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দৈনক কারন্ট অ্যারৌযাস 22th April 2022 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: ৎাত 
3 াগা গগাষ্ঠী রে ুদ্ধন্নত চুনি গযাৈ এক ্ছ ্াডা গকন্দ্র 

 
ং্ারৈ গক? 

● গকন্দ্রীয কা 3নি াগা গগাষ্ঠী ারে ুদ্ধন্নত চুনি আ এক ্ছর জয ্ানডরযরছ।   
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 

● এই ৈগুন রয রযরছ যাা গাযানস্ট কাউনি অ্ৌ াগাযান্ড-এরক (NSCN-NK), যাা গাযানস্ট 
কাউনি অ্ৌ াগাযান্ড-নৌরস (NSCN-R) এ্ং যাা গাযানস্ট কাউনি অ্ৌ াগাযান্ড-গক-খারো 
(NSCN-K-Khango)। 

● এই স্ত গগাষ্ঠী  NSCN-IM এ্ং NSCN-K এ ন্নিন্ন গগাষ্ঠী। 
● স্বাষ্ট্র ন্ত্রর্ারয এক ন্্ৃনতরত ্া য, 2022 ার 28গ এনি গেরক 2023 ার 27গ এনি োসন্ত 

NSCN-NK  NSCN-R -এ রে এ্ং 18 ই এনি, 2022 গেরক 17 ই এনি, 2023 োসন্ত NSCN-K-Khango-
এ রে ুদ্ধন্নত চুনি গযাৈ আ এক ্ছর জয ্াডারা নদ্ধান্ত গযা রযরছ। 

দ্রষ্ট্য:  
● গকন্দ্র 2021 ার গরেম্বর NSCN-K-এ ননক ুন গগাষ্ঠী ারে ুদ্ধন্নত চুনি স্বাক্ষ করনছ। 
● গকন্দ্র 2015 ার আগরস্ট NSCN (IM)-এ ারে একনি "গেযাকস চুনি" স্বাক্ষ করনছ। 

ংনিষ্ট অ্যায ানন্ত চুনি: 
● গ্ার া ানন্ত চুনি, 2020  
● ব্রু অ্যাক স, 2020 
● কান স্ অ্যাংং চুনি, 2021  

Source: Indian Express 
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NITI Aayog ্যািান গাযানোং ীনত খডা িকা কররছ 

 
 

ং্ারৈ গক? 
● NITI Aayog গস্টকরাল্ডারৈ ারাচা জয ্যািান গাযানোং ীনত খডা িকা কররছ। 

 
 
 
 
 

 
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
্যািান গাযানোং ীনত খডা ম্পরকস: 

● এই ীনত অ্ীর, 40 ারখ গ্ন জংখযা  স্ত গররাোনি গুনরক িে োসারয ্যািান গাযানোং 
গিযারকস ন্কার জয অ্গ্রানকা গৈযা র্।  

● ারজয াজাী, গকন্দ্রানত অ্ঞ্চর ৈ ৈপ্ত এ্ং 5 রক্ষ গ্ন জংখযা গুন রতা স্ত ্ড 
গুনরক নিতীয োসারয আতায আা র্, ক্র্সা গুনরত িু-হুইা এ্ং নি-হুইা গৎনরক 
গগরন্টগুন গুরুত্ব ন্র্চা কর। 

● ্ৈরাগয ্যািান  গানডগুন ্যািান ছাডাই ন্নক্র কা র্, ম্ভা্য EV ানকরৈ ক ক্রযূরয ুন্া 
িৈার উরেগয৷ 

দ্রষ্ট্য:  
● গ্লারগারত COP26 ীস রের য, ৎাত কা স্ নগসর তীব্রতা 45% কারত এ্ং 2030 ার রয 

আারৈ অ্-জী্াশ্ম নি ক্ষতা 500 নগগাযারি নরয াযা এ্ং 2030 ার রয োুস্ীকর্রাগয নি 
গেরক আারৈ নি চানৈা 50% োূর্ করত িনতশ্রুনত্দ্ধ এ্ং অ্্রর 2070 ার রয গি নজরা ক্ষয 
অ্জস করত িনতশ্রুনত্দ্ধ।  

● ডক োন্ গক্ট কা স্  াই অ্ক্সাই  নগসর অ্যত িা অ্্ৈাকাী এ্ং এক তৃতীযাং োানিসকুরি 
যািা নগসর জয ৈাযী। 
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● গৈীয ্যািান উৎোাৈ ক্ষতা ্াডারা জয গ্ করযকনি াযক উরৈযাগ ্াস্ত্ানযত রযরছ, গ ৌাস্টা 
অ্যা াো অ্যান্ড যাুৌযাকচানং অ্ৌ ইরকনরক (Hybrid) গৎনরক ই ইনন্ডযা (FAME) I এ্ং II এ্ং 
গিা াক নঙ্ক  ইরনিৎ (PLI) ৌ যাা গিাগ্রা অ্ অ্যা ৎাি  গ (ACC) ্যািান গস্টারজ 
(NPACC)।  

Source: ET 
 

নাচর ন্রে ৈীঘসত  উচ্চত িার (ুডে) গোরত চররছ ৎাত  
 

ং্ারৈ গক? 
● ৎাত ীঘ্রই াৈারখ জাস্কা  উোতযকা এ্ং নাচ িরৈর ারৌ উোতযকা রয 16,580 ৌুি উচ্চ নকু-া 

োার ীরচ ন্রে ৈীঘসত াইরয িারর আ্াস্থ রত চররছ।  
 

 
 
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 

● িারনি 2025 ার রয িস্তুত র্ এ্ং াৈাখ এ্ং নাচর রয স্ত আ্াযা ংরাগ ্া 
কর্। 

● ্ সা গা  অ্গসাাইরজ (BRO) িা গৌরিযান্ট গজার াজী্ গচৌুী জানরযরছ গ নকু-া িারর 
দৈঘসয র্ 4.25 নকরানিা। 

দ্রষ্ট্য:  
● অ্ি িার, ৎারত িাি িান্ত্রী অ্ি ন্াী ্াজরোযী ার াকর্ কা রযরছ, এনি ৎারত নাচ 

িরৈর গ-াান াডরক নারয োূ স্ োী োাঞ্জা গরঞ্জ গাতাং োার ীরচ ননসত একনি াডক 
ুডে।  

● 9.02 নকন দৈরঘসয এনি ন্রে 10,000 ৌুি উোর ৈীঘসত াইরয একক-নিউ্ িার। 
Source: TOI 

 
গান্ধীগর ৎারত িে গোারিস্ গাা রুৌিো নরস্ট উরমানচত রযরছ 
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ং্ারৈ গক? 

● গুজারি গান্ধীগর স্বাীাাযর্ অ্ক্ষা নি করেরক্স ৎারত িে গোারিস্ গাা রুৌিো নরস্টর 
উরিা কা রযরছ। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● নি করেরক্স 10নি নোনৎ গোািস নরস্ট ইস্ট কা জয জাসা উন্নয ংস্থা  রযরচ গগরযাফ্ট ৌা 

ইন্টাযাা জুারান্ি (GIZ) িাা াযতা কা রযরছ৷ 
● ৎাত জুরড োুস্ীকর্রাগয নি গুন ন্কার জয গকন্দ্রীয তু এ্ং োুস্ীকর্রাগয নি ন্ত্ররক 

উরৈযারগ অ্ীর নরস্টগুন ইস্ট কা রযরছ। 
● নোনৎ গোািসগুন গক ই ইনন্ডযা িকরে অ্ীর গৌ োর্যগুন একনি ীসস্থাীয নসাতা, নউ নৈনি-নৎনিক 

ারৎসারিক োাযা নরস্ট ননরি  (SPSL) িাা দতন কা রযরছ। 
 
Source: Business Standard 
 
 
 
 
 

 
 

অ্রয ইনন্ডযা ননরি  (OIL) আার ৎারত িে ন্শুদ্ধ গ্রী াইররারজ েযান্ট চাু কররছ  
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ং্ারৈ গক? 

● অ্রয ইনন্ডযা ননরি  (OIL) আার "ৎারত িে 99.999% ন্শুদ্ধ" ্ুজ াইররারজ েযান্ট চাু কররছ।  
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 

● অ্রয ইনন্ডযা ননরি  ৎারত িে 99.999% ন্শুদ্ধ ্ুজ াইররারজ োাইি েযান্ট চাু কা াযর ৎারত 
্ুজ াইররারজ অ্েসীনত নৈরক িে গুরুত্বোূর্স োৈরক্ষো নরযরছ, া অ্র গজাডাি োাম্প গস্টর িনতনৈ 
10 গকনজ কর ইস্ট কা ক্ষতা রযরছ৷ 

● েযান্টনি 100 নকরাযাি অ্যানয এক্সরচঞ্জ গরব্র (AEM) ইরররাাইজা অ্যার ্য্া কর ন্ৈযা 500kW 
গৌ েযান্ট িাা উৎোানৈত ন্ৈুযৎ গেরক নগ্র াইররারজ দতন কর।  

● এই েযান্টনি ৎন্যরত তা ্ুজ াইররারজ উৎোাৈ 10 গকনজ গেরক িনতনৈ 30 গকনজরত ্ৃনদ্ধ কর্ ্র আা 
কা রি।  

Source: The Hindu 
 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: অ্েসীনত 
 

ইনন্ডযা গোাস্ট গোরন্ট ্যাঙ্ক 'Fincluvation' চাু কররছ 
 

ং্ারৈ গক? 
● ইনন্ডযা গোাস্ট গোরন্ট ্যাঙ্ক (IPPB) Fincluvation-এ ূচা গঘার্া কররছ – আনেসক অ্ন্তৎুসনি জয 

াাগুন -ৃনষ্ট এ্ং উদ্ভা্র জয Fintech স্টািসআো ম্প্রৈারয ারে রানগতা কা জয একনি গৌে 
উরৈযাগ। 
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Key Points  
Fincluvation ম্পরকস: 

● অ্ংগ্রকাী স্টািস-আোগুন ারে অ্ন্তৎুসনিূক আনেসক াাগুন -দতন কা জয Fincluvation র্ 
ইনন্ডযা গোাস্ট গোরন্ট ্যারঙ্ক (IPPB) একনি স্থাযী েযািৌস। 

● নৌকু্লরৎ স্টািসআোগুনরক অ্ংগ্রর্, ার্া, ন্কা এ্ং ্াজার স্বজ্ঞাত এ্ং উোরাগী োর্য এ্ং 
োনর্াগুনরক আন্ত্রর্ জাায া গ্রাকরৈ কারছ নরয গরত োার।  

● Fincluvation স্টািস-আোগুনরক IPPB এ্ং DoP ন্রজ্ঞরৈ ারে াাগুন ন্কা এ্ং গোাস্টা গিযাকস 
এ্ং IPPB এ িুনি স্টযাক ্য্া কর োাইিরৈ োনচাা কা অ্ুনত গৈর্।  

ইনন্ডযা গোাস্ট গোরন্ট ্যাঙ্ক (IPPB) ম্পরকস: 
● আইনোনোন্ ৎাত কার ানকাাী 100% ইকুইনি  গাগারাগ ন্ত্ররক  াক ন্ৎারগ অ্ীর িনতনষ্ঠত 

রযরছ।  
● এনি 1 গরেম্ব, 2018-এ িান্ত্রী রন্দ্র গানৈ চাু করনছর।  

Source: PIB 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: োুস্কা  োা 
 
 

জিার গেষ্ঠরত্ব জয িান্ত্রী োুস্কা িৈা কর িান্ত্রী গানৈ  
 
ং্ারৈ গক? 

● ননৎ ানৎস নৈ্ উোরক্ষ, িান্ত্রী রন্দ্র গানৈ তু নৈনি ন্জ্ঞা ৎ্র জিার গেষ্ঠরত্ব জয 
িান্ত্রী োুস্কা িৈা কর।  

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● াার্ াগনকরৈ কযারর্ 

গজা/্াস্ত্াযকাী ইউনি এ্ং গকন্দ্রীয/াজয ংস্থাগুন 
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অ্াার্  উদ্ভা্ী কাজরক স্বীকৃনত গৈযা রক্ষয জিার উৎকসতা জয িান্ত্রী োুষ্কা চাু কা 
রযরছ।  

● নচনিত অ্গ্রানকা কসূনচ এ্ং উদ্ভা্র কাসক ্াস্ত্াযর জয তারৈ োুসৃ্কত কা য। 

 
● নম্নননখত োাাঁচনি নচনিত অ্গ্রানকাূক কসূচীরত কা অ্ুকর্ীয কাজগুনরক োুষ্কা গৈযা র্ া 2022 

ার ননৎ ানৎস নৈ্র উোস্থাো কা র্: (i) "জ ৎাগীৈান" ্া গোার্ অ্নৎার জগরর্ অ্ংগ্ররর্ 
িচা, (ii) গখাুা এ্ং ুস্থতা াযর গেষ্ঠত্ব িচা কা গখরা ইনন্ডযা নস্ক, (iii) নোএ স্বানন গাজায 
ন নজিা গোরন্ট এ্ং ুা, (iv) এক গজা এক োর্য িকরে াযর ানগ্রক উন্নয, (v) াুর স্তরক্ষো 
ছাডাই ন্নিন্ন, গ গেরক গ োসন্ত োনর্া ্া কা। 

● 5নি নচনিত অ্গ্রানকা কসূনচ জয এ্ং জিা/গ্া িৈা ইতযানৈ গক্ষরে উদ্ভা্র জয গাি 16নি 
োুস্কা গৈযা র্। 

দ্রষ্ট্য: গকন্দ্রীয কা 21গ এনি ননৎ ানৎস নৈ্ নরর্ োা কর। 
Source: HT 
গ নৎ  অ্যারি্রা জানতংরঘ ্রচরয ন্নষ্ট োনর্ োুষ্কা গোরযরছ 
 

 
ং্ারৈ গক? 

● ইউাইরি  গ এৎাযরন্ট গিাগ্রা (UNEP) িকৃনত ুক্ষা এ্ং এ োুরুদ্ধার জয গর্র্া, 
 কুররন্ট এ্ং েসর জয গ নৎ  অ্যারি্রারক চযানম্পয অ্ৌ ৈয আেস াইৌিাই অ্যানচৎরন্ট অ্যাযা স 

িৈা কররছ। 
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গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● এই াইৌিাই অ্যানচৎরন্ট অ্যাযা সনি ন্ে োনর্ ম্প্রৈারয জয একনি ঐনতানক ্ছর গৈযা য। 2022 

ুইর র স্টকরার া্ োনর্র উো 1972 ার জানতংরঘ রে গেরক োঞ্চা ্ছ োূনতস রযরছ, া 
নছ োনর্ ংক্রান্ত িে আন্তজসানতক ৎাগুন রয একনি।  

● রেনি ন্েজুরড োনর্ ন্ত্রর্ায এ্ং ংস্থা গঠর উৎানত কররছ, োনর্রক নেনতৎার্ ক্ষা কা 
জয তু দ্নেক চুনি একনি গাস্ট শুরু কররছ এ্ং UNEP গঠর নৈরক োনচানত কররছ, া এই ্ছ তা 
50 ত ্ানসকী োা করছ। 

ইউাইরি  গ এৎাযরন্ট গিাগ্রা (UNEP) ম্পরকস তেয: 
● ৈ ৈপ্ত: াইরান্, গকনযা 
● গনঠত: 5 জু 1972 
● ন স্াী োনচাক: ইগা অ্যান্ডা 

Source: DTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
গুরুত্বোূর্স খ্: গুরুত্বোূর্স নৈগুরা 

 
 
22 এনি, আন্তজসানতক াৈা আেস গ  নৈ্ 
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ং্ারৈ গক? 
● িনত ্ছ 22 এনি আন্তজসানতক াৈা আেস গ  (আেস গ ) োা কা য। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● আন্তজসানতক াৈা আেস গ  2022-এ নে  "ইরৎস্ট ই আযা েযারি"। 
● জানতংরঘ াার্ োনৈ (UNGA) 2009 ার গৃীত একনি িস্তার্ াযর 22 এনিরক আন্তজসানতক াতৃৎূন 

নৈ্ নরর্ রাীত কর। 
● স্টকরার 1972 ার া্ োনর্র উো জানতংরঘ রেনি একনি ন্ে্যাোী রচততা ূচা এ্ং 

গই ারে 5 জু ন্ে োনর্ নৈ্ এ্ং জানতংরঘ োনর্ কসূনচ (UNEP) িনতষ্ঠারক নচনিত কররছ। 
Source: un.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


