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দৈনিক কাররন্ট যারেযাস 31.03.2022 
গুরুত্বপূর্স খবর: নবশ্ব 

 

5ম BIMSTEC রেি  

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 

 প্রধািমন্ত্রী িররন্দ্র কমাৈী 2022 ারর 30 কল মার্স 5ম BIMSTEC (কব ে কবঙ্গ আনিনলরযনিভ ের 
মানি-কক্টরা কিকনিকযা যান্ড আরকািনমক ককা-পাররলি) লীস রেরি ংল নিরযরেি, যা 
BIMSTECর বর্সমাি কর্যারমযাি শ্রীংকার ভার্চ সযা কমারে িচনির্ । 

মূ পরযন্টমূ 
 এআ রেরির মূ প্রনর্পাৈয নে "Towards a Resilient Region, Prosperous Economys, 

Healthy People"। 
 এআ লীস রেরির প্রধাি োে  BIMSTEC িৈ গ্রর্  স্বাক্ষর করা, যা এআ কগািীনিরক 
ৈয রাষ্ট্রগুনর মন্বরয গনির্ একনি ংস্থায রূপান্তনরর্ করর, কয ৈযরা বরঙ্গাপাগররর উপর 
নিভসরলী। 

 প্রধািমন্ত্রী কমাৈী এবং িযািয কিরৃ্বৃন্দ নর্িনি নবমরিক র্চ নি স্বাক্ষর করররেি যা র্মাি 
রযানগর্া কাযসক্ররম নজসর্ গ্রগনর্র প্রনর্নিনধত্ব করর: 

I. পরাধমূক নবরয পারস্পনরক অআনি াযর্া ম্পনকসর্ BIMSTEC কিরভিলি  
II. কূিনিনর্ক প্রনলক্ষরর্র কক্ষরে পারস্পনরক রযানগর্ার নবরয নবমরিক মর ার্া স্মারক  
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III. BIMSTEC প্রযচনি স্থািান্তর চনবধা প্রনর্িার জিয নমনর্র স্মারকননপ 
 
BIMSTEC ম্পরকস র্থ্য: 

• ৈর ৈপ্তর: ঢাকা, বাংারৈল 
• প্রনর্নির্: 6 জচি 1997 
• ৈয: বাংারৈল, ভচ িাি, ভারর্, মাযািমার, কিপা, শ্রীঙ্কা, থ্াআযান্ড 

দ্রষ্টবয: নবরশ্বর জিংখযার 21.7 লর্াংল এবং 3.8 নিনযি মানকসি োররর নেনর্ নজনেনপ , BIMSTEC 
থ্সনিনর্ক প্রবৃনির একনি প্রভাবলাী আনিি নারব অনবভূসর্ রযরে। 
Source: newsonair 
 

গুরুত্বপূর্স খবর: ভারর্ 
আউরিরকার  নবশ্ব ঐনর্যবাী  স্থািগুনর  স্থাযী  র্ানকায  কমঘারযর  জীবন্ত রুি কর্চ গুন  

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 

 কমঘারযর জীবন্ত মূ কর্চ , যা রারজযর 70 নির কবনল গ্রারম পাযা যায, আউরিরকার যার্ল্স কনররিজ 
াআিগুনর স্থাযী র্ানকায ন্তভচ সি করা রযরে। 

মূ পরযন্টমূ 
জীবন্ত মূ কর্চ  ম্পরকস: 

• এনি এক ধররর্র র ারপিলি কর্চ  যা গারের অকারর গনির্ য যা একনি করারর্র বা িৈী জচর়ে 
জীবন্ত উনিরৈর নলক়ে দর্নর করর।  
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• একবার পনরপক্ক রয কগর, নকেচ কর্চ রর্ প্রায 50 জি কাক এগুনরক নর্ক্রম কররর্ পারর এবং 
150 বেররর কবনল ময ধরর স্থাযী রর্ পারর। 

• স্থািীযভারব নজংনকরযংজানর িারম পনরনর্র্, এগুন কমঘারযর ৈনক্ষর্ ংরল খচব াধারর্, কযখারি খান 
এবং দজনন্তযা উপজানর্র গ্রামগুন প্রায 10-15 বের ধরর জালরযর উভয পারল 'নেকচ রানিনককা' 
গােরক প্রনলক্ষর্ নৈরয র্ারৈর উনির্ করর কযখারি নলক়েগুন কর্চ  গিি করর।  

• বর্সমারি রারজযর 72নি গ্রাম জচর়ে প্রায 100 নি পনরনর্র্ জীবন্ত মূ কর্চ  ররযরে। 
ভাররর্র আউরিরকা যার্ল্স কনররিজ াআি: 

• প্রথ্ম কয স্থািগুন ননপবি করা রযনে কগুন  জন্তা গুা, আরারা গুা, অগ্রা কোিস এবং 
র্াজম, যার মরধয মস্তআ যার্ল্স কনররিজ কনমনির 1983 ারর নধরবলরি ননপবি করা রযনে।   

• বসরল কয াআিনি ননপবি করা রযনে র্া  2021 ার গুজরারির কধাানভরা।  
 2021 ারর জচাআ পযসন্ত, ভাররর্র 36 নি রাজয  ককন্দ্রলানর্ ঞ্চগুনর মরধয 19 নি নবশ্ব 
ঐনর্যবাী স্থািগুনর অবাস্থ, মারারষ্ট্র বসানধক ংখযক াআি ররযরে (5)। 

• বর্সমারি ভাররর্ 40 নি যার্ল্স কনররিজ াআি ররযরে। এর মরধয, 32 নি াংকৃনর্ক, 7 নি প্রাকৃনর্ক, 
এবং 1 নি নমশ্র (াংকৃনর্ক  প্রাকৃনর্ক উভয মািৈণ্ড পূরর্ করর), যা ংস্থার নিবসার্রির মািৈণ্ড দ্বারা 
নিধসানরর্ য।  

• ভাররর্ নবরশ্বর ি বৃত্তম ংখযক াআি ররযরে। 
নবরশ্বর আউরিরকা নবশ্ব ঐনর্যবাী স্থািমূ: 

 2021 ারর জচাআ পযসন্ত, 167 নি কৈরল কমাি 1,154 নি নবশ্ব ঐনর্যবাী স্থাি (897 নি াংকৃনর্ক, 218 
নি প্রাকৃনর্ক এবং 39 নি নমশ্র ম্পৈ) নবৈযমাি।  

• 58 নি নিবসানর্র্ এাকার ারথ্, আর্ান র্ানকার বরর্রয কবনল াআি অরে এমি কৈল। 
Source: Indian Express 
 
 “MSME কমসক্ষমর্া  বৃনি এবং ত্বরানন্বর্  করা” 
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ককি ংবাৈ নলররািারম? 
• প্রধািমন্ত্রী িররন্দ্র কমাৈীর কিরৃ্রত্ব ককন্দ্রীয মনন্ত্রভা নবশ্ববযাংরকর "MSME পারেররমন্স বৃনি এবং 
ত্বরানন্বর্ করা" (RAMP) ম্পনকসর্ াযর্ামূক কমসূনর্ 808 নমনযি মানকসি োর বা 6,062.45 
ককানি িাকা িচরমাৈি করররে।   

• RAMP একনি ির্চ ি নকম এবং এনি 2022-23 থ্সবেরর শুরু রব। 
মূ পরযন্টমূ 

• RAMP একনি নবশ্ব বযাংরকর াযর্ায ককন্দ্রীয কক্টর নকম, যা নবনভন্ন কররািা ভাআরা করাগ 2019 
(ককানভে) নস্থনর্স্থাপকর্া এবং মাআরক্রা, ক্ষচ দ্র  মা ানর উরৈযাগ মন্ত্ররকর (MoMSME) পচিরুিাররর 
স্তরক্ষপরক ারপািস করর। 

• ারা কৈল জচর়ে RAMP কপ্রাগ্রাম প্রর্যক্ষ বা পররাক্ষভারব MSME নারব কযাগযর্া জসিকারী 63 নমনযি 
উরৈযাগরক উপকৃর্ কররব 

• কপ্রক্ষাপি: 
• আউ কক নিা কনমনি, ককনভ কামাথ্ কনমনি এবং প্রধািমন্ত্রীর থ্সনিনর্ক উপরৈষ্টা পনরৈ (PMEAC) 
দ্বারা প্রৈত্ত চপানরলগুনর ারথ্ ামিয কররখ MSME গুনরক লনিলাী করার জিয ভারর্ রকার 
RAMP  প্রর্যি  প্রস্তাব কররনে। 

Source: HT 
 

মাাবার  নবরদ্রা  

 

ককি ংবাৈ নলররািারম? 
• ম্প্রনর্, আনন্ডযাি কাউনন্স ের নরিানরকযা নরার্স (ICHR) 1921 ারর মাাবার নবরদ্রারর একনি 
চপানররলর উপর র্ার নিান্ত স্থনগর্ করররে, যার মরধয ররযরে ভানরযামকচ ন্নাথ্চকচ িামাৈ ানজ এবং অন 
মচনযাররক ভাররর্র স্বাধীির্া ংগ্রামীরৈর র্ানকা কথ্রক বাৈ কৈযা। 

মূ পরযন্টমূ 
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• মাাবার নবরদ্রা, কমাপা গর্র্যা, কমাপা ৈাঙ্গা বা মানপা ৈাঙ্গা 1921 ারর অগি কথ্রক 1922 
ারর মরধয মাদ্রাজ কপ্রনরেনন্সর মাাবার কজার ৈনক্ষর্ ংরল ংঘনির্ রযনে। 

আনন্ডযাি কাউনন্স ের নরিানরকযা নরার্স (ICHR): 
• এনি একনি প্রলানিক অরৈল দ্বারা প্রনর্নির্ নলক্ষা মন্ত্রর্ারযর একনি ংস্থা।  
• এনি কেরানলপ, িচৈাি এবং নরম্পানজযারমর মাধযরম আনর্ানবৈ এবং পনণ্ডর্রৈর অনথ্সক াযর্া 
প্রৈাি করর।  

• ৈর ৈপ্তর: ির্চ ি নৈল্লী 
• প্রনর্নির্: 27 মার্স 1972 

Source: The Hindu 
 

গুরুত্বপূর্স খবর: প্রনর্রক্ষা 
অযি ামচনদ্রক  িচলীি  2022 (IMEX-22) 

 
 

ককি ংবাৈ নলররািারম? 
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• ভারর্ মাাগরীয কিৌ-নরম্পানজযাম (IONS) ামচনদ্রক ম়ো 2022 (IMEX-22) এর প্রথ্ম ংকরর্নি 
26 – 30 মার্স 2022 া পযসন্ত কগাযা এবং অরব াগরর িচনির্ রযনে।  

মূ পরযন্টমূ 

• এআ ম়োর উরেলয নে ৈয কিৌবানিীর মরধয মািনবক াযর্া  ৈচরযসাগ োর্ (HADR) কাযসক্ররম 
অন্তঃনক্রযালীর্া বৃনি করা।  

• এআ ম়োয IONS-এর 25 নি ৈয কৈরলর মরধয 15 নি কৈল ংলগ্রর্ কররনে।  
• 2007 ার প্রনর্নির্ ভারর্ মাাগরীয কিৌ-নরম্পানজযাম (IONS) ভারর্ মাাগরীয ঞ্চরর 
উপকূীয রাজযগুনর কিৌবানিীর মরধয রযানগর্ার জিয একনি প্রধাি কোরাম।  

• IMEX- 22  এর মরধয 26 কথ্রক 27 মার্স 2022 পযসন্ত কগাযার মারমচগা বন্দরর একনি ারবার কেজ 
এবং 28 কথ্রক 30 মার্স 2022 া পযসন্ত অরব াগরর একনি মচদ্র পযসায ররযরে।  

• ংলগ্রর্কারীরৈর মরধয নে যচিজাাজ, ামচনদ্রক নরকনিযান্স নবমাি এবং বাংারৈল, ফ্রান্স, ভারর্  
আরারির কিৌবানিীর কনকপ্টার।  

• রেনযা, বাংারৈল, ফ্রান্স, ভারর্, আরন্দারিনলযা, মাদ্বীপ, মনরলা, কমাজানিক, মাি, কার্ার, 
নঙ্গাপচর, শ্রীঙ্কা, থ্াআযান্ড, ংযচি অরব অনমরার্ এবং যচিরারজযর মরর্া 15  IONS ৈয 
কিৌবানিীর 22 জি পযসরবক্ষক এআ ম়োয ংল কিি।  

Source: PIB 

 

গুরুত্বপূর্স খবর: রাজিীনর্ 
ংনবধাি  (র্েনন  জানর্  উপজানর্ ) অরৈল (ংরলাধি ) নব , 2022 

 
 

ককি ংবাৈ নলররািারম? 
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• রাজযভা ংনবধাি (র্েনন জানর্  উপজানর্) অরৈল (ংরলাধি) নব, 2022 পা করররে। 
মূ পরযন্টমূ 

• নবনি  া়েখরণ্ডর র্েনলন জানর্রৈর র্ানকা কথ্রক কভাগর্া ম্প্রৈাযরক বাৈ কৈযার জিয ংনবধাি 
(র্েনন জানর্) অরৈল, 1950 এবং ংনবধাি (র্েনন উপজানর্) অরৈল, 1950 ংরলাধি করার কর্ষ্টা 
করর, যারর্ নিনৈসষ্ট ম্প্রৈাযরক রারজযর র্েনন উপজানর্র র্ানকায ন্তভচ সি করা যায। 

• 2022 ারর 7 কেব্রুযানর ংরৈর উচ্চকরক্ষ ংনবধাি (র্েনন জানর্  উপজানর্) অরৈল (ংরলাধি) 
নব, 2022 উিাপি করা য।  

দ্রষ্টবয: এর অরগ, কাকভায 'োরং' ম্প্রৈাযরক নেপচরার র্েনন উপজানর্র র্ানকায 'কচ নক' এর উপ-
উপজানর্ নারব ন্তভচ সি করার জিয একনি নব পা রযনে 
অআিগর্ নবধাি: 

• সৃ্পলযর্ার নবরুরি িাগনরক নধকার চরক্ষা অআি, 1955  
• র্েনলন জানর্  র্েনন উপজানর্ (িৃলংর্া প্রনর্ররাধ) অআি, 1989 
• পঞ্চারযরর্র নবধাি (র্েনন এাকায ম্প্রারর্) অআি, 1996 
• র্েনলন উপজানর্ এবং িযািয ঐনর্যবাী বিবাী (বি নধকাররর স্বীকৃনর্) অআি, 2006 

Source: TOI 
 

গুরুত্বপূর্স খবর: নবজ্ঞাি 
 

I-STEM জার্ীয  কপািসার  MATLAB র্াচ    

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 

• কৈরল প্রথ্মবাররর মরর্া, ভাররর্র একারেনমক আউজাররা Indian Science Technology and 
Engineering facilities Map (I-STEM) কপািসারর মাধযরম নবিা খররর্ MATLAB ফ্টযযার চযিনি 
যারে কররর্ পাররবি।  

https://t.me/BYJUSExamPrepWBCS
https://www.youtube.com/channel/UC6WapE55htP_ZZo78sbADLQ
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মূ পরযন্টমূ 
• MATLAB ফ্টযযার চযিনি I-STEM এর ক্লাউে াভসারর কাি করা য যারর্ ভাররর্র কয ককাি 
জাযগা কথ্রক বযবারকারী বান্ধব যারে রবরা করা যায।  

MATLAB ম্পরকস: 
• MATLAB একনি মানকািাধীি মানি-পযারাোআম কপ্রাগ্রানমং ভাা এবং MathWorks দ্বারা নবকনলর্ 
নিউরমনরক কনম্পউনিং এিভাআরিরমন্ট। 

• I-STEM ম্পরকস: 
• I-STEM  প্রধািমন্ত্রীর নবজ্ঞাি, প্রযচনি  উিাবি উপরৈষ্টা পনরৈ (PM-STIAC) এর র্ত্ত্বাবধারি 
ভারর্ রকাররর প্রধাি দবজ্ঞানিক উপরৈষ্টা (PSA, GoI) এর নেরর একনি উরৈযাগ। 

• 2020 ারর ভারর্ীয নবজ্ঞাি কংরগ্ররর ময, প্রধািমন্ত্রী িররন্দ্র কমাৈী গরবর্া  উন্নযি চনবধাগুন 
কলযার জিয জার্ীয রযব কপািসা নারব I-STEM কপািসানি র্াচ কররনেরি।  

• I-STEM-এর ক্ষয  গরবকরৈর, ম্পরৈর ারথ্ ংযচি করর গরবর্া  উন্নযি বাস্তুর্ন্ত্ররক 
লনিলাী করা এবং অংনলকভারব, কৈলীয প্রযচনি এবং দবজ্ঞানিক রিাম নবকারলর প্রর্ার করর।   

Source: PIB 
 

গুরুত্বপূর্স খবর: কখাধচা 
 

নমরাবাআ  র্ািচ  নবনবন  ISWOTY 2021 পচরকার  নজরর্রেি  

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 

• ভারর্ীয ভাররারত্তাক মীরাবাআ র্ািচরক নবনবন আনন্ডযাি কস্পািসমযাি ে ৈয আযার (ISWOTY) 2021 
award এর রৃ্র্ীয ংকররর্র নবজযী কঘার্া করা রযরে।  

মূ পরযন্টমূ 
• মীরাবাআর্ািচ 2021 ার আনর্া ৃনষ্ট কররনেরি যখি নর্নি কিানক ননম্পরক করৌপয পৈক জযী 
প্রথ্ম ভারর্ীয ভাররারত্তাক রযনেরি। 

https://t.me/BYJUSExamPrepWBCS
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• 2019 ার মনা িচ রযনন্ট 20 অন্তজসানর্ক মযারর্ ভাররর্র রয কখা বসকনিি মনা নক্ররকিার লাোন 
ভামসারক 'নবনবন আমানজসং কেযার' পচরকার প্রৈাি করা রযরে।  

• 2000 ার ননম্পরক পৈক জযী প্রথ্ম ভারর্ীয মনা কর্সমমারশ্বরীরক নবনবন াআেিাআম 
যানর্ভরমন্ট পচরকার প্রৈাি করা য। 

Source: TOI  
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