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দৈনও ওারন্ট যারৌযাস 28.03.2022 
গুরুত্বোূর্স ঔ্: ন্শ্ব 

্ুঔারস্ট  াআ (B9) 

 
কও ং্াৈ নরাার? 

• ম্প্রনি, ্ুঔারস্ট াআ যার া (উত্ত অ ানন্টও ঘুনি ংস্থা) োূ স্নৈরও "ম্প্রার্" ম্পরওস ানযা ৈান্ প্রিযাঔযা 
ওররঙ। 

 িাা কচা নৈরয ্ররঙ ক উত্ত অ ানন্টও ঘুনি ংস্থা এ এওন  ংস্থা য া োূ স্ নৈরও "প্রানি" রযরঙ", ্ং, 
এআ কৈগুন স্বাী আউরাোীয াষ্ট্র নার্ াা োনির াযা নদ্ধান্ত নরযরঙ। 

্ুঔারস্ট াআ (B9): 
• এন  োূ স্ আউরারো যন  যার া কৈর এওন  ৈ া স্নাযুুদ্ধ ক যা োর ানওস কিৃত্বাী ানও কচার  

ং রয রে।  
• এন  রৎম্ব 4, 2015 এ প্রনিনিি রযনঙ এ্ং কাানযা াচাী ্ুঔারস্ট কেরও এন  া কযা রযরঙ। 
• 2014 া কেরও কাানযা কপ্রনরেন্ট ক্লাউ অআানি এ্ং 2015 ার অকরস্ট ্ুঔাররস্ট য  োূ স্ আউরাো 

কেরও ানওস ুিারষ্ট্র উচ্চ োসারয দ্েরও কোাযারে কপ্রনরেন্ট যা অরেচ েুো উরৈযারক এআ গ্রুোন  দিন ওা 
রযনঙ। 

Composition: 
• B9 ৈয াষ্ট্রগুন রয রযরঙ কাানযা, কোাযাে, ারেন, ্ুরকনযা, কঘও প্রচািন্ত্র, কলাৎানওযা এ্ং এরতানযা, 

া নৎযা এ্ং নেুযানযা নিন  ্ানিও প্রচািন্ত্র। 
• B9 এ ও ৈয আউরাোীয আউনয (EU) এ্ং েস অ ানন্টও নিন  কসাাআরচ (NATO) এ ং। 

Source: Indian Express 

WHO-এ ঐনিয্াী  নঘনওৎা  কলা্া  কন্টা  
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কও ং্াৈ নরাার? 
• অযু ন্ত্রও গুচার  চাকর WHO Global Centre for Traditional Medicine (WHO-GCTM) প্রনিিা চয 

ন্শ্ব স্বাস্থয ংস্থা (WHO) ারে কাস্ট ওানি ঘুনি স্বাক্ষ ওররঙ, া ন্ত স্িসীওাী নৌ গুচার  আনস্টন উ  ৌ 
কিনং যাে নাঘস আ অযুর স্ৈ (ITRA) এ রযরঙ।  

• কচরৎায এআ ঘুনি স্বাক্ষ ওর অযু ন্ত্ররও নঘ্ দ্ৈয ারচ কওার ঘা এ্ং ন্শ্ব স্বাস্থয ংস্থা নেরক্ট কচার 
েঃ ক ররা অা ককনিরযা।  

ূ োরযন্টূ 
• এআ কওেন  ৎাি ওার ওাঙ কেরও প্রায 250 ননয ানওস ো ন্নরযারক াযর নেসি র্।  
• GCTM র্ ন্শ্ব্যাোী ঐনিয্াী র চয প্রে এ্ং এওাত্র কলা্া কন্টা (নৌ)।  
• এন  ঐনিযকি  ুী এ্ং োর্যগুনরি ীনি এ্ং াগুন চয এওন  ৈৃঢ় প্রার্ ক্ দিন নৈরও 

রানর্ ওর্ এ্ং কৈগুনরও িারৈ স্বাস্থয ্য্স্থায উোুি নার্ ংি ওরি এ্ং র স্াত্ত এ্ং ক ওআ 
প্রৎার্ চয এ গুর্া এ্ং ুক্ষা নযন্ত্রর্ ওরি াযিা ওর্। 

• প্রান্ত্রী রে কাৈী উোনস্থনিরি 2022 ার 21ক এনপ্র গ্রাউেরিনওং ুিা ুনিি র্। 
Source: PIB 
 

গুরুত্বোূর্স ঔ্: ৎাি 

এক্সরোা স  প্রস্তুনি ূঘও  2021 
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কও ং্াৈ নরাার? 

• ীনি অরযাক, আনস্টন উ  ৌ ওনম্পন ন ৎরর ারে ংীৈানরত্ব, এক্সরোা স নপ্ররোযােসর আরেক্স (EPI) 2021 এ 
নিিীয ংস্কর্ প্রওা ওররঙ। 

• এআ ংস্করর্ কৈঔারা রযরঙ ক ক্নৎাক 'কওাস্টা কস্ট ' কা োাৌসা, গুচা  ীস-োাৌা নার্ রযরঙ। 
ূ োরযন্টূ 

• গুচা  ীনি অরযারক এক্সরোা স নপ্ররোযােসর আরেক্স 2021 এ নিিীয ংস্করর্ ীসস্থা র ককঔরঙ, িাোর 
াাষ্ট্র, ওর্সা ও, িানাডু, নযাা, উত্ত প্ররৈ, যপ্ররৈ, োাঞ্জা্, ন্ধ্র প্ররৈ এ্ং কিোা ীস 10 চ 
োাৌা নার্ রযরঙ। 

• কওোনি ঞ্চগুন রয, নৈনি এআ ূঘরও ীরস রযরঙ, িাোর ককাযা, চমু্ম  ওাশ্মী, ঘণ্ডীকড এ্ং োুৈুরঘন 
এ্ং উত্তাঔণ্ড, নাঘ প্ররৈ, নত্রোুা, ননও এ্ং নর্োু নারয াচযগুন রয ীস োাাঁঘ স্থার রযরঙ। 

• এআ প্রনির্ৈন  ৎারি প্তান প্তাী াৌরয এওন  ন্তৃি ন্রের্।  
• এআ ূঘওন  াচয এ্ং কওোনি ঞ্চগুন (UTs) িাা িারৈ ওসীরৈ ন্রুরদ্ধ িারৈ ওসক্ষিা ক্ঞ্চাওস 

ওরি এ্ং উো-চািীয োসারয প্তান-কিৃত্বাী ্ৃনদ্ধরও উৎানি ওা চয অ ৎা ীনি োদ্ধনি ন্ওার চয 
ম্ভা্য ঘযারঞ্জগুন ন্রের্ ওরি ্য্া ওা করি োার। 

• প্তান প্রস্তুনি ূঘও (আনোঅআ) ম্পরওস: 
• এক্সরোা স নপ্ররোযােসর আরেক্স  এওন  কে া-ঘানি প্ররঘষ্টা া উো-চািীয প্তান প্রঘার চয গুরুত্বোূর্স কৌনও 

কক্ষত্রগুন াি ওরি োার। 
• EPI াচয  কওোনি ঞ্চগুনরও 4 ন  প্রা তরম্ভ উো স্থা কৈয - ীনি; ্য্া আরওানরস্ট; আরওানরস্ট 

প্তান; প্তাী ওসক্ষিা - এ্ং 11 ন  উো-তম্ভ - প্তান প্রঘা ীনি; আন্সন ন উা কেযাওস; ্য্া োনর্; 
্ওাোরা; োন্ ংরাক; ৌাআযারন্স প্রর্ানওা; প্তান ্ওাোরা; ্ানর্চয াযিা; R & D ্ওাোরা; প্তাী 
দ্নঘত্রয; এ্ং কগ্রাে নরযরন্ট। 

Source: PIB 

INS ৎাুারও  President's Colour নৈর  ৎারি  াষ্ট্রোনি  
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কও ং্াৈ নরাার? 

• ৎারি াষ্ট্রোনি, াাে কওান্ন্দ INS ৎাুারও সাৈাোূর্স াষ্ট্রোনি গ প্রৈা ওর।  
• President’s Colour ম্পরওস: 
• President’s Colour এওন  ানও আউন রও প্রৈা ওা য, া ানন্ত  ুরদ্ধ উৎয কক্ষরত্রআ চানি চয ্যনিক্রী 

ক্া প্রৈার স্বীওৃনিস্বরূো প্রৈা ওর।   
• 1951 ার 27 ক ক েঃ ারচে প্রাৈ ওিৃসও ৎািীয কৌ্ানী প্রে ৎািীয স্ত্র ্ানী নঙ া President’s 

Colour োায।  
Source: PI 

5 রক্টা্রও  চািীয  েনৌ  নৈ্  নরর্  কখার্া  ওা র্ 

 
কও ং্াৈ নরাার? 

• কওেীয োনর্ ন্ত্রও 5 আ রক্টা্রও চািীয েনৌ নৈ্ নার্ কখার্া ওররঙ, া এআ ্ঙ কেরও প্রনি ্ঙ 
োা ওা র্। 

• চািীয েনৌ নৈ্ কখার্া ওা নদ্ধান্ত ন  যাা ক্ােস ৌ যাআল্ডাআৌ (NBWL) এ স্থাযী ওনন  িাা কৃীি 
রযনঙ। 

ূ োরযন্টূ 
• েনৌ এওন  স্বাস্থযও চচ ্াস্তুিরন্ত্র অৈস োনর্কি ূঘও নার্ ওাচ ওর এ্ং েনৌগুন ংক্ষর্,  

প্রচানিগুন ক া্ঁরঘ োওা চয এ্ং িারৈ ক া্ঁরঘ োওা চয চচ ্য্স্থা উো নৎসী কাওরৈ উোওৃি 
ওর্।  
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• কারেয েনৌ এওন  নরৈসও প্রচানি, া ্স্থা কো ্াস্তুিরন্ত্র চয ্াস্তুিরন্ত্র ানগ্রও ্স্থা এ্ং কআ 
্াস্তুিরন্ত্র যায প্রচানি ানগ্রও ্স্থা ম্পরওস িেয ্া ওর এ্ং চর গুর্া এ্ং প্র্ার োন্িসর 
চয িযন্ত ছুাঁনওোূর্স। 

• এন  আন্টাযাা আউনয ৌ ৈয ওচারৎ ৌ কঘা া িানওায ন্োি নার্ কের্ী্দ্ধ ওা রযরঙ। 
• 2012 এ্ং 2015 ার WWF- আনেযা এ্ং উত্ত প্ররৈ ্ ন্ৎারক ূযাযর কো, ুা, ঘম্ব, কও, ক্িযা, , 

াৈা, ককরুযা, খাকা, কণ্ডও এ্ং ানপ্তরি 1,272 ন  েনৌ কওেস ওা রযরঙ। 
Source: HT 
 

গুরুত্বোূর্স ঔ্: াচয 

নিিীয্ার  চয উত্তপ্ররৈর  ুঔযন্ত্রী  নরর্  োে নর  কাকী  অনৈিযাে  

 
কও ং্াৈ নরাার? 

• ঔউরয   ন্াী ্াচরোযী এওা নক্ররও  কস্টনেযার  াা নিিীয ্ার চয উত্তপ্ররৈর ুঔযন্ত্রী নরর্ 
োে নর কাকী অনৈিযাে। 

• কও্ প্রাৈ কৌস এ্ং িরচ োােও উত্ত প্ররৈর উো-ুঔযন্ত্রী নার্ োে গ্রর্ ওর। 
ূ োরযন্টূ 

• াচযোা অন্দীর্ োযার  োে ্াওয োাে ওা। 
• উত্তপ্ররৈর 33ি ুঔযন্ত্রী অনৈিযাে। নিন উত্ত প্ররৈর প্রে ুঔযন্ত্রী নন োুরা োাাঁঘ ্ঙর কযাৈ ক 

ওা োর  াা নিিীয কযারৈ চযী রযরঙ।  
• 403 ন  অর রয 255 ন  অর নচরি উত্তপ্ররৈর ক্ষিা র াঔ ন্রচনো। 

Source: India Today 
 

গুরুত্বোূর্স ঔ্: াচীনি 

নৈনি নউননোযা  ওরোসার  (ংরাী ) ন্ , 2022 
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কও ং্াৈ নরাার? 

• ম্প্রনি, নৈনি নউননোযা ওরোসার (ংরাী) ন্, 2022 কাওৎায কো ওা রযরঙ।   
ূ োরযন্টূ 

• ন্ন  ংরৈ োা যা নৈনি নউননোযা ওরোসার যাক্ট, 1957 ংরার কঘষ্টা ওর।   
• এআ অআন  2011 ার নৈনি ন্াৎা িাা ংরা ওা রযনঙ ারি নৈনি প্রাি নউননোযা ওরোসাররও 

ন্ৎি ওা ায: (i) উত্ত নৈনি নউননোযা ওরোসার, (ii) ৈনক্ষর্ নৈনি নউননোযা ওরোসার, এ্ং (iii) োূ স্ 
নৈনি নউননোযা ওরোসার।   

• ন্ন  নিন  ওরোসাররও এওনত্রি ওা কঘষ্টা ওর। 
নউননোযা ওরোসার ম্পরওস: 

• ৎারি, নউননোযা ওরোসার ' হুর স্থাীয ওা া এও ননযর ক্ন চংঔযা ক কওা 
করিাোন  নন  উিযর চয ৈাযী। 

• ৎারি প্রে নউননোযা ওরোসার 1688 ার াদ্রারচ প্রনিনিি য, িাোর 1726 ার ক্ারম্ব  ওওািায 
নউননোযা ওরোসার কনেি য। 

াংন্ানও ন্াূ: 
• ৎারি ংন্ার, স্থাীয স্বাযত্তা প্রনিিা চয কওা ন্া ওা যন, াষ্ট্রীয ীনি নরৈসও ীনিগুনরি 

ুরেৈ 40 এ ন্তৎুসনি ্যিীি। 
• 74 ি ংরাী অআ, 1992 ংন্ার এওন  িু ং IX-A নির্নি ওররঙ া কোৌৎা এ্ং ক 

োানওারৈ প্রার ারে ম্পনওসি। 
Source: Indian Express 
 

গুরুত্বোূর্স ঔ্: কঔাুা 

SAFF ূর্ধ্স -18 না  ৌু ্ ঘযানম্পযনো  2022 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 
 

কও ং্াৈ নরাার? 
• ছাডঔরণ্ড চারৈোুর ুনিি াৌ ূর্ধ্স-18 না ৌু ্ ঘযানম্পযনো 2022 -এ নরাোা নচরিরঙ ৎািীয ৈ।  

ূ োরযন্টূ 
• ৎাি ্াংারৈর ওারঙ 0-1 ককার োানচি র ককা োােসরওয ওারর্  ুসাররন্ট ঘযানম্পয য। 
•  ুসাররন্ট ূয্া কঔরাযাড এ্ং  ুসাররন্ট র স্াচ্চ ককাৈািা নঙর নো ও, নন  ুসাররন্ট োাাঁঘন  ককা 

ওরনঙর। 
Source: TOI 
 

গুরুত্বোূর্স ঔ্: ্আ 

ৈাআ াা  এ্ং কেে   ু ু  নঘি  এওন  নশুরৈ  ্আ 'ৈয ন   ্ুও ৌ চয' 

 
কও ং্াৈ নরাার? 

• কার্ ানন্ত োুস্কা ন্চযী ৈাআ াা (ঘিুৈস ৈাআ াা- কিনচ নকযািরা) এ্ং অঘসন্ো কেে  ু ু নঘি 
এওন  ক্স্টরার এওন  ঙন্-্আ ংস্কর্ প্রওা ওা র্, া নরাা 'ৈয ন  ্ুও ৌ চয'। 

ূ োরযন্টূ 
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• সা ে াউ নঘরর ্ুও কখার্া ওররঙ ক "ৈয ন  ্ুও ৌ চয" করেম্ব 2022 এ প্রওানি র্, সা কঘ 
নউযা এ্ং েকা অিা োারেয রানকিা ওর্ এ্ং নল্পী াৌারয কারোচ িাা প্রৈত্ত নঘত্রগুন।  

দ্রষ্ট্য: 2016 ার, অঘসন্ো  ু ু এ্ং ৈাআ াা এওারে "ৈয ্ুও ৌ চয: এওন  কঘনঞ্জং যারল্ডস স্থাযী ুঔ" এ এওারে 
ওাচ ওরনঙর, া 1 ননযর ক্ন ওনো ন্নক্র রযরঙ এ্ং 40 ন  ক্ন ৎাায ু্াৈ ওা রযরঙ। 
Source: Indian Express 
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