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দৈনিক কাররন্ট অ্যারেযাস 25.03.2022 
গুরুত্বপূর্স খবর: নবশ্ব 

 

িাার  আরটসনম  I মুি নমলি 

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 

 ম্প্রনি, িযালিা অ্যাররািনটক্স অ্যান্ড কে অ্যাডনমনিরেলি (িাা) মানকসি যুক্তরারের কলানরডার ককরিনড কে কন্টারর 
পরীক্ষার জিয ঞ্চপযারড িার আরটসনম I চাাঁৈ নমলি চাু করররে। 

মূ পরযন্টমূ 
 িাার আরটসনম নমলিরক চন্দ্র অ্িুন্ধারির পরবিসী প্রজন্ম নারব নবরবচিা করা রে। 
 আরটসনম কপ্রাগ্রারমর মাধ্যরম, িাা 2024 ারর মরধ্য চাাঁরৈ মািু অ্বিররর্র ক্ষয নিরযরে। 
 আরটসনম I (পূরবস এক্সরলাররলি নমলি-I) িাার গভীর মাকাল অ্িুন্ধাি বযবস্থার মরধ্য প্রথম।  
 এনট একনট কু্র নবীি মাকাল নমলি কযখারি মাকালযািনট কে ঞ্চ নরেরম (SLS) উৎরক্ষপর্ কররব - নবরশ্বর 

বরচরয লনক্তলাী ররকট - এবং নমলি চাকাীি চার কথরক েয প্তারর কবনল ময ধ্রর পৃনথবী কথরক 2,80,000 
মাই ভ্রমর্ কররব। 

Indian Space Research Organization (ISRO) এর চন্দ্র নমলি মূ: 
• চন্দ্রযাি 1 
• চন্দ্রযাি-2  

ইররা ম্প্রনি ভাররির িৃিীয চন্দ্র অ্নভযাি চন্দ্রযাি-3 কঘার্া করররে, যার মরধ্য একনট যান্ডার এবং একনট করাভার থাকরব। 
Source: The Hindu 
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আগামী  বেরর ভাররির  প্রায 7 লিাংল  কমসীর  নডনজটা  ৈক্ষিা প্রনলক্ষরর্র  প্ররযাজি  রব : 

নররপাটস  

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 

• একনট িিুি প্রনিরবৈি অ্িুারর, প্রায 27.3 নমনযি শ্রনমক, যা কৈরলর প্রায 7% কমসীর প্রনিনিনধ্ত্ব করর, আগামী বেররর 
মরধ্য িারৈর কারজর জিয নডনজটা ৈক্ষিা প্রনলক্ষরর্র প্ররযাজি রব, কারর্ এই ধ্ররির ৈক্ষিার চানৈা, নবরল করর 
ক্লাউড-ম্পনকসি ৈক্ষিা, মামারীর ময আর িীব্র রয উরেরে। 

মূ পরযন্টমূ 
• 'পনরবিসিকারী কমসীরৈর জিয নডনজটা ৈক্ষিা নবনডং', আোরবটা দ্বারা প্রস্তুি করা রযরে এবং আমাজি রযব 

ানভসর, ইিকরপসারররটড (AWS) দ্বারা কনমলি করা রযরে।  
• এনট প্রযুনক্ত  অ্-প্রযুনক্ত উভয ভূনমকারি 1,012 জি নডনজটাভারব ৈক্ষ কমসী এবং ভাররি 303 জি নিরযাগকিসার উপর 

একনট জনররপর উপর নভনি করর দিনর করা রযরে, যার মরধ্য রকারী, কবরকারী এবং অ্াভজিক খািগুনর 
প্রনিনিনধ্ত্ব ররযরে। 

Source: The Hindu 
 

নলক্ষা মন্ত্রর্ায  িার ধ্ররির  প্রথম 'োউরন্ডলিা  ানিসং  োনড ' পনরচািা  কররব 

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 
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• নলক্ষা মন্ত্রর্ায একনট 'োউরন্ডলিা ানিসং োনড' পনরচািা কররব যারি কমৌনক নলক্ষার পযসারয (কগ্রড 3 এর কলর) 
নলক্ষাথসীরৈর কলখার স্তরগুন ম্পরকস রানর ধ্ারর্া দিনর করা যায।  

• এই গরবর্ানট নবরশ্বর মরধ্য এই ধ্ররির প্রথম কারর্ এনট 22 নট ভারিীয ভাায কবাঝার ারথ পডার জিয মািৈণ্ড 
স্থাপরির ক্ষয রারখ।  

মূ পরযন্টমূ 
Foundational Learning Study ম্পরকস: 

• মস্ত রাজয  ককন্দ্রলানি অ্ঞ্চগুনরি NCERT দ্বারা চার নৈরির মরধ্য অ্থসাৎ 23 কল, 26কল মাচস, 2022 পযসন্ত িমুিা 
সু্কগুনরি োউরন্ডলিা ানিসং োনড পনরচািা করা রব।  

• প্রায, 10,000 সু্ক এবং 1 ক্ষ নলক্ষাথসী এই গরবর্ায অ্ংল কিরব বর আলা করা রে।  
কমৌনক কলখার অ্ধ্যযরির নিনৈসষ্ট উরেলযগুন:  

• নিপুি ভারি নমলরির জিয একনট কবাইি স্থাপরির জিয কগ্রড 3 নলক্ষাথসীরৈর কমৌনক নলক্ষার একনট বড আকাররর 
মূযাযি পনরচািা করা 

• অ্ধ্যযরির অ্ধ্ীরি মূযাযি করা রে এমি প্রনিনট ভাার জিয কবাঝার ারথ াবীিার জিয পেি ৈক্ষিার মািৈণ্ড 
স্থাপি করা 

• SDG 4.1.1 এর জিয কডটা রবরা করা।  
নবিঃদ্রিঃ: নলক্ষা মন্ত্রর্ায জািীয পযসারয কমৌনক নলক্ষার কক্ষত্ররক লনক্তলাী করার জিয করাডমযাপ প্রৈারির জিয 'িযালিা 
ইনিনলরযনটভ ের নস্ক ইি নরনডং উইথ আন্ডারেযানন্ডং অ্যান্ড নিউরমযসান' (নিপুি-ভরি) নমলি চাু করররে। 
Source: India Today 
 

প্রকল্প UNNATI 

 
 

ককি ংবাৈ নলররািারম? 
• ককন্দ্রীয গ্রারমান্নযি  পঞ্চারযনি রাজ মন্ত্রী নগনররাজ নং আজানৈ কা অ্মৃি মরাৎব উৈযাপরির অ্ংল নারব ডিঃ 

আরেৈকর ইন্টারিযালিা কন্টার, িযানৈনিরি মাত্মা গান্ধী NREGA -র অ্ধ্ীরি প্রকল্প UNNATI -এর 75 জি প্রনলনক্ষি 
প্রাথসীরক ম্মানিি করররেি।   
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• প্রকল্প UNNATI -এর 75 জি প্রনলনক্ষি প্রাথসীর পালাপানল মন্ত্রী রাজয/ককন্দ্রলানি অ্ঞ্চগুনর RSETI -এর রে যুক্ত 
বযাংকাররৈর ম্মানিি কররি, যাাঁরা UNNATI প্রকরল্পর প্রাথসীরৈর প্রনলক্ষর্ েভারব ম্পন্ন করার জিয অ্বৈাি 
কররখরেি। 

মূ পরযন্টমূ 
প্রকল্প 'UNNATI' ম্পরকস: 

• 'UNNATI' প্রকল্প, একনট ৈক্ষিা প্রকল্প নারব মাত্মা গান্ধী NREGA ুনবধ্ারভাগীরৈর ৈক্ষিার নভনি উন্নি কররি এবং 
এর ের িারৈর জীবিযাত্রার উন্ননি কররি চায, যারি িারা বিসমাি আংনলক কমসংস্থাি কথরক পূর্স-মরযর কমসংস্থারির 
নৈরক এনগরয কযরি পারর এবং িাই মাত্মা গান্ধী এিআরইনজএরর উপর িারৈর নিভসরিা হ্রা কররি পারর। 

• এই প্রকল্পনট এমি একনট পনরবাররর একজি প্রাপ্তবযস্ক ৈরযর (18-45 বের বযী) জিয প্রনলক্ষর্ প্রৈারির জিয 
কবাঝারিা রযরে, নযনি প্রকল্পনট শুরু যার বের কথরক পূবসবিসী আনথসক বেরর মাত্মা গান্ধী এিআরইনজএ-এর অ্ধ্ীরি 
100 নৈরির কাজ কল করররেি। প্রনলক্ষরর্র জিয কয মস্ত পনরবার কথরক প্রাথসীরৈর বাোই করা য, িারা মাত্মা গান্ধী 
NREGA-র অ্ধ্ীরি 100 নৈরির কাজ উপরভাগ করর চররে। 

• এখি পযসন্ত, 26 নট রাজয এবং 2 নট ককন্দ্রলানি অ্ঞ্চর নিি বেররর মরধ্য এই প্রকরল্পর অ্ধ্ীরি কমাট 2,00,000 জি 
ুনবধ্ারভাগীরক প্রনলক্ষর্ কৈযা রব। প্রকল্প UNNATI-এর আিায কমাট 18,166 জি প্রাথসীরক প্রনলক্ষর্ কৈযা রযরে। 

Source: PIB 
 

4থস কপাাি  পাখযাডা  

 

ককি ংবাৈ নলররািারম? 
• মনা  নলশু উন্নযি মন্ত্রক 21 কল মাচস কথরক 4ো এনপ্র, 2022 পযসন্ত চিুথস পুনষ্ট পাখযাডা উৈযাপি কররে।  

মূ পরযন্টমূ 
• পুনষ্ট পাখযাডা উৈযাপরির জিয, ৈুনট নবসৃ্তি কক্ষরত্রর উপর কজার কৈযা য কযমি স্বাস্থযকর নলশু িাক্তকরর্  

উৈযাপি, এবং পুনষ্ট নমত্র (আধু্নিক, আইনট নভনিক, ঐনিযগি  আঞ্চনক নক্রযাকাপ) এর আরলপারলর নথমযানটক 
এাকার মরধ্য ুস্থ ভাররির জিয আধু্নিক  ঐনিযগি অ্িুলীরির ংিকরর্। 

• আধু্নিক এবং ঐনিযগি অ্িুলীরির ইনন্টরগ্রলরির নথরমর অ্ধ্ীরি, নিম্নননখিগুনরি নবরল কোকা করা রব: 
• অ্েিযানড ককন্দ্রগুনরি ুনবধ্ারভাগী 6 বেররর কম বযী নলশুরৈর উচ্চিা এবং জি পনরমাপ করা 
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• কজন্ডার কিননটভ যাটার মযারিজরমন্টরক ককন্দ্র করর এবং মনারৈর মরধ্য জ ংরক্ষরর্র গুরুত্ব এবং অ্েিযানড 
ককন্দ্রগুন  বৃনষ্টর জ ংরক্ষরর্র কাোরমার প্রচার ম্পরকস রচিিিা দিনর করা 

• কটে নিট এবং টক অ্যানিনমযা  
• উপজািীয এাকায ুস্থ মা  নলশুর জিয ঐনিযবাী খাবাররর প্রচার করা 

POSHAN অ্নভযাি ম্পরকস: 
• 2018 ারর 8 ই মাচস প্রধ্ািমন্ত্রী িররন্দ্র কমাৈী কিৃসক প্রবনিসি পুনষ্ট অ্নভযাি বৃির জিগরর্র অ্ংলগ্রর্ নিনিি করার 

কক্ষরত্র একনট ৈীঘস পথ অ্নিক্রম করররে।  
• পুনষ্ট অ্নভযাি অ্িযািয মন্ত্ররকর রে মন্বয াধ্রির মাধ্যরম ামনগ্রক ভারব পুনষ্টকর োেরক উন্নি করার কচষ্টা কররে। 
• মনা  নলশু উন্নযি মন্ত্রক পুনষ্ট পাখযাডার ময নক্রযাকারপর মন্বযাধ্রির জিয কিাডা মন্ত্রক রব।  

Source: newsonair 
 

গুরুত্বপূর্স খবর: প্রনিরক্ষা 
’ 'ুরক্ষা  কবচ 2' অ্িুলীি  

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 

• ম্প্রনি, অ্নিবাজ নবভাগ পুরির ুিািগরর ভারিীয কিাবানিী  মারাে পুনরলর মরধ্য একনট কযৌথ মডা 'ুরক্ষা কবচ 
2' এর আরযাজি কররনে।  

মূ পরযন্টমূ  
• এই মডার উরেলয নে পুরিরি কয ককাি ম্ভাবয ন্ত্রাবাৈী নক্রযাকারপর নবরুরে ডাই করার জিয কিাবানিী  

পুনল কিৃসক গৃীি মডা এবং পেনিগুনর মরধ্য মন্বয াধ্ি করা।  
• এই মডায ভারিীয কিাবানিীর কাউন্টার কটরনরজম টাস্ক কোস (CTTF), মারাে পুনরলর অ্যানন্ট-কটরনরজম কস্কাযাড 

এবং কুইক নরঅ্যাকলি নটম (QRTs), ডগ কস্কাযাড এবং উভয ংস্থার বে নডরপাজা নটরমর অ্ংলগ্রর্ নে।  
Source: HT 
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গুরুত্বপূর্স খবর: নবজ্ঞাি  
 

নটনব নিমূস  করার  জিয িথয-চানি  গরবর্া - "Dare2eraD TB" 

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 

• ককন্দ্রীয নবজ্ঞাি  প্রযুনক্ত প্রনিমন্ত্রী (স্বাধ্ীি ৈানযত্বপ্রাপ্ত) ডিঃ নজরিন্দ্র নং নবশ্ব যক্ষ্মা নৈব উপরক্ষ নবজ্ঞাি  প্রযুনক্ত 
নবভারগর বারযারটকরিানজ নবভাগ দ্বারা নটনব নিমূস করার জিয কডটা-চানি গরবর্া - "Dare2erad TB" চাু করার 
কথা কঘার্া করররেি। 

মূ পরযন্টমূ  
• 2018 ারর মাচস মার, প্রধ্ািমন্ত্রী িররন্দ্র কমাৈী নৈনি এন্ড নটনব লীস রম্মরির ভাপনিত্ব করররেি। লীস রম্মরি 

প্রধ্ািমন্ত্রী 2030 ারর নটনব-ম্পনকসি এনডনজ ক্ষযমাত্রার পাাঁচ বের আরগ 2025 ারর মরধ্য ভাররি নটনব বরন্ধর 
আহ্বাি জািাি। 

• ডািঃ নং বরি কয ভাররি, আমরা এখি যক্ষ্মা করারগর প্রনি বের প্রায 2-3 নমনযি কক নিরয চরনে, যা উরদ্বরগর 
নবয।  

• ভাররির প্ররচষ্টা: 
• যক্ষ্মা নিমূসরর জিয জািীয ককৌলগি পনরকল্পিা (NSP) (2017-2025), নিক্ষয ইরকানরেম (National TB 

information system), নিক্ষয পুনষ্ট কযাজিা (NPY- financial support), নটনব াররগা কৈল নজরিগা প্রচারানভযাি। 
Source: PIB 
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SAI িযালিা  কন্টার  অ্ে এনক্সরন্স  ের মাউরন্টি  কটনরি  বাইনকং  এবং বাইাইরক  

কমারটাক্র  

 
 

ককি ংবাৈ নলররািারম? 
• নমাচ প্ররৈল রকাররর যুব পনররবা  ক্রীডা নবভারগর রযানগিায যুব নবযক  ক্রীডা মন্ত্রক নলমায মাউরন্টি 

কটররি বাইনকং এবং বাইাইরক কমারটাক্রক ক্রীডানবৈরৈর প্রনলক্ষরর্র জিয ভাররির প্রথম SAI িযালিা কন্টার অ্ে 
এনক্সরন্স (NCOE) দিনর কররি চররে।  

মূ পরযন্টমূ 
• ভারিীয াইনক্লেরৈর নবশ্বমারির প্রনলক্ষরর্র ুনবধ্া প্রৈারির জিয NCOE স্থাপি করা রে যারি িারা MTB এবং 

BMXর নডননলরি 18 নট অ্ননম্পক পৈরকর জিয প্রনিদ্বনিিা কররি পারর।  
• মুদ্রপৃষ্ঠ কথরক 2000 নমটার উচ্চিায নবরশ্বর অ্িযিম করা উচ্চ-উচ্চিার প্রনলক্ষর্ ককন্দ্র এই ককরন্দ্র নবশ্বমারির 

অ্বকাোরমা, একনট অ্িযাধু্নিক ক্রীডা নবজ্ঞাি উচ্চ কমসক্ষমিা ককন্দ্র, অ্ননম্পক-স্তররর িযাক এবং আন্তজসানিক খযানিম্পন্ন 
ককাচ থাকরব, কযখারি ভাররির করা াইনক্লে এবং স্থািীয ক্রীডা প্রনিভা প্রনলক্ষর্ নিরি পাররবি।  

Source: PIB 
 

গুরুত্বপূর্স খবর: বযনক্তত্ব 
 

ভাররির  প্রাক্তি প্রধ্াি নবচারপনি  আর ন ারানি  পররাক  গমি কররি  
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• ভাররির প্রাক্তি প্রধ্াি নবচারপনি (CJI) ররমল চন্দ্র ারানি 81 বের বযর মারা কগরেি। 
• নবচারপনি ারানি 2004 ারর 1 া জুি 35িম নরজআই নিযুক্ত ি। 2005 ারর 1 িরভের নিনি অ্বর গ্রর্ 

কররি।   
• নিনি কপ্র িাে অ্ে ইনন্ডযার পনরচািা পসরৈর একজি প্রাক্তি স্বাধ্ীি পনরচাক নেরি। 

Source: The Hindu 
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