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দৈনও ওারন্ট যারৌয়াস 10.03.2022 
গুরুত্বোূর্স ঔ্: ৎাত 

আউনৌাআড  নডনিক্ট  আৌর  নরে  ৌ এডুরও  প্লা (UDISE+)   

 
কও ং্াৈ নরাার? 

• নক্ষা ন্ত্রর্ায় ৎারত সু্ক নক্ষা ম্পনওসত আউনৌাআড নডনিক্ট আৌর নরে ৌ এডুরও 
প্লা (UDISE+) 2020-21 এ উো প্রনতর্ৈ প্রওা ওররে। 

ূ োরয়ন্টূ 
• সু্কগুন কেরও াআ তেয ংগ্রর UDISE+ নরেনি 2018-19 ার সু্ক নক্ষা  াক্ষতা 

ন্ৎাক দ্বাা ন্ওনত রয়নে, া 2012-13 া কেরও UDISE কডিা ংগ্র ্য্স্থায় ব্লও ্া কো 
োসারয় যাুয়া কডিা োূরর্ োূ স্্তসী ুীর ারে ম্পনওসত ন্য়গুন ওানিরয় উঠরত োার। 

• ্তসা প্রওাানি  2020-21 ার কৌারন্স ্ের েয UDISE+ কডিা ারে ম্পনওসত। 
প্রনতর্ৈর ূ ৌাৌ: 

 2020-21 ার প্রােনও কেরও উচ্চ াযনও োসন্ত সু্ক নক্ষায় ৎনতস য়া কাি নক্ষােসী ংঔযা নে 
25.38 কওানি। 2019-20 ার 25.10 কওানি তানওাৎুনি তুায় 28.32 ক্ষ তানওাৎুনি ্ৃনি 
কোরয়রে। 

 গ্র এরারন্ট কন (GER) া ংগ্ররর্ াার্ স্তর োনাো ওর, 2019-20 ার 
তুায় সু্ক নক্ষা স্ত স্তর 2020-21 ার উন্নত রয়রে। 2019-20 ার তুায় 2020-21 
ার করৎ য়াআে GER : উচ্চ প্রােনরও 89.7% কেরও 92.2%, প্রােনরও 97.8% কেরও 99.1 %, 
াযনরও 77.9%  কেরও 79.8% এ্ং উচ্চ াযনরও োক্রর 51.4%  কেরও 53.8%। 

 2020-21 ার 96.96 ক্ষ নক্ষও সু্ক নক্ষায় নুি রয়রে। 2019-20 ার সু্ক নক্ষায় নক্ষরও 
ংঔযা তুায় এনি প্রায় 8800 ক্ন।  
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 2020-21 ার োত্র নক্ষও ুোাত (PTR) প্রােনরও েয 26, উচ্চ প্রােনরও েয 19, াযনরও 
েয 18  এ্ং উচ্চ াযনরও েয 26, া 2018-19 া কেরও উন্ননত কৈনঔরয়রে। 2018-19 ার 
প্রােনও, উচ্চ প্রােনও, াযনও এ্ং উচ্চ াযনরও PTR নে োক্রর 28, 20, 21, এ্ং 30। 

 2020-21 ার 12.2 কওানি ক্ন করয় প্রােনও কেরও উচ্চ াযনরও ৎনতস রয়রে, া 2019-20 
ার করয়রৈ তানওাৎুনি তুায় 11.8 ক্ষ করয় ্ৃনি কোরয়রে।  

Source: PIB 
ৎারত  প্রচনত  র  েয WHO এ কলা্া  কন্টা  

 
কও ং্াৈ নরাার? 
• কওন্দ্রীয় নন্ত্রৎা ৎাত ওা এ্ং ন্শ্ব স্বাস্থয ংস্থা (WHO) রয এওনি কাে ওানি চুনি স্বাক্ষর 
াযর গুোরি োকর WHO কলা্া কন্টা ৌ িযানডা কনডন (WHO GCTM) প্রনতষ্ঠা 
ুরাৈ নৈরয়রে। 
ূ োরয়ন্টূ 

 WHO GCTM অয়ু ন্ত্ররও ীর প্রনতনষ্ঠত র্।   
 এনি াা ন্শ্ব েুর়ে ঐনতয্াী র েয প্রে এ্ং এওাত্র কলা্া অউিরোারেড কন্টা 

(নৌ) র্। 
 ন্শ্ব স্বাস্থয ংস্থা াোনচাও ডঃ কিররা অা খার্নরয়া 13আ রৎম্ব, 2020 তানরঔ 5 

অয়ুর স্ৈ নৈ্ উোরক্ষ ৎারত WHO GCTM প্রনতষ্ঠা ওো কখার্া ওররে।   
 এআ কওন্দ্র প্রনতষ্ঠা েয নক্রয়াওারো ন্বয়, ম্পাৈ এ্ং োসর্ক্ষরর্ েয এওনি কৌে িাস্ক 

কৌাস (JTF) কঠ ওা রয়রে।   
 JTF ৎাত ওা, ৎারত স্থায়ী ন, কেরৎা এ্ং ন্শ্ব স্বাস্থয ংস্থা প্রনতননরৈ নরয় 

কনঠত।  
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World Health Organization (WHO): 
• ৈ ৈপ্ত: কেরৎা, ুআোযান্ড 
• প্রনতনষ্ঠত:  7 এনপ্র 1948 
• 2021 ার োুয়ান োসন্ত WHO ' 194 নি ৈয াষ্ট্র রয়রে। 

Source: The Hindu 
যাা  যান্ড নিাআরে  ওরোসার  

 
কও ং্াৈ নরাার? 

• কওন্দ্রীয় নন্ত্রৎা 5000 কওানি িাওা প্রােনও ুরানৈত কয়া ূ এ্ং 150 কওানি িাওা 
োনরানত কয়া ূ মূ্পর্স ানওাাী ৎাত ওার ংস্থা নার্ যাা যান্ড 
নিাআরে ওরোসার (NLMC) প্রনতষ্ঠা ুরাৈ নৈরয়রে।   

ূ োরয়ন্টূ 
• NLMC কওন্দ্রীয় োা্নও কক্ট এন্টাপ্রাআে (CPSEs) এ উদৃ্বত্ত েন এ্ং ন্নডং যাররি কৈীওর্ 

ওর্।   
• 2021-22 ার ্ারেি কখার্া কপ্রনক্ষরতআ এআ প্রস্তা্। 
• -ূ ম্পরৈ কৈীওরর্ াযর, ওা ্য্হৃত এ্ং ও ্য্হৃত ম্পৈগুন কৈীওরর্ 

াযর রেষ্ট ােস্ব উৎোন্ন ওরত ক্ষ র্। 
• কওৌকত ন্নিওর্ ্া ্রে য নৈরয় ায়া CPSE গুন েয, এআ উদৃ্বত্ত েন এ্ং -কওা 

ম্পরৈ কৈীওর্ তারৈ ূয অও ওা েয গুরুত্বোূর্স।   
Source: ET  
ঔন  ঔনে (উন্নয়   নয়ন্ত্রর্ ) অআ , 1957 ংরা  
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কও ং্াৈ নরাার? 

• লুরওাাআি, োিা, এারড, প্লযানিা গ্রুো ৌ কিা (PGM), যাণ্ডাুাআি, ননযাাআি এ্ং 
ন্রডা-এ কক্ষরত্র য়যানি া ননৈসষ্ট ওা েয ঔন  ঔনে (উন্নয়  নয়ন্ত্রর্) অআ, 
1957 (এ োর 'অআ' নার্ উরেঔ ওা রয়রে) এ নদ্বতীয় তৌন ংরার েয ঔন 
ন্ত্ররও প্রস্তা্ ুরাৈ ওররে কওন্দ্রীয় নন্ত্রৎা। 

ূ োরয়ন্টূ 
• এআ ুরাৈর ৌর লুরওাাআি, োিা, এারড, প্লযানিা গ্রুো ৌ কিা, যাণ্ডাুাআি এ্ং 

ন্রডা-এ কক্ষরত্র ঔনে ব্লওগুন না ননিত ওা র্, া ৌর এআ ঔনেগুন অৈান 
হ্রা োার্, ঔন কক্ষরত্র োাাোান উৎোাৈ ঔারত ক্ষতায়র ুরাক দতন র্ া ারে এওনি ়্ে 
ংর ন্তৎুসনিূও ্ৃনি ননিত ওরত ায়তা ওর্।   

• ঔন ন্ত্রও এআ ঔনে ব্লওগুন না ক্ষ ওা েয প্ররয়ােীয় এআ ঔনেগুন ক়ে ন্ক্রয় ূয 
(ASP) কর্া োিনত ্া ওর্। 

• 2021 ার ওা ংস্কাগুন দ্বাা অ উৎানত রয়, 2021-22 অনেসও ্ের 146 নি ক্ন 
ব্লও নার েয াঔা রয়রে। এ রয 34নি ব্লও ৌৎার্ নার কতাা রয়রে অনেসও ্ের।  

Source: Business Standard 
 
NEET-UG োীক্ষায়  ংগ্ররর্  েয ্য়র  ঊর্ধ্সীা  প্রতযাা  ও যাা  কনডওযা  

ওন  
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কও ং্াৈ নরাার? 

• যাা কনডওযা ওন NEET-UG োীক্ষায় ্া েয ্য়র ঊর্ধ্সীা তুর নৈরয়রে।  
ূ োরয়ন্টূ 

• গ্রযােুরয়ি কনডরও এডুরও 1997 এ প্রন্াগুন োেৎার্ ংরা ওা েয ওাী 
ন্জ্ঞনপ্ত েয প্রনক্রয়ানি শুরু ওা রয়রে। 

• অরক াার্ কেনর্ প্রােসীরৈ কক্ষরত্র ্য়ীা নে 25 ্ে এ্ং ংনক্ষত কেনর্ প্রােসীরৈ কক্ষরত্র 
নে 30 ্ে। 

• যাা কনডওযা ওন কৈর নচনওৎা নক্ষা ীস নয়ন্ত্রও ংস্থা। 
National Eligibility cum Entrance Test (Undergraduate) ্া NEET (UG): 

• NEET (UG), োূর স্  আনন্ডয়া নপ্র-কনডরও কিে (AIPMT), স্নাতও কনডরও (MBBS), কডন্টা 
(BDS) এ্ং অয়ু (BAMS, BUMS, BHMS, আতযানৈ) কওাসগুন ুর্ ওরত আচু্ছও নক্ষােসীরৈ 
েয এওনি  স্ৎাতীয় প্রাও-কনডরও প্রর্নওা োীক্ষা। 

• োীক্ষানি যাা কিনেং এরেনন্স (NTA) দ্বাা োনচানত য়। 
Source: newsonair 
োুা  ওৃন ন্জ্ঞা কা  – 2022 

 
 

কও ং্াৈ নরাার? 
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• কওন্দ্রীয় ওৃন  ওৃও ওযার্ প্রনতন্ত্রী দওা কচৌুী তু নৈনেরত োুা ওৃন ন্জ্ঞা কা 2022 -এ 
উরদ্বা ওররে।  

• এআ উোরক্ষ শ্রী কচৌুী ৈুআ এও েনরত ননসত "োুা ওৃন ওৃন াি ওরপ্লক্স" উৎকস ওর।  
ূ োরয়ন্টূ 

• ICAR-আনন্ডয়া এনগ্রওাচাা নাচস আনেনিউি (IARI) দ্বাা নত নৈ্যাোী ওৃন কা অরয়াে 
ওা রচ্ছ।  

• ওৃও  ওৃও উৎোাৈও ংকঠগুন 'োুা ওৃন াি ওরপ্লক্স'-এ তারৈ োরর্য ান ন্োর্ 
ওরত োার্।  

• এআ ুন্া াযর, কৎািাা ান ওৃওরৈ োর্য নওরত ক্ষ র্, া তারৈ যস্বত্ব 
কৎাকীরৈ ওাে কেরও ুি ওর্। 

Source: PIB 
গুরুত্বোূর্স ঔ্: াষ্ট্র 

ৎারত  প্রে 100% াী ানওাাী  FLO আন্ডানিয়া  োাওস   

 
কও ং্াৈ নরাার? 

• ায়দ্রা্ারৈ ৎারত প্রে 100% না ানওাাী FLO নল্প োাওস, া নৌনও কনডে কসাাআরে 
(FLO) দ্বাা কতঙ্গাা ওার ারে ংীৈানরত্ব প্রচানত রয়নে, উরদ্বা ওা । 

ূ োরয়ন্টূ 
• 50 এও এ FLO আন্ডানিয়া োাওসনি 250 কওানি িাওা ন্নরয়ারক প্রনতনষ্ঠত রয়নে, এনি এওনি 

ফ্ল্যাকনো প্রওল্প এ্ং চযাপ্টা কম্বা এ্ং FLO - োতীয় ৈযরৈ ংগ্ররর্ ারে োতীয় োসারয় 
এআ র প্রে। 
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• োাওসনি 25 নি না-ানওাাী এ্ং োনচানত আউনি দ্বাা 16নি নগ্র ওযািাকন আন্ডানিরে 
প্রনতননত্ব ওর চাু রয়নে। 

FICCI Womenies Organization (FLO): 
• FLO 1983 ার কৌডার ৌ আনন্ডয়া কচম্বা ৌ ওাস যান্ড আন্ডানি (FICCI) এ এওনি 

ন্ৎাক নার্ প্রনতনষ্ঠত রয়নে, া ৎারত নল্প  ্ানর্রেয ীস ংস্থা।  
• নারৈ েয এওনি  স্ৎাতীয় ংস্থা নার্, FLO - াা ৎারত 18নি যায় রয়রে - 

অরৈা্াৈ, ক্ঙ্গাুরু, ৎু্রশ্ব, কচন্নাআ, কওারয়ম্বািু, ায়দ্রা্াৈ, আরদা, েয়োু, ওওাতা, ঔউ, 
ওাোু, ুনয়াা, ুম্বাআ, উত্ত-োূ স্, োুর, ৃত, উত্ত-োূ স্  উত্তাঔণ্ড, নউ নৈনেরত তা প্রা 
ওাসায় ।  

Source: India Today 
 
 

গুরুত্বোূর্স ঔ্: ন্জ্ঞা 

আউনয়া  তন়েৎন্রের্  দ্বাা াআররারে  উৎোাৈ  

 
 

কও ং্াৈ নরাার? 
• আউনয়া আরররাাআনর াারয নি-ােয়ী াআররারে উৎোাৈর েয ৎাতীয় ন্জ্ঞাীা 

এওনি আরররাওযািানে নরে নডোআ ওররে।  
ূ োরয়ন্টূ 

• আউনয়া আরররানন ও ঔরচ াআররারে উৎোাৈর ারে আউনয়া-নৎনত্তও ্েসয নচনওৎা েয 
ায়ও।  
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• আউনয়া উৎোাৈর নৈও কেরও ৎাত ীস কৈগুন রয এওনি এ্ং এনি 2019-20 ার 244.55 
LMT আউনয়া উৎোাৈ ওররে।  

• াআরিারেুি া নল্পগুন যারানয়া এ্ং আউনয়ারও ্েসয নার্ উচ্চ খত্ব উৎোন্ন ওর।  
• এনি অারৈ কৈর ুন্া েয নি উৎোাৈর েয ্য্া ওা করত োার। 
• আউনয়া আরররাাআনর াযর াআররারে উৎোাৈর েয নি প্ররয়ােীয়তা আউনয়া 

আরররাাআনর াযর 70% হ্রা ওা করত োার।  
Source: PIB 

গুরুত্বোূর্স ঔ্: কঔাুা 

অন্তেসানতও  শুনিং কপািস  কৌডার  (ISSF) য়াডস  ওাো 2022 

 
কও ং্াৈ নরাার? 

• ওায়রারত ুনষ্ঠত অন্তেসানতও শুনিং কপািস কৌডার (ISSF) ন্শ্বওাো 2022 -এ োৈও 
তানওায় প্রে স্থা নওা ওররে ৎাত।  

ূ োরয়ন্টূ 
• ৎাতীয় ৈ চানি স্বর্স, ৈুনি কৌোয এ্ং এওনি করাঞ্জ  কাি াতনি োৈও নরয় োৈও 

তানওা ীরস ক ওররে।  
• রয় প্রনতরানকতায় নদ্বতীয় এ্ং ফ্রান্স তৃতীয় স্থা েস ওর। 

Source: newsonair 
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