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গুরুত্বূর্ণ খফয: বফশ্ব 

বফশ্বশ্বয প্রথভ াআশ্বরাশ্বেন চাবরত উড়ন্ত ননৌকা 'দয নেট' চারু কযশ্বত মাশ্বে ডুফাআ 

 

 

নকন ংফাদ বশ্বযানাশ্বভ? 

বফশ্বশ্বয প্রথভ বিন-এনাবেণ, াআশ্বরাশ্বেন চাবরত উড়ন্ত ননৌকা নেট, ডুফাআশ্বত চারু শ্বত চশ্বরশ্বে। 

ভূর শ্ব়েন্টভূ 

ুআ স্টাটণঅ নেট বেশ্বযাআবভন ংমুক্ত অযফ অবভযাত-বববিক নেবনথ নভবযন াববণশ্ব এফং ভাবকণন মুক্তযাষ্ট্র-বববিক DWYN -

এয াশ্বথ 'দয নেট' উত্াদন এফং বযচারনা কযায েনয একবট চুবক্ত স্বাক্ষয কশ্বযশ্বে। 

• 'দয নেট'-এ কাবটং-এে বফবষ্ট্য এফং প্রমুবক্ত যশ্ব়েশ্বে, মা এবট 40 নশ্বটয কু্রআবেং গবতশ্বত েশ্বরয উয নীযশ্বফ উড়শ্বত 

াশ্বয। 

• ননৌকাবট দুবট জ্বারানী নকাল এফং একবট এ়োয কবিনাশ্বযয াাাব নযানয বযষ্কায-প্রমুবক্ত, বযশ্বফফান্ধফ প্রমুবক্ত বদশ্ব়ে 

বিত মা কাফণন বনগণভন কভাশ্বত া়েতা কশ্বয। 

• ননৌকায প্রমুবক্তবট একবট উশ্ববাধনী ফ্লাআশ্বটয েনয দুফাআশ্বত বফতযর্ কযা শ্বফ, যফতণী COP28 ংমুক্ত অযফ অবভযাশ্বতয 

প্রস্তুবতভূরক বায ভ়ে, মা নশ্ববম্বয 2023 এ নুবিত শ্বফ। 

 •ডুফাআ ডুফাআ বিন এনাবেণ স্ট্র্যাশ্বটবে 2050 চারু কশ্বযশ্বে মায পনর এবট 2050 াশ্বরয ভশ্বধয বযষ্কায উত্ নথশ্বক তায 

বক্তয প্রশ্ব়োেনী়েতায 75 তাং উত্াদন কযায রক্ষয নযশ্বখশ্বে। 

ূত্র: TOI 
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গুরুত্বূর্ণ খফয: বাযত 

না়োরা ভবিয আউশ্বনশ্বকা ়োর্ল্ণ নবযশ্বটে াআশ্বটয ধীশ্বন তাবরকাবুক্ত কযায প্রস্তাফ কযা শ্ব়েশ্বে 

 

নকন ংফাদ বশ্বযানাশ্বভ? 

• নকন্দ্রী়ে ংকৃবত ভন্ত্রক নঘালর্া কশ্বযশ্বে নম কর্ণাটশ্বকয নফরুড়, াশ্বরবফদ এফং নাভনাথুযায না়োরা ভবিযশ্বক 2022-

2023 াশ্বরয েনয আউশ্বনশ্বকা ়োর্ল্ণ নবযশ্বটে াআট বাশ্বফ বফশ্বফচনায েনয বাযশ্বতয ভশ্বনান়েন বাশ্বফ চূড়ান্ত কযা 

শ্ব়েশ্বে। 

ভূর শ্ব়েন্টভূ 

15 আ এবপ্রর, 2014 ার নথশ্বক 'নশ্বক্রড এনশ্বম্বর প দয না়োরা' আউশ্বনশ্বকায স্থা়েী তাবরকা়ে যশ্ব়েশ্বে এফং ভানফ 

ৃেনীর প্রবতবায শ্বফণাচ্চ শ্ব়েন্টগুবরয ভশ্বধয একবটয প্রবতবনবধত্ব কশ্বয এফং অভাশ্বদয নদশ্বয ভৃদ্ধ ঐবতাবক  াংকৃবতক 

ঐবতশ্বযয াক্ষয নদ়ে। 

 এআ বতনবট না়োরা ভবিযআ অবকণরবেকযার াশ্ববণ প আবি়োয (ASI) ুযবক্ষত সৃ্মবতশ্বৌধ এফং তাআ ASI বাযা 

ংযক্ষর্  যক্ষর্াশ্বফক্ষর্ কযা শ্বফ।  

 নাশ্ব়োরাশ্বদয বফত্র নাাকগুবর, 12 তভ-13 তভ তাব্দীশ্বত বনবভণত শ্ব়েবের এফং নফরুড়, াশ্বরবফদ এফং নাভনাথুযায 

বতনবট উাদান বাযা এখাশ্বন উস্থান কযা শ্ব়েবের, নাশ্ব়োরা বল্পী এফং স্থবতশ্বদয ৃেনীরতা এফং দক্ষতায প্রভার্ 

নদ়ে মাযা এআ ভাস্টাযবগুবর অশ্বগ ফা শ্বয কখন নদখা মা়েবন।  

 না়োরা ভবিযগুবরয একবট নভৌবরক দ্রাবফবদ়োন ভশ্বপণারবে যশ্ব়েশ্বে তশ্বফ ভধয বাযশ্বত ফযাকবাশ্বফ ফযফহৃত বূবভো নভাড, 

উিয  বিভ বাযশ্বতয নাগযা ঐবতয এফং করযার্ী চারুকযশ্বদয বাযা ভবথণত কান্তণতা দ্রাবফড় নভাশ্বডয বক্তারী প্রবাফ 

নদখা়ে। 

বাযশ্বতয আউশ্বনশ্বকা ়োর্ল্ণ নবযশ্বটে াআট: 

 প্রথভ নম স্থানগুবর বরবফদ্ধ কযা শ্ব়েবের নগুবর র েন্তা গুা, আশ্বরাযা গুা, অগ্রা নপাটণ এফং তােভর, মায ভশ্বধয 

ভস্তআ ়োর্ল্ণ নবযশ্বটে কবভবটয 1983 াশ্বরয বধশ্বফশ্বন শ্ব়েবের।  

 ফণশ্বল নম াআটবট কযা শ্ব়েশ্বে তা র 2021 াশ্বর গুেযাশ্বটয নধারাববযা।  
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 2021 াশ্বরয েুরাআ মণন্ত, বাযশ্বতয 36 বট যােয  নকন্দ্রাবত ঞ্চরগুবরয ভশ্বধয 36 বট বফশ্ব ঐবতযফাী স্থানগুবরয 

অফাস্থর, ভাযাশ্বষ্ট্র ফণাবধক ংখযক াআট যশ্ব়েশ্বে (5)। 

 ফতণভাশ্বন বাযশ্বত 40 বট ়োর্ল্ণ নবযশ্বটে াআট যশ্ব়েশ্বে। এয ভশ্বধয, 32 বট াংকৃবতক, 7 বট প্রাকৃবতক, এফং 1 বট বভশ্র 

(াংকৃবতক  প্রাকৃবতক উব়ে ভানদণ্ড ূযর্ কশ্বয), মা ংস্থায বনফণাচশ্বনয ভানদণ্ড বাযা বনধণাবযত ়ে।  

 বাযশ্বত বফশ্বশ্বয লি ফৃিভ ংখযক াআট যশ্ব়েশ্বে। 

বফশ্বশ্বয আউশ্বনশ্বকা বফশ্ব ঐবতযফাী স্থানভূ: 

 2021াশ্বরয েুরাআ মণন্ত, 167 বট নদশ্ব নভাট 1,154 বট বফশ্ব ঐবতযফাী স্থান (897 বট াংকৃবতক, 218 বট প্রাকৃবতক 

এফং 39 বট বভশ্র ম্পবি) বফদযভান।  

 58 বট বনফণাবচত এরাকায াশ্বথ, আতাবর তাবরকায ফশ্বচশ্ব়ে নফব াআট নদ। 

উশ্বেখয, এয অশ্বগ, আউশ্বনশ্বকায ়োর্ল্ণ নবযশ্বটে নন্টায (WHC) শ্ব়েফাআশ্বট বাযশ্বতয আউশ্বনশ্বকা ়োর্ল্ণ নবযশ্বটে াআটগুবরয 

ববি বফফযর্ প্রকা কযশ্বত ম্মত শ্ব়েবের। 

ূত্র: Indian Express 

গুরুত্বূর্ণ খফয: যাষ্ট্র 

েবিগড় এক নদ এক নযন কাডণ বযকল্পনা ফাস্তফা়েশ্বনয েনয 35 তভ যােয / নকন্দ্রাবত ঞ্চর শ্ব়ে 

উশ্বেশ্বে 

 

নকন ংফাদ বশ্বযানাশ্বভ? 

• "এক নদ এক নযন কাডণ" (ONORC) বযকল্পনা ফাস্তফা়েশ্বনয েনয েবিগড় 35 তভ যােয / নকন্দ্রাবত ঞ্চর শ্ব়ে 

উশ্বেশ্বে। 

ভূর শ্ব়েন্টভূ 

• ম্প্রবত খাদয  গর্ফন্টন বফবাগ "এক নদ এক নযন কাডণ" (ONORC) বযকল্পনা ফাস্তফা়েশ্বনয েনয যােয / 

নকন্দ্রাবত ঞ্চরগুবরয গ্রগবত মণাশ্বরাচনা কশ্বযশ্বে এফং নাশ্বটণবফবরবট নরনশ্বদশ্বনয পর যীক্ষায শ্বয, বফবাগবট 
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ONORC-য ধীশ্বন নাশ্বটণবফবরবট যােয / নকন্দ্রাবত ঞ্চরগুবরয বফদযভান িুস্টাশ্বযয াশ্বথ েবিগড় ংতকযশ্বর্য 

নুশ্বভাদন বদশ্ব়েশ্বে। 

• তদনুাশ্বয, োতী়ে খাদয ুযক্ষা অআন (NFSA) নযন কাশ্বডণয নদফযাী নাশ্বটণবফবরবটয েনয ONORC বযকল্পনাবট 2022 

াশ্বরয 2যা নপব্রু়োবয নথশ্বক েবিগড় যাশ্বেয ক্ষভ শ্ব়েশ্বে। 

• েবিগশ্বড়য একত্রীকযশ্বর্য াশ্বথ াশ্বথ, ONORC বযকল্পনাবট এখন নদশ্বয প্রা়ে 96.8% NFSA এ েনংখযায (প্রা়ে 77 

নকাবট NFSAএ ুবফধাশ্ববাগী) ন্তবুণক্ত 35 বট যােয / নকন্দ্রাবত ঞ্চশ্বর চারু যশ্ব়েশ্বে।  

• 2019 াশ্বরয অগশ্বস্ট ONORC বযকল্পনা শুরু ়োয য নথশ্বক, এখন মণন্ত ONORC -য ধীশ্বন যােয / 

নকন্দ্রাবত ঞ্চরগুবরশ্বত 56 নকাবটয নফব নাশ্বটণবফবরবট নরনশ্বদন নযকডণ কযা শ্ব়েশ্বে, মা খাদয বতুণবকশ্বত প্রা়ে 31,000  

নকাবট টাকায ভতুরয অন্তঃযােয এফং অন্তঃযােয নাশ্বটণবফবরবট নরনশ্বদশ্বনয ভাধযশ্বভ প্রা়ে 100 বট LMT খাদযয যফযা 

কশ্বযশ্বে।  

ূত্র: PIB 

গুরুত্বূর্ণ খফয: প্রবতযক্ষা 

ঞ্চভ কযবন াফশ্বভবযন '়োবগয' এয প্রথভ াভুবদ্রক বটণ 

 

নকন ংফাদ বশ্বযানাশ্বভ? 

• নপ্রাশ্বেক্ট 75, আ়োডণ 11879-এয ঞ্চভ াফশ্বভবযন, বাযতী়ে ননৌফাবনীয কারবাবয িা 01  নপব্রু়োবয 22 তাবযশ্বখ তায 

াভুবদ্রক যীক্ষা শুরু কশ্বয।  

• াফশ্বভবযনবট 2020 াশ্বরয নশ্ববম্বশ্বয ভাোগাাঁ ডক ববফর্ল্াণ বরবভশ্বটশ্বডয (MDL) কানশ্বাবে অংশ্বয বক্ত নফবন নথশ্বক 

উত্শ্বক্ষর্ কযা শ্ব়েবের।  

• াফশ্বভবযনবট চারু ়োয শ্বয, ়োবগয নাভকযর্ কযা শ্বফ। 

ভূর শ্ব়েন্টভূ 

• াফশ্বভবযনবট ভুশ্বদ্র তায ভস্ত বশ্বস্টশ্বভয তীব্র যীক্ষায ভধয বদশ্ব়ে মাশ্বফ, মায ভশ্বধয নপ্রাারন বশ্বস্টভ, স্ত্র এফং নন্সয 

যশ্ব়েশ্বে।  

• াফশ্বভবযনবট এআ ট্রা়োরগুবর নল ়োয শ্বয  2022 াশ্বর বাযতী়ে ননৌফাবনীশ্বত যফযাশ্বয েনয বনধণাবযত শ্ব়েশ্বে। 
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ননাট:  

• পযাব ংস্থা DCNS-এয বডোআন কযা ে়েবট কারবাবয-নশ্রর্ীয াফশ্বভবযন বাযতী়ে ননৌফাবনীয প্রশ্বেক্ট-75-এয ং 

বাশ্বফ বাযশ্বত বনবভণত শ্বে।  

• MDL -এ চরভান প্রশ্বেক্ট-75 কযবন নপ্রাগ্রাশ্বভয দুবট াফশ্বভবযন - কারবাবয এফং খাশ্বিবয - বাযতী়ে ননৌফাবনীশ্বত কবভন 

কযা শ্ব়েশ্বে।  

• তৃতী়ে াফশ্বভবযন, কাযঞ্জ, ভুশ্বদ্রয ট্রা়োশ্বরয নল মণাশ্ব়ে যশ্ব়েশ্বে।  

• চতুথণ কযবন, নবরা, ভুশ্বদ্রয ট্রা়োর শুরু কশ্বযশ্বে, এফং লি এফং নল াফশ্বভবযন, বাগবয, প্রস্তুত কযা শ্বে। 

ূত্র: India Today 

গুরুত্বূর্ণ খফয: যাশ্ব়েন্টশ্বভন্ট 

নরপশ্বটনযান্ট নেনাশ্বযর ভশ্বনাে াশ্বি বাআ বচপ প দয অবভণ স্টাপ বাশ্বফ দাব়েত্ব গ্রর্ কশ্বযশ্বেন 

 

নকন ংফাদ বশ্বযানাশ্বভ? 

• নরপশ্বটনযান্ট নেনাশ্বযর ভশ্বনাে াশ্বি নরপশ্বটনযান্ট নেনাশ্বযর বব নভাাবন্তয কাে নথশ্বক বাআ বচপ প দয অবভণ স্টাপ 

বাশ্বফ দাব়েত্ব গ্রর্ কশ্বযবেশ্বরন, বমবন 31 োনু়োবয 2022 াশ্বর ফয গ্রর্ কশ্বযবেশ্বরন। 

ভূর শ্ব়েন্টভূ 

• নযানার বডশ্বপন্স একাশ্বডবভয প্রাক্তন োত্র, নরপশ্বটনযান্ট নেনাশ্বযর ভশ্বনাে াশ্বি 1982 াশ্বরয বডশ্বম্বয ভাশ্ব কণ প 

আবঞ্জবন়োণ (নফাশ্বম্ব যাায) এ কবভন রাব কশ্বযশ্বেন।  

• েমু্ম  কাশ্মীশ্বযয বন়েন্ত্রর্ নযখা ফযাফয ংশ্বফদনীর োন়োরা নক্টশ্বয াশ্বযন যাক্রনভয ভ়ে নেনাশ্বযর বপায 

একবট আবঞ্জবন়োয নযবেশ্বভশ্বন্টয ননতৃত্ব বদশ্ব়েবেশ্বরন।  

• তাাঁয প্রবদ্ধ নফায েনয তাাঁশ্বক যভ বফবষ্ট্ নফা নভশ্বডর, অবত বফশ্বল নফা নভশ্বডর, বফশ্বল নফা নভশ্বডর, বচপ প 

অবভণ স্টাপ প্রংা এফং GOC-in-C প্রংাশ্বত্র দুআফায বূবলত কযা শ্ব়েশ্বে। 

ূত্র: HT 
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গুরুত্বূর্ণ খফয: নখরাধুরা 

উন্নবত হুডা, বকযর্ েেণ বডা শ্বন 2022 নখতাফ বেশ্বতশ্বেন 

 

• বাযতী়ে বকশ্বাযী উন্নবত হুডা স্বশ্বদী বস্মত নতাবন়োরশ্বক াবযশ্ব়ে বডা শ্বন 2022 ফযাডবভন্টন টুনণাশ্বভশ্বন্ট ভবরাশ্বদয 

বঙ্গর নখতাফ বেশ্বতশ্বেন।  

• 14 ফেয ফ়েী উন্নাবত ফণকবনি বাযতী়ে বমবন এআ টুনণাশ্বভন্ট বেশ্বতশ্বেন। 

• ুরুলশ্বদয বঙ্গরশ্ব বাযশ্বতয 21 ফেয ফ়েী বকযর্ েেণ বপ্র়োংশু যাো়োতশ্বক যাবেত কশ্বয বফে়েী বশ্বশ্বফ অবফবূণত 

ন।  

• 2022 াশ্বরয বডা শ্বন একবট BWF ুায 100 টুনণাশ্বভন্ট মা েযরার ননশ্বরু আশ্বিায নস্টবড়োভ, কটক, বড়া, 

বাযশ্বত নুবিত শ্ব়েবের। 

ূত্র: The Hindu 

নচন্নাআ ুায বকং বাযশ্বতয প্রথভ নপাটণ আউবনকনণ এন্টাযপ্রাআে শ্ব়ে উের 

 

নকন ংফাদ বশ্বযানাশ্বভ? 

• আবি়োন বপ্রবভ়োয বরশ্বগয (IPL) 15 তভ ংকযশ্বর্য অশ্বগ, নচন্নাআ ুায বকং (CSK) নদশ্বয প্রথভ ক্রীড়া আউবনকনণ 

এন্টাযপ্রাআে শ্ব়ে উশ্বেশ্বে। 

ভূর শ্ব়েন্টভূ 

• নচন্নাআ ুায বকং নদশ্বয প্রথভ নপাটণ আউবনকনণ শ্ব়ে উশ্বেশ্বে মায ফাোয ন়োয 7,600 নকাবট টাকা। ধূয ফাোশ্বয 

এয ন়োয 210-225 টাকায প্রাআ ফযাশ্বি নরনশ্বদন শ্বে। 
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• ভশ্বন্দ্র বং নধাবনয ননতৃত্বাধীন CSK, মা গত ফেয ডুফাআশ্বত তায চতুথণ IPL বশ্বযাা বেশ্বতবের, এখন তায ভূর িা, 

আবি়ো বশ্বভন্টশ্বয নচশ্ব়ে নফব ফাোয ভূরধন যশ্ব়েশ্বে।  

• দ্রষ্ট্ফয: ঞ্জীফ নগাশ্ব়েঙ্কায ননতৃত্বাধীন RPSG গ্রু 7,090 নকাবট টাকা়ে রখশ্বনৌ ফ্র্যাঞ্চাআবে (রখনউ ুায ো়োন্ট) বকশ্বনশ্বে, 

অয CVC কযাবটার 5,625 নকাবট টাকা়ে অশ্বভদাফাদ ফ্র্যাঞ্চাআবেয স্বত্ব বকশ্বন বনশ্ব়েশ্বে। 

ূত্র: News18 

2022 এব়োন নগভ 

 

নকন ংফাদ বশ্বযানাশ্বভ? 

• 2022 াশ্বরয এব়োন নগভ (19 তভ ংকযর্) 10 নশ্বেম্বয নথশ্বক 25 নশ্বেম্বয, 2022 মণন্ত চীশ্বনয নেবে়োংশ্ব়েয 

াংশ্বেৌশ্বত নুবিত শ্বফ এফং াাঁচবট -অশ্ব়োেক য থাকশ্বফ। 

ভূর শ্ব়েন্টভূ 

• এআ ভাবি-নপাবটণং আশ্ববশ্বন্ট াাঁতায, তীযিাবে, যাথশ্বরবটক্স, ফযাডবভন্টন, শ্বাশ্বযাী, নপবন্সং, পুটফর, বক, েুশ্বডা, কাফাবড 

এফং অয শ্বনক বকেুয ভশ্বতা বরবম্পক ক্রীড়া  নভাট 61 বট বডববিশ্বন 40 বট নখরা নুবিত শ্বফ। 

• আ-নপাটণ এফং নব্রকডাবন্সং এআ ফেয বরবম্পক কাউবন্সর প এব়ো (OCA) কতৃণক নুশ্বভাবদত ়োয শ্বয 2022 

এব়োন নগভশ্ব ূর্ণ দক ক্রীড়া বাশ্বফ অত্মপ্রকা কযশ্বফ, মখন বক্রশ্বকট 11 ফেয য বট-নটাশ্ব়েবন্ট পযভযাশ্বট এব়োন 

নগভশ্ব বপশ্বয অশ্বফ। 
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• বাযত এব়োয বরবম্পক কাউবন্সশ্বরয দবক্ষর্ এী়ে ঞ্চশ্বরয দয এফং এব়োন নগভশ্বয ভস্ত ংকযশ্বর্ ং নন়ো 

একভাত্র াতবট নদশ্বয ভশ্বধয একবট। 

ূত্র: TOI 

গুরুত্বূর্ণ খফয: ফযবক্তত্ব 

যাবডনার বরবটয নেনাশ্বযর রুবিয বং ুবয ভাযা নগশ্বরন 

 

• প্রফীর্ অআনেীফী  বতবযক্ত বরবটয নেনাশ্বযর (ASG) রুবিয বং ুবয ভাযা নগশ্বরন। 

• ুবয 2020 াশ্বরয েুন ভাশ্ব ASG বনমুক্ত শ্ব়েবেশ্বরন। 

• বতবন 2009 াশ্বর ববন়েয যাডশ্ববাশ্বকট বাশ্বফ ভশ্বনানীত ন এফং ুবপ্রভ নকাটণ ফায যাশ্বাবশ্ব়েন এফং ুবপ্রভ নকাটণ 

যাডশ্ববাশ্বকট ন নযকডণ যাশ্বাবশ্ব়েশ্বনয বাবত বাশ্বফ দাব়েত্ব ারন কশ্বযন। 

• বতবন প্রা়ে 15 ফেয ধশ্বয াঞ্জাশ্বফয েনয ুবপ্রভ নকাশ্বটণ স্থা়েী যাভণদাতা বাশ্বফ দাব়েত্ব ারন কশ্বযবেশ্বরন। 

ূত্র: ET 


