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দৈনক কারন্ট যারৌযাস 23.03.2022 
গুরুত্বোূর্স খ্: ন্শ্ব 

 

নৌযান্ডকর্  

 
কক ং্াৈ নরাার? 

 ম্প্রনি ফ্রারে কেনরেন্ট আাুরয যার্াোঁ ্ররে, ানযা-আউর্ ুদ্ধ ক র নৌযান্ডাআরে 
আউর্র েয একনি ্াস্ত্ম্মি ৌাৌ রি োার। 

নৌযান্ডাআরে ম্পরকস: 
 নৌযান্ডাআরে রকা এ্ং োাশ্চারিয রয কর া নরোক্ষিা ীনিরক ক্াঝায া নৌযান্ড ীি ুরদ্ধ 

ৈকগুনরি ুর্ করনে।  
 নরোক্ষিা ীনিনি ্নু্ধত্ব, রানগিা এ্ং োাস্পনক াযিা চুনি রয ননি নে া নৌযান্ড 1948 

ার এনের USSR- ারে স্বাক্ষনি করনে। 
 চুনি 1ং ুরেরৈ ্া রযরে: "নৌযান্ড, ্া নৌযারন্ড ৎূখরন্ড য নৈরয কানৎরযি আউনযর 

ঘিা্র, োসান ্া য (ূি, ানকস ুিাষ্ট্র) এ ারে নত্র ক ককা ারষ্ট্র দ্বাা একনি স্ত্র 
অ্র্ য, নৌযান্ড, একনি স্বাী াষ্ট্র নার্ িা ্ায্াকিা েনি িয র্, অ্র্নি েনিি কা 
েয ডাআ কর্। 

Source: Indian Express 
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িৌনন  উোোনিরৈ  েয োিীয  কন  ্া যাা  কন  ৌ ST (NCST) 
 

 
কক ং্াৈ নরাার? 

 একনি ংৈীয কননি একনি াম্প্রনিক েনির্ৈর ্ররে, োিীয িৌনন উোোনি কন (NCST) গি 
চা ্ে র কাসক রয োরডরে এ্ং ংরৈ একনি েনির্ৈ কৈযন।  

National Commission for Scheduled Tribes (NCST) ম্পরকস: 
 এনি একনি ৎািীয াংন্ানক ংস্থা া ংন্া (89 ি ংরাী) অআ, 2003 এ াযর েনিনিি 

রযনে। 
 2004 ার 19 কৌব্রুযান ংন্ার 89ি ংরাী কাসক যা ো, োিীয িৌনন উোোনি 

কন 338A ুরেরৈ ীর িৌনন োনি  উোোনিরৈ েয োূ স্্িসী োিীয কনর ন্ৎাের 
ৌর গন ি রযরে, া ন্নৎন্ন ুক্ষা ক্ষার্ক্ষর ্াস্ত্াযর িত্ত্বা্া কর্। 

করম্পানে: 
• এআ কনর একে কচযাোাস, একে ৎাআ-কচযাোাস এ্ং নিে োূর্স-রয ৈয (একে না 

ৈয ) রযরে। কনর ক ৈরয কযাৈ ৈানযত্ব গ্ররর্ িানখ কেরক নি ্ে। 
অআগি ন্া: 

• সৃ্পযিা ন্রুরদ্ধ াগনক নকা ুক্ষা অআ, 1955  
• িৌনন োনি  িৌনন উোোনি (ৃংিা েনিরা) অআ, 1989 
• োঞ্চারযরি ন্া (িৌনন এাকায ম্প্রার্) অআ, 1996 
 িৌনন উোোনি এ্ং যায ঐনিয্াী ্্াী (্ নকার স্বীকৃনি) অআ, 2006 

Source: The Hindu 
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কক ং্াৈ নরাার? 

• োিী শ্রী রন্দ্র কাৈী কিৃরত্ব েসননিক ন্য ং্ান্ত নিৎা কননি 2022-23 ুর েয কাোঁচা 
োারি ূযি াযক ূয (MSP) ুরাৈ কররে।  

ূ োরযন্টূ 
 ুরাৈনি কৃন ্যয  ূয কনর ুোানর উো নৎনি কররে। 
 2022-23 কৌুর েয কাোঁচা োারি MSP (TD5 কগ্ররে িুয TDN3) েনি কুআন্টা 4750/- িাকা নসার্ 

কা রযরে।  
 এ ৌর াা ৎারি গড উৎোাৈ খরচ উো 60.53 িাং নিাস ননশ্চি কর্।  
• 2022-23 কৌুর েয কাোঁচা োারি কঘানি MSP 2018-19 ার ্ারেরি কা কিৃসক কঘানি গড 

উৎোাৈ ্যরয কোরক্ষ 1.5 গুর্ ার MSP নসারর্ ীনি ারে ঙ্গনিোূর্স। 
• েুি করোসার ৌ আনন্ডযা (JCI) োআ ারোািস োারগুন োনচাা কা েয ককন্দ্রীয কার 

কাো এরেনে নার্ ্যাি োকর্ এ্ং নৈ এআ র ন্যাকারো ককা ক্ষনি য ির্ িা ককন্দ্রীয 
কা দ্বাা মূ্পর্সরূরো োনরা কা র্। 

Source: PIB 
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কক ং্াৈ নরাার? 
 ৎাি  উের্নকস্তার কা্ানী রয কৌে েনক্ষর্ ডা িৃিীয ংকর্, EX-DUSTLIK 22 কেরক 

31 াচস 2022 োসন্ত উের্নকস্তার আযানঙ্গযানক-এ ুনিি রে।  
ূ োরযন্টূ 

 কগ্রানেযাস কনেররন্ট একনি প্লািু নি নরয গন ি ৎািীয ৈ 2022 ার 22 ক াচস উি-
োনশ্চাঞ্চীয ানক কো দযরৈ দ্বাা েনিননত্বকাী উের্নকস্তা কা্ানী ৈর কাগ কৈযা 
েয ুী এাকা উরেরয া রযনে।  

• DUSTLIK ক ংকর্নি 2021 ার াচস ার াীরখরি (উিাখণ্ড) ুনিি রযনে। 
• এআ কৌে ডায োনিংরঘ যারন্ডরি ীর অা-হুর ঞ্চর িান্রাী নৎার উো কো 

কৈযা র্।  
• এআ ুীর েয রাীি কগ্রানেযা ্যািানয ৎািীয কা্ানী িযন্ত নিি ্যািানযগুন 

রয একনি এ্ং োয স্ত োক  কোাস্ট আনন্ডরোরন্ডে োারগুনরি ংগ্ররর্ য ন্নষ্টিা রযরে। 
আউনিনি অিনি োক-স্বাীিা ুদ্ধ ম্মাায ৎূনি রযরে। স্বাীিা ো, এনি 1965 ার ুরদ্ধ 'ােস্থা' 
নেরযিা ম্মা েস কররে এ্ং 1971 ার ুরদ্ধ 'োাোা' ুদ্ধ ম্মা েস কররে। 

Source: India Today 
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 রযরি েস অিানন্টক নিনি গসাাআরে (যারিা) কিৃসক ানক ডা 'ককাল্ড কোে 2022' এ 
অরযাে কা রযরে। 

• ুীনি 14আ াচস কেরক শুরু রযনে এ্ং 1 এনে 2022 োসন্ত চর্। 
ূ োরযন্টূ 

• 27নি কৈর 30,000 এ ক্ন দয এ্ং ক্ করযকনি ক্ানক ংস্থা এআ ডায ং কয। 
• রযরি নদ্ব্ানসকৎার্ এআ ডা ুনিি য। 
 ককাল্ড কোে 2022 একনি ৈীঘস-োনকনিি ুী া যারিা নত্র এ্ং ংীৈারৈ কাে কেরক াো 

াো দযরক একনত্রি কর, রয েুরড  ান্ডা অ্াযায একারে কাে কা ক্ষিা োীক্ষা কর - স্থ, 
্ািার এ্ং ুরে। 

 ককাল্ড কোে 2022 রযনেযা স্ত্র ্ানী দ্বাা ংগন ি য। 
 2006 ার রযরি েে ানক ডানি নে ্রচরয ্ড ানক ডা। 

North Atlantic Treaty Organization (NATO): 
 উি অিানন্টক চুনি ংস্থা, া উি অিানন্টক যাারযে ার োননচি, 28 নি আউরাোীয কৈ এ্ং 2 নি 

উি অরনকা কৈগুন রয একনি অন্তঃকাী ানক কোি।  
• নদ্বিীয ন্শ্বুরদ্ধ োর েনিনিি, ংস্থানি 1949 ার 4 এনে স্বাক্ষনি উি অিানন্টক চুনি ্াস্ত্ায 

কর।  
• ৈ ৈপ্ত: ব্রার, ক্নেযা 

Source: nato.int 

গুরুত্বোূর্স খ্: যাোরযন্টরন্ট 
 

্হুোানক্ষকিা  ম্পনকসি  োনিংরঘ  উোরৈষ্টা  ক্ারেস  নুি  র  ৎািীয  েসীনিন্ৈ  

েযিী কঘা 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 
কক ং্াৈ নরাার? 

 ৎািীয উন্নয েসীনিন্ৈ েযিী কঘারক োনিংরঘ ানচ্ যারন্তান গুরির কাসক ্হুোানক্ষকিা 
উো একনি িু উচ্চ োসারয উোরৈষ্টা ক্ারেস নরযাগ কররে। 

ূ োরযন্টূ 
 োনিংরঘ ো গুরির াআর্নযা োি কেনরেন্ট  কার্ ন্েযী এর ে ননৌ এ্ং 

ুআরের োি োিী কস্টৌা কাৌরৎর -ৎাোনিরত্ব েয কার্ক ্হুোানক্ষকিা উোরৈষ্টা ক্ােস 
েনিিা কঘার্া কররে। 

• 12 ৈরয ক্ারেস নর কঘারক রাীি কা রযরে, া োনিংঘ ন্শ্বন্ৈযারয কন্টা ৌ োনন 
নাচস দ্বাা কর্িান কোরর ন স্াী নৌর ারে ঘনি ন্বরয িা কারে াযিা কর্। 

 নিন োনিংরঘ েসননিক  াানেক ন্যক উচ্চ োসারয উোরৈষ্টা ক্ারেস ৈয। 
• 65 ্ের েযিী কঘা যাাচুরি অাস্টস ন্শ্বন্ৈযারয েসীনি যাোক।  

Source: The Hindu 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: োুকা  ম্মাা 
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কক ং্াৈ নরাার? 

• ীনি অরযাগ উআর িােৌনসং আনন্ডযা (WTI) োুষ্কার োঞ্চ ংকরর্ অরযাে করনে। 
ূ োরযন্টূ  

• এআ ্ে, ৎারি স্বাীিা 75 ্ে উৈাোর েয অোনৈ কা ৃি রাৎর্ ং নার্, 75 ে 
না েসকাীরক 'ি উ েস ৎাি'-এ িারৈ ্ৈা উৈাোর েয WTI োুষ্কা েৈা কা 
রযনে।  

Women Transforming India (WTI) Awards ম্পরকস:  
• উআর িােৌনসং আনন্ডযা যাযােস  ীনি অরযারগ ্ানসক উরৈযাগ া ৎারি না কিা এ্ং 

োন্িস-নসািারৈ েংীয এ্ং ুগান্তকাী েরচষ্টারক িুর র।  
• 2018 া কেরক, ীনি অরযারগ না উরৈযািা প্লযািৌস (WEP) এ োৃিরোাকিায এআ োুষ্কাগুন কাস্ট 

কা রযরে, উরৈযািারৈ উো ন্র ৈৃনষ্ট ন্দ্ধ কর। 
 না উরৈযািা প্লযািৌস (WEP) একনি এনগ্ররগি কোািসা া নারৈ েয উরৈযািা ্াস্তুিিরক ুঘিক 

কর এ্ং িেয াযরক রবা কর।  
Source: PIB 
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কক ং্াৈ নরাার? 

 23 ক াচস ৎারি ীৈ নৈ্ ্া ীৈ নৈ্ নার্ োা কা য।  
ূ োরযন্টূ 

• 1931 ার 23 ক াচস, ৎগৎ নং, ন্া ােগুরু এ্ং ুখরৈ্ োোারক ারা কের নব্রনিা ৌাোঁনরি 
ঝুনরয িযা কর। 

• ৎারি স্বাীিা ংগ্রার েয িারৈ অত্মিযাগরক ম্মা  স্মর্ কা েয, 23ক াচস ীৈ নৈ্ 
নার্ উৈানোি য। 

• াত্মা গান্ধী স্মরর্ েনি ্ে 30 োুযান ীৈ নৈ্ ্া ীৈ নৈ্ োা কা য। 
 উরেখয, ীৈ নৈ্ উোরক্ষ োিী রন্দ্র কাৈী ককািা নৎরটানযা করানযা র ন্প্লন্ ৎাি 

গযাান উরদ্বা কর্।  
Source: India Today 
 

ন্শ্ব অ্াযা  নৈ্ 

 
কক ং্াৈ নরাার? 

 েনি ্ে 23 ক াচস ন্শ্ব অ্াযা নৈ্ োা কা য।  
ূ োরযন্টূ 
2022 ার 'ন্শ্ব অ্াযা নৈ্" -এ নে- "Early Warning and Early Action"। 

 এআ নৈনি ন্শ্ব অ্াযা ংস্থা (WMO) েনিিা নার্ উৈানোি য। 
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 1950 ার 23 ক াচস অন্তেসানিক অ্াযা ংস্থা োন্রিস োনিংরঘ একনি ংস্থা ন্শ্ব অ্াযা 
ংস্থা (WMO) গ  কা রযনে।  

 1961 ার 23 াচস েে ন্শ্ব অ্াযা নৈ্ োা কা য। 
Source: un.org  
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