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গুরুত্বূর্ণ খফয: বফশ্ব 

বাযত-ংমুক্ত আযফ আবভযাত বারু্ণযার াবভট 

 

কেন খফরয 

• প্রধানভন্ত্রী নরযন্দ্র কভাবি এফং আফুধাবফয ক্রাউন বপ্রন্স এফং UAE (ংমুক্ত আযফ আবভযাত) স্ত্র ফাবনীয 
কডুবট ুবপ্রভ েভান্ডায, এইর্.এইর্. কখ কভাাম্মি বফন জারযি আর নাবযান18কপব্রুযাবয, 2022-এ 
এেবট বারু্ণযার ীলণ রম্মরন েযরফন৷ 

গুরুত্বূর্ণ বিে 

• উবয কনতাই িুই কিরয ভরধে ঐবতাবে এফং ফনু্ধত্বূর্ণ ম্পরেণয বফলরয তারিয িৃবিববি প্রো 
েযরফন ফরর আা েযা রে, এভন ভরয মখন বাযত তায স্বাধীনতায 75 ফছয উিমান েযরছ 
আজাবিো অভৃত ভরাৎফ এফং UAE তায প্রবতষ্ঠায 50 তভ ফাবলণেী উিমান েযরছ। 

• প্রধানভন্ত্রী 2015, 2018 এফং 2019 ারর UAE পয েরযবছররন মখন আফুধাবফয ক্রাউন বপ্রন্স 2016 
এফং 2017 ারর বাযত পয েরযবছররন। 

• বিাবিে ম্পরেণয কিরে এেবট প্রধান উরিোগ র ফোে অর্ণননবতে অংীিাবযত্ব রু্বক্ত (CEPA)৷ 
• CEPA-এয জনে আররার্না 2021 াররয করেম্বরয শুরু রযবছর এফং ম্পন্ন রযরছ৷ 

বফিঃদ্রিঃ: 

• UAE বাযরতয তৃতীযফৃত্তভ ফাবর্জে অংীিায। 
• UAE এেবট ফৃৎ বাযতীয ম্প্রিারযয কাস্ট েরয মায ংখো 3.5 বভবরযরনয োছাোবছ। 

ূে: বআইবফ 
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WHO ‘Quit Tobacco’অো র্ারু েরযরছ 

 

কেন খফরয 

• বফশ্ব স্বাস্থ্ে ংস্থ্া (WHO) ভানুলরে বগারযরটয ফেফায ফন্ধ েযরত এফং কধাোঁযাবফীন এফং অনোনে নতুন 
র্ে  ফ ধযরনয তাভাে ফেফায তোগ েযরত াামে েযায জনে ‘েুেইট কটাফোরো অো’ র্ারু 
েরযরছ। 

• 'WHO Quit Tobacco App', WHO এয ফছযফোী 'েবভট টু েুেইট' প্রর্াযাববমারনয ভয র্ারু েযা 
রযরছ, এবট WHO িবির্-ূফণ এবযা অঞ্চররয ফণরল তাভাে বনযন্ত্রর্ উরিোগ। 

গুরুত্বূর্ণ বিে 

• তাভাে বফরশ্বয প্রবতরযাধরমাগে ভৃতুেয প্রধান োযর্, এফং প্রবত ফছয প্রায 8বভবরযন ভানুলরে তো েরয। 
এবট ডাবু্লএইর্ িবির্-ূফণ এবযা অঞ্চরর 1.6 বভবরযন জীফন িাবফ েরয মা তাভােজাত দ্ররফেয ফৃত্তভ 
উৎািে এফং গ্রােরিয ভরধে যরযরছ। 

• তাভাে ফেফায েোন্সায, োবডণবােুরায কযাগ, িীঘণস্থ্াযী পুপুরয কযাগ এফং ডাযারফবট  
অংক্রাভে কযারগয (এনববড) জনে এেবট প্রধান ঝুোঁবেয োযর্। 

বফিঃদ্রিঃ: 

• াযা বফরশ্ব বফশ্ব তাভােভুক্ত বিফ (WNTD) প্রবত ফছয 31 কভ াবরত য। 
• বাযত যোয 11 তভ ঞ্চফাবলণেী বযেল্পনায ভয 2007-08 ারর জাতীয তাভাে বনযন্ত্রর্ েভণূবর্ 

(NTCP) র্ারু েরযবছর। 
• বাযত তাভােজাত দ্ররফেয বিতীয ফৃত্তভ উৎািে এফং কবাক্তা। 

ূে: ইবন্ডযান এক্সরপ্র 
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গুরুত্বূর্ণ খফয: বাযত 

কেন্দ্রীয ভবন্ত্রবা বাযরতয যাষ্ট্রবতয জনে G20 বর্ফারয স্থ্ারনয অনুরভািন বিরযরছ 

 

কেন খফরয 

• প্রধানভন্ত্রী নরযন্দ্র কভািীয কনতৃরত্ব কেন্দ্রীয ভবন্ত্রবা এেবট G20 বর্ফারয এফং এয বযরাবটণং োঠারভা 
স্থ্ারনয অনুরভািন বিরযরছ৷ 

• বাযরতয আন্ন G20 কপ্রবরডবন্স বযর্ারনায জনে প্ররযাজনীয াভবগ্রে নীবতগত বদ্ধান্ত এফং ফেফস্থ্া 
ফাস্তফাযরনয জনে এবট িাযী র্ােরফ৷ 

গুরুত্বূর্ণ বিে 

• বাযত 1 বডরম্বয 2022 কর্রে 30 নরবম্বয 2023 মণন্ত G20-এয বাবতরত্ব র্ােরফ, মা 2023 ারর 
বাযরত G20 ীলণ রম্মররনয ভাধেরভ কল রফ৷ 

G20 ম্পরেণ: 

• G20 র এেবট আন্তজণাবতে কপাযাভ মা বফরশ্বয প্রধান অর্ণনীবতগুবররে এেবেত েরয৷ 
• এয িেযা বফরশ্বয বজবডবয 80%, বফশ্ব ফাবর্রজেয 75% এফং গ্ররয জনংখোয 60% এয কফব। 
• G20 19বট কি এফং ইউরযাীযইউবনযনবনরয গবঠত। 
• 19 বট কি র আরজণবিনা, অরেবরযা, ব্রাবজর, োনাডা, র্ীন, জাভণাবন, ফ্রান্স, বাযত, ইরদারনবযা, 

ইতাবর, জাান, কভবক্সরো, যাবযান কপডারযন, কৌবি আযফ, িবির্ আবফ্রো, িবির্ কোবযযা, তুযস্ক, 
মুক্তযাজে এফং ভাবেণন মুক্তযাষ্ট্র। 

ূে: TOI 
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বাযত এফং ইরাবভে রমাবগতা ংস্থ্া (OIC) 

 

কেন খফরয 

• ম্প্রবত, বাযত "াম্প্রিাবযে ভানবেতা" এফং "বনবত স্বার্ণ িাযা াইজোেড" যায জনে 
অগণানাইরজন অপ ইরাবভে কো-অারযন (আইব) এয বফরুরদ্ধ ভাররার্না েরযরছ মখন এই 
গ্রুবট জাবতংরঘয ভানফাবধোয োউবন্সররে ভুবরভ ইুেরত "প্ররযাজনীয ফেফস্থ্া" কনযায আহ্বান 
জাবনরযরছ। ের্ণাটরেয সু্করর ছােীরিয বজাফ না যরত ফরা রে। 

গুরুত্বূর্ণ বিে 

• আইব বাযতরে "তারিয জীফনমাোরে যিা েযায ভয ভুবরভ ম্প্রিারযয বনযাত্তা, বনযাত্তা এফং 
ভির বনবিত েযায জনে" আহ্বান জাবনরযরছ৷ 

• আইব বফফৃবতরত বাযরতয প্রবতবক্রযা বছর কম বাযত এেবট গর্তন্ত্র, এফং কিরয ভরধে ভোগুবর 
ভাধান েযা য "আভারিয াংবফধাবনে োঠারভা এফং প্রবক্রযা, কইারর্ গর্তাবন্ত্রে নীবত  যাজনীবত 
অনুারয৷” 

অগণানাইরজন অফ ইরাবভে কো-অারযন (আইব) ম্পরেণ: 

• এবট জাবতংরঘয রয বফরশ্বয বিতীযফৃত্তভফহুাবিে ংস্থ্া। 
• এবট 57 িে গর্না েরয, মায েররই ইরাবভে কি ফা ভুবরভ ংখোগবযষ্ঠ িে। 
• িয িপ্তয: কজদ্দা, কৌবি আযফ 

বাযত  আইব: 

• বফরশ্বয বিতীযফৃত্তভ ভুবরভ ম্প্রিারযয কি বারফ, বাযতরে 1969 াররযাফারতপ্রবতষ্ঠাোরীন 
রম্মররন আভন্ত্রর্ জানারনা রযবছর, বেন্তু াবেস্তারনয বনরিণর অভানজনেবারফ ফবষৃ্কত রযবছর। 
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• বেন্তু বাযত ফহুবফধ োযরর্য োযরর্ িূরয কর্রেরছ, মায ভরধে অন্তত এেবট ধভণবনযরি কি বারফ 
এবট ধরভণয উয প্রবতবষ্ঠত এেবট ংগঠরন কমাগ বিরত র্াযবন। 

• 2019 ারর, বাযত প্রর্ভফারযযভরতাOIC যযাষ্ট্রভন্ত্রীরিয বফঠরে "ম্মাবনত অবতবর্" বারফ উবস্থ্ত 
রযবছর৷ 

ূে: ইবন্ডযান এক্সরপ্র 

িভতা উন্নযন প্রেল্প 

 

কেন খফরয 

• ভবন্ত্রবা 31.03.2026 মণন্ত ফা যফতণী মণাররার্না মণন্ত, কমবট আরগ য, ফেরযয অর্ণ েবভবট (ইএপব) 
ুাবয এফং আবর্ণে ববরং ইতোবি কভরন র্রায াররিিভতাউন্নযন (ববড) প্রেল্পবট অফোত যাখায 
অনুরভািন বিরযরছ৷ 

• 15 তভ বপনান্স েবভন র্রক্রয ভযবস্কভবট র্াবররয মাযায জনে অনুরভাবিত বযফেয র ₹3179 কোবট৷ 

গুরুত্বূর্ণ বিে 

• ববড বস্কভ র বযংখোন  েভণূর্ী ফাস্তফাযন ভন্ত্ররেয এেবট র্রভান কেন্দ্রীয কক্টয বস্কভ (MOSPI) 
মায এেবট াভবগ্রে উরদ্দে বযোঠারভাগত, প্রমুবক্তগত এফং কইারর্জনবক্ত ম্পি ফৃবদ্ধয জনে 
বফশ্বারমাগে এফং ভরযারমাগী অবপবযার বযংখোরনয প্রােতা িভ েযায জনে। 

• বস্কভবটয ভরধে যরযরছ েোাববট কডরবররভি (প্রধান) বস্কভ এফং িুবট উ-বস্কভ কমভন। বযংখোনগত 
বক্তারী েযর্ (এএএ) এফং অর্ণননবতে আিভশুভাবযয (ইব) জনে ভর্ণন। 

• ভন্ত্রর্াররযয বেছু প্রধান বযংখোনগত র্ে কমভন গ্র বোরু অোরডড (বজববএ), গ্র কডারভবস্টে কপ্রাডাক্ট 
(বজবডব), কফযোযী রূ্ডান্ত খযর্ খযর্ (বএপবই), যোবয রূ্ডান্ত খযর্ খযর্ (বজএপবই), গ্র বপক্সড 
েোবটার পরভণন, স্টরেয বযফতণন (বআইএ), বল্প উৎািরনয ূর্ে (আইআইব), কবাক্তা ভূরে 
ূর্ে (ববআই), শ্রভবক্ত অংগ্ররর্য ায (এরএপবআয), শ্রবভে জনংখো অনুাত (ডবব্লউবআয), 
কফোযরত্বয ায (ইউআয), আনুষ্ঠাবনে খারতয েভণংস্থ্ান বযংখোন, কটেই উন্নযন রিে (এবডবজ) 
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ূর্ে কফ্রভযােণ ইতোবি, বাযতীয অর্ণনীবতয বনযীিরর্য জনে ফেফহৃত অর্ণননবতে এফং াভাবজে 
ূর্েগুবরয অবনফামণ অং গঠন েরয। 

ূে: বআইবফ 

বফিুেৎ ভন্ত্রর্ারযবগ্রন াইররারজন/বগ্রন অোরভাবনযা নীবত অফবত েরয 

 

কেন খফরয 

• বফিুেৎ ভন্ত্রেবগ্রন াইররারজন/বগ্রন অোরভাবনযা নীবত অফবত েরযরছ। 

গুরুত্বূর্ণ বিে 

জাতীয াইররারজন বভন ম্পরেণ: 

• প্রধানভন্ত্রী বাযরতয 75তভ স্বাধীনতা বিফর (অর্ণাৎ 15ই আগস্ট, 2021) জাতীয াইররারজন বভন র্ারু 
েরযরছন। 

• বভরনয রিে যোযরে তায জরফাযু রিেভাো ূযর্ েযরত এফং বাযতরে এেবট ফুজ াইররারজন 
াফ েযরত াযতা েযা। 

• এবট 2030 াররয ভরধে 5বভবরযন টন বগ্রন াইররারজন উৎািরনয রিে ূযরর্ এফং নফাযনরমাগে 
বক্তয িভতা ম্পবেণত উন্নযরন াযতা েযরফ। 

• জীফাশ্ম জ্বারাবন প্রবতস্থ্ারনয জনে াইররারজন এফং অোরভাবনযারে ববফলেরতয জ্বারানী বারফ েল্পনা 
েযা রযরছ, নফাযনরমাগে বক্ত কর্রে বক্ত ফেফায েরয এই জ্বারানীয উৎািন, বগ্রন াইররারজন এফং 



www.byjusexamprep.com   
 

বগ্রন অোরভাবনযা বারফ অবববত, কিরয বযরফগত বারফ কটেই বক্ত ুযিায জনে অনেতভ প্রধান 
প্ররযাজনীযতা। 

• এবট জীফাশ্ম জ্বারাবনয উয বনবণযীরতা হ্রা েযরফ এফং অবযরাবধত কতর আভিাবন হ্রা েযরফ। 

ূে: বফজরন স্টোন্ডাডণ 

টু-হুইরারয ফাচ্চারিয জনে যোরযয নতুন বনযভ 

 

কেন খফরয 

• ডে বযফন  ভাডে ভন্ত্রে কেন্দ্রীয কভাটয মানফান বফবধভারা (CMVR), 1989-এয 138 বফবধ 
ংরাধন েরযরছ এফং র্ায ফছরযয েভ ফযী, কভাটয াইরেরর র্ডা ফা ফন েযা বশুরিয বনযাত্তা 
ফেফস্থ্া ম্পবেণত বনযভগুবর বনধণাযর্ েরযরছ৷ 

গুরুত্বূর্ণ বিে 

• এবট কভাটয মান আইরনয 129 ধাযায অধীরন বফজ্ঞবপ্ত কিযা রযরছ, মা ফাধেতাভূরে েরয কম কেন্দ্রীয 
যোয, বনযভ অনুারয, র্ায ফছরযয েভ ফযী বশুরিয, কভাটয াইরেরর র্ডা ফা ফন েযায জনে 
ফেফস্থ্ায জনে ফেফস্থ্া প্রিান েযরত ারয৷ 

• আয, এবট এেবট বনযাত্তা কজাতা এফং ক্রোরররভট ফেফায বনবিণি েরয। 
• এবট এই ধযরনয কভাটয াইরেররয গবত 40বেবভ প্রবতঘণ্টায ীভাফদ্ধ েরয। 
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• এই বনযভগুবর কেন্দ্রীয কভাটয মানফান (বিতীয ংরাধন) বফবধ, 2022 প্রোরয তাবযখ কর্রে এে ফছয 
রয োমণেয রফ৷ 

ূে: বফজরন স্টোন্ডাডণ 

গুরুত্বূর্ণ খফয: যাজে 

ভুম্বইরত যাটায টোবক্স বযরলফা 

 

 

 

কেন খফকয  

• কেন্দ্রীয ফদয, কনৌবযফন এফং জরর্ এফং আযুল ভন্ত্রী ফণানদ কারনাযার কফরাুয কজবট কর্রে 
ভুম্বইরযয নাগবযেরিয জনে যাটায টোবক্স বযরলফায ফ্ল্োগ অপ েযররন৷ 

গুরুত্বূর্ণ বিে 

• যাটায টোবক্স বযরলফাগুবর কডারভবস্টেকু্রজ টাবভণনার (বডববট) কর্রে শুরু রফ এফং কনরুর, কফরাুয, 

এবরপোিা িী এফং JNPT এয োছাোবছ অফস্থ্ানগুবররে ংমুক্ত েযরফ৷ 
• নফবনবভণতরফরাুয কজবট, রুবফেরয বনবভণত। ফদয, কনৌবযফন  জরর্ ভন্ত্ররেযাগযভারাপ্রেরল্পয 

অধীরন 50-50ভরডরর8.37 কোবট টাো অর্ণাযন েযা রযবছর। 

াগযভারা কপ্রাগ্রাভ ম্পরেণ: 
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• এবট বাযরতয 7,517 বেবভ িীঘণ উেূররযখা, 14,500 বেবভ ম্ভাফে কনৌ-র্ এফং গুরুত্বূর্ণ আন্তজণাবতে 
াভুবদ্রে ফাবর্জে রুরট এয কেৌরগত অফস্থ্ানরে োরজ রাবগরয কির ফদয-কনতৃত্বাধীন উন্নযনরে উন্নীত 
েযায জনে কনৌবযফন ভন্ত্ররেয ফ্ল্োগব কপ্রাগ্রাভ। 

• এবট 2015 ারর কেন্দ্রীযভবন্ত্রবা িাযা অনুরভাবিত রযবছর। 

ূে: বআইবফ 

গুরুত্বূর্ণ খফয: বফজ্ঞান 

পু্লরটায ৃরষ্ঠ ফাযুভণ্ডরীয র্া ৃবর্ফীয তুরনায 80,000 গুর্ েভ 

 

কেন খফরয 

• বাযতীয এফং আন্তজণাবতে রমাগীরিয  বফজ্ঞানীরিয এেবট ির পু্লরটায ৃরষ্ঠ ফাযুভণ্ডরীয র্ারয 
বঠে ভান কফয েরযরছ৷ 

• এবট ৃবর্ফীয গড ভুদ্রৃরষ্ঠ ফাযুভণ্ডরীয র্ারয কর্রয 80,000 গুর্ েভ। 

গুরুত্বূর্ণ বিে 

• 6 জুন 2020 তাবযরখ পু্লরটা িাযা 3.6-বভরিফস্থ্ার অবটেোর কটবররস্কা (বডবট) (বাযরতয ফৃত্তভ 
অবটেোর কটবররস্কা) এফং 1.3-বভরিফস্থ্ার পাস্ট অবটেোর কটবররস্কা (বডএপবট)বনবনতার এয 

কিফস্থ্রস্থ্ কটবররস্কা ফেফায েরয পু্লরটা িাযা প্রাপ্ত তর্ে কর্রে র্া গর্না েযা রযবছর। । 

• কজোবতবফণিোয, এেবট অররৌবেে ঘটনা ঘরট মখন এেবট ভাোীয ফস্তু মণরফিরেয িৃবি কর্রে আডার 
রয মায োযর্ তারিয ভরধে অনে এেবট ভাোীয ফস্তু র্রর মায। 

• 1988 কর্রে 2016 াররয ভরধে পু্লরটায িাযা মণরফির্ েযা ফারযাবট নািবেে জািুবফিোয এেবট 
ংেরন এই ভরযয ভরধে ফাযুভণ্ডরীয র্ারয বতনগুর্ এেরঘরয ফৃবদ্ধ কিখায। 

• ভীিাবট ূরফণয অনুন্ধানগুবররে বনবিত েরয কম পু্লরটারতপু্লরটারত ফড বফলণ্নতায োযরর্ পু্লরটা তীব্র 
কভৌুভী রফণয বোয য, মা সু্পটবনেপ্লোবনবটযা নারভ বযবর্ত। 
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• পু্লরটায কভরুগুবর েরযে িে ধরয স্থ্াযী ূমণাররাে ফা অন্ধোরয যরযমায তায 248-ফছরযয িীঘণ 
েিরর্য ভযোরর এয নাইররারজন ফাযুভণ্ডরর বক্তারী প্রবাফ কপরর মা প্রধানত ৃরষ্ঠয নাইররারজন 
ফযরপয ারর্ ফাষ্প র্ারয বাযাভে িাযা বনযবন্ত্রতয। 

ূে: ইবন্ডযান এক্সরপ্র 


