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দৈনিক কাররন্ট যারেযাস 30.03.2022 
গুরুত্বপূর্স খবর: ভারত 

 

রাজ্যগুন  ংখযাঘুরৈর  নিনিত  কররত পারর : ককন্দ্র 

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 

• ুনিম ককারটস কপল করা এক েিামায ককন্দ্রীয ংখযাঘু নবযক মন্ত্রক জ্ানিরযরে, "রারজ্যর মরযয 
ককাি যমসীয বা ভাাগত ম্প্রৈাযরক 'ংখযাঘু ম্প্রৈায' নররব কঘার্া কররত পারর রাজ্য রকার। 

মূ পরযন্টমূ 
• যাডরভারকট নিিী উপাযযারযর 2020 ারর অরবৈরির জ্বারব েিামানট ৈানখ করা রযনে, 

নযনি বরনেরি কয 2011 ারর অৈমশুমানর িুযাযী, াক্ষাদ্বীপ, নমরজ্ারাম, িাগাযান্ড, কমঘায, জ্মু্ম 
 কাশ্মীর, রুর্াি িরৈল, মনর্পুর এবং পাঞ্জারব ননু্দরা ংখযাঘু নে এবং 2002 ারর TMA পাআ 
রারয ুনিম ককাটস কতৃসক নিযসানরত িীনত িুারর তারৈর এআ রাজ্যগুনরত ংখযাঘু মযসাৈা কৈযা 
উনিত। 

• TMA পাআ মামায, ুনিম ককাটস বরনে কয অনটসরক 30 যা নলক্ষা িনতষ্ঠাি িনতষ্ঠা  পনরিািার 
জ্িয ংখযাঘুরৈর নযকার নিরয কাজ্ করর, যমসীয  ভাাগত ংখযাঘুরৈর রাজ্য-নভনিক নবরবিিা 
কররত রব। 

ককরন্দ্রর বস্থাি: 
• ককন্দ্র বররে কয অরবৈিকারীরৈর যুনি নিক িয কারর্ রাজ্যগুন উনিনখত রারজ্যর নিযম িুারর 

িনতষ্ঠািগুনরক ংখযাঘু িনতষ্ঠাি নারব িতযনযত কররত পারর। 
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• মারাষ্ট্র কীভারব রারজ্যর মরযয ংখযাঘু ম্প্রৈায নারব 'আহুনৈরৈর' বনত করররে তার উৈারর্ 
নৈরযরে ককন্দ্র। অবার, কর্সাটক উৈুস, কতুগু, তানম, মাযাম, মারানি, তুু, াম্বানৈ, ননন্দ, ককাঙ্কনি 
এবং গুজ্রানটরক রারজ্যর মরযয ংখযাঘু ভাা নারব কঘার্া করররে। 

ভারত রকার কতৃসক নবজ্ঞানপত ংখযাঘুরা: 
• ংরৈর অআিী ৈক্ষতা ররযরে এবং ককন্দ্রীয রকাররর 1992 ারর জ্াতীয ংখযাঘু কনমলি অআরির 

যারা 2(c) এর যীরি একনট ম্প্রৈাযরক ংখযাঘু নারব বনত করার নিবসাী ক্ষমতা ররযরে। 
• ককন্দ্রীয রকার 1992ারর জ্াতীয ংখযাঘু কনমলি অআরির যারা  2(c)  এর যীরি মুনম, 

নিস্টাি, নলখ, কবৌদ্ধ, পানস এবং দজ্ি িারম েযনট ম্প্রৈাযরক ংখযাঘু নারব কঘার্া করর। 
• একআভারব, জ্াতীয ংখযাঘু নলক্ষা িনতষ্ঠাি কনমলি অআরির 2(f) যারায বা রযরে, 'ংখযাঘু' র্স 

ককন্দ্রীয রকার কতৃসক নবজ্ঞানপত একনট ম্প্রৈায। 
Source: Indian Express 
 
জ্াতীয  জ্ পুরস্কার  

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 

• ভাররতর রাষ্ট্রপনত রামিার্ ককানবন্দ জ্ লনি মন্ত্রক, িৈী উন্নযি  গঙ্গা পুিরুজ্জীবি নবভাগ কতৃসক 
িবনতসত তৃতীয জ্াতীয জ্ পুরষ্কাররর নবজ্যীরৈর ম্মানিত কররি এবং 29কল মািস 2022 তানররখ িতুি 
নৈনির নবজ্ঞাি ভবরি জ্ লনি নভযাি: কযাি ৈয করআি কযারেআি 2022 িাু করররেি।  

মূ পরযন্টমূ 
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• উিরিরৈল, রাজ্স্থাি এবং তানমিাডু রাজ্যগুন করা রাজ্য নবভারগ যর্াক্ররম ির্ম, নদ্বতীয এবং তৃতীয 
পুরষ্কার কপরযরে।  

জ্াতীয জ্ পুরস্কার: 
• 2018 ার জ্লনি মন্ত্রক ির্ম জ্াতীয জ্ পুরস্কার িাু কররনে।  
• জ্েৈ, িৈী উন্নযি  গঙ্গা পুিরুজ্জীবি নবভাগ, জ্লনি মন্ত্রক আতযানৈ 11 নট নবনভন্ন নবভারগ রাজ্য, 

ংস্থা, বযনিরক 57 নট পুরষ্কার কৈযা রযরে। 
কিাট: 

• ভাররতর পনরনস্থনত নবরলভারব িযারনঞ্জং, কারর্ ভারত নবরির জ্িংখযার িায 18% এর অবাস্থ, 
নকন্তু অমারৈর কারে নবরির মাত্র 4% নবশুদ্ধ জ্ েৈ ররযরে।  

• 2019 ারর কম মার, জ্ লনি মন্ত্রক পূবসবতসী জ্ েৈ, িৈী উন্নযি  গঙ্গা পুিরুজ্জীবি নবভাগ 
এবং পািীয জ্  যানিরটলি নবভারগর একত্রীকররর্র পরর দতনর করা রযনে।  

• জ্ অরন্দািরক জ্ি অরন্দারি রূপান্তনরত করার জ্িয, 2019 ার জ্ লনি নভযাি এবং জ্ 
জ্ীবি নমলি িাু করা রযনে।  

• 2022 ারর 22 কল মািস তানররখ, ভাররতর িযািমন্ত্রী "Catch the Rain, where it falls, when it 
falls" িিারানভযাি শুরু কররি।  

Source: PIB  
 
 
িযালিা  কনমলি  ের উআরমন্স  নগযা  ানভসর  নিনিক  িাু করররে  

 
 

ককি ংবাৈ নলররািারম? 
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• নৈনি কস্টট নগযা ানভসর র্নরনটর (DSLSA) রযানগতায জ্াতীয মনা কনমলি (NCW) একনট 
অআনি াযতা নিনিক িাু করররে। 

মূ পরযন্টমূ 
• NCW িযািয রাজ্য মনা কনমলিগুনরত িুরূপ অআিী পনররবা নিনিক স্থাপরির পনরকল্পিা 

কররে।  
• িতুি অআনি াযতা নিনিরকর যীরি, যাক-আি নভরযাগকারীরৈর জ্িয কাউরন্সনং িৈাি করা রব, 

ঙ্করট র্াকা মনারৈর অআনি াযতা, জ্াতীয অআনি পনররবা কতৃসপক্ষ (NALSA) / DSLSA-এর 
নবনভন্ন িকরল্পর পরামলস এবং তর্য, মনাজ্িুিযাআরত াযতা, নবিামূরয অআনি াযতা, নববারর 
কক্ষরত্র শুিানি এবং কনমলরি নিবনিত িযািয নভরযাগগুন িযািয পনররবাগুনর মরযয রবরা করা 
রব। 

জ্াতীয মনা কনমলি েরকস:  
• এনট 1992 ারর 31কল জ্ািুযারী ভারতীয ংনবযারির নবযারির যীরি িনতনষ্ঠত রযনে, যা 1990 

ারর জ্াতীয মনা কনমলি অআরি ংজ্ঞানযত করা রযনে।  
• কনমলরির ির্ম িযাি নেরি জ্যন্তী পট্টিাযক।  
• করখা লমসা বতসমাি কিযারপাসি। 

Source: newsonair 
 

গুরুত্বপূর্স খবর: রাজ্য 
 

অাম   কমঘায  অন্তঃরাজ্য  ীমান্ত  নবররায  নিষ্পনির  জ্িয ঐনতানক  িুনি স্বাক্ষর কর 

 

ককি ংবাৈ নলররািারম? 
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• ককন্দ্রীয স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নমত লারর উপনস্থনতরত, অারমর মুখযমন্ত্রী নমন্ত নবিমসা এবং কমঘারযর মুখযমন্ত্রী 
কিরাড কক াংমা িতুি নৈনিরত অাম  কমঘায রারজ্যর মরযয অন্তঃরাজ্য ীমািা নিযসাররর্র জ্িয 
একনট ঐনতানক িুনি স্বাক্ষর কররি।  

মূ পরযন্টমূ 
• গত বেররর জু্াআ মা কর্রক অারমর মুখযমন্ত্রী নমন্ত নবিমসা এবং তার কমঘারযর মকক্ষ কিরাড 

াংমা 884 নকরানমটার ৈীঘস ীমান্ত বরাবর ৈীঘসনৈরির নবররায মাযারির জ্িয অরািিা িানরয 
যারেি। 

• ৈুআ রারজ্যর মরযয নবররারযর 12নট কক্ষত্র র্াকর, 2021 ারর জু্াআ মার, উভয রকারআ ির্ম 
পযসারয মাযারির জ্িয েযনট ঞ্চ (ানম, নগজ্াং, তারাবানড, কবাকাপাডা, খািপাডা-নপনংকাটা, 
রাতারিরা) নিনিত করররে। 

কিাট: 
• নিনটল লািামর, অাম নমরজ্ারাম োডা বতসমাি িাগাযান্ড, রুর্াি িরৈল এবং কমঘাযরক 

ন্তভুসি কররনে, যা পরর পৃর্ক রারজ্য পনরর্ত রযনে।  
• কমঘাযরক 1972 ার অাম কর্রক অাৈা করা রযনে, এবং তখি কর্রক ীমারন্তর একনট নভন্ন 

বযাখযা ররযরে।  
Source: Indian Express 
 
ভাররতর  ির্ম 'আস্পাত ডক ' কপ গুজ্রাট  

 
 

ককি ংবাৈ নলররািারম? 
• ভাররতর ীরক লর, ুরাট, গুজ্রাট ভাররতর মরযয ির্ম যা আস্পারতর বজ্সয নৈরয দতনর একনট রাস্তা 

কপ। 
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মূ পরযন্টমূ 
• CSIR আনন্ডযা (কাউনন্স ে ারযনন্টনেক যান্ড আন্ডানিযা নরািস) এবং CRRI (কন্ট্রা করাড নরািস 

আিনস্টনটউট) এবং রকারী নর্ঙ্ক টযাঙ্ক িীনত অরযারগর ারর্ অরসর নমি নিপ্পি নস্ট আনন্ডযা দ্বারা 
নিনমসত, আস্পাত স্ল্যাগ করাডনট কটকআ উন্নযরির একনট ৈুৈসান্ত উৈারর্। 

• ক্ষ ক্ষ টি আস্পাত স্ল্যাগ আস্পাত নলল্প দ্বারা উত্পানৈত য এবং এর ককাি নবকল্প বযবার নে িা। 
• ানজ্রা আন্ডানিযা এনরযারত স্থাপি করা, রাস্তানট 100% িনক্রযাজ্াত আস্পাত স্ল্যাগ নিরয গনিত।  

Source: ET 
 
 

গুরুত্বপূর্স খবর: রাজ্িীনত 
 

কেৌজ্ৈারী  কাযসনবনয  (িািকরর্ ) নব , 2022  

 
 

ককি ংবাৈ নলররািারম? 
• ককন্দ্রীয স্বরাষ্ট্র িনতমন্ত্রী জ্য নমশ্র কটনি কাকভায নক্রনমিা িননডর (অআরডনন্টনেরকলি) নব 

2022 কপল করররেি।  
মূ পরযন্টমূ 

• কেৌজ্ৈানর কাযসনবনয (িািকরর্) নব 2022 অআি িরযাগকারী ংস্থাগুনরক পরাযমূক নবযগুনরত 
িািকরর্ এবং তৈরন্তর উরেরলয কৈাী এবং িযািয বযনিরৈর লারীনরক  দজ্নবক িমুিা ংগ্র, 
ংরক্ষর্ এবং নবরের্ করার িুমনত কৈয। 
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• নবনট বন্দীরৈর িািকরর্ অআি, 1920 বানত করার কিষ্টা করর, যার পনরনয একজ্ি মযানজ্রিরটর 
অরৈরল কৈাী াবযস্ত এবং -ৈনিত বযনিরৈর একনট ীনমত কশ্রর্ীর অঙু্গরর োপ এবং েুট-নিন্ট 
আমরিলি এবং েরটাগ্রাে করকডস করার মরযয ীমাবদ্ধ নে। 

• িযালিা ক্রাআম করকডস বুযররা (NCRB) লারীনরক  দজ্নবক িমুিা, স্বাক্ষর এবং ারতর কখার 
তর্যগুনর ংগ্র রব যা কমপরক্ষ 75 বের যরর ংরক্ষর্ করা কযরত পারর। 

• এআ অআরির যীরি পনরমাপ গ্ররর্র িুমনত নৈরত বাযা কৈযা বা স্বীকার করা ভারতীয ৈিনবনযর 
যারা 186 এর যীরি একনট পরায নারব নবরবনিত রব। 

রকার কতৃসক গৃীত ংনেষ্ট উরৈযাগমূ: 
• ককন্দ্রীয নেঙ্গার নিন্ট বুযররার (CFPB) নেঙ্গারনিন্ট কডটারব এবং NIST নেঙ্গারনিন্ট আরমজ্ ফ্টযযার 

(NFIS) এর আনন্টরগ্রলি নিরয কাজ্ কররে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। 
• পরায এবং পরাযমূক ট্র্যানকং কিটযাকস এবং নরস্টম 

Source: The Hindu 
 

গুরুত্বপূর্স খবর: যাপরযন্টরমন্ট 
 

নগবাটস  হুংরবা  ILOর পরবতসী  মাপনরিাক  রবি  

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 

• কটারগা কর্রক নগবাটস হুংরবা অন্তজ্সানতক শ্রম ংস্থার (ILO) পরবতসী মাপনরিাক রবি। 
মূ পরযন্টমূ 

• নগবাটস হুংরবা অআএ-র কজ্রিভায তারৈর দবিরকর ময গভনিসং বনড দ্বারা নিবসানিত রযনেরি, যার 
মরযয রকার, শ্রনমক এবং নিরযাগকতসারৈর িনতনিনযরা নেরি।  
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• হুংরবা বতসমারি International Fund for Agricultural Development (IFAD) এর ভাপনত। 
• নতনি রবি ILO'র 11তম মাপনরিাক এবং ির্ম অনিকাি নররব এআ পরৈ নযনষ্ঠত রবি। 
• 2022 ারর 1 রটাবর কর্রক তার পাাঁি বেররর কমযাৈ শুরু রব। যুিরারজ্যর বতসমাি মাপনরিাক 

গাআ রাআডার 2012 া কর্রক এআ ৈানযত্ব পাি কররেি। 
International Labour Organization (ILO): 

• এনট জ্ানতংরঘর একনট ংস্থা যার কাজ্ অন্তজ্সানতক শ্রমমাি নিযসাররর্র মাযযরম ামানজ্ক  র্সনিনতক 
িযাযনবিাররক এনগরয নিরয যাযা।  

• ৈর ৈপ্তর: কজ্রিভা, ুআজ্ারযান্ড 
• গিি: 11 এনি 1919 
• ILO -র 187 জ্ি রাষ্ট্রীয ৈয ররযরে। 
• ভারত অন্তজ্সানতক শ্রম ংস্থার িনতষ্ঠাতা ৈয। 
• উরিখয, ভারত 2020 ার ILO-র গভনিসং বনডর কিযারমযািপৈ গ্রর্ করররে।  

Source: ET 
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িীনত অরযাগ  এবং FAO  "Indian Agriculture towards 2030" লীসক  বআ িকাল 

করররে   

 

ককি ংবাৈ নলররািারম? 
ককন্দ্রীয কৃন  কৃক কযার্ মন্ত্রী িররন্দ্র নং কতামার িীনত অরযাগ এবং জ্ানতংরঘর খাৈয  কৃন ংস্থা 
(FAO) অরযানজ্ত একনট িুষ্ঠারি "Indian Agriculture towards 2030: Pathways for Enhancing 
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Farmers’ Income, Nutritional Security and Sustainable Food and Farm Systems" লীসক 
একনট বআ িকাল করররেি। 
Source: PIB  
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