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দদননক কারযন্ট অ্যারপযাস 01.04.2022 

গুরুত্বূর্স খফয: বাযত 

 নফজরন ব্লাস্টাস প্রাগ্রাভ 

 

 
 

খফরয প্কন? 

• ম্প্রনত নদনি যকায নদনিয প্ফযকাযী সু্করগুনররত তায নফজরন ব্লাস্টাস প্রাগ্রারভয প্ভযাদ ফাডারনায কথা 

প্ঘালর্া করযরে। 

 

ভূর রযন্টভূ: 

 

নফজরন ব্লাস্টাস প্রাগ্রাভ নক? 

• নফজরন ব্লাস্টাস র নদনি যকারযয একনি স্টািসআ প্রাগ্রাভ প্মখারন একাদ  দ্বাদ প্েনর্য 

নক্ষাথসীযা ফযফানযক ধাযর্াগুনর রস্তাফ করয এফং যকায তারদয এই ধাযর্াগুনররক একনি আকায নদরত 

াযতা করয।  

• এনি 2021 ারর চারু কযা রযনের। 

• এখারন, একাদ  দ্বাদ প্েনর্য নক্ষাথসীরদয যাভস প্দযা য এফং তাযরয তারদয ফযফানযক 
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ধাযর্াগুনর অ্থসাযরনয জনয ফীজ অ্থস নারফ 2,000 িাকায আনথসক ভূরধন যফযা কযা য। 

• নদনি যকারযয 'নফজরন ব্লাস্টাস' প্রাগ্রারভয যফতসী যাউরেয জনয 51,000 ধাযর্ায ভরধয রায 1,000 

োত্র-প্নতৃত্বাধীন স্টািসআগুনর ননফসাচন কযা রযরে। 

 

প্রাগ্রাভ এক্সরিনন 

• নদনিয ভুখযভন্ত্রী প্ঘালর্া করযরেন প্ম নফনবন্ন প্ফযকাযী সু্কর, কররজ এফং নফশ্বনফদযারযগুনররত নফজরন 

ব্লাস্টাস প্রাগ্রাভনি ফাস্তফাযরনয নযকল্পনা যরযরে। 

 

Source: Indian Express 

 

চাযনি নপল্ম নভনিযা ইউননরিয ংমুনিকযরর্য প্ঘালর্া কযর প্কন্দ্রীয যকায 

 

 
 

খফরয প্কন? 

• ম্প্রনত, বাযত যকায চাযনি নপল্ম নভনিযা ইউননি - নপল্ম নিনবন, নিরযক্টরযি অ্প নপল্ম 

প্পনস্টবযার (DFF), নযানার নপল্ম আকসাইব অ্প ইনেযা (NFAI) এফং নচররেন নপল্ম প্াাইনি অ্প 

ইনেযা (CFSI) - জাতীয চরনিত্র উন্নযন করসারযন (NFDC) এয ারথ একীবূত কযায প্ঘালর্া 

করযরে। 

রক্ষয:  

• নফনবন্ন নিযাকরারয বাযরযা হ্রা কযা এফং জনম্পরদয আয বার ফযফায নননিত কযা 

ভূর রযন্ট: 
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• 2020 াররয নিরম্বরয, প্কন্দ্রীয ভনন্ত্রবা এই চাযনি নপল্ম নভনিযা ইউননিরক NFDC ারথ একীবূত 

কযায নদ্ধান্ত ননরযনের।  

• যকায এই ভস্ত নিযাকরারয জনয 2026 ার মসন্ত 1304.52 প্কানি িাকায ফারজি ফযাদ্দ করযরে। 

 

National Film Development Corporation (NFDC): 

• নযানার নপল্ম প্িরবররভন্ট করসারযন অ্প ইনেযা (NFDC) র উিভারনয বাযতীয চরনিত্ররক 

উত্ানত কযায জনয 1975 ারর রনতনিত প্কন্দ্রীয ংস্থা।  

ভূর উরদ্দযভূ: 

• নপল্ম পাইনযানসং,  

• চরনিত্র ররমাজনা 

• বাযত যকারযয তথয  ম্প্রচায ভন্ত্ররকয অ্ধীরন চরনিত্র নফতযর্। 

নযানার নপল্ম প্িরবররভন্ট করসারযন অ্প ইনেযা (NFDC) প্িরকাযািস: ভুম্বাই। 

 

National Film Archive of India (NFAI): 

• বাযরতয জাতীয চরনিত্র ংযক্ষর্াগায 1964 াররয প্পব্রুযানয ভার তথয  ম্প্রচায নভনিযা ইউননি 

ভন্ত্রর্ারয নারফ রনতনিত রযনের। 

• এয দয দপ্তয ভাযারেয ুরনরত অ্ফনস্থত; NFAI -এয প্ফঙ্গারুরু, করকাতা এফং নতরুফনন্তুযরভ 

নতননি আঞ্চনরক অ্নপ যরযরে। 

• বাযরতয জাতীয চরনিত্র ংযক্ষর্াগারযয ভূর উরদ্দয র বাযতীয চরনিরত্রয ঐনতয ংযক্ষর্ কযা। 

Source: PIB 

অ্ন্ধত্ব রনতরযাধ প্তা 2022: 1রা এনরর প্থরক 7ই এনরর 2022 
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খফরয প্কন? 

• বাযত যকায 1 এনরর প্থরক  7ই এনরর মসন্ত অ্ন্ধত্ব রনতরযাধ প্তা 2022 উদমান কযরে মারত 

প্রারকযা তারদয প্চাখ এফং প্চাখ ম্পনকসত প্যাগ ম্পরকস রচতন য। 

 

ঐনতানক িবূনভ   

• এনি 1960 ারর জযরার প্নররু এফং যাজ কুভাযী অ্ভৃত প্কৌরযয রনতিাতা ৃিরালকরদয ারথ 

রনতনিত রযনের (1860 াররয প্াাইনিজ প্যনজরেন অ্যারক্টয অ্ধীরন), । 

• বাযত যকারযয তত্কারীন স্বাস্থযভন্ত্রী যাজকুভাযী অ্ভৃত প্কৌয তায রথভ বানত নারফ ননফসানচত ন। 

 

ভূর রযন্ট: 

• NSPB একনি মূ্পর্স প্স্বচ্ছারফী ংস্থা মা অ্নুদারনয ভাধযরভ তনফর গ্রর্ করয।  

• নফশ্বফযাী, কভরক্ষ 2.2 নফনরযন ভানুরলয কাোকানে ফা দূযফতসী দৃনি দুফসরতা যরযরে। আভারদয প্দর 

রায 10 নভনরযন অ্ন্ধ ভানুল যরযরে। 

 

াধাযর্ প্চারখয প্যাগ  

প্চারখয নতননি াধাযর্ ত্রুনি যরযরে, এফং প্গুনর র- 

• ভারযানযা ফা ননকিদৃনি,  

• াইাযরভররানযা ফা দূযদনসতা, এফং  

• প্রনফনযা।  
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দ্রিফয: প্চারখয আরযকনি ত্রুনি মা াধাযর্ত ফৃদ্ধ ফযর আর তা 'র োনন।  

ূত্র: ইনেযান এক্সরর 

নাগারযাে, আাভ  ভননুরয AFSPA-এয অ্ধীরন অ্ান্ত এরাকাগুনর হ্রা প্রযরে  

 

প্কন ংফাদ নরযানারভ? 

• বাযত যকায করযক দক ধরয নাগারযাে, আাভ এফং ভনর্ুরয স্ত্র ফাননী নফরল ক্ষভতা আইন 

(Forces) এয অ্ধীরন অ্ান্ত এরাকাগুনর হ্রা করযরে। 

• 2014 াররয তুরনায 2021 ারর জনঙ্গ নাকতায ঘিনা করভরে 74 তাং। 

ভূর রযন্টভূ 

• 1990 ার প্থরক ভগ্র আারভ অ্ান্ত এরাকা নফজ্ঞনপ্ত কামসকয যরযরে।  

• নযনস্থনতয উরিখরমাগয উন্ননতয কাযরর্, এখন AFSPA মূ্পর্সরূর 23 নি প্জরা প্থরক এফং 

আংনকবারফ আারভয 1 নি প্জরা প্থরক 01.04.2022 প্থরক কামসকয কযা রচ্ছ। 

• অ্ান্ত এরাকা প্ঘালর্ানি 2004 ার প্থরক ভগ্র ভনর্ুরয (ইম্ফর প্ৌযবা এরাকা ফযতীত) কামসকয 

যরযরে।  

• ভনর্ুরযয 6 নি প্জরায 15 নি থানা এরাকারক 01.04.2022 ার প্থরক অ্ান্ত এরাকা নফজ্ঞনপ্ত প্থরক 

ফাদ প্দযা রফ। 
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• 1995 ার প্থরক ভগ্র নাগারযারে অ্ান্ত এরাকা নফজ্ঞনপ্ত কামসকয যরযরে।  এনি নাগারযারেয 7 নি 

প্জরায 15 নি থানা প্থরক রতযাায কযা রচ্ছ মা 01.04.2022 প্থরক কামসকয রফ। 

প্নাি: 

• AFSPA -য অ্ধীরন অ্ান্ত এরাকা নফজ্ঞনপ্তনি 2015 ারর নত্রুযা এফং 2018 ারর প্ভঘারয প্থরক 

মূ্পর্সরূর নযরয প্পরা র। 

• স্ত্র ফাননী (নফরল ক্ষভতা) আইন, 1958 ননযাত্তা ফাননীরক প্ম প্কান জাযগায অ্নবমান নযচারনা 

কযরত এফং প্কান ূফস যারযন্ট োডাই কাউরক প্গ্রপ্তায কযায জনয নফরল ক্ষভতা রদান করয। 

Source: Indian Express 

নযস্কা িাইগায নযজারবস বযাফ আগুন  

 

 
  

প্কন ংফাদ নরযানারভ? 

• ম্প্রনত বযাফ আগুন প্ররগরে নযস্কা িাইগায নযজারবস। 

ভূর রযন্টভূ 

• আকফযুয প্যরেয একনি 8-10 ফগস নকররানভিায এরাকা, ভযভত উগ্র তকসতা এফং নযরযর-িাইভ 

প্ভাফাইর অ্যানিরকন-নবনত্তক পাযায প্যস নরস্টরভয উরব্ধতা রে, রবানফত রযরে। 

• নযস্কা িাইগায নযজাবস ম্পরকস: 

• নযস্কা িাইগায নযজাবস বাযরতয যাজস্থারনয আরযায প্জরায একনি িাইগায নযজাবস।  
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• এনি 881 ফগস নকররানভিায এরাকা জুরড নফসৃ্তত, মায ভরধয স্ক্রাফ-কাাঁিা শুষ্ক ফন, শুকরনা র্সরভাচী ফন, 

তৃর্বূনভ এফং াথুরয াাড যরযরে।  

• এই অ্ঞ্চরনি আরযায যারজযয একনি নকাযংযক্ষর্ নের এফং 1958 ারর এনি একনি ফনযরার্ী 

অ্বযাযর্য নারফ প্ঘালর্া কযা রযনের।  

• এনি একনি িাইগায নযজারবসয ভমসাদা প্দযা রযনের মা 1978 ারর এনি বাযরতয ফাঘ রকরল্পয একনি 

অ্ং নের।  

• ফনযরার্ী অ্বযাযর্যনি 1982 ারর একনি জাতীয উদযান নারফ প্ঘালর্া কযা রযনের, মায প্ভাি আযতন 

রায 273.8 ফগস নকররানভিায।  

• এনি নফরশ্বয রথভ নযজাবস প্মখারন পরবারফ স্থানান্তনযত ফাঘ যরযরে। 

দ্রিফয: ম্প্রনত, যাভগড নফধাযী ফনযরার্ী অ্বযাযর্যনি যাজস্থারনয চতুথস িাইগায নযজাবস যায জনয জাতীয 

ফাঘ ংযক্ষর্ কতৃসরক্ষয রমুনিগত কনভনিয কাে প্থরক অ্নুরভাদন প্রযরে। 

Source: Indian Express 

 

 জমু্ম  কাশ্মীরযয জনয চারু র 'ভাইগব' িযািপভস 

 
  

প্কন ংফাদ নরযানারভ? 

• নাগনযক মৃ্পিতায ধাযর্ারক এনগরয ননরয মাযায জনয এফং 'বাযরতয রথভ প্কন্দ্রানত অ্ঞ্চর, 

ভাইগব জমু্ম  কাশ্মীরয ুারনয রক্ষয অ্জসরনয জনয জমু্ম  কাশ্মীরযয প্রপরিনযান্ট গবনসয ভরনাজ 

ননা দ্বাযা চারু কযা রযরে। 

ভূর রযন্টভূ 
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• ভাইগব জমু্ম  কাশ্মীয র 16 তভ ভাইগব ইনস্টযাস এফং ভাইগব-এয 7+ ফেরযয মাত্রায প্ম প্কান 

প্কন্দ্রানত অ্ঞ্চররয জনয 1ভ ভাইগব। 

MyGov ম্পরকস: 

• 2014 াররয 26প্ জুরাই রধানভন্ত্রী নরযন্দ্র প্ভাদী ভাইগব চারু করযনেররন, বাযরতয াভানজক  

অ্থসনননতক রূান্তরযয নদরক ধাযর্া  ভতাভরতয ুস্থ নফননভরযয জনয একনি ইন্টাযরপ দতনয করয 

যকাযরক াধাযর্ ভানুরলয কাোকানে ননরয আায ধাযর্া ননরয। 

• অ্ংগ্রর্ভূরক ারনয ধাযর্ানিরক এনগরয ননরয নগরয, ভাইগব প্স্টি ইনস্টযাস ফাস্তফাযন শুরু করয 

এফং নযযানা, ভাযাে, আাভ, ভধযররদ, ভনর্ুয, অ্রুর্াচর ররদ, নত্রুযা, েত্তীগঢ়, ঝাডখণ্ড, 

নাগারযাে, নভাচর ররদ, উত্তযাখণ্ড, প্গাযা, তানভরনাডু এফং উত্তয ররদরয ভরতা 15 নি যারজযয জনয 

উদাযর্গুনর পরবারফ ফাস্তফাযন করযরে। 

Source: PIB 

2024 াররয জুরাইরযয ভরধয চারু রফ ভুম্বাই আন্তজসানতক িুজ িানভসনার 

 

 
প্কন ংফাদ নরযানারভ? 

• ভুম্বাই আন্তজসানতক িুজ িানভসনার, নফনএক্স-ইনিযা িরক নননভসত আইকননক াভুনদ্রক িুজ িানভসনার, 

2024 াররয জুরাইরযয ভরধয চারু রফ ফরর আা কযা রচ্ছ।  

• ভুম্বাই ফিয কতৃসরক্ষয প্চযাযাসন যাজীফ জাররািা াগযভারায 7 ফেয ূর্স যায উররক্ষ এই তথয 

জানান- মা প্দরয ফিয-প্নতৃত্বাধীন উন্নযরনয জনয বাযত যকারযয ফ্ল্যাগন প্রাগ্রাভ। 

ভূর রযন্টভূ 

• িানভসনারনিরত ফেরয 200 নি জাাজ এফং 1 নভনরযন মাত্রী নযচারনা কযায ক্ষভতা থাকরফ।  
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• প্ভাি 495 প্কানি িাকায রকল্প ফযরযয ভরধয 303 প্কানি িাকা ভুম্বই ফিয কতৃসক্ষ এফং ফানক িাকা 

প্ফযকানয অ্ারযিযরদয ারত তুরর প্দযা রফ।  

াগযভারা ম্পরকস: 

• াগযভারা একনি উিানবরালী জাতীয উরদযাগ মা বাযরতয ভুদ্রনকত এফং জররথয মূ্পর্স 

ম্ভাফনারক আনরক করয বাযরতয রনজনস্টক প্ক্টরযয কভসক্ষভতারত ধার ধার নযফতসন আনায ররক্ষয 

কাজ করয।  

• াগযভারায দৃনিবনঙ্গ 'র অ্নিভাইজি অ্ফকাঠারভা নফননরযারগয ারথ গাসস্থয এফং এনক্সভ কারগসা উবরযয 

জনয রনজনস্টক খযচ হ্রা কযা।  

Source: PIB 

গুরুত্বূর্স খফয: রনতযক্ষা 
 

India France Naval Exercise VARUNA – 2022 এয 20 তভ ংস্কযর্ 

 

 
  

প্কন ংফাদ নরযানারভ? 

• 2022 াররয 30 ভাচস প্থরক 03 এনরর 2022 মসন্ত আযফ াগরয বাযতীয  পযান প্নৌফাননীয ভরধয 

নদ্বক্ষীয প্নৌ-ভডায 20 তভ ংস্কযর্ - 'ফরুর্া' অ্নুনিত রচ্ছ। 

ভূর রযন্টভূ 

• 1993 ারর দুই প্দরয প্নৌফাননীয ভরধয নদ্বক্ষীয প্নৌ-ভডা শুরু য।  

• 2001 ারর এই ভডায নাভ প্দযা রযনের 'ফরুর্া' এফং ফ্রারসয প্কৌরগত নদ্বানক্ষক ম্পরকসয 

বাযত-এয একনি গুরুত্বূর্স অ্ঙ্গ রয উরঠরে। 
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• দুই প্নৌফাননীয জাাজ, াফরভনযন, াভুনদ্রক ির নফভান, মুদ্ধ নফভান এফং প্নরকিায  নফনবন্ন 

ইউননি এই ভডায অ্ং ননরচ্ছ।   

Source: India Today 

 

গুরুত্বূর্স খফয: নফজ্ঞান  রমুনি 

ভাকার নফনবন্ন ধ্বংাফররলয উয নজযদানয ফাডারত চরররে ইরযা 

 

 
  

প্কন ংফাদ নরযানারভ? 

• ভাকার বাযতীয ম্পরদয জনয িভফধসভান হুভনক নারফ, বাযতীয ভাকা গরফলর্া ংস্থা (ইরযা) 

প্নিযাকস পয প্ে অ্ফরজক্ট রযানকং অ্যাে অ্যানারাইন (NETRA) রকরল্পয অ্ধীরন নতুন যািায 

এফং অ্নিকযার প্িনররস্কা স্থান করয তায কক্ষরথয ধ্বংাফরল রযানকং ক্ষভতা দতনয কযরে। 

 

ভূর রযন্টভূ 

• 1,500 নকররানভিায ািায যািায রযানকং ভকার নফনবন্ন ধ্বংাফরল এফং NETRAয অ্ধীরন একনি 

কামসকয নজযদানয এফং রযানকং প্নিযাকস রনতিায অ্ং নারফ একনি অ্নিকযার প্িনররস্কা অ্ন্তবুসি 

কযা রফ। 

প্ে জাঙ্ক: 

• ভাকারয জাঙ্ক ফা ধ্বংাফররলয ভরধয যরযরে ফযনযত যরকি প্স্টজ, ভৃত উগ্র, ভাকারয ফস্তুয 

িুকরযা এফং অ্যানন্ট-যারিরাইি (ASAT) নরস্টভ প্থরক রাপ্ত ধ্বংাফরল। 
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• Low Earth Orbit (LEO) এ 27,000 নকররানভিায রনত ঘণ্টা প্ফরগ ধাফভান, এই ফস্তুগুনর খুফ ফাস্তফ 

হুভনক ৃনি করয কাযর্ এভননক প্নন্টনভিায আকারযয িুকযাগুনরয ারথ জনডত ংঘলসগুনর উগ্রগুনরয 

জনয ভাযাত্মক রত ারয। 

NETRA রকল্প: 

• এনি বাযতীয উগ্রগুনরয ধ্বংাফরল এফং অ্নযানয নফদ নাি কযায জনয ভাকার একনি রাথনভক 

তকসতা ফযফস্থা। 

• একফায চারু রয প্গরর, এনি অ্নযানয ভাকা নিগুনরয ভরতা প্ে নচুরযনার অ্যাযাযরন (SSA) 

এ বাযতরক তায ননজস্ব ক্ষভতা প্দরফ। 

 

দ্রিফয: ফতসভারন, বাযত শ্রীনযরকািা প্যরে (অ্ন্ধ্র ররদ) একনি ভানি-অ্ফরজক্ট রযানকং যািায ফযফায করয, তরফ 

এনিয একনি ীনভত নযয যরযরে। 

Source: The Hindu 

প্িারস্কর ুাযকনম্পউিায যভ নি 

 

 
 
খফরয প্কন? 

• আইআইনি খডগুরযয একনি প্িারস্কর ুায কনম্পউিায PARAM Shakti, নযানার ুাযকনম্পউনিং 

নভন (NSM) এয অ্ধীরন জানতয উরদ্দর উত্গস কযা রযরে।  

ভূর রযন্ট: 

• 2022 াররয 27 প্ ভাচস, আইআইনি খডগুরযয নযচারক অ্ধযাক নব প্ক প্তযানযয দয 

উনস্থনতরত নিভফরঙ্গয ভাননীয যাজযার শ্রী জগদী ধনখড এই ুায কনম্পউিারযয উরদ্বাধন 

করযরেন। 
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• ুায কনম্পউিায ম্পরকস:  

• ুায কনম্পউিায উি-কভসক্ষভতা কনম্পউনিং (HPC) নরস্টভ, মা ননযনভত কনম্পউিাযগুনরয কারে 

অ্ম্ভফ এযকভ ভযাগুনর ভাধান কযরত এফং ংনিি যাজস্ব রফাগুনররক আয বারবারফ ভূরযাযন 

কযায অ্নুভনত প্দয।  

• এরদয াধাযর্ত একানধক CPU (প্কন্দ্রীয রনিযাকযর্ ইউননি) থারক, মা প্রাগ্রারভয ননরদসাফরী ফযাখযা 

কযায জনয এফং নঠক িরভ ানিগনর্ত এফং রনজক অ্ারযন ম্পাদন কযায জনয ানকসি নারফ 

কাজ করয। 

• ননিন 6600, মা 1964 ারর ভুনি ায, নফরশ্বয রথভ ুায কনম্পউিায নারফ নফরফনচত য।  

• যভ 8000 প্ক বাযরতয রথভ ুায কনম্পউিায নররফ নফরফচনা কযা য। 

• NSM এয এখন মসন্ত াযা বাযত জুরড 10 নি ুায কনম্পউিায নরস্টভ স্থান করযরে মায ভরধয 

17 নি প্িাফ্ল্রয িভফধসভান কনম্পউনিং নি যরযরে। 

 

নযানার ুাযকনম্পউনিং নভন (NSM): 

• নভননি াযা প্দর েনডরয থাকা আভারদয জাতীয একারিনভক এফং গরফলর্া  উন্নযন রনতিানগুনররক 

70 নিয প্ফন উি-কভসক্ষভতা কনম্পউনিং ুনফধা একনি নফার ুাযকনম্পউনিং নগ্রি স্থারনয 

ভাধযরভ ক্ষভতাযরনয নযকল্পনা করয।  

• এই ুায কনম্পউিাযগুনর নযানার নররজ প্নিযাকস (NKN) এয উয নযানার ুাযকনম্পউনিং 

নগ্ররি প্নিযাকস কযা রফ।  

• NKN যকারযয আরযকনি প্রাগ্রাভ মা একারিনভক রনতিান এফং R & D রযাফগুনররক একনি উি-গনতয 

প্নিযারকসয ভাধযরভ ংমুি করয। 

Supercomputer PARAM Shakti ম্পরকস:  

• ুায কনম্পউিায যাযাভ নি ইরন্টর Xeon Skylake ররয এফং NVIDIA প্িরা V100 এয 

একনি দফনচত্রযূর্স এফং াইনিি কননপগারযরনয উয নবনত্ত করয দতনয।  

• নরস্টভনি HPC প্িকরনারনজ নিভ, প্ন্টায পয প্িরবররভন্ট অ্প অ্যািবাসি কনম্পউনিং (C-DAC) 

দ্বাযা নিজাইন এফং ফাস্তফাযন কযা রযরে । 

Source: PIB 
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গুরুত্বূর্স খফয: গুরুত্বূর্স নদফ 

 

1 এনরর - নডা নদফ ফা উত্কর নদফ 

 

 
 

• রনত ফেয 1 রা এনরর উত্কর নদফ ফা উতকরা নদফা ফা নিা রনতিা নদফ নারফ ারন কযা য। 
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ইনতা:  

• নিনি ানাভরর, নডা প্ফঙ্গর প্রনরিনসয একনি অ্ং নের।  

• নতন তাব্দীয দীঘস ংগ্রারভয য 1936 াররয 1 এনরর যাজযনি ফাংরা  নফায ররদ প্থরক ৃথক 

কযা য। প্ই প্থরক 1 এনরর নদননি নডায রনতিা নদফ নররফ ানরত য। 

নডা ম্পরকস:  

• যকানযবারফ উনডলযারক 'নডা' ফরা য এফং উনডযা বালারক ংদ 'নডযা' নারভ অ্নবনত করযরে।  

• নডায ফতসভান ভুখযভন্ত্রী ররন শ্রী নফীন ট্টনারযক এফং অ্ধযাক গরর্ী রার যারজযয যাজযার। 

• তাররচয র নডায কযরা য, মা যারজযয দ্রুততভ িভফধসভান নল্প  কযরা প্কন্দ্রগুনরয ভরধয 

একনি। 

• নভনরার জাতীয উদযান, নবতযকননকা জাতীয উদযান এফং াতরকানযা িাইগায নযজাবস নডায 

অ্ফনস্থত।  

Source: PIB 
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