্রন 60 নট আরনয ভরধয 32 নটরত জযী রযরে নফরজন। ভনর্চরয এই প্রথভ ননযঙ্কচ  ংখযাগনযিতা কর 

দর। 
• 2017 ারর নাগা নর ফ্রন্ট (NPF) এফং নযানার নর ানটসয (NPP) ভথসরন যকায গঠন করযনের 

নফরজন। ভনর্চরয নফরজনয প্রথভ ভচখযভন্ত্রী নররফ থ ননররন ফীরযন নং। 
Source: HT 

 

গুরুত্বূর্স খফয: চযস্কায ও োননা 
 
 
কারযারন্ডয কযারযানরনা নফরাবস্কা নভ ওযার্ল্স 2021 -এয ভচকচ ট নজরতরেন 
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ককন ংফাদ নরযানারভ? 
 কারযারন্ডয কযারযানরনা নফরাবস্কা চরযরতসা নযরকারত অ্নচনিত নভ ওযার্ল্স প্রনতরমানগতায (নভ ওযার্ল্স 2021) 

70তভ ংস্কযর্ নজরতরেন।  
ভূর রযন্টভূ 

• ভানকসন মচিযারেয বাযতীয ফংরাদূ্ভত আকভনযকান শ্রী াইনন প্রথভ যানায-আ কখতাফ নজরতরেন, তাযরয ককাট 
নড'কবাযারযয অ্নরনবযা ইযা নিতীয যানায-আ রযরেন। 

• কপনভনা নভ ইনন্ডযা ওযার্ল্স 2020 ভনা ফাযার্ী নভ ওযার্ল্স 2021-এ বাযরতয প্রনতনননধত্ব করযরেন। নতনন ীলস 
13 জন প্রনতরমাগীরত কৌঁরেনেররন তরফ ীলস 6 পাইনানররস্টয ভরধয জাযগা করয ননরত ারযননন। 

Source: HT 
 

গুরুত্বূর্স খফয: কখরাধচরা 
 

অ্ষ্টভফারযয জনয এনযান নফনরযাডস র্যানম্পযনন নজতররন ঙ্কজ আডফার্ী  

 
 

• কাতারযয কদাায অ্নচনিত 19তভ এনযান 100 ইউন নফনরযাডস র্যানম্পযনন 2022 -এ স্বরদী ধ্রুফ 
নতওযারারক ানযরয অ্ষ্টভ নরযাা নজতররন বাযতীয নকউইস্ট ঙ্কজ আডফার্ী। 

 এনট আডফার্ীয 24তভ আতজসানতক নরযাা এফং 8ভ এীয ভচকচ ট। 
Source: The Hindu 
 

 

গুরুত্বূর্স খফয: গুরুত্বূর্স নদফ 
ভার্স 22 - নফি জর নদফ 
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ককন ংফাদ নরযানারভ? 

 প্রনত ফেয 22 ক ভার্স নফি জর নদফ ারন কযা য। 
ভূর রযন্টভূ 
2022 ারর 'নফি জর নদফ' -এয নথভ নের- 'Groundwater: Making the Invisible Visible'। 

 জানতংরঘয াধাযর্ নযলদ একনট প্রস্তাফ গ্রর্ করযনের মায ভাধযরভ প্রনত ফেরযয 22 ভার্সরক নফি জর নদফ 
নররফ কঘালর্া কযা য, মা 1993 ার কথরক শুরু য।  

 নফি জর নদফরয ভূর রক্ষয রে কটকই উন্নযন রক্ষযভাত্রা (SDG)6: 2030 াররয ভরধয ফায জনয জর ও 
য়ঃননষ্কান। 

Source: un.org 
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