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দৈনক কারন্ট অ্যারৌযাস 29.03.2022 
গুরুত্বোূর্স খ্: ন্শ্ব 

 

উত্ত প্ররৈর  মাাৈা্াৈ  ন্শ্ব্যাোী  নিতীয  ্রেরয  ম্ন ব্দ ৈূনত   : UNEP নরোার্স   

 
মক ং্াৈ নরাার? 

 জানতংরঘ োনর্ কসূনে (UNEP) কতৃসক প্রকানত াম্প্রনতক '্ানসক ীান্ত প্রনতর্ৈ, 2022' 
অ্ুার, উত্ত প্ররৈর মাাৈা্াৈ নর্ ন্শ্ব্যাোী নিতীয ্ৃত্ত ব্দ ৈূনত । 

• মাাৈা্ারৈ র স্াচ্চ 114 মেনর্ (নেন্) ব্দ ৈূর্ মকেস কা রযরে।  
ূ োরযন্টূ 

• প্রনতর্ৈর ন্রশ্ব 61 নর্ র অ্্স্থা তুর া রযরে। 
• ্াংারৈর াজাী ঢাকায র স্াচ্চ 119 নেন্ ব্দ ৈূর্ মকেস কা রযরে।  
• তৃতীয স্থার রযরে োানকস্তার াজাী ইাা্াৈ, মখার ব্দ ৈূরর্ াত্রা মকেস কা রযরে 

105 নেন্। 
• প্রনতর্ৈর ৈনির্ এনযা 13 নর্ ব্দ ৈূনত রক নেনিত কা রযরে।  
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• মাাৈা্াৈ  এ রয োাাঁেনর্ ৎারত রযরে, া ব্দ ৈূরর্ উরিগজক াত্রা মকেস কররে: 
ককাতা (89 নেন্), আারা (89 নেন্), জযোু (84 নেন্), নৈনি (83 নেন্)। 

• ন্রশ্ব ্রেরয ান্ত গুরা  60 নেন্রত ইনিে, 69 নেন্রত নও, 69 নেন্রত ানিৈ, 70 
নেন্রত স্টকরা এ্ং 70 নেন্রত ম্রেে। 

• প্রনতর্ৈর ম ব্দ ৈূরর্ োনংখযা মৈওযা রযরে তা নৈর ম্া ট্র্যানৌক ্া া্ার ারে 
ম্পনকসত। 

Source: TOI 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: ৎাত 
 

ৎাত ও ংুক্ত  আ্ আনারত  রয CEPA েুনক্ত 

 
মক ং্াৈ নরাার? 

• মকন্দ্রীয ্ানর্জয ও নল্প ন্ত্রী োীূ মগারয 28 ােস 2022 ার ংুক্ত আ্ আনাত ৌর য 
ৎাত ও ংুক্ত আ্ আনারত (ংুক্ত আ্ আনাত) রয ্যাোক অ্েসননতক অ্ংীৈানত্ব েুনক্ত 
(CEPA) উরমাের মঘার্া কররে।  

• শ্রী মগারয ংুক্ত আ্ আনারত 28 ম ােস 2022 এ্ং 29 ম ােস 2022-এ অ্ুনিত 
'ইরৎরস্টানোযা ানর্' এ্ং 'ওযার্ল্স গৎসরন্ট ানর্'-এ অ্ং নরত ংুক্ত আ্ আনারত রযরে।  

ূ োরযন্টূ 
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• 2022 ার 18 মৌব্রুযান যানৈনিরত ৎাত-ংুক্ত আ্ আনারত ৎােুসযা ীস রের য 
ৎাত-ংুক্ত আ্ আনাত CEPA স্বািনত য, ৎারত প্রান্ত্রী রন্দ্র মাৈী এ্ং আ্ুান্ 
ক্রাউ নপ্রন্স এ্ং ংুক্ত আ্ আনারত স্ত্র ্ানী মেোুনর্ ুনপ্র কান্ডা এ্ং এনিনকউনর্ৎ 
কাউনন্সর মেযাযা মখ মাােৈ ন্ জারযৈ আ-ানযার রয অ্ুনিত য। 

• ৎাত-ংুক্ত আ্ আনাত CEPA - প্রা দ্নষ্ট্যগুন নম্নরূো: 
• ৎাত-ংুক্ত আ্ আনাত CEPA  প্রে গৎী এ্ং মূ্পর্স ুক্ত ্ানর্জয েুনক্ত া গত এক ৈরক 

ম মকাও মৈর ারে ৎাত িাা স্বািনত রযরে।  
মার্: 

• 1970-এ ৈরক প্রনত ্ে 180 ননয ানকস ো মেরক, ৎাত-ংুক্ত আ্ আনারত 
নিোিীয ্ানর্জয 2019-20 অ্েস্ের 60 ন্নয ানকস োর (₹4.55 ি মকানর্) ্ৃনি মোরযরে া 
ংুক্ত আ্ আনাতরক ৎারত তৃতীয ্ৃত্ত ্ানর্নজযক অ্ংীৈা কর তুররে।  

• ংুক্ত আ্ আনারত প্তান প্তাী ারে 2019-20 ার জয 29 ন্নয ানকস ো ূরয 
ারে, ংুক্ত আ্ আনাত ৎারত নিতীয ্ৃত্ত প্তান গন্ত্য, খ ংুক্ত আ্ আনাত মেরক 
ৎাতীয আৈানপ্রায 30 ন্নয ানকস ো ূরয নে, া রয 21.83 MMT (10.9 ন্নয 
ানকস ো) অ্োনরানত মত অ্ন্তৎুসক্ত নে।  

• ংুক্ত আ্ আনাত ৎারত 8 ্ৃত্ত ন্নরযাগকাী, া আুানক ন্নরযাগ 18 ন্নয ানকস 
ো।  

Source: Business Standard 
 
েু্াই এিরোারত  মতজ নিনং  প্রকল্প 

 
মক ং্াৈ নরাার? 
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• মকন্দ্রীয ন্ত্রী অ্ুাগ ঠাকু েু্াই এিরোা 2020-এ মতজ (এনরর্ োকন এ্ং ৈিতা জয 
প্রনির্) োু কররে, া ন্রৈী ৎাতীযরৈ প্রনিরর্ জয একনর্ নি ইনন্ডযা ইন্টাযাা 
প্রকল্প। 

ূ োরযন্টূ 
• এই প্রকরল্প িয  ৎাতীযরৈ ৈিতা, ানর্সনৌরক এ্ং ন্রৈী কসংস্থা।  
• ংুক্ত আ্ আনারত ৈিতা এ্ং ্াজার প্ররযাজীযতা জয ৎাতীয কসীরৈ নিত করত 

ি কা জয মতজর িয  োে দতন কা।  
• মতজর িয প্রােনক োসারয ংুক্ত আ্ আনারত 10,000 নক্তাী ৎাতীয কসী দতন কা। 

Source: HT 
 
া মকিা  উৎ্ - ৎাত ৎাগয ন্াতা  

 
 

মক ং্াৈ নরাার? 
• মকন্দ্রীয না ও নশু কযার্ ন্ত্রী শ্রীতী সৃ্মনত জুন্ ইান নৈনি প্তৈ তাব্দী আইকনক 

সৃ্মনতরৌ ারকিায ৈ নৈ্যাোী মগা ারকিা উৎ্ - ৎাত ৎাগয ন্াতা (25 ােস, 2022- 3া 
এনপ্র, 2022) এ উরিা কররে।  

ূ োরযন্টূ 
• া মকিা উৎ্-ৎাত ৎাগয ন্াতা আরযাজ করে ংিৃনত ন্ত্রক।  
• 70 নর্ও ম্ন াস্টা কানগ অ্ুিাস্থর তারৈ কারুনল্প প্রৈস কররে। 
• ৎাত কার ংিৃনত ন্ত্রক, ারকিা "ুরন্ট নত্র", োনযা ৎাত ননরর্ে এ ারে 

আজানৈ কা অ্ৃত রাৎর্ অ্ং নার্ এই মগা ইরৎরন্ট ার্া দতন কররে। 
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Source: PIB 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: প্রনতিা 
 

MRSAM এ ৎাতীয  মা্ানী  ংির্  

 
 

মক ং্াৈ নরাার? 
• প্রনতিা গর্র্া ও উন্নয ংস্থা (DRDO) ওনো উোকূর োনিোুর ইনন্টরেরর্ে মর্স্ট মরে 

ননেযা মে ারৌ রু্ এযা নাই (MRSAM) এ ৎাতীয মা্ানী ংিরর্ ৈুনর্ ৌ 
ফ্লাইর্ োীিা োনোা কররে।  

ূ োরযন্টূ 
• প্রে উৎরিোর্নর্ নে একনর্ াঝান উচ্চতা ৈূোািা িযরক ্াা মৈওযা এ্ং নিতীয উৎরিোর্নর্ 

ক উচ্চতা স্বল্প োনর রিয িতা প্রার্ কা জয নে। 
• ননেযা মে ারৌ রু্ এযা নাই (MRSAM):  
• এই MRSAM ংির্নর্ একনর্ ারৌ-রু্-এযা নাই া নেআনেও এ্ং ইারয অ্যারারে 

ইন্ডানিজ (IAI), ইারয িাা মৌেৎার্ ৎাতীয মা্ানী িাা ্য্ার জয দতন কা রযরে।  
• MRSAM আনস অ্স্ত্র নরস্টর ানি-ৌাং াো, মা্াই ঞ্চা নরস্ট এ্ং অ্যায া্া 

রযরে।  
• এনর্ ্াাক এযা অ্যান্ড নাই নেরৌন্স নরস্ট (AMD) এ একনর্ ৎূন নৎনত্তক দ্কনল্পক। 

Source: Indian Express 
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গুরুত্বোূর্স খ্: অ্যাোরযন্টরন্ট 
 

মগাযা  ুখযন্ত্রী  নরর্  োে নর  প্ররাৈ  াওযান্ত  

 
মক ং্াৈ নরাার? 

• ন্রজনো মতা প্ররাৈ াওযান্ত র্াা নিতীয্ার জয মগাযা ুখযন্ত্রী নরর্ োে নর। 
ূ োরযন্টূ 

• মগাযা াজযোা নো এ শ্রীর্ নোিাই নিঃ াওযান্তরক োৈ ও মগাোীযতা োে ্াকয োাঠ কা। 
• মগাযা 40 নর্ আর রয 20 নর্রতই জযী রযনে ন্রজনো।  
• রা োনকর ৃতুয ো 2019 ার ােস ার প্রে্া মগাযা ুখযন্ত্রী নরর্ োে ম শ্রী 

াওযান্ত।  
Source: Indian Express 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: োুিা ও োা 
 

অ্িা  োুিা  2022 
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• একারেন অ্্ মা নোকো আর্স অ্যান্ড ারযরন্স (AMPAS) কতৃসক উোস্থানোত 94ত একারেন 

োুিা (অ্িা োুিা) অ্ুিা, 1ােস মেরক 31 নেরম্ব, 2021এ রয ুনক্তপ্রাপ্ত মা েনচ্চত্ররক 
োনত কররে।  

• উই নস্মে নকং নোরেস অ্নৎরয জয মা অ্নৎরতা নার্ তা কযানযার  প্রে অ্িা 
নজতর। মজনকা েযারস্টই ৈয আইজ অ্ৌ র্যান ৌারয-এ জয মা অ্নৎরত্রী োুিা াৎ 
কর।  

• CODA ন্গ উইা, মনর্ মা েন্ োুষ্কা নজরতরে। েনচ্চত্রনর্ নতনর্ ন্ৎারগ রাীত রযনে 
এ্ং নতনর্ই নজরতনে।  

• ৈনর্ রাযর রয েু অ্িার েযনর্ োুষ্কা নজরতরে। 
অ্যায উরিখরাগয োুষ্কার রয করযকনর্: 
মা েন্: CODA 

• মেি অ্নৎরতা: াজা নোরেস জয উই নস্মে 
• মা অ্নৎরত্রী: মজনকা েযারস্টই ৌ ৈয আইজ অ্ৌ র্যান ৌারয 
• মা োনোক: মজ কযানম্পয ৌ ৈয োাওযা অ্ৌ ৈয েগ 
• মা োাশ্বস অ্নৎরতা: মকাো জয ট্র্য মকার্ু 
• মা োাশ্বস অ্নৎরত্রী: ওরযস্ট াইে মস্টান জয আনযাা নের্া 
• মা েকুরন্টান ংনিপ্ত ন্য: ্ারির্্র াী 
• মা আন্তজসানতক নৌো নৌল্ম: ড্রাইৎ াই কা 

Source: Newsonair 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: মখাুা 
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ুই ওরো  ্যােনন্ট  েযানম্পযনো  2022 

 
মক ং্াৈ নরাার? 

• ুই ওরো ্যােনন্ট েযানম্পযনো 2022-এ, ৈুই্ার অ্ননম্পক োৈকজযী নো নৎ ননু্ধ োইযারন্ড 
্ুাা ওং্ারুংৌারক োানজত কর না একরক নরাোা নজরতরে।  

ূ োরযন্টূ 
• ্ারর নোনৎ ননু্ধ জয এনর্ নিতীয নরাোা, মখার নতন 2019 ার তা প্রে ন্শ্ব 

েযানম্পযনরো নরাোা নজরতরে।  
• জাুযানরত দযৈ মাৈী ইনন্ডযা ইন্টাযাা জরয ো ননু্ধ জয এনর্ 2022 মৌুর নিতীয 

নরাোা। 
Source: Indian Today 
2022 নৌৌা ন্শ্বকাো  কাতা  -এ অ্নৌনযা  ে  নরর্  BYJU’S  া মঘার্া     

 
মক ং্াৈ নরাার? 

• Ed-tech মকাম্পান BYJU’S মক নৌৌা ন্শ্বকাো কাতা 2022 এ অ্নৌনযা ে নার্ 
রাীত কা রযরে। 

ূ োরযন্টূ 

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


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• 2022 নৌৌা ন্শ্বকাো 2022 ার 21 রৎম্ব মেরক 18 নেরম্ব, 2022 োসন্ত কাতার অ্ুনিত 
ওযা কো রযরে। 

• ম্ঙ্গাুরু-ৈ ৈৌত BYJU’S -এ 21 নর্ মৈর অ্নৌ রযরে এ্ং এ োর্যগুন 120 নর্ও ম্ন 
মৈর উোনস্থত রযরে। 

Source: TOI 
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