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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্স 24.03.2022 
গুরুত্বপূর্স খবে: নবশ্ব 

ওযার্ল্স  এযাে  ককাযানিনি  নেরপািস  2021 

 
ককি র্ংবাৈ নিরোিারে? 

 রু্ইর্ র্ংস্থা আইনকউ এযাে দ্বাো প্রস্তুত কো 2021 র্ারিে ওযার্ল্স এযাে ককাযানিনি নেরপািস অ্িুযায়ী, 
িযানৈনি িািা চতুর্স বছরেে জিয নবরশ্বে র্বরচরয ৈূনিত োজধাি়ী িহে নহর্ারব অ্বযাহত েরযরছ।  

েূি পরযন্টর্েূহ 
 প্রনতরবৈিনি নবরশ্বে 117 নি কৈরিে 6,475 নি িহরেে PM2.5  এযাে ককাযানিনি কেিাে উপে নিনি 

করে দতনে কো হরযরছ।  
 এই প্রনতরবৈিনি দতনে কোে জিয বযবহৃত তর্যগুনি  অ্িািজিক র্ংস্থা, গরবির্া প্রনতষ্ঠাি, নিক্ষা 

েযানর্নিনি র্ংস্থা  এবং নবশ্ববযাপ়ী িাগনেক নবজ্ঞাি়ীরৈে দ্বাো পনেচানিত হাজাে হাজাে নিযন্ত্রক এবং 
র্েকারেে কতৃসক পনেচানিত কে খেরচ বাযু োরিে পযসরবক্ষর্ কেিি দ্বাো উত্পন্ন হরযনছি। 

নবশ্ববযাপ়ী: 
 2021 র্ারি বাংিারৈি নছি র্বরচরয ৈূনিত কৈি, এে পরেই েরযরছ চাৈ, পানকস্তাি ও তানজনকস্তাি। 

িােত নছি পঞ্চে র্বরচরয ৈূনিত কৈি। 
 িহেগুনিে েরধয, ঢাকা নবরশ্বে নদ্বত়ীয র্বরচরয ৈূনিত িহে নছি কযখারি PM 2.5 এে োত্রা 78.1 এে 

নিক ি়ীরচ নছি, কযখারি 2021 র্ারি PM 2.5 এে োত্রা 85.1 নছি। 
 উরিখরযাগযিারব, WHO PM2.5  এে  র়্ীো 0-5 μg / m³ এে 10-15 গুর্ অ্নতক্রে করেরছ এগুনি। 
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 তর্য কর্রক জািা যায কয নবরশ্বে একনি কৈিও 2021 র্ারি WHOএে বাযুোরিে োি পূের্ কেরত র্ক্ষে 
হযনি।  

িােরত: 
• এই রূ্চকনি 2021 র্ারিে জিয র্বরচরয খাোপ বাযু োরিে িযাগর্হ 35 নি িােত়ীয িহেরক 

তানিকািুক্ত করেরছ, োজস্থারিে নিওযানৈ উিে প্ররৈরিে গানজযাবারৈে পরে তানিকাে ি়ীরিস 
েরযরছ। 

• প্রকৃতপরক্ষ, িােরতে ককািও িহেই নবশ্ব স্বাস্থয র্ংস্থাে নিধসানেত বাযু োরিে োি প্রনত ঘিনেিাে 
(μg / m3) প্রনত 5 োইরক্রাগ্রাে পূের্ করে িা। 

Source: TOI 

গুরুত্বপূর্স খবে: িােত 
উইংর্ ইনিযা  2022 

 
 

ককি র্ংবাৈ নিরোিারে? 
 কবর্ােনেক নবোি পনেবহি েন্ত্রর্ািয (MOCA) এবং FICCI কযৌর্িারব উইংর্ ইনিযা 2022 এে 

আরযাজি কেরছ -  24 কর্রক 27 কি োচস 2022 পযসন্ত িােরতে হাযদ্রাবারৈে কবগেরপি নবোিবন্দরে 
কবর্ােনেক নবোি চিাচি (বানর্নজযক, র্াধাের্ ও বযবর্ানযক নবোি চিাচি) র্ম্পনকসত এনিযাে বৃহিে 
ইরিন্ট। 

েূি পরযন্টর্েূহ 
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• কৈরিে আজানৈ কা অ্েৃত েরহাত্র্রবে অ্ংি নহর্ারব, এই অ্িুষ্ঠারিে নর্েনি হি "India@75: 
New Horizon for Aviation Industry"। 

• WINGS INDIA 2022 অ্র্ােনেক নবোি চিাচরি এনিযাে বৃহিে ইরিন্ট, যা এই খারতে দ্রুত 
পনেবতসিি়ীি গনতি়ীিতাে জিয একনি অ্িুকূি কোোে র্েবোহ করে, িতুি বযবর্া অ্নধগ্রহর্, 
নবনিরযাগ, ি়ীনত গিি এবং আঞ্চনিক র্ংরযারগে নৈরক েরিানিরবি করে।  

• "WINGS INDIA AWARDS" এনিরযিি-র্ম্পনকসত ককাম্পানি / প্রনতষ্ঠাি / র্ংস্থাগুনিরক প্রৈাি 
কো হরব যাো িােরত অ্র্ােনেক নবোি চিাচরিে কক্ষরত্র কবঞ্চোকস দতনে করেরছ এবং 
উরিখরযাগয অ্বৈাি কেরখরছ।  

Source: PIB 
 
িতুি  নবনিরযাগ  ি়ীনত -2012 

 

ককি র্ংবাৈ নিরোিারে? 
• নহনু্দস্তাি  উবসেক অ্যাি োর্াযি নিনেরিে (HURL) এে নতিনি ইউনিি কযেি কগােক্ষপুে, নর্নি 

এবং বাোউনিে িতুি নবনিরযাগ ি়ীনত (NIP)-2012 এে প্ররযারগে কেযাৈ বাডারিাে জিয র্াে 
নবিারগে প্রস্তারব অ্িুরোৈি নৈরযরছ অ্র্সনিনতক নবিযক েনন্ত্রর্িা কনেনি। 

েূি পরযন্টর্েূহ 
 র্েকাে 2013 র্ারিে জািুযানে োরর্ িতুি নবনিরযাগ ি়ীনত (NIP) - 2012 এবং ইউনেযা খারত িতুি 

নবনিরযারগে রু্নবধারর্স এবং িােতরক স্বাবিম্ব়ী কোে জিয 2014 র্ারিে অ্রটাবরে এে র্ংরিাধি়ী কঘাির্া 
করেনছি। 

নহনু্দস্তাি উবসেক অ্যাি োর্াযি নিনেরিে (HURL) র্ম্পরকস: 
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• 15ই জুি, 2016 তানেরখ অ্ন্তিুসক্ত কো HURL হি ককাি ইনিযা নিনেরিে (CIL), এিনিনপনর্ 
নিনেরিে (NTPC) এবং ইনিযাি অ্রযি করপসারেিি (IOCL) এে একনি কযৌর্ উরৈযাগ র্ংস্থা।  

• নতিনি HURL ইউনেযা প্রকরেে বযয 25,120 ককানি িাকা।  
• এই নতিনি ইউনিি চািু হরি কৈরি 38.1নি LMTPA কৈি়ীয ইউনেযা উত্পাৈি যুক্ত হরব। 
• HURL-কগারোক্ষপুে  ইউনিরি িােরতে প্রর্ে এযাে অ্পারেরিে বুরিি প্রুে োবাে েযাে েরযরছ 

যাে দৈঘসয 65 নেিাে এবং উচ্চতা 2 নেিাে। 
Source: The Hindu 
 
ককি়ীয  জিিনক্ত  েন্ত্র়ী রু্জিাে  2.0 প্রচাোনিযারিে  রূ্চিা  করেরছি  

 
ককি র্ংবাৈ নিরোিারে? 

 ককি়ীয জিিনক্ত েন্ত্র়ী গরজি নর্ং কিখাওযাত নবশ্ব জি নৈবর্, 2022 উপিরক্ষ জি িনক্ত েন্ত্ররকে পাি়ীয 
জি ও র্যানিরিিি নবিাগ দ্বাো আরযানজত একনি িাচুসযাি অ্িুষ্ঠারি ধূর্ে জি বযবস্থাপিাে জিয রু্জািাে 
2.0 প্রচাোনিযারিে রূ্চিা করেরছি।  

 এ বছে নৈবর্নিে নর্ে হরে 'Groundwater: making the invisible visible'।  
 কগ্রওযািাে েযারিজরেরন্টে জিয কাযসক্রে র্ম্পাৈরিে জিয তহনবিগুনি SBM-G কেজ II কর্রক বা 15 তে 

অ্র্স কনেিরিে বাাঁধা-অ্িুৈাি বা MGNREGS বা র্করিে র্েন্বরযে োধযরে র্ংগ্রহ কো কযরত পারে।  
 এনি অ্িুোি কো হয কয িােরত প্রনতনৈি 31 নবনিযি নিিাে ধূর্ে জি উত্পন্ন হয।  
 রু্জিাে 2.0 প্রচাোনিযারিে আওতায, 6 িরক্ষেও কবনি গ্রারে কনিি ও তেি বজসয বযবস্থাপিায ত়ীব্র 

কাযসকিাপ কৈখা যারব।   
Source: PIB  
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গুরুত্বপূর্স খবে: প্রনতেক্ষা 
 

INS নিবানজ  কেনেি  ইনিনিযানেং  উত্কিস  ককি নহর্ারব  

 
 

ককি র্ংবাৈ নিরোিারে? 
 ৈক্ষতা উন্নযি ও উরৈযাক্তা েন্ত্রর্ািয (MSDE) কেনেি ইনিনিযানেং (ME) কক্ষরত্র INSনিবানজরক কর্ন্টাে 

অ্ে এনিরিন্স (CoE) নহর্ারব স্ব়ীকৃনত নৈরযরছ।  
েূি পরযন্টর্েূহ 

• MSDE-ে INS নিবানজরক কর্ন্টাে অ্ে এনিরিন্স নহর্ারব েরিাি়ীত কো ককািও র্ােনেক র্ংস্থাে 
জিয এই ধেরিে প্রর্ে, এবং এনি ৈক্ষতা ও প্রযুনক্ত উন্নযরিে জিয INS নিবানজে অ্বযাহত 
প্রনতশ্রুনতরক প্রনতেনিত করে।  

INS নিবানজ র্ম্পরকস: 
• INS নিবানজ হি েহাোরেে কিািািািায অ্বনস্থত একনি িােত়ীয কিৌ কেিি।  
• এখারি কিিাি করিজ অ্ে ইনিনিযানেং েরযরছ, যা িােত়ীয কিৌবানহি়ী এবং ককাে গােস 

কেসকতসারৈে প্রনিক্ষর্ কৈয।  
• 1945 র্ারিে 15 কেব্রুযানে র্ংগিিনি HMIS নিবাজ়ী িারে কনেিি িাি করে। 

Source: PIB 
 

গুরুত্বপূর্স খবে: অ্যাপরযন্টরেন্ট 
 

উিোখরেে  েুখযেন্ত্র়ী  নহরর্রব  নদ্বত়ীযবারেে  জিয িপর্ নিরিি  পুষ্কে  নর্ং ধানে  
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ককি র্ংবাৈ নিরোিারে? 

• িােত়ীয জিতা পানিসে (নবরজনপ) কিতা এবং প্রাক্তি কর্িাকেস়ীে কছরি পুষ্কে নর্ং ধানে কৈোৈুরিে 
পযারেে গ্রাউরি একনি জেকারিা িপর্ গ্রহর্ অ্িুষ্ঠারি উিোখরেে 12 তে েুখযেন্ত্র়ী নহর্ারব িপর্ 
গ্রহর্ কেরিি। 

েূি পরযন্টর্েূহ  
• োজযপাি কিেরিিযান্ট কজিারেি (অ্বর্েপ্রাপ্ত) গুেনেত নর্ং নেিঃ ধানেরক পৈ ও কগাপি়ীযতাে 

িপর্ বাকয পাি কোি। 
• োরজযে কনিষ্ঠতে েুখযেন্ত্র়ী ধানেরক গত বছরেে জুিাই োরর্ প্রাক্তি েুখযেন্ত্র়ী নতের্ নর্ং 

োওযারতে পনেবতস নহর্ারব আিা হরযনছি।  
• নবরজনপ উিোখরে িািা নদ্বত়ীয কেযারৈ জিনপ্রয েযারিি নজরতরছ এবং 70-র্ৈরর্যে নবধাির্িায 

47 নি আর্ি নজরতরছ। 
Source: TOI 
 

গুরুত্বপূর্স খবে: কখিাধুিা 
 

কিনির্  কর্রক  অ্বর্রেে  কঘাির্া  অ্যািরিগ  বানিসে  
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ককি র্ংবাৈ নিরোিারে? 

• কিনিরর্ 25 বছে বযরর্ কপিাৈাে কিনির্ কর্রক অ্বর্রেে নর্দ্ধান্ত নিরযরছি অ্রেনিযাে নবরশ্বে 
এক িম্বে অ্যািরিগ বানিস।  

েূি পরযন্টর্েূহ 
 বানিস নতিনি গ্রযাি স্ল্যাে নিরোপা নজরতরছি; অ্রেনিযাি ওরপি (2022), কেঞ্চ ওরপি (2019), এবং 

উইম্বিেি (2021), একনি উৈযানপত কযানেযারে 15 নি একক এবং 12 নি োবির্ নিরোপা নজরতরছ। 
Source: HT 
 

গুরুত্বপূর্স খবে: গুরুত্বপূর্স নৈবর্ 
 

োচস 24 - নবশ্ব নিনব নৈবর্  

 
ককি র্ংবাৈ নিরোিারে? 

 TB (যক্ষ্মা) র্ম্পরকস জির্রচতিতা বৃনদ্ধে জিয প্রনত বছে 24 কি োচস নবশ্ব যক্ষ্মা নৈবর্ (TB) পািি কো 
হয। 

েূি পরযন্টর্েূহ 
 2022 র্ারিে নবশ্ব নিনব নৈবরর্ে নর্ে 'Invest to End TB. Save Lives'।  
 1882 র্ারিে এই নৈরি েিঃ েবািস ককাচ নিনব রৃ্নিকাে়ী বযাকরিনেযা আনবষ্কারেে কর্া কঘাির্া করেনছরিি। 

এনি এই োোত্মক কোরগে কোগ নির্সয এবং নিোেরযে পর্ প্রিস্ত করেনছি। 
 নবশ্ব যক্ষ্মা নৈবর্ নবশ্ব স্বাস্থয র্ংস্থা (WHO) কতৃসক নচনিত 11নি র্েকাে়ী নবশ্ববযাপ়ী জিস্বাস্থয 

প্রচাোনিযারিে েরধয একনি, নবশ্ব স্বাস্থয নৈবর্, নবশ্ব চাগার্ নেনজজ নৈবর্, নবশ্ব েক্তৈাতা নৈবর্, নবশ্ব 
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অ্যানন্টোইরক্রানবযাি র্রচতিতা র্প্তাহ, নবশ্ব ইনেউিাইরজিি র্প্তাহ, নবশ্ব েযারিনেযা নৈবর্, নবশ্ব 
তাোকেুক্ত নৈবর্, নবশ্ব কহপািাইনির্ নৈবর্, নবশ্ব কোগ়ী নিোপিা নৈবর্ এবং নবশ্ব এইের্ নৈবর্।  

Source: who.int 
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