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গুরুত্বপূর্ণ খবর: ববশ্ব 

EIU এর গর্তন্ত্র ূচক 2021-এ ভারত 46তম স্থানে রন়েনে 

 

ককে খবনরর বলনরাোনম? 

• ইনকােবমস্ট ইনেবনেন্স ইউবেট (EIU) অেুানর, 2021 কেনমানেব ইেনেনের বববশ্বক যণাা্বকিং-এ ভারত 46 
তম অবস্থানে রন়েনে৷ 

• 9.75 এর নবণাচ্চ ককার , েরওন়ে গর্তন্ত্র ূচনক লীনণ রন়েনে। 

গুরুত্বপূর্ণ বিক 

• ভারত 6.91 ককার কনর ূচনক 46 তম স্থানে রন়েনে। 
• তাবকা়ে লীণ 3 কিল: েরওন়ে, বেউবেযান্ড, বিেযান্ড 

• আিগাবেস্তাে ূচনক েীনচর স্থাে িখ কনর আনে। 
• EIU দ্বারা মীক্ষা়ে অন্তভুণক্ত 167বট কিনলর মনযয, শুযুমাত্র 21বট কিলনক পূর্ণ গর্তনন্ত্রর ববভানগ রাখা ন়েনে 

কযখানে 53বট ত্রুবটপূর্ণ গর্তনন্ত্রর ববভানগ অন্তভুণক্ত করা ন়েনে। 
• 34বট কিল াইবিে গর্তনন্ত্রর মনযয গর্ো করা ়ে এবিং 59বট বৈরাচারী রকার। 

ূচক ম্পনকণ: 

• কেনমানেব ইেনেে  একবট ূচক যা ইনকােবমস্ট ইনেবনেন্স ইউবেট (EIU), ইনকােবমস্ট গ্রুনপর 
গনবর্া ববভাগ, যুক্তরােয-বভবিক একবট কবরকাবর িংস্থা যা াপ্তাবক পবত্রকা িয ইনকােবমস্ট প্রকাল 
কনর। 
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• ইনকােবমস্ট ইনেবনেন্স ইউবেট (EIU) 2021 ান 165বট ৈাযীে কিল এবিং 2বট অঞ্চ েুন়ে গর্তনন্ত্রর 
অবস্থার উপর তার প্রবতনবিে প্রকাল কনরনে। 

• গর্তন্ত্র ূচক 60বট ূচনকর উপর বভবি কনর বতবর করা ন়েনে, পাাঁচবট ববভানগ ববভক্ত: বেবণাচেী প্রবে়ো 
এবিং বহুত্ববাি, োগবরক ৈাযীেতা, রকানরর কাযণকাবরতা, রােনেবতক অিংলগ্রর্ এবিং রােনেবতক 
িংকৃবত। 

• প্রবতনবিেবটনক আরও ববভক্ত করা ন়েনে পূর্ণ গর্তন্ত্র, ত্রুবটপূর্ণ গর্তন্ত্র, াইবিে লাে এবিং কতৃণত্ববািী। 

ূত্র: বেউেএ়োর 

ভারনতর অবযাত উত্থাে এবিং আঞ্চবক কেতৃত্বনক মর্ণে করার েেয মাবকণে যুক্তরাষ্ট্র ইনদা-পযাববিক ককৌল 
কঘার্া কনরনে 

 

ককে খবনরর বলনরাোনম? 

• মাবকণে কপ্রবনেে কো ববনেনের প্রলাে তার িীঘণ প্রতীবক্ষত ইনদা-পযাববিক ককৌল প্রকাল কনরনে৷ 
• িস্তানবেবট এই অঞ্চন চযানঞ্জ কমাকানবা করার েেয বিবত ক্ষমতা গন়ে কতাার উপর িৃবি বেবদ্ধ 

কনর - চীনের িৃঢ়তা, মামারী এবিং েবা়ুে পবরবতণে, অেযনির মনযয। 
• ইনদা-পযাববিক ককৌলগত প্রবতনবিে অনেব়ো, ভারত, োপাে এবিং মাবকণে যুক্তরানষ্ট্রর পররাষ্ট্রমন্ত্রীনির 

ানর্ ককা়োে বমবেবে়োনর অিংল বানব প্রকাল করা ন়েবে। 

গুরুত্বপূর্ণ বিক 

• ককৌল েবর্নত বা ন়েনে, মাবকণে যুক্তরাষ্ট্র ভারনতর উত্থাে এবিং আঞ্চবক কেতৃত্বনক মর্ণে অবযাত 
রাখনব, ভারনতর ানর্ বদ্বপাবক্ষকভানব এবিং বববভন্ন ইুযনত গ্রুনপর মাযযনম কাে করনব। 

• এবট ভারতনক ককা়োে-এ একবট "মমো অিংলীিার" এবিং "চাবকা লবক্ত" বানব উনেখ কনর৷ 
• এর মনযয রন়েনে চীনের চযাননঞ্জর উপর কিাকা, মাবকণে ম্পকণনক অগ্রর করা, ভারনতর ানর্ একবট 

'প্রযাে প্রবতরক্ষা অিংলীিাবরত্ব' এবিং এই অঞ্চন কেট বেরাপিা প্রিােকারী বননব এর ভূবমকানক মর্ণে 
করা। 
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ূত্র: ইবট 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: ভারত 

"স্মাই" বকম 

 

ককে খবনরর বলনরাোনম? 

• ককন্দ্রী়ে ামাবেক েযা়েববচার ও ক্ষমতা়েে মন্ত্রী েঃ বীনরন্দ্র কুমার ককন্দ্রী়ে কক্টর বকম "স্মাই: েীববকা 
ও উনিযানগর েেয প্রাবন্তক বযবক্তনির া়েতা" চাু কনরনেে। 

গুরুত্বপূর্ণ বিক 

• SMILE-এর িুবট উপ-বকম - 'ট্রান্সনেন্ডার বযবক্তনির কযানর্র েেয বযাপক পুেবণানের েেয ককন্দ্রী়ে কক্টর 
বকম' এবিং 'বভক্ষার কানে বেন়োবেতনির বযাপক পুেবণানের েেয ককন্দ্রী়ে কক্টর বকম' - ট্রান্সনেন্ডার 
ম্প্রিা়েনক বযাপক কযার্ ও পুেবণাে বযবস্থা প্রিাে কনর এবিং বভক্ষাবৃবির কানে বেন়োবেত মােু। 

• মন্ত্রর্া়ে টাকা বরাদ্দ কনরনে৷ 2021-22 কর্নক 2025-26 পযণন্ত প্রকনের েেয 365 ককাবট। 
• 'ট্রান্সনেন্ডার বযবক্তনির কযানর্র েেয বযাপক পুেবণানের েেয ককন্দ্রী়ে কক্টর বকম' ম্পনকণ: 
• াব-বকম - 'ট্রান্সনেন্ডার বযবক্তনির কযানর্র েেয বযাপক পুেবণানের েেয ককন্দ্রী়ে কক্টর বকম'- বববভন্ন 

উপািাে অন্তভুণক্ত কনর। 
• এবট IX এবিং স্নাতনকাির পযণন্ত অযয়েেরত ট্রান্সনেন্ডার োত্রনির তানির বলক্ষা মূ্পর্ণ করনত ক্ষম করার 

েেয বৃবি প্রিাে কনর। 
• এবটনত PM-DAKSH বকনমর অযীনে িক্ষতা উন্ন়েে এবিং েীববকার বযবস্থা রন়েনে। 
• কনম্পাবেট কমবেনক কনর্র মাযযনম এবট বেবণাবচত াপাতানর মাযযনম বঙ্গ-পুেঃবেবিতকরর্ ােণাবর 

মর্ণেকারী PM-JAY-এর ানর্ একবত্রত ন়ে একবট বযাপক পযানকে প্রিাে কনর। 
• ‘গবরমা কগ্র’ আকানর আবাে ুববযা বে়ো ম্প্রিা়ে এবিং বভক্ষাবৃবির কানে বেন়োবেত বযবক্তনির খািয, 

বস্ত্র, ববনোিে ুববযা, িক্ষতা উন্ন়েনের ুনযাগ, ববনোিেমূক কাযণেম এবিং বচবকৎা া়েতা ইতযাবি 
বেবিত কনর। 
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• প্রবতবট রানেয ট্রান্সনেন্ডার ুরক্ষা কনর ববযাে অপরানযর মামাগুব পযণনবক্ষর্ করনব এবিং অপরানযর 
ম়েমত বেবন্ধে, তিন্ত এবিং ববচার বেবিত করনব৷ 

'বভক্ষার কানে বেন়োবেতনির বযাপক পুেবণানের েেয ককন্দ্রী়ে কক্টর বকম' ম্পনকণ: 

• উপ-বকম - 'বভক্ষার কানে বেন়োবেত বযবক্তনির বযাপক পুেবণাে' - েবরপ এবিং োক্তকরর্, িংবত, 

উদ্ধার/কলল্টার কাম এবিং বযাপক পুেবণানের উপর কিাকা করনব। 
• এো়োও, বিবে, বযাঙ্গানার, কচন্নাই, া়েদ্রাবাি, ইনদার, খেউ, মুম্বাই, োগপুর, পাটো এবিং আনমিাবাি 

োনম িলবট লনর বযাপক পুেবণানের েেয পাইট প্রকেগুব শুরু করা ন়েনে৷ 

ূত্র: বপআইবব 

AIM, NITI Aayog এবিং UNDP ইবন্ড়ো কবমউবেবট ইনোনভটর কিনাবলপ চাু কনরনে 

 

ককে খবনরর বলনরাোনম? 

• অট ইনোনভলে বমলে (AIM), NITI Aayog UNDP, ভারনতর নযাবগতা়ে কবমউবেবট ইনোনভটর 
কিনাবলপ (CIF) চাু কনরনে। 

গুরুত্বপূর্ণ বিক 

কবমউবেবট ইনোনভটর কিনাবলপ (বআইএি) ম্পনকণ: 

• কিনাবলপবট একবট প্রাক-ইেবকউনবলে মনে বানব বতবর করা ন়েনে যা যুবকনির তানির ামাবেক 
এোরপ্রাইে প্রবতষ্ঠা করার ুনযাগ প্রিাে করনব যানত ম্প্রিান়ের মযাগুব মাযানের েেয কটকই 
উন্ন়েে ক্ষয (SDG) বভবিক মাযােগুবর উপর িৃবি বেবদ্ধ কনর৷ 
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• এবট নত চননে এক বের-বযাপী বেবব়ে কিনাবলপ কপ্রাগ্রাম যা একবট উচ্চাকাঙ্ক্ষী ম্প্রিা়ে উদ্ভাবনকর 
েেয তানির আর্ণ-ামাবেক পটভূবম বেববণনলন বেোইে করা ন়েনে৷ 

• এই কিনাবলপ চাকাীে, প্রবতবট কিনানক AIM-এর অট কবমউবেবট ইনোনভলে কোর (ACICs) এর 
একবটনত কাস্ট করা নব এবিং তারা তানির আইবে়ো বেন়ে কাে করার ম়ে SDG নচতেতা, উনিযাক্তা 
িক্ষতা এবিং েীবে িক্ষতা অেণে করনব। 

অট কবমউবেবট ইনোনভলে কোর (ACICs) ম্পনকণ: 

• এবআইবগুব কিকলর অেুন্নত অঞ্চগুবনত স্টাটণ-আপ এবিং উদ্ভাবেী ইনকাবনস্টম ববকানলর নক্ষয 
প্রবতবষ্ঠত ন়েনে। 

• বতণমানে, কিনলর 9বট রানেয 12বট ACIC রন়েনে এবিং কিনল এই যরনের 50বট ককন্দ্র স্থাপনের ক্ষয রন়েনে। 

ূত্র: বপআইবব 

পুবল বাবেীর আযুবেকীকরর্ (MPF) 

 

ককে খবনরর বলনরাোনম? 

• ককন্দ্রী়ে রকার 2021-22 কর্নক 2025-26 পযণন্ত পুবল বাবেীর আযুবেকীকরনর্র (MPF) েেয 26,275 ককাবট 
রুবপ ককন্দ্রী়ে আবর্ণক বয়ে অেুনমািে কনরনে৷ 

গুরুত্বপূর্ণ বিক 
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• পুবল বাবেীর আযুবেকীকরনর্র োতা বকম (MPF) মস্ত প্রাবঙ্গক উপ-বকমগুবনক অন্তভুণক্ত কনর যা 
আযুবেকীকরর্ এবিং উন্নবতনত অবিাে রানখ। 

• অভযন্তরীর্ বেরাপিা, আইেলৃঙ্খা, পুবল কতৃণক আযুবেক প্রযুবক্ত গ্রর্, মািক বে়েন্ত্রনর্ রােযগুবনক 
া়েতা করা এবিং কিনল একবট লবক্তলাী িনরেবক কট আপ বতবর কনর কিৌেিাবর ববচার বযবস্থানক 
লবক্তলাী করার েেয এই প্রকনের অযীনে বযবস্থা করা ন়েনে। 

প্রকনের প্রযাে বববলিয: 

• রােয পুবল বাবেীর আযুবেকীকরনর্র প্রকনের ককন্দ্রী়ে বয়ে 4,846 ককাবট রুবপ। 
• 2,080.50 ককাবট রুবপ বয়ে  িনরেবক ক্ষমতার আযুবেকীকরনর্র েেয একবট ককন্দ্রী়ে বকম অেুনমাবিত 

ন়েনে৷ 
• েিু ও কাশ্মীর ককন্দ্রলাবত অঞ্চ, ববনদ্রা প্রভাববত উির-পূবণ রােয এবিং বামপন্থী চরমপন্থা 

(এেবিউই) প্রভাববত অঞ্চগুবর েেয বেরাপিা িংোন্ত বযন়ের েেয 18,839 ককাবট রুবপ ককন্দ্রী়ে বয়ে 
বরাদ্দ করা ন়েনে৷ 

• মািকদ্রবয বে়েন্ত্রনর্র েেয রােয ও ককন্দ্রলাবত অঞ্চগুবনক 50 ককাবট রুবপ বযন়ের া়েতার ককন্দ্রী়ে 
কক্টর প্রকে অবযাত রাখা ন়েনে। 

ূত্র: TOI 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: বেন়োগ 

মুবেশ্বর োর্ ভান্ডারী মাদ্রাে াইনকানটণর েতুে প্রযাে ববচারপবত 

 

ককে খবনরর বলনরাোনম? 

• ববচারপবত মুেীশ্বর োর্ ভান্ডারীনক মাদ্রাে াইনকানটণর প্রযাে ববচারপবত বেযুক্ত করা ন়েনে। 

গুরুত্বপূর্ণ বিক 

• ববচারপবত এম এে ভান্ডারীনক 2021 ানর েনভম্বর মান মাদ্রাে াইনকানটণ বিব করা ়ে এবিং বতবে 
ভারপ্রাপ্ত প্রযাে ববচারপবত (ACJ) বানব িাব়েত্ব গ্রর্ কনরে। 
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ববঃদ্রঃ: 

• মাদ্রাে াইনকাটণ, আেুষ্ঠাবেকভানব তাবমো়ুের াইনকানটণর োমকরর্ করা ন়েনে, ককাতার ককাতা 
াইনকানটণর পনর ভারনতর বদ্বতী়ে প্রাচীেতম াইনকাটণ। 

• ভারনতর প্রযাে ববচারপবত (৪৮তম): এে বভ রমো 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: বযবক্তত্ব 

বাোে গ্রুনপর প্রাক্তে কচ়োরমযাে রাহু বাোে মারা কগনেে 

 

• বলেপবত এবিং বাোে গ্রুনপর প্রাক্তে কচ়োরমযাে, রাহু বাোে 83 বের ব়েন মারা কগনেে। 
• রাহু বাোে 50 বের যনর বাোে গ্রুনপর কচ়োরমযাে বননব কাে কনরনেে। 
• বতবে 2001 ান তৃতী়ে-নবণাচ্চ কবামবরক পুরকার পদ্মভূনর্ ভূবত ে। 
• বাোে 2006-10 কর্নক রােযভার ািংি বননবও কাে কনরনেে। 

ূত্র: ইবন্ড়োে এেনপ্র 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: বই 
 

াগবরকা কঘানর কখা "অট ববারী বােনপ়েী" োনম একবট বই 

 

ককে খবনরর বলনরাোনম? 

• ম্প্রবত, াগবরকা কঘানর কখা "অট ববারী বােনপ়েী" োনম একবট বই চাু ন়েনে৷ 
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গুরুত্বপূর্ণ বিক 

• বইবট ভারনতর প্রাক্তে প্রযােমন্ত্রী "অট ববারী বােনপ়েীর" েীবেী। 
• াগবরকা কঘা একেে ববে়ের ািংবাবিক। বতবে বনচন়ে কববল বববে ও়ো েীবেী ইবদরা: ভারনতর 

বনচন়ে লবক্তলাী প্রযােমন্ত্রীর কখক। 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: গুরুত্বপূর্ণ বিব 

13 কিব্রু়োবর, ববশ্ব কবতার বিব 

 

ককে খবনরর বলনরাোনম? 

• প্রবত বের ১৩ কিব্রু়োবর ববশ্ব কবতার বিব পাবত ়ে। 

গুরুত্বপূর্ণ বিক 

• ববশ্ব কবতার বিব 2022-এর বর্ম  "করবেও এবিং ববশ্বা"। 

ইবতা 

• 2011 ান UNESCO কতৃণক ববশ্ব কবতার বিব কঘার্া করা ়ে। 
• এবট 2012 ান োবতিংনঘর াযারর্ পবরি কতৃণক আন্তেণাবতক বিব বননব গৃীত ়ে। 
• 13 কিব্রু়োরী কবনে কেও়ো ন়েবে কারর্ এবট কই বিে কযবিে োবতিংঘ 1946 ান োবতিংঘ করবেও 

প্রবতষ্ঠা কনরবে। 

ূত্র: un.org 

13 কিব্রু়োবর, োতী়ে োরী বিব 

 

ককে খবনরর বলনরাোনম? 
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• ভারনতর োইবটনঙ্গ, নরাবেেী োইেুর েন্মবাবণকীনত (১৩ কিব্রু়োবর) োতী়ে োরী বিব পাবত ়ে। 

গুরুত্বপূর্ণ বিক 

• বিবটল ঔপবেনববলক লানের ববরুনদ্ধ ভারনতর ৈাযীেতা িংগ্রানম নরাবেেী োইেু একবট প্রযাে ভূবমকা 
পাে কনরবেনে। 

• বতবে অনযাগ আনদাে এবিং ভারত োন়ো আনদানে অিংলগ্রর্ কনরবেনে। 
• ৈাযীেতার পর, নরাবেেী োইেুনক ইউোইনটে প্রনিনলর গভেণর বননব বেযুক্ত করা ়ে যা বতণমাে 

উির প্রনিল, তানক ভারনতর প্রর্ম মবা গভেণর কনর কতান। 

দ্রিবয: আন্তেণাবতক োরী বিব প্রবত বের ৮ মাচণ পাবত ়ে। 

ূত্র: ইবন্ড়ো টুনে 


