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দদননক কারযন্ট অ্যারপযাস 02.03.2022 
প্রণারীগুনরয ান ম্পরকস ভনিক্স রেরন  

 

ককন খফরযয নরযানারভ   

 তুযস্ক ম্প্রনত প্রণারীগুনরয ান ম্পরকস ভনিক্স রেরনফাস্তফাযরনয নদ্ধান্ত কঘালণা করযরে। 

তাৎমস 

• ভনিক্স রেররনয নফধাননি কফারাযা এফং দাযদারনর প্রণারীয ভধয নদরয কৃষ্ণ াগরয যানযান মুদ্ধ জাাজগুনর 
প্ররফ নননলদ্ধ কযরত াযতা করয। 

ভনিক্স রেরন1936 

• প্রণারীগুনরয ান ম্পরকস ভনিক্সরেরন, মা প্রাযই ভনিক্স রেরননারভ নযনিত। 
 এনি একনি আন্তজসানতক িুনি মা তুযরস্কয কফারাযা এফং দাযদারনর প্রণারী ননযন্ত্রণ করয। 
 এনি 1936 াররয 20ক  জুরাই ুইজাযরযারেয ভনিক্স যাররর স্বাক্ষনযত য এফং 1936 াররয 9ই  নরবম্বয কথরক 

কামসকয য। 

ভনিক্স রেরকনয িাযনি ভূর উাদান ননযন্ত্রণ করয কম মুদ্ধকারীন ভরয ককান জাাজগুনর কৃষ্ণ াগরয প্ররফ কযরত ারয: 

1. তুযস্ক মুদ্ধকারীন তৎযতায মুদ্ধফাজ দরগুররায মুদ্ধজাারজয জনয প্রণারী ফন্ধ করয নদরত ারয অ্থফা মখন তুযস্ক ননরজই 
মুরদ্ধয একনি ক্ষ য অ্থফা অ্নয ককান কদ কথরক আগ্রারনয হুভনক কদয। 

2. তুযস্ক তুযরস্কয ারথ মুরদ্ধ থাকা কদগুনরয ফানণনজযক জাাজগুনরয জনয প্রণারীগুনর ফন্ধ কযরত ারয। 

3. কৃষ্ণ াগয উকূররযখায রে মুি - কযাভাননযা, ফুররগনযযা, জনজসযা, যানযা ফা ইউরেন -এইফ কদগুনর প্রণারীয ভাধযরভ 
মুরদ্ধয জাাজ াঠারত তায অ্নবপ্রায আি নদন আরগ তুযস্করক অ্ফনত কযা আফযক। 

• অ্নযানয কদ, মাযা কৃষ্ণ াগরযয ীভানায কনই, তারদয অ্ফযই তুযস্করক 15 নদরনয অ্নগ্রভ কনানি নদরত রফ।  
• কৃষ্ণ াগরযয কদগুনর প্রণারীয ভধয নদরয াফরভনযন াঠারত ারয, শুধুভাত্র ূফসনফজ্ঞনিয ারথ এফং মনদ জাাজগুনর কৃষ্ণ 
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াগরযয ফাইরয নননভসত ফা ককনা য। 

4. শুধুভাত্র নযনি মুদ্ধজাাজরক কম ককানও ভরয প্রণারীগুনরয ভধয নদরয মাওযায অ্নুভনত কদওযা য, এফং জাাজগুনর ৃথকবারফ 
এফং একনি কগাষ্ঠী নারফ কত ফড় রত ারয তায ীভা যরযরে।  

• জাারজয ককারনা দরই 15,000  কভনিক িরনয কফন রত াযরফ না। 
• আধুননক মুদ্ধজাাজগুনর বাযী, প্রায 3,000 কভনিক িন নিরগি এফং কেস্ট্রযায এফং েুজায প্রায 10,000 কভনিক িন। 

কনাি:  

তুযস্ক নিতীয নফশ্বমুরদ্ধয ভয রেরকনয ক্ষভতা ফযফায করযরে কমখারন তুযস্ক কমাদ্ধাযা  কদগুনরয মুদ্ধজাাজগুনরয জনয 
প্রণারীগুনর  ফন্ধ করয নদরযনের  মা অ্ক্ষ নিগুনররক কানবরযত ইউননযনরক আেভণ কযায জনয তারদয মুদ্ধজাাজ াঠারত ফাধা 
নদরত াযতা করযনের - এফং কানবরযত কনৌফাননীরক বূভধযাগযীয মুরদ্ধ অ্ং ননরত ফাধা কদয। 

ূত্র- Indian Express 

প্রধানভন্ত্রী গনত-নি জাতীয ভাস্টায প্ল্যান 

 

ককন খফরযয নরযানারভ   

• ম্প্রনত, বাযরতয প্রধানভন্ত্রী যাজয যকাযগুনরয াাান কফযকাযী খাতরক নযকাঠারভা প্রকল্পগুনরয নযকল্পনা এফং 
নফরল অ্থসনননতক অ্ঞ্চর নফকারয জনয "গনত নি কািসারনি" গ্রণ কযায আহ্বান জাননরযরেন। 

Gati Shakti Master Plan ফা গনত-নিভাস্টায প্ল্যানম্পরকস 

বাযরতয 75 তভ স্বাধীনতা নদফর এ কঘালণা করযনেররন প্রধানভন্ত্রী নরযন্দ্র কভানদ। 

• বাযতভারা, াগযভারা, অ্বযন্তযীণ জরথ, শুকরনা/স্থর ফন্দয, UDAN প্রবৃনতয ভরতা নফনবন্ন ভন্ত্রক ও যাজয যকারযয 
নযকাঠারভা প্রকল্পগুনররক অ্ন্তবুসি কযা রফ।  

• কিক্সিাইর ক্লাস্টায, পাভসানউনিকার ক্লাস্টায, প্রনতযক্ষা কনযরোয, দফদুযনতন াকস, নল্প কনযরোয, ভাে ধযায ক্লাস্টায, এনগ্র 
কজারনয ভরতা অ্থসনননতক অ্ঞ্চরগুনর ংরমাগ উন্নত কযরত এফং বাযতীয ফযফাগুনররক আযও প্রনতরমানগতাভূরক করয 

তুররত আচ্ছানদত কযা রফ। 
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• এনি BiSAG-N (বাস্কযািামস নযানার ইননস্টনিউি পয কে অ্যানপ্ল্রকন এফং নজওইনপযরভনিক্স) িাযা উন্নত ইরযা 
নিত্রাফরীয ারথ স্থাননক নযকল্পনা যঞ্জাভগুনর  ফযাকবারফ প্রমুনিরক ফযফায কযরফ। 

ূত্র: The Hindu 

আন্তজসানতক নফিায আদারত(ICJ) 

ককন খফরযয নরযানারভ   

• ম্প্রনত, ইউরেন আন্তজসানতক নফিায আদাররত (ICJ) যানযান কপোরযরনয নফরুরদ্ধ ফযফস্থা গ্ররণয জনয একনি আরফদন 
দারযয করযরে। 

• International Court of Justiceফা আন্তজসানতক নফিায আদারত (ICJ) 
• এনি জানতংরঘয (United Nations) প্রধান নফিাযনফবাগীয অ্ে।  
• এনি নফশ্ব আদারত নারভও নযনিত। 
• এনি 1945 াররয জুন ভার জানতংরঘয নদ িাযা প্রনতনষ্ঠত রযনের এফং 1946 াররয এনপ্ররর কাজ শুরু করযনের। 
• আদাররতয আননি করগয (কনদাযরযাে) ন যাররর অ্ফনস্থত।  
• জানতংরঘয েযনি প্রধান অ্রেয ভরধয এনিই একভাত্র অ্ে মা ননউ ইযরকস (ভানকসন মুিযাষ্ট্র) অ্ফনস্থত নয। 
• এয দািনযক বালা ইংরযনজ এফং পযান। 

যিনা:  

• এনি জানতংরঘয াধাযণ নযলদ এফং ননযাত্তা নযলদ িাযা নয ফেরযয কভযারদ ননফসানিত 15 জন নফিাযরকয একনি 
যারনর ননরয গনঠত। 

• আদারত একই যারষ্ট্রয একানধক জাতীয অ্ন্তবুসি নাও কযরত ারয।  
• অ্নধকন্তু, াভনগ্রকবারফ আদারতরক অ্ফযই বযতায প্রধান রূ এফং নফরশ্বয প্রধান আইনী ফযফস্থাগুনরয প্রনতনননধত্ব 

কযরত রফ। 
• এই অ্েগুনর একই ারথ নকন্তু ৃথকবারফ কবাি কদয।  
• ধাযাফানকতায নযভা নননিত কযায জনয, আদাররতয এক-তৃতীযাং প্রনত নতন ফেরয ননফসানিত য।  
• নফিাযনতযা ুনযায ননফসািরনয জনয কমাগয।   

বূনভকা ও দানযত্ব:  

• আদারত আন্তজসানতক আইন অ্নুযণ করয যাষ্ট্রগুনরয িাযা জভা কদওযা আইনী নফরযাধগুনর ননষ্পনত্ত করয।  
• এনি জানতংরঘয অ্নুরভানদত অ্ে এফং নফরলানযত ংস্থাগুনর িাযা উরেনখত আইনী প্রশ্নগুনরয উয যাভসভূরক 

ভতাভতও কদয। যাষ্ট্রগুনরয ভরধয নফরযারধয যাযগুনর ফাধযতাভূরক।   
• আদারত ংনিষ্ট যাষ্ট্রগুনরয কস্বচ্ছারফী অ্ংগ্ররণয উয নবনত্ত করয কদগুনরয ভরধয নফরযারধয নদ্ধান্ত কনয।  
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• মনদ ককানও যাষ্ট্র ককানও কামসেরভ অ্ং ননরত েত য তরফ এনি আদাররতয নদ্ধান্ত কভরন িররত ফাধয। 

ূত্র- Indian Express 

NCPCR এয নতুন নীনতফাকয 

ককন খফরযয নরযানারভ   

• নাযী ও নশু উন্নযন ভন্ত্রী সৃ্মনত ইযানন ম্প্রনত 17তভ প্রনতষ্ঠা নদফর জাতীয নশু অ্নধকায ুযক্ষা কনভরনয অ্ধীরন  
“भविष्योरक्षविरवक्षि”নারভ একনি নতুন নীনতফাকয িারু করযরেন। 

নযাানার কনভন পয কপ্রারিকন অ্প িাইল্ড যাইি (NCPCR) 

• এনি কনভন পয কপ্রারিকন অ্প িাইল্ড যাইি (CPCR) আইন, 2005 এয অ্ধীরন একনি ংনফনধফদ্ধ ংস্থা। 
• এনি বাযত যকারযয ভনরা ও নশু উন্নযন ভন্ত্ররকয প্রাননক ননযন্ত্ররণয অ্ধীরন কাজ করয 
• এনি ভািস 2007 ারর নশু অ্নধকায ুযক্ষা কনভন (CPCR) আইন, 2005, ংরদয একনি আইন (নেরম্বয 2005) এয 

অ্ধীরন প্রনতনষ্ঠত রযনের। 

আরদ  

• কনভরনয আরদ র ভস্ত আইন, নীনত, কভসূিী এফং প্রাননক প্রনেযাগুনর নননিত কযা, কম ভস্ত আইন, নীনত, 
কভসূিী এফং প্রাননক প্রনেযাগুনর বাযরতয ংনফধারন ফনণসত নশু অ্নধকারযয দৃনষ্টরকাণ এফং নশু অ্নধকায ম্পনকসত 
জানতংরঘয কনরবনরনয ারথ াভঞ্জযূণস।  

ভন্তফয: 

• নশু অ্নধকায ম্পনকসত জানতংরঘয কনকবনরনয অ্ধীরন নশুরক 0 কথরক 18 ফেয ফযরয একজন ফযনি নারফ 
ংজ্ঞানযত কযা রযরে। 

উৎ- AIR 

ইরান কেিায 

 

ককন খফরযয নরযানারভ   

• ম্প্রনত বূতত্ত্বনফদরদয একনি দর িীরনয কইরংনজযাং প্ররদরয ইরারনয উত্তয-নিরভ "ইরান কেিায" নারভ একনি গতস 
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আনফষ্কায করযরেন। 

ইরান কেিায ম্পরকস  

• এনি নজউযান(Xiuyan)  এয কিরয াভানয ফড় মা প্রায 1.85 নকররানভিায নফসৃ্তত, এনি 100,000 ফেরযয কভ ফযী 
ৃনথফীয ফৃত্তভ গতস।  

• কাঠকযরা এফং দজফ হ্ররদয নর নভুনা ননরয কাফসন -14 কেনিং কথরক জানা মায কম 46,000 কথরক 53,000 ফেয আরগ 
গতসনি গনঠত রযরে । 

ূত্র: Science Tech Daily 

নূযনতভ নননিত নযিানস(প্রতযাফতসন)নস্কভ (MARS), 

ককন খফরযয নরযানারভ   

• কনন পাে কযগুররিনয অ্যাে কেরবররভন্ট অ্থনযনি (PFRDA) একনি গযাযানন্টমুি নযিানস নস্কভ, নূযনতভ নননিত নযিানস 
নস্কভ (MARS) িারু কযায প্রস্তুনত ননরযরে। 

• নূনযতভ নননিত নযিানস নস্কভ ম্পরকস 
• এনি কনন ননযন্ত্ররকয কাে কথরক প্রথভ নস্কভ রফ মা নফননরযাগকাযীরদয গযাযানন্টমুি নযিানস যফযা কযরফ। 
• এই নস্কভনি কী ধযরণয নযিানস অ্পায কযরফ? 
• প্রকৃত আয ফাজারযয অ্ফস্থায উয ননবসয কযরফ। 
• কম ককানও ঘািনত নফননরযাগকাযী িাযা বার কযা রফ, এফং উিৃত্ত গ্রাকরদয অ্যাকাউরন্ট জভা কদওযা রফ।  
• কলানিং গযাযানন্ট র অ্ফয গ্ররণয আরগ মসন্ত 1 ফেরযয ুরদয ারযয নফকারয উয ননবসয করয। 
• ফতসভান 1-ফেরযয ুরদয ায প্রনতনি ফানলসক অ্ফদারনয জনয ননধসানযত য এফং অ্ফয গ্ররণয আরগ মসন্ত দফধ থারক, 

মারত প্রনতনি ভরয, একনি নবন্ন নূযনতভ নযিানস াওযায ম্ভফনা থারক। 

কনন পাে কযগুররিনয অ্যাে কেরবররভন্ট অ্থনযনি (PFRDA) 

• এনি একনি ংনফনধফদ্ধ কতৃসক্ষ। 
• এনি বাযত যকায, যাজয যকায এফং কফযকাযী প্রনতষ্ঠান / ংস্থা ও অ্ংগনঠত কক্ষরত্রয কভসিাযীরদয িাযা াক্ষয কযা 

জাতীয কনন নস্কভরক ননযন্ত্রণ করয। 

জাতীয কনন নস্কভ (NPS) 

• এনি ককন্দ্রীয যকারযয একনি াভানজক ুযক্ষা উরদযাগ। 
• এই কনন কপ্রাগ্রাভনি স্ত্র ফাননী ফযতীত যকাযী, কফযকাযী এফং এভননক অ্ংগনঠত কক্ষরত্রয কভসিাযীরদয জনয 

উনু্মি। 
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• এনি ভানুলরক তারদয কভসংস্থারনয ভয ননযনভত নফযনতরত কনন অ্যাকাউরন্ট নফননরযাগ কযরত উৎানত করয। 
• অ্ফয গ্ররণয রয, গ্রাকযা কসারয একনি নননদসষ্ট তাং কফয কযরত ারযন।  
• NPS অ্যাকাউন্ট কাল্ডায নারফ, অ্ফয গ্ররণয রয ভানক কনন নারফ অ্ফনষ্ট অ্থস ারফন। 

ূত্র : Indian Express 

নক্ষাথসীরদয জনয 'নান ভুধরবান' প্রকরল্পয উরিাধন কযররন তানভরনাডু়য ভুখযভন্ত্রী 

ককন খফরযয নরযানারভ   

• তানভরনাডু়য ভুখযভন্ত্রী এভ কক স্টযানরন ম্প্রনত 'নান ভুধরবান' প্রকরল্পয উরিাধন করযরেন। 

'নান ভুধরবান' প্রকল্প ম্পরকস 

• এই প্রকরল্পয রক্ষয র যকায নযিানরত এফং যাষ্ট্রীয াামযপ্রাি নক্ষা প্রনতষ্ঠানগুনররত প্রনতবাফান নক্ষাথসীরদয নিনিত 
কযা, প্রনক্ষণ কদওযা এফং কভসজীফন এফং একারেনভক নদকননরদসনা প্রদান কযা।  

• এনি নক্ষাথসীরদয পরবারফ াক্ষাৎকায যারনররয ভুরখাভুনখ রত ক্ষভ কযায জনয কথয ইংরযনজ াঠ যফযা কযায 
রক্ষয যারখ।  

• প্রমুনিগত অ্গ্রগনতয ারথ তার নভনররয িরায জনয এই নস্কভনি ককানেং এফং কযারফানিরক্স প্রনক্ষণ কযাুর যফযা 
কযরফ। 

ূত্র : The Hindu 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 

 

ককন খফরযয নরযানারভ   

• ম্প্রনত FIFA এফং UEFA যানযায ফ দর, জাতীয প্রনতনননধ দর ফা ক্লাফ দর মাই কাক না ককন, দুই পুিফর ংস্থা 
িাযা নযিানরত কর প্রনতরমানগতায অ্ংগ্রণ কথরক অ্নননদসষ্টকাররয জনয স্থনগত কযায নদ্ধান্ত ননরযরে। 

FIFA ম্পরকস 

• এনি পুিফররয রফসাচ্চ দফনশ্বক ননযন্ত্রক ংস্থা (আরভনযকান পুিফর কথরক এনি আরাদা কযায জনয পুিফর নারভও 
নযনিত), নফরশ্বয ফরিরয জননপ্রয কখরা।  
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• FIFA র পুিার (াাঁি জন কখররাযারড়য দুনি দররয ভরধয ােস ককারিস এক ধযরণয নভনন পুিফর কখরা য) এফং নফি 
কায (একনদরক াাঁি জন করয কভাি দ জন দকরতএকনি কখরা) এয জনয আন্তজসানতক ননযন্ত্রক ংস্থা। 

• FIFAপুিফররয প্রধান আন্তজসানতক িুনসারভন্টগুনর ংগনঠত ও প্রিারযয জনয দাযী, এফং ফরিরয গুরুত্বূণস র পুিফর 
নফশ্বকা,  1930 ারর শুরু রযনের এফং 1991 ারর শুরু ওযা ভনরা নফশ্বকা শুরু রযনের । 

FIFA ংগঠন 

• FIFA কংরগ্র র FIFA- য রফসাচ্চ আইনপ্রণযনকাযী ংস্থা, কমখারন ংগঠরনয 211 জন দরযয প্ররতযকনিয একনি 
করয কবাি যরযরে।  

• কংরগ্র াধাযণত প্রনত ফেয নভনরত য, এফং কংরগ্ররয দযযা FIFA নফশ্বকারয আরযাজক এফং FIFA-য যাষ্ট্রনতয 
জনয প্রাথসীরদয প্রস্তাফ করয। 

FIFA -য বানত 

• ুই-ইতারীয পুিফর প্রাক নজযানন্ন ইনপানন্তরনা 2016 ার কথরক নপপায কপ্রনরেন্ট নররফ দানযত্ব ারন কযরেন। 

ূত্র : Indian Express 

খফরযয স্থানভূ: খাযনকব(Kharkiv) 

 

ককন খফরযয নরযানারভ   

• ম্প্রনত খাযনকরব কগারাফলসরণয ভয এক বাযতীয োরত্রয ভৃতুযয য বাযরতয উিান অ্নবমান িযারররঞ্জয ভুরখ রড়রে। 

খাযনকব ম্পরকস 

• এনি খাযকব  ইউরেরনয নিতীয ফৃত্তভ য এফং কৌযবা নারফও নযনিত। 
• খাযনকব যনি  খাযনকব, করাান এফং উদী নদীয তীরয অ্ফনস্থত, কমখারন এই নদীগুনর  ইউরেরনয উত্তয-ূফস অ্ঞ্চররয 

কবাযনস্ক কদারনত জরারয প্রফানত য। 

ূত্র : Indian Express 
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