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আউক্রেক্রন রু অগ্রাক্রনয ননন্দা জাননক্র়ে UNGA প্রস্তাফ গ্রণ কক্রযক্রে 

 
ককন ংফাদ নক্রযানাক্রভ  

 জানিংক্রেয াধাযণ নযলদ (UNGA) আউক্রেক্রন রু অগ্রাক্রনয ননন্দা জাননক্র়ে একনি প্রস্তাফ গ্রণ কক্রযক্রে এফং 
যান়োক্রক নফরক্রে আউক্রেন কেক্রক ফ ফাননী প্রিযাাক্রযয অহ্বান জাননক্র়েক্রে।  

ভূর নফল়ে ভূ 

 141 জন দয এয ক্রে কবাি কদন এফং াাঁচ জন দয এয নফক্রে কবাি কদন।  
 বাযি ও নযানয 34 নি কদ কবািদাক্রন নফযি োক্রক। 
 আউক্রেক্রন চরভান রু াভনযক নবমাক্রনয ভক্রধয জানিংে াধাযণ নযলক্রদয জরুনয নধক্রফন অহ্বান কক্রযক্রে । 1997 

াক্ররয য এআ প্রেভ 193 দক্রযয ংদ নধক্রফন ডাকা ়ে। 

ভন্তফয :  

 UNGA কযক্রজানরউননি ম্প্রনি 15 -জািী়ে ননযাত্তা নযলক্রদ প্রচানযি কযক্রজানরউক্রনয নুরূ নের। 
 UNGA কযক্রজানরউন, মায ক্রে 11 নি কবাি কক্র়েক্রে এফং নিননি ফনভন কক্র়েক্রে,নকন্তুস্থা়েী দয যান়ো িায কবক্রিা 

প্রক্র়োক্রেয য ফ ফরুদ্ধ কযা ়ে। 

ূত্র: Newsonair 

জানিংক্রেয ঞ্চভ নযক্রফ ভাক্রফ 
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ককন ংফাদ নক্রযানাক্রভ  

 ম্প্রনি, নাআক্রযানফক্রি জানিংক্রেয ঞ্চভ নযক্রফ নযলদ (UNEA-5) কিকআ উন্ন়েন রেযভাত্রা (SDG) জজক্রনয জনয 
এফং প্রকৃনিয জনয দক্রে কজাযদায কযায জনয ১৪ নিক্রযক্রজানরউক্রনয   াক্রে কল ক্র়েক্রে। 

 UNEA-5 -এয প্রনিাদয নফল়ে ক্ররা- 'প্রকৃনিয জনয কভজক্রক নিারী কযায জনয কিকআ উন্ন়েন রেযভাত্রা জজন 
কযা'। 

 যাক্রেনরয ক্রয "UNEP@50" নুনিি ক্রফ,এফংUNEP-য 50  িভ ফানলজকী উরক্রে নযলক্রদয দুআ নদক্রনয নফক্রল 
নধক্রফনও নুনিি ক্রফ । 

ভূর নফল়ে ভূ 

 জানিংক্রেয নযক্রফ নযলদ নফশ্বফযাী দূলণ কযাধ, ুযো এফং প্রকৃনি ুনরুদ্ধাক্রযয জনয 14 নি ভাধাক্রনয াক্রে কল 
কক্রযক্রে। 

 নযক্রফ নফল়েক নফক্রশ্বয ভন্ত্রীযা প্লানিক দূলণ ফন্ধ কযায জনয একনি অন্তজজানিক অআনি ফাধযিাভূরক চুনি তিনয কযায 
অক্রদ  একনি অন্তঃযকানয অক্ররাচনা কনভনি প্রনিিা কযক্রি ম্মি ন। 

 2015 াক্ররয যানয চুনিয য এনিআ নের ফক্রচক্র়ে গুরুত্বূণজ নযক্রফেি ফহুানেক চুনি। 

ভন্তফয : 

 এয অক্রে, বাযি 2019  াক্রর নুনিি চিুেজ জানিংে নযক্রফ নযলক্রদ (UNEA) একক ফযফাক্রযয প্লানিক ণয দূলণ 
কভাকানফরায নফলক্র়ে একনি কযক্রজানরউন নযচারনা কক্রযনের, মা এআ নফলক্র়ে নফশ্বফযাী দৃনি অকলজণ কক্রযনের। 

 বাযি প্লানিক ফজজয ফযফস্থানা (ংক্রাধন) নফনধভারা, 2022, কোলণা কক্রযক্রে, মা প্লানিক যাক্রকনজংক্র়েয জনয এক্সক্রিক্রেড 
কপ্রানডউায কযনননফনরনি (EPR) এয ননক্রদজাফরী ফনি কক্রযক্রে। 

 জানিংক্রেয নযক্রফ নযলদ ম্পক্রকজ: 
 জানিংক্রেয 193নি দয যাষ্ট্র ননক্র়ে এআ নযলদ েনিি এফং প্রনি দুআ ফেয য য তফনশ্বক নযক্রফ েি ানফযফস্থাক্রক 

এনেক্র়ে ননক্র়ে মাও়োয জনয অহ্বান জানাক্রনা ়ে। 
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 এনি জানিংক্রেয নযক্রফ কভজূনচয (UNEP) নন়েন্ত্রক ংস্থা। 

ূত্র: Business Standard 

ম্পদ প্রনিক্রফদন 2022 

 
ককন ংফাদ নক্রযানাক্রভ  

 নাআি ফ্র্যাক্রেয ম্পদ প্রনিক্রফদন2022 (16  িভ ংস্কযণ) এয ফজক্রল ংস্কযণ নুাক্রয, 145  জন নফনর়েনন়োক্রযয ভক্রধয, 
ভানকজন মুিযাষ্ট্র এফং চীক্রনয ক্রয বাযক্রি নফশ্বফযাী িৃিী়ে ক্রফজাচ্চ নফনর়েনন়োয জনংখ্যা যক্র়েক্রে। 

ভূর নফল়ে ভূ 

• 2021 াক্রর নফশ্বফযাী অল্ট্রা-াআ কনি ও়োেজ আননডনবজু়োর (UHNWIs) এয ংখ্যা 9 .3% ফৃনদ্ধ কক্র়েক্রে।  
• যফিজী াাঁচ ফেক্রয, নাআি ফ্র্যাে বনফলযদ্বাণী কক্রযক্রে কম নফশ্বফযাী UHNWIs জনংখ্যা অযও 28% ফৃনদ্ধ াক্রফ। 
• বাযক্রি 30নভনর়েন ডরায (226ককানি িাকা) ফা িাযও কফন ননি ম্পক্রদয াক্রে অল্ট্রা-াআ কনি ওেজ আননডনবজু়োর 

(UHNWIs)) এয ংখ্যা 2021াক্রর 11 % ফৃনদ্ধ কক্র়েক্রে। মা এন়ো যাননপক্রক ক্রফজাচ্চ িাং প্রফৃনদ্ধ। 
• ফক্রচক্র়ে কফন 1,596 নি UHNWIs ননক্র়ে ভুোআ ীক্রলজ যক্র়েক্রে, িাযক্রয া়েদযাফাদ 467 ,ুক্রন 360 , কফঙ্গারুরু 352 , 

করকািা 257 , নদনি 210 , কচন্নাআ 160  এফং অক্রভদাফাদ 121 এ যক্র়েক্রে। 

নফঃদ্রঃ: ম্পদ প্রনিক্রফদনর নাআি ফ্র্যাক্রেয এয ফ্ল্যােন ফানলজক প্রকানা, মা নফশ্বফযাী ম্পদ, প্রধান ম্পনত্ত এফং নফননক্র়োক্রেয 
উয একনি ননয দৃনিক্রকাণ প্রদান কক্রয। 

ূত্র: TOI 

নিুন নদিীক্রি এনয়ো নপ এফং আক্রনাক্রবন কন্টায প্রনিিা 
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ককন ংফাদ নক্রযানাক্রভ  

• ককন্দ্রী়ে কমাোক্রমাে ভন্ত্রী নশ্বনী তফষ্ণফ এফং আন্টাযনযানার কিনরকনভউননক্রকন আউনন়েক্রনয (ITU) কক্রেিানয কজনাক্রযর 
হুনরন ঝাও ন়োনদনিক্রি ITU-এয একনি এনয়ো নপ এফং আক্রনাক্রবন কন্টায প্রনিিায জনয কাি কানি এনগ্রক্রভন্ট (HCA) 
স্বােয কক্রযক্রেন। 

ভূর নফল়ে ভূ 

 ুআজাযরযাক্রেয কজক্রনবা়ে নুনিি ও়োর্ল্জ কিনরকনভউননক্রকন িযাোডজাআক্রজন যাক্রেনর-20  (WTSA-20) এয ভ়ে 
একনি বাচুজ়োর নুিাক্রন এআ চুনি স্বােনযি ়ে।  

 WTSA র ITU -এয একনি চায-ফানলজক তফনশ্বক ক্রম্মরন মা িেয ও কমাোক্রমাে প্রমুনি (ICTs) এয ভানদক্রেয জনয 
ননক্রফনদি।  

 বাযি 2024াক্রর নুনিি ক্রি মাও়ো যফিজী WTSA অক্র়োজক্রনয প্রস্তাফ নদক্র়েক্রে। 

নিুন নদিীক্রি ITU-এয এনয়ো নপ এফং  আক্রনাক্রবন কন্টায: 

• নিুন নদিীয ITU-এয এনয়ো নপ এফং আক্রনাক্রবন কন্টায দনেণ এন়োয কদগুনর মো অপোননস্তান, ফাংরাক্রদ, 
বুিান, আযান, ভারদ্বী, কনার, শ্রীরো এফং বাযক্রি নযক্রলফা কদক্রফ ফক্রর অা কযা ক্রে।   

• অক্র়োজক কদ চুনিপ্রধানিঃএনয়ো নপ প্রনিিা এফং নযচারনায জনয অআনী এফং অনেজক কািাক্রভা যফযা কক্রয। 

দ্রিফয: বাযি কিনরকভ ভান উন্ন়েক্রনয নদক্রক দৃঢ় দক্রে গ্রণ কযক্রে। বাযক্রিয বযন্তক্রয নফকনি 5Gi ভানগুনর এখ্ন ITU দ্বাযা 
5G-য জনয নিননি প্রমুনিয ভক্রধয একনি নাক্রফ স্বীকৃি ক্র়েক্রে। 

আন্টায নযাানার কিনর কনভউনন ককান আউনন়েন(ITU): 

 ITU ক্রে জানিংক্রেয িেয ও কমাোক্রমাে প্রমুনিয নফক্রলান়েি ংস্থা।  
 ITUকি ফিজভাক্রন 193নি কদ এফং 900নিযও কফন কফযকাযী খ্াক্রিয ংস্থা এফং একাক্রডনভক প্রনিিাক্রনয দযদ 

যক্র়েক্রে। 

ূত্র: PIB 
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স্বক্রদ দজন ুযস্কায 

 

ককন ংফাদ নক্রযানাক্রভ  

• যাজয যকায, ককন্দ্রানি ঞ্চর প্রান এফং নফনবন্ন ফাস্তফা়েন ংস্থায প্রক্রচিায স্বীকৃনি কদও়োয জনয, মজিন ভন্ত্রক 
নফনবন্ন নফবাক্রে স্বক্রদ দজন ুযষ্কায চারু  কক্রযক্রে।  

ভূর নফল়ে ভূ 

• এআ ুযষ্কাযগুনর নযকনিি উক্রেয জজন, উদ্ভাফনী দ্ধনিয জজন, নযকিনা, নকা এফং াক্রযনগুনরক্রি স্থান়েক্রত্বয 
ননফন্ধন  গ্রণ, দে প্রকি মজক্রফেণ, কনযক্রপযার নফকাক্র কফযকাযী নফননক্র়োেক্রক অকৃি কযায েভিা এফং ক্রফজাত্তভ 
াক্রযন এফং যেণাক্রফেণ নননিি কযায জনয েৃীি প্রক্রচিা ক্রফজাত্তভ নুীরনগুনর িুক্রর ধযক্রফ। 

ভন্তফয :  

• 'স্বক্রদ দজন'-এয ফ্ল্যােন নস্কক্রভয অওিা়ে মজিন ভন্ত্রক বাযক্রিয 31 নি যাজয/ককন্দ্রানি ঞ্চক্রর 5500  ককানি 
িাকাযও কফন ভূক্ররয 76নি প্রকি নুক্রভাদন কক্রযক্রে।  

• এআ প্রকক্রিয ং নাক্রফ, 500 নিযও কফন মজিন েন্তক্রফয মজিন ম্পনকজি ফকািাক্রভা তিনয কযা ক্র়েক্রে। 

স্বক্রদ দজন প্রকি ম্পক্রকজ: 

 স্বক্রদ দজন প্রকি র একনি ককন্দ্রী়ে কক্টয প্রকি মা 2014 -15  াক্রর বাযি যকাক্রযয মজিন ও ংসৃ্কনি ভন্ত্রক নেভ-
নবনত্তক মজিন স্থানগুনরয ভনিি উন্ন়েক্রনয জনয চারু কক্রযনের। 

ূত্র: PIB 

ভাচজ 4 - জািী়ে ননযাত্তা নদফ 
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ককন ংফাদ নক্রযানাক্রভ  

 প্রনি ফেয 4 ভাচজ জািী়ে ননযাত্তা নদফ ারন কযা ়ে।  

ভূর নফল়ে ভূ 

 >2022 াক্ররয জািী়ে ননযাত্তা নদফক্রয প্রনিাদয নফল়ে ক্ররা- 'Nurture Young Minds-Develop Safety 
Culture'। 

আনিা: 

 1972 াক্রর জািী়ে ননযাত্তা নযলক্রদয প্রনিিা নদফক্র ফজপ্রেভ জািী়ে ননযাত্তা নদফ ারন কযা ়ে। 
 বাযক্রিয জািী়ে ননযাত্তা নযলদ (NSC) শ্রভ ও কভজংস্থান ভন্ত্রণার়ে কিৃজক 1966  াক্ররয 4  ভাচজ প্রনিনিি ়ে। 
 কাউনিক্ররয দৃনিবনঙ্গ এফং নভন র ননযাত্তা, স্বাস্থয ও নযক্রফ (SHE) প্রচাযানবমাক্রনয পর নযচারনা কযা । 

ূত্র: India Today   

 

 


