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গুরুত্বোূর্স খ্: ন্শ্ব 
ডেরারেন  নরোার্স  2022 

 
ডক ং্াৈ নরাার? 

 ুইরের ডগারে্াগস ন্শ্বন্ৈযারয নৎ-ডে ইন্সনর্নর্উরর্  স্র প্রনির্ৈ অ্ুায়ী, 2021 ার 
গড়োড়িা দ্নশ্বক াগনক ড গর্িরে াত্রা উোরৎাগ কররে িা 1989-এ স্তর ডর এররে, ঠান্ডা 
ুদ্ধ-ো্িস়ী রয গর্িানেক াৎগুন গি করযক ্ের দ্রুি হ্রা ডোরযরে।  

 এই গর্র্া নরাা 'Democracy Report 2022: Autocratization Changing Nature?' 
ূ োরযন্টূ 

 ন্ার ডেরারেনর্ক ইরেরে (LDI) িারৈ ডকার উো নৎনি কর এই প্রনির্ৈনর্ ডৈগুনরক 
চানর্ ার ডের়্ী্দ্ধ কররে: ন্ার ডেরারেন, ইরকরর্াা ডেরারেন, ইরকরর্াা দৈাচা 
এ্ং ডলাজে দৈাচা।  

প্রনির্ৈর ূ ৌাৌ: 
 ুইরে LDI ূচরক ়ীরস রযরে, অ্যায কযানন্ডডনৎযা ডৈ ড ডোকস এ্ং রয, 
ডকাস্টানকা এ্ং নউনজযারন্ড ারে উৈা গর্িরে সা নকংরয ়ীস োাাঁরচ রযরে।  

 ৈযংনেযিা দ্রুি েনড়রয োড়রে, 33 নর্ ডৈর একনর্ ডকেস দৈার ারে।  
 
ৎারি োাৌযান্স: 
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• ৎাি একনর্ ্হু্চ-ন্রা়ী াজননিক ৈর একনর্ ্ৃি দ্নশ্বক প্র্র্িা অ্ং া একনর্ 
ডৈর দৈিেরক চানি কর।  

• LDI-ডি 93 ি স্থার োকা ৎাি "়ীরচ 50% ডৈর" রয রযরে।  
 এনর্ ইরকরর্াা ডেরারেন ইরেরে আ নরচ ডর এররে, 100 এ, এ্ং 102 এ ম্পকসুক্ত 
করম্পারন্ট ইরেরে আ ়ীরচ ডর এররে।  

 ৈনির্ এনযায, LDIডি ৎাি, শ্রীকা (88), ডোা (71), এ্ং ৎুর্া (65) এ্ং  োানকস্তা (117) এ 
উোর অ্্স্থা করে। 

 উরেখয, এ আরগ ইন্টাযাা ইন্সনর্নর্উর্ ৌ ডেরারেন অ্যান্ড ইরকরর্াা অ্যানস্টযান্স কিৃসক 
ডলা্া ডস্টর্ অ্্ ডেরারেন নরোার্স, 2021 প্রকা কা য। 

Source: The Hindu 
গুরুত্বোূর্স খ্: ৎাি 

 
ব্রহ্মোুত্র  (NW2) গঙ্গা  (NW1) ারে ংুক্ত    

 
ডক ং্াৈ নরাার? 

• ম্প্রনি, ডকন্দ্র়ীয ্ন্দ, জাাজ  জোে এ্ং আযু ে়ী  স্ান্দ ডারাযা গুযাানর্রি ্াংারৈ 
রয োার্া ডেরক োানু্ড োসন্ত খাৈযরয প্রে াত্রা শুরু কর।  

 
ূ োরযন্টূ 

• ইযান্ড যার্ারযজ অ্েননর্ অ্ৌ ইনন্ডযা (IWAI) গঙ্গা (NW1) এ্ং ব্রহ্মোুত্র (NW2) এ রয জ 
োন্র একনর্ ননৈসষ্ট যূচ়ী চাারা োনকল্পা করে, এ্ং আা এ্ং উি-োূ স্ ৎারি 
জয অ্ৎযন্ত়ীর্ জ োন্র একনর্ িু ুরগ ূচা কররে।  

• প্রাে়ী গনি নক্ত অ়্ীর ্াংারৈর য নৈরয ঐনিানক ্ানর্জয োেগুনরক োুরুজ্জ়ীন্ি কা 
জয নন্ত প্ররচষ্টা উত্া ডোরযরে।  
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 প্রাে়ী "অ্যাক্ট ইস্ট" ়ীনি ারে াঞ্জয ডরখ, ্ন্দ, জাাজ  জোে েক (MoPSW) 
ৎারি অ্ৎযন্ত়ীর্ জোে কিৃসোি (IWAI) এ াযর জাি়ীয জোে -1 (NW1), ৎাি-্াংারৈ 
ডপ্রারর্াক রুর্ এ্ং NW2 এ উো ড্ করযকনর্ অ্্কাঠারা প্রকল্প গ্রর্ কররে।  

• এই োৈরিোগুন জোরে াযর উি-োূ স্ অ্ঞ্চর (NER) ারে ডাগারাগ উন্নি কর্।  
• 2000 র্ োসন্ত জাাজগুন নাোৈ  ডর্কই চাচর জয NW-1 (গঙ্গা ৈ়ী) এ িিা ্ৃনদ্ধ 
জয প্রায 4600 ডকানর্ র্াকা ন্নরযারগ াযর কা উচ্চানৎা়ী জ াগস ন্কা প্রকল্প (JMVP) 
গ্রর্ কররে।  

ডার্:  
• ৎারি প্রায 14,500 নকরানর্া া্য জোে রযরে া ৈ়ী, খা, ্যাকযার্া, খাাঁনড় ইিযানৈ নরয 
গনঠি। 

• জাি়ীয জোে আই 2016 অ্ুায়ী, 111 নর্ জোেরক জাি়ীয জোে (NWs) নার্ ডঘার্া কা 
রযরে। 

NW-1: 1620 নকরানর্া দৈরঘসয গঙ্গা-ৎাগ়ীে়ী-হুগন ৈ়ী ্য্স্থা (প্রযাগাজ-নৈযা) ৎারি ৈ়ীঘসি 
জাি়ীয জোে। 
ইযান্ড ডৎর ন্, 2021, অ্ৎযন্ত়ীর্ জাাজগুন নাোিা, ুিা এ্ং ন্ন্ধ নযেরর্ জয 
অ্ুরানৈি রযনে।  
Source: PIB 
 
কযা নখা  প্রর্  উত্্ 

 
ডক ং্াৈ নরাার? 

• আন্তজসানিক া়ী নৈ্ উোরি, া়ী  নশু উন্নয েক (MoWCD), নিা ের্ায এ্ং 
ইউনররৌ রানগিায, ৎারি কু নকরা-নকরা়ীরৈ নিা এ্ং / অ্ে্া ৈিিা ্য্স্থায 
নৌনরয আা জয একনর্ ুগান্তকা়ী প্রচাানৎা 'কযা নশু প্রর্ উত্্' চাু কররে। 
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ূ োরযন্টূ   
• 11-14 ্ে ্য়ী ডরযরৈ কুর ৎনিস  র াখা রিয এই প্রচাানৎা শুরু কা রযরে।  
• এই উরৈযারগ উরেয  কু-্নৎূসি ডরযরৈ জয Schemes for Adolescent Girls (SAG), 
ড্নর্ ্াাঁচা ড্নর্ োড়া (BBBP) এ্ং জাি়ীয নিা ়ীনি (NEP) এ রিা ন্ৈযা প্রকল্প এ্ং 
ডপ্রাগ্রাগুন উো কাজ কা। 

• MoWCD- BBBP উরৈযারগ েত্রোযায এই প্রচাানৎানর্ চাু কা র্, া াযর 400,000 -
এ ড্ন কুেুর্ নকরা-নকরা়ীরৈ প্রােনক ুন্ারৎাগ়ী নার্ গর্য কা র্। 

ইউনরৌ ম্পরকস: 
• ইউনরৌ (ইংরনজ: UNICEF) জানিংরঘ নশু িন্ ার োননচি, এনর্ জানিংরঘ একনর্ 
ংস্থা া ন্শ্ব্যাো়ী নশুরৈ ান্ক  উন্নযূক াযিা প্রৈা কর োরক।  

• ৈ ৈপ্ত: নউ ইযকস, ানকস ুক্তাষ্ট্র 
• প্রনিনিি: 11 নেরম্ব 1946 

Source: Indian Express 
 

নারৈ  জয ন্র  উরৈযাক্তা  প্রচা ড্রাইৎ  - "SAMARTH"   

 
ডক ং্াৈ নরাার? 

• 2022 ার আন্তজসানিক া়ী নৈ্ উোরি, MSME- ডকন্দ্র়ীয ে়ী াাযর্ ার নারৈ জয 
"SAMARTH" ার একনর্ ন্র উরৈযাক্তা প্রচা অ্নৎা চাু কররে। 

 
ূ োরযন্টূ  

• MSME েরক Samarth উরৈযারগ অ়্ীর, উচ্চাকাঙ্ক্ষ়ী এ্ং ন্ৈযা না উরৈযাক্তারৈ জয 
নম্নননখি ুন্াগুন উোব্ধ র্: 
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• েরক ৈিিা উন্নয প্রকরল্প আিায আরযানজি ন্াূরয ৈিিা উন্নয কসূচ়ীরি 20% আ 
নারৈ জয ্াে কা র্। 7500- ড্ন না উোকৃি র্।  

• েক কিৃসক ্াস্ত্ানযি ন্োর্ াযিা প্রকল্পগুন অ়্ীর ডৈ়ীয  আন্তজসানিক প্রৈস়ীরি োাঠারা 
MSME ্য্ানযক প্রনিনন 20%, না ানকাা়ী MSME গুনরক উত্গস কা র্। 

• NSIC ্ানর্নজযক নকগুনরি ্ানসক প্ররনং নৌরি 20% োড় 
• Udyam ডনজরের অ়্ীর নারৈ ানকাা়ী MSMEগুন ন্ন্ধর জয ন্র ড্রাইৎ 

 
ডার্: যার্ল্স ইরকানক ডৌাার ডলা্া ডজন্ডা গযাো ইরেরে, ৎাি ৈনির্ এনযা ্রচরয খাাো 
োাৌারৈ রয একনর্, এনর্ এখ 2021 ার 156 নর্ ডৈর রয 140 ি স্থার রযরে। 
নারৈ ারে ম্পনকসি আই়ী কাঠারা: 
ডৌিুক ননদ্ধকর্ আই, 1961 

• ডোরনস্টক ৎারযারন্স ডেরক া়ী ুিা আই, 2005 
• কসরিরত্র া়ী ডৌ যান (প্রনিরা, ননদ্ধকর্  প্রনিকা) আই, 2013 

Source: PIB 
 
গ্রা উরৈযাক্তা  ডপ্রাগ্রা  

 
ডক ং্াৈ নরাার? 

• যাা ইনস্টনর্উর্ অ্ৌ এন্টারপ্রানো অ্যান্ড স্ম ন্জর ডেরৎোরন্ট (NIESBUD) - ৈিিা 
উন্নয  উরৈযাক্তা ের্ারয (MSDE) অ়্ীর একনর্ ৈাযিানি ংস্থা - স্টার্স-আো নৎরজ 
এন্টারপ্রানো ডপ্রাগ্রা (SVEP) শুরু কর িৃর্ূর উরৈযাক্তারৈ প্রচার জয একনর্ ডর্কই রে 
ন্কার জয গ্রা়ীর্ উন্নয েরক ারে একনর্ র ািা স্মাক (MoRD) ৈাি কররে। 

ূ োরযন্টূ 
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• SVEP ' ৈ়ীৈযা অ্রন্তযাৈয ডাজা - গ্রা়ীর্ উন্নয েরক জাি়ীয গ্রা়ীর্ জ়ীন্কা ন (DAY-
NRLM) এ একনর্ উো-উোাৈা।  

• এ িয গ্রা়ীর্ অ্ঞ্চর উরৈযাক্তারৈ অ্-কৃন খারি গ্রা-োসারয উরৈযাগ স্থাোর াযিা কা।  
• অ্ং়ীৈানরত্ব অ়্ীর গ্রা়ীর্ উরৈযাক্তাা ুদ্রা ্যাংক ডেরক াযিা  িারৈ উরৈযাগ শুরু কা জয 
আনেসক াযিা োাযা জয ্যাংনকং নরস্টর অ্যারে করি ি র্।  

• এই প্রকরল্প ুন্ারৎাগ়ীা DAY-NRLM ৈনৎস ডগাি়ী (SHG) ্াস্তুিরে এ্ং এই প্রকল্পনর্ ডক্ 
ন্ৈযা উরৈযাগগুনরকই য, িু উরৈযাগগুনরক েস কর। 

Source: ET 
 
ন্শ্বকসা  াষ্ট্র়ীয  োুষ্কা   জাি়ীয  নাোিা  োুষ্কা    

 
 

ডক ং্াৈ নরাার? 
• ডকন্দ্র়ীয ে  কসংস্থা, োনর্, ্  জ্াযু োন্িস ে়ী ৎূরোন্দ্র াৈ্ 2018 ার 
োাৌযান্স ্ের জয ন্শ্বকসা াষ্ট্র়ীয োুষ্কা (VRP), জাি়ীয নাোিা োুষ্কা (NSA) এ্ং 2017, 
2018, 2019 এ্ং 2020 ার জয জাি়ীয নাোিা োুষ্কা (Mines) [NSA (Mines)] প্রৈা 
কর।  

 
ূ োরযন্টূ 

• ে  কসংস্থা ের্ায 1965 া ডেরক "ন্শ্বকসা াষ্ট্র়ীয োুষ্কা (VRP)" এ্ং "জাি়ীয নাোিা 
োুষ্কা (NSA)" এ্ং 1983 া ডেরক জাি়ীয নাোিা োুষ্কা (Mines) [NSA (Mines)] োনচাা 
কর আরে।   
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• VRP এ্ং NSA নেরক্টরর্ ডজার ৌযাক্টন অ্যােৎাই ানৎস অ্যান্ড ড্া ইনস্টনর্উর্ 
(DGFASLI), ুম্বাই এ্ং NSA (Mines) দ্বাা োনচানি য নেরক্টরর্ ডজার অ্ৌ াই ডৌনর্ 
(DGMS), া্াৈ দ্বাা োনচানি য।  

Source: PIB 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: ন্জ্ঞা 
ডোর্ারক  ুোাকনম্পউর্া  "ো গঙ্গা" 

 
ডক ং্াৈ নরাার? 

• যাা ুোাকনম্পউনর্ং ন (NSM) এখ আইআইনর্ রুনক একনর্ ুোা কনম্পউর্া "PARAM 
গঙ্গা" স্থাো কররে, া ুোাকনম্পউনর্ং িিা 1.66 ডোর্াফ্লো।  

• নরস্টনর্ NSM-এ ন্র্ল্ োদ্ধনি ডৌজ 2 এ অ়্ীর C-DAC দ্বাা নেজাই এ্ং কন কা 
রযরে।  

 
ূ োরযন্টূ 
National Supercomputing Mission (NSM): 

• যাা ুোাকনম্পউনর্ং ন (NSM), া ইরকট্রনে  িেয প্রুনক্ত ের্ায (MeiTY) এ্ং 
ন্জ্ঞা  প্রুনক্ত ন্ৎাগ (DST) দ্বাা ডৌেৎার্ োনচানি রে এ্ং ডন্টা ৌ ডেরৎোরন্ট অ্ৌ 
অ্যােৎান্সে কনম্পউনর্ং (C-DAC) এ্ং ইনন্ডযা ইনস্টনর্উর্ অ্ৌ ারযন্স (IISc), ্যাঙ্গারা দ্বাা 
্াস্ত্ানযি রযরে, উরেখরাগযৎার্ অ্গ্রগনি রযরে।  

• NSM-এ চানর্ প্রা স্তম্ভ, ো, অ্্কাঠারা, অ্যানিরক, গর্র্া  উন্নয, HRD, জানি ডৈ়ীয 
ুোাকনম্পউনর্ং ইরকা নরস্ট ন্কার িয অ্জসর জয ৈিিা ারে কাজ করে। 
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• C-DACডক নর ন্র্ল্ োদ্ধনি অ়্ীর ুোাকনম্পউনর্ং নরস্টগুন নেজাই, উন্নয, স্থাোা এ্ং 
কন কা ৈানযত্ব অ্োসর্ কা রযরে। 

• এনর্ একনর্ কনম্পউর্া াৎসা "Rudra" এ্ং উচ্চ গনি ইন্টাকারক্ট "Trinetra" নেজাই এ্ং 
উন্নি কররে া ুোা কনম্পউর্ার জয প্ররযাজ়ীয প্রা া্-অ্যারম্বন। 

Source: PIB 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: ডখাুা 
 

নিান  াজ প্রে না  নেরকর্া  নন েযনর্ ন্শ্বকারো  ডখর  

 
 
ডক ং্াৈ নরাার? 

• ৎাি অ্নাযক নিান াজ িৃি়ীয নেরকর্া এ্ং প্রে না নরর্ েযনর্ ন্শ্বকারো অ্ং 
নরযনের, আইকনক চ়ী ডর্নু্ডকা এ্ং োানকস্তান ডগ্রর্ জারৎৈ নযাাঁৈারৈ ারে ডাগ 
নৈরযনের। 

 
ূ োরযন্টূ 

• 39 ্ে ্য়ী াজ, অ্রক স্মর়্ীয যারচ অ্নৎজ্ঞ 2005, 2009, 2013, 2017 এ্ং এখ 2022 ার 
এই ইরৎন্টনর্ ডখা আরগ 2000 ার িা প্রে ন্শ্বকারো অ্ং নরযনের। 

Source: Indian Express 
 
জারৈোু  FC ISL ন্জয়ী  নর্ল্ নজরিরে  
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ডক ং্াৈ নরাার? 

• ডগাযা PJN ডস্টনেযার এনর্রক ডা্াগার ন্রুরদ্ধ 1-0 ডগার জরয ো জারৈোু FC িারৈ 
প্রে ইনন্ডযা ুোা নগ (ISL) উইাস নর্ল্ নজরিরে।  

• ূ োরযন্টূ 
• জারৈোু FC জারৈোুর অ্্নস্থি একনর্ ৎাি়ীয ডোাৈা ৌুর্্ লা্। 

 
ইনন্ডযা ুোা নগ (ISL): 

• ইনন্ডযা ুোা নগ  ৎাি়ীয ৌুর্্ ্য্স্থায োুরুরৈ ডোাৈা ়ীস স্তর ৌুর্্ ়ীগ।  
• এনর্ অ্ ইনন্ডযা ৌুর্্ ডৌোর এ্ং িারৈ ্ানর্নজযক অ্ং়ীৈা ৌুর্্ ডপার্স ডেরৎোরন্ট 
ননরর্ে দ্বাা আরযানজি য।  

• নরা ডারর্াকরোস ারে পনো ম্পরকস জয, এনর্ আুিানকৎার্ নরা ইনন্ডযা ুোা নগ 
ার োননচি। 

Source: newsonair 
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