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গুরুত্বূর্ণ খফয: বফশ্ব 

UNSC প্রথভফারযয ভর া 3-D বার্চ ণযার কূটনীব  ফযফায কযররা 

 

 

ককন খফরযয বযনারভ? 

 জাব ংরঘয বনযাত্তা বযলদ (UNSC) প্রথভফারযয ভর া বি-বড বার্চ ণযার কূটনীব  ফযফায করযরে। 

Key Points  

 UNSC-য দযযা করবিযায একবট বার্চ ণযার বপল্ড বির বগরযবেররন, বার্চ ণযার বযরযবরবট (VR) প্রমচবিয ভাধযরভ াবি 

প্রবিযায (peace process) কথা শুরনরেন, কদখরেন এফং ধাযর্া করযরেন। 

বডবজটার কূটনীব : 

 বডবজটার বডরলারভবরক বডবজরলারভব এফং ই-বডরলাভযাব নারভও অববব  কযা য।  

 এবট কূটননব ক উরেশ্ম অজণরনয জনয ন চ ন  থয কমাগারমাগ প্রমচবি এফং ইন্টাযরনরটয ফযফায বারফ ংজ্ঞাবয  কযা 

য। 

বার্চ ণযার বযরযবরবট  (VR): 

 VR একবট কৃবিভ ফা বভচরররটড অববজ্ঞ া, মা ফাস্তফ বফরশ্বয অনচরূ ফা মূ্পর্ণ ববন্ন র  ারয।  

 এবট ফাস্তফ জীফরনয বযবিব  ফা বযরফরয একবট কৃবিভ এফং কবম্পউটায-উত্ন্ন বভচররন ফা বর্ত্তবফরনাদন।  

 এবট াধাযর্  একবট কডরট, কমভন কপফচরকয অকচ রা প্রমচবি রয কদখর  য । 

UNSC (United Nations Security Council) ংিাি কফ বকেচ  থয: 

 গঠন: 24 অরটাফয 1945 

 দযদ: 15 বট কদ 
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 িাযী দয: 5  (র্ীন, ফ্রান্স, যাবযা, মচিযাজয এফং ভাবকণন মচিযাষ্ট্র) 

 অ-িাযী দয: বায   10 

ূি: Business Standard 

গুরুত্বূর্ণ খফয: বায  
অভয জওযান কজযাব  জা ীয মচদ্ধ সৃ্মব রৌরধয বখায ারথ একীবূ  র 
 

 
ককন খফরযয বযনারভ? 

 বদবিয ইবিযা কগরট অভয জওযান কজযাব য বখা বভর কগর জা ীয মচদ্ধ স্মাযরকয বর্যিন বখায ারথ।  
Key Points 
অভয জওযান কজযাব : 

 ইবিযা কগট কভরভাবযযারর অভয জওযান কজযাব য বখা, 1971 এফং অনযানয মচরদ্ধয ীদরদয প্রব  শ্রদ্ধা বনরফদন করযবের, 
 রফ কদরয জন্ম মাযা এই রফণাচ্চ আত্ম যাগ করযবেররন  ারদয কারযায নাভ কখারন কনই। 

 অনযবদরক, ইবিযা কগট কভরভাবযযারবট বিবট যকায 1914-1921 াররয ভরধয বিবট বায ীয কনাফাবনীয সনযরদয 
স্মযরর্ স বয করযবের।  

 1970-এয দরক াবকস্তারনয বফরুরদ্ধ বাযর য বফার বফজরযয রয কখারন অভয জওযান কজযাব  অিবচ ণি কযা 
রযবের, মার  ত্রু কদরয 93,000 সনয আত্মভণর্ করযবের। 

জা ীয মচদ্ধ সৃ্মব রৌধ: 
 জা ীয মচদ্ধ সৃ্মব রৌধ, মা নরযন্দ্র কভাদী যকায দ্বাযা ইবিযা কগট কভরলরে বনবভণ  রযবের এফং 2019 ারর উরদ্বাধন 

কযা রযবের,  ার  ভস্ত বায ীয প্রব যক্ষা কভণীরদয নাভ যরযরে মাযা 1947-48 াররয াবকস্তারনয ারথ মচদ্ধ কথরক 
শুরু করয র্ীনা সনযরদয ারথ গারওযান উ যকায ংঘলণ ক  বফববন্ন অববমারন প্রার্ াবযরযরেন।  

 ন্ত্রা-বফরযাধী অববমারন প্রার্ াযারনা কনারদয নাভও স্মাযরকয কদওযারর জচর়ে কদওযা রযরে। 
ূি: HT 
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চবাল র্ন্দ্র ফচ আদা প্রফন্ধন চযস্কায, 2022 
 

ককন খফরযয বযনারভ? 
• 2022 াররয জনয, (i) গুজযাট ইনবিবটউট অপ বডরজিায ভযারনজরভন্ট (প্রাব ষ্ঠাবনক বফবারগ) এফং (ii) অধযাক বফরনাদ 

ভণা (ফযবিগ  বফবারগ) দচরমণাগ ফযফিানায  ারদয র্ভকপ্রদ কারজয জনয চবাল র্ন্দ্র কফা আদা প্রফন্ধন চযষ্কারযয জনয 
বনফণাবর্  রযরেন। 

 
Key Points  

• প্রধানভন্ত্রী নরযন্দ্র কভাদী ক ৃণক 2019, 2020 এফং 2021 াররয চযষ্কাযপ্রাপ্তরদয এই চযষ্কারয বূবল  কযা রযরে। 
• 2012 ারর প্রব বষ্ঠ  গুজযাট ইনবিবটউট অপ বডরজিায ভযারনজরভন্ট (বজআইবডএভ) গুজযারটয দচরমণাগ আঙ্কা হ্রা 

(বডআযআয) কযায ক্ষভ া ফা়োরনায জনয কাজ কযরে।  
• অধযাক বফরনাদ ভণা, ইবিযান ইনবিবটউট অপ াফবরক অযাডবভবনরেরনয একজন ববনযয অধযাক এফং ববকভ 

কিট বডরজ িায ভযারনজরভন্ট অথবযবটয বাই-কর্যাযভযান, নযানার কন্টায অপ বডরজিায ভযারনজরভরন্টয প্রব ষ্ঠা া 
ককা-অবডণরনটয বেররন, মা এখন নযানার ইনবিবটউট অপ বডরজিায ভযারনজরভন্ট নারভ বযবর্ । দচরমণাগ আঙ্কা হ্রা 
(বডআযআয) কক জা ীয এরজিায াভরনয াবযর  বনরয আায জনয ব বন বনযরবারফ কাজ করযরেন। 

 
চবালর্ন্দ্র ফচ আদা প্রফন্ধন চযস্কায ম্পরকণ: 

• দচরমণাগ ফযফিানায কক্ষরি বাযর  ফযবি ও ংিায অভূরয অফদান এফং বনিঃস্বাথণ কফারক স্বীকৃব  ও ম্মান জানার , বায  

যকায চবাল র্ন্দ্র ফচ আদা প্রফন্ধন চযষ্কায নারভ বযবর্  একবট ফাবলণক চযষ্কায র্ারচ করযরে।  

• প্রব  ফেয 23 জানচযাবয কন াবজ চবালর্ন্দ্র ফচয জন্মজযিীর  এই চযস্কায কঘালর্া কযা য।  

• এই চযষ্কারয ককানও প্রব ষ্ঠারনয কক্ষরি নগদ 51 রক্ষ টাকা চযস্কায ও একবট ংাি এফং ককানও ফযবিয কক্ষরি 5 

রক্ষ টাকা এফং  একবট ংাি কদওযা য। 
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গুরুত্বূর্ণ খফয: অথণনীব  
2021 ারর বাযর  FDI কলা 26  াং করভরে: UNCTAD 
 

 
ককন খফরযয বযনারভ? 

 

• ইউনাইরটড কনন কনপারযন্স অন কিড অযাি কডরবরারভন্ট (UNCTAD)-এয ইনরবিরভন্ট কিি ভবনটয অনচমাযী, 
2021 ারর বাযর  প্র যক্ষ বফরদব বফবনরযাগ (FDI) কলা আরগয ফেরযয  চ রনায 26  াং করভরে। 

 
Key Points 
 

• 2021 ারর সফবশ্বক প্র যক্ষ বফরদব বফবনরযাগ (FDI) প্রফা একবট বিারী প্রব রক্ষ কদবখরযরে, মা 2020 ারর 929 
বফবরযন ডরায কথরক 77  াং কফর়ে আনচভাবনক 1.65 বিবরযন ডরারয দাাঁব়েরযরে। 

• উন্নযনীর কদগুবরর  বফবনরযাগপ্রফা চনরুদ্ধায উত্াফযঞ্জক,  রফ উত্াদনীর ক্ষভ ায জনয গুরুত্বূর্ণ বল্পগুবরর  
স্বরল্পান্ন  কদগুবরর  ন চ ন বফবনরযারগয িবফয া এফং বফদচ যত্, খাদয ফা স্বারিযয ভর া ভূর কটকই উন্নযন রক্ষযভািা (SDG) 
খা গুবর - উরদ্বরগয একবট প্রধান কাযর্। 

• উন্ন  অথণনীব গুবর এখন মণি ফরর্রয ফ়ে ফৃবদ্ধ করযরে, এপবডআই 2021 ারর আনচভাবনক 777 বফবরযন ডরারয 
কৌঁরেরে - মা 2020 াররয ফযব িভী বনম্ন স্তরযয ব নগুর্। 

• বাযর  FDI 2019 ারর 51 বফবরযন ভাবকণন ডরায কথরক 2020 ারর 27  াং কফর়ে 64 বফবরযন ভাবকণন ডরারয 
দাাঁব়েরযরে, মা  থয ও কমাগারমাগ প্রমচবি (আইববট) বরল্প অবধগ্ররর্য দ্বাযা ধাক্কা কখরযরে। 

ূি: ET 

গুরুত্বূর্ণ খফয: যাষ্ট্র 
জম্মচ ও কাশ্মীরয কদরয প্রথভ কজরা চান ূর্ক প্রকা কযররন স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী অবভ  া 
 
 

 
ককন খফরযয বযনারভ? 
 

• ককন্দ্রীয স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী এফং ভফায ভন্ত্রী অবভ  া জম্মচ ও কাশ্মীরয বাযর য প্রথভ "কজরা চান ূর্ক" প্রকা করযরেন। 
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Key Points 
• ূর্রকয আও ায ককন্দ্রীয  থা যাজয যকাযগুবরয নীব , প্রকল্প ও কভণূবর্য উয নজয যাখা রযরে কজরাস্তরয। 
• ূর্কবট কজরাগুবররক মণা ঙ্ক কযরফ এফং  ারদয  চ রনাভূরক বর্িও উিান কযরফ।  
• কজরা চান ূর্ক, মা জম্মচ ও কাশ্মীরযয  20বট কজরায জনয র্ারচ কযা রযরে, ককন্দ্রাব  অঞ্চররয প্রারনয ারথ 

অংীদাবযরত্ব প্রাবনক ংস্কায ও জনঅববরমাগ বফবাগ (DARPG) দ্বাযা প্রস্তু  কযা রযরে। 
Note:  

• এয আরগ, ককন্দ্র 2021 াররয 25 ক বডরিয জা ীয চান ূর্ক প্রকা করযবের মা ইবি  বদরযবের কম জম্মচ ও 
কাশ্মীয 2019 কথরক 2021 ার মণি চান ূর্রক 3.7% ফৃবদ্ধ করযরে। 

ূি: HT 

 

গুরুত্বূর্ণ খফয: প্রব যক্ষা 
AT4 ারাটণ অরেয জনয বায ীয র্চ বি ক  বূবল  Saab 
 

ককন খফরযয বযনারভ? 
• চইবড প্রব যক্ষা ংিা Saabকক বায ীয ে ফাবনীরক একক-ট অযাবন্ট-আভণায অে AT4 যফযা কযায জনয 

একবট র্চ বি কদওযা রযরে। 
Key Points 

• ককাম্পানীয একবট "প্রব রমাবগ াভূরক কপ্রাগ্রাভ" এয রয রাইটওরযট এফং মূ্পর্ণরূর বডরারজফর অে এয জনয র্চ বি 
প্রদান কযা রযরে। 

• AT4 ফযফায কযরফ বায ীয কনা ও বায ীয ফাযচরনা। 
• এই র্চ বিবট FFV অডণনযান্স AB দ্বাযা স্বাক্ষবয  রযরে, মা বাযর  Saab এয গ্রাউি কভফযাট অপারযয জনয দাযী।  
• একবট একক সবনক দ্বাযা বযর্াবর , এই একক ট বরিভ কাঠারভা, রযাবিং িযাপট, কবরকপ্টায, াাঁরজাযা মানফান 

এফং কভণীরদয বফরুরদ্ধ কামণকাবয া প্রভাবর্  রযরে।  
•  ায 84 বভবভ কযাবরফায ওযাযরড উন্ন  বি এফং কভণক্ষভ া উরব্ধ করযরে। 

ূি: ET 
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গুরুত্বূর্ণ খফয: চযস্কায ও ম্মাননা 
ফাফয আজভ 2021 াররয জনয আইববয ফলণরযা চরুল বট-কটারযবন্ট দররয অবধনাযক বনফণাবর্  রযরেন 

 

 
 

• 2021 াররয জনয আইবব-য ফলণরযা চরুল বট-কটারযবন্ট দররয অবধনাযক বররফ ভরনানী  ররন াবকস্তারনয 
অবধনাযক ফাফয আজভ। 

• আইবব য ফলণরযা দর চরুল বিরকরটয কযা 11 জন কখররাযা়েরক স্বীকৃব  বদরযরে, মাযা একবট কযাররিায ফেরয 
 ারদয াযপযভযান্স বদরয ফাইরক ভচগ্ধ করযরে, য ফযাট, ফর ফা  ারদয অর-যাউি াযপযভযান্স বদরয।  

• 11 জরনয দরর জাযগা ানবন ককানও বায ীয চরুল কখররাযা়ে। 
• মাইরাক, 2021 াররয জনয আইবব ভবরা বট20 ফেরযয কযা দরর, সৃ্মব  ভান্ধানা একভাি বায ীয ভবরা কখররাযা়ে 

বমবন 11 দরযয দরর ভরনানী  রযরেন।  
• ইংরযারিয নাট ববাযরক 2021 াররয জনয আইবব ভবরা বট-কটারযবন্ট দররয অবধনাযক কযা রযরে। 

ূি: India Today 
 

গুরুত্বূর্ণ খফয: গুরুত্বূর্ণ  বদফ 
জানচযাযী 23, যািভ বদফ 
 

 
ককন খফরযয বযনারভ? 

• 23 ক জানচযাযী বাযর  যািভ বদফ (াবক া বদফ) উদমাব  য।  
• 2022 াররয 23 জানচযাবয চবালর্ন্দ্র ফচয 125  ভ জন্মফাবলণকী। 
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Key Points 

• কন াবজ চবালর্ন্দ্র ফচয 125  ভ জন্মফাবলণকীরক াভরন কযরখ 2021 ারর বায  যকায এবট র্ারচ করযবের।  
• কন াবজ চবালর্ন্দ্র ফচয জন্মজযিী উররক্ষ এই বদনবট ারন কযা য। 
• ককন্দ্রীয যকায কফারয ফাবলণকী অিবচ ণি কযায জনয 23 ক জানচযাযী কথরক প্রজা ন্ত্র বদফ উদমান শুরু কযায বদ্ধাি 

বনরযরে।  
• কন াবজ চবালর্ন্দ্র ফচ 1897 াররয 23 জানচযাবয ওব়োয কটরক জন্মগ্রর্ করযন।  
• ব বন বাযর য স্বাধীন া আরদাররন গুরুত্বূর্ণ বূবভকা ারন করযবেররন।  
• ব বন জাান-ভবথণ  ইবিযান নযানার আবভণ (আজাদ বদ কপৌজ) এয প্রধান বেররন।  
• ব বন আজাদ বদ যকারযয প্রব ষ্ঠা া-প্রধান বেররন। 

উরিখয, এই উররক্ষ ইবিযা কগরট কন াবজ চবালর্ন্দ্র ফচয একবট কাররাগ্রাভ ভূব ণয আফযর্ উরন্মার্ন করযন প্রধানভন্ত্রী নরযন্দ্র 
কভাদী। 
ূি: HT 

 
জানচযাযী 24 - জা ীয বশু কনযা বদফ 

 

 
Why in News 

• বাযর  প্রব  ফেয 24 জানচযাবয জা ীয কনযা বশু বদফ ারন কযা য।  
• ংসৃ্কব  ভন্ত্রক 2022 াররয 24 ক জানচযাযী একবট যরিাবর বনভণার্ অনচষ্ঠান 'উভি যরিাবর উত্ফ' আরযাজন কযরে। 

Key Points 
• ইব া: 2008 ারর নাযী ও বশু উন্নযন ভন্ত্রর্ারয ক ৃণক জা ীয বশু কনযা বদফ প্রথভ শুরু য।  
• কব দয গারণ র্াইল্ড, র্াইল্ড কে কযবও এফং কভরযরদয জনয একবট চি ও বনযাদ বযরফ স বয কযা  

রর্ ন াভূরক প্রর্াযাববমান  ংগবঠ  কভণূবর্য ভাধযরভ বদফবট উদমান কযা য। 
 
দ্রষ্টফয: প্রব  ফেয, 11 ই অরটাফয আিজণাব ক কনযা বশু বদফ বারফ ারন কযা য। 
 
ূি: India Today 
 

 


