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গুরুত্বোূর্স খ্: ন্শ্ব 
 
 

ওযার্ল্স যানোর নরোার্স 2022 
 

 
কক ং্াৈ নরাার? 
ওযার্ল্স যানোর নরোার্স 2022 (10 ংস্কর্) 18 ার্স, 2022 তানরখ প্রকানত রযরে, কখার নৌযান্ডরক র্াা 
োঞ্চ্ার রতা ন্রশ্ব ্রর্রয ুখী কৈ নার্ নর্নিত কা রযরে।  
ূ োরযন্টূ 
World Happiness Report, 2022 এ ীস ৩নর্ কৈ: 

1. নৌযান্ড 
2. কোকস 
3. অআযান্ড 

 
 এনৈরক, ৎাত তা সা নকংরয একনর্ প্রানিক উন্ননত কৈনখরযরে, এক ্ে অরগ 139 কেরক নত াো ক্র়ে 

136-এ কোৌঁরেরে। 
 জানতংরঘ ারেরর্ কেরৎাোরন্ট াা কর্ওযাকস দ্বাা প্রকানত, প্রনতর্ৈনর্রত ক্ করযকনর্ 

কারর্ উো নৎনি কর এ্ং প্রােনকৎার্ ্যনিরৈ প্রনতনিযাগুন উো নৎনি কর জাতীয ুরখ 
সা নকং কররে। 
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 ওযার্ল্স যানোর নরোার্স াার্ত াোনোেু প্রকৃত নজনেনো, াানজক ারোার্স, স্বাস্থ্যক জী্ প্রতযাা, 
জী্ োেন্দ কা স্বাীতা, উৈাতা এ্ং ৈুসীনত উোনি রতা ক্ করযকনর্ কারর্ উো নৎনি 
কর 150 নর্ কৈরক স্থ্া কৈয।  

• এআ ্ে, নরোার্সনর্ 146 নর্ কৈর সা নকং কররে। 
 
উরেখয, প্রনত ্ে 20 ার্স াা ন্রশ্ব অিজসানতক ুখ নৈ্ োা কা য। 
Source: HT 
 
 
2017-21 ার ৎাত ্রর্রয ক্ন স্ত্র অৈানকাক কৈ নরর্ প্রকা কোরযরে: SIPRI নরোার্স 
 

 
 
কক ং্াৈ নরাার? 

 2022 ার ারর্স প্রকানত েকরা আন্টাযাা নো নার্স আন্সনর্নর্উরর্ (SIPRI) কেন্ড আ 
আন্টাযাা অস োন্সৌা, 2021-এ  স্র প্রনতর্ৈর প্রকা কা রযরে ক ৎাত ও কৌনৈ অ্ 
2017-21 ার রয কস্ত্র ্ৃি স্ত্র অৈানকাক নার্ নর্নিত রযরে।  

ূ োরযন্টূ 
 SIPRI 2017-21 ার 163 নর্ াজযরক প্রা স্ত্র অৈানকাক নরর্ নর্নিত কররে।  
 ৎাত, কৌনৈ অ্, ন, রেনযা এ্ং র্ী  ীস োাাঁর্নর্ স্ত্র অৈানকাক 2017-21 ার কার্ 

ন্শ্ব্যাোী স্ত্র অৈান 38 তাং কৎা কররে। 
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• 2012-16 কেরক 2017-21 ার রয ৎাতীয স্ত্র অৈান 21 তাং কররে। 
 তা রেও, ৎাত 2017-21 ার ন্রশ্ব ্ৃি প্রা স্ত্র অৈানকাক নে এ্ং এআ রয কার্ ন্শ্ব্যাোী 

স্ত্র অৈান 11 তাং ৎাত কেরক য। 
 2012-16 এ্ং 2017-21 ার ানযা ৎারত কারে ্রর্রয ়্ে স্ত্র ্াকাী, তর্ ানযা স্ত্রগুন 

জয ক্ করযকনর্ ়্ে কসূনর্ ্ন্ধ রয াওযা কারর্ এআ ৈুআ রয রয ৎারত ানযা স্ত্র অৈান 
47 তাং হ্রা কোরযরে। 

 এ ন্োীরত, ফ্রান্ কেরক ৎারত স্ত্র অৈান ৈগুরর্ও ক্ন ্ৃনি কোরযরে, া 2017-21 ার ৎারত 
নদ্বতীয ্ৃি স্ত্র ্াকাী। 

Source: ET 
 

 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: ৎাত 
 
 

ৎারত অকসনর্ক ীনত 
 
 

 
কক ং্াৈ নরাার? 

 ককন্দ্রীয ন্জ্ঞা ও প্রুনি ও ৎূ-ন্জ্ঞা প্রনতন্ত্রী (স্বাী ৈানযত্বপ্রাপ্ত) েঃ নজরতন্দ্র নং তু নৈেীরত ৎূ-ন্জ্ঞা 
ন্ত্রর্ারয ৈ ৈপ্ত কেরক 'India and the Arctic: building a partnership for sustainable 
development' নরাার ৎারত অকসনর্ক ীনত প্রকা কররে। 
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ূ োরযন্টূ  
ৎারত অকসনর্ক ীনত ম্পরকস: 

• ৎারত অকসনর্ক ীনতরত েযনর্ স্তম্ভ রযরে: ৎারত দ্জ্ঞানক গর্র্া ও রানগতা, জ্াযু ও 
োনর্ ুক্ষা, েসননতক ও া্ উন্নয, োন্ ও কাগারাগ, প্রা ও অিজসানতক রানগতা 
এ্ং অকসনর্ক ঞ্চর জাতীয ক্ষতা ্ৃনিরক নিাী কা।  

• কগাযা যাা কন্টা ৌ কোাা যান্ড ওা নার্স (NCPOR), ৎূ-ন্জ্ঞা ন্ত্রর্ারয ীর 
একনর্ স্বাযিানত প্রনতষ্ঠা, কপ্রাগ্রার জয কাো প্রনতষ্ঠা, া রয অকসনর্ক গর্র্া িৎুসি 
রযরে। 

কপ্রক্ষাোর্: 
• অকসনর্ক ঞ্চর ৎারত উরেখরাগয ংীৈানত্ব রযরে। এনর্ অকসনর্ক কাউনন্সর োসর্ক্ষরক সাৈা 

নক্ষত কতরানর্ কৈর রয একনর্, একনর্ উচ্চ-স্তর অিঃকা কৌাা া অকসনর্ক কা এ্ং 
অকসনর্রক অনৈ্াীরৈ ুরখাুনখ ওযা যাগুন াা কর।  

• অকসনর্রক ারে ৎারত ম্পকস এ এক তাব্দী কেরক শুরু রযরে খ 1920 ার কৌব্রুযানরত 
োযানর 'কাযা্ােস রু্নি' স্বাক্ষনত রযনে এ্ং অজ ৎাত অকসনর্ক ঞ্চর ক্ করযকনর্ 
দ্জ্ঞানক গর্র্াও করে।  

• 2007 ার, ৎাত অকসনর্ক ঞ্চর তা প্রে দ্জ্ঞানক নৎা শুরু কর।  
• 2014 এ্ং 2016 ার, কংৌজরের ৎারত প্রে ানি-কন্স ুে ্জারৎর্ন এ্ং 

গ্রুরৎ্ারেরর্ উিত ্াযুণ্ডীয গর্র্াগা, াআ অরুন্ড, অকসনর্ক ঞ্চর র্াু কা রযনে।  
• 2022 া োসি, ৎাত ৌৎার্ অকসনর্ক ঞ্চর কতরানর্ নৎা োনর্াা কররে। 

Source: PIB 
 
 

োঞ্চারযনত াজ ন্ত্ররক ৈুরসাগ ্য্স্থ্াোা োনকল্পা 
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কক ং্াৈ নরাার? 
• ককন্দ্রীয গ্রারান্নয ও োঞ্চারযনত াজ ন্ত্রী নগনাজ নং "োঞ্চারযনত াজ ন্ত্ররক ৈুরসাগ ্য্স্থ্াোা 

োনকল্পা" (DMP-MoPR) প্রকা কররে। 
ূ োরযন্টূ  
"োঞ্চারযনত াজ ন্ত্রর্ারয ৈুরসাগ ্য্স্থ্াোা োনকল্পা" (DMP-MoPR) ম্পরকস: 

• োঞ্চারযনত াজ ন্ত্রক োঞ্চারযতগুন রয তৃর্ূ োসারয ৈুরসারগ নস্থ্নতস্থ্াোকতা ন্কা এ্ং 
গ্রাাঞ্চর ৈুরসাগ ্য্স্থ্াোা ্য্স্থ্াগুনরক জাতীয ৈুরসাগ ্য্স্থ্াোা কতৃসোরক্ষ ারে ংুি কা জয 
একনর্ কাঠারা প্রনতষ্ঠা রক্ষয ৈুরসাগ ্য্স্থ্াোা োনকল্পা দতন কররে।  

• এআ োনকল্পা ীর, প্রনতনর্ ৎাতীয গ্রার একনর্ "গ্রা ৈুরসাগ ্য্স্থ্াোা োনকল্পা" োকর্ এ্ং 
প্রনতনর্ োঞ্চারযরত তারৈ ৈুরসাগ ্য্স্থ্াোা োনকল্পা োকর্।  

• এনর্ ক্ষর্ীয ক ৈুরসাগ ্য্স্থ্াোা োনকল্পায ৈুরসাগ ্য্স্থ্াোা অআ 2005, জাতীয ৈুরসাগ ্য্স্থ্াোা 
ীনত 2009 এ্ং জাতীয ৈুরসাগ ্য্স্থ্াোা কতৃসোক্ষ কতৃসক জান কা নরৈসনকাগুন কর র্া 
োাাোান রকগুন উদ্ভা্ িৎুসি কা রযরে। 

Source: PIB 
 

 
গুরুত্বোূর্স খ্: োুস্কা ও ম্মাা 

 
 

BAFTA োুস্কা 2022 
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 75ত নিনর্ একারেন র্নচ্চত্র োুস্কা (BAFTA োুস্কা) 2022 ন্ডর রয যা্ার্স র ুনষ্ঠত ।  
 নেউ কা ননজা কস্কা, নরারর্াগ্রানৌ, কপ্রাোক নেজাআ, াউন্ড এ্ং নৎজুযযা এরৌক্ট এ জয 

োাাঁর্নর্ BAFTA 2022 োুষ্কা নজরতরে। 
 

BAFTA োুষ্কা BAFTA প্রা ন্জযীরৈ তানকা:  
 কা র্নচ্চত্র: The Power of the Dog  
 কা োনর্াক: কজ কযানম্পয The Power of the Dog এ জয 
 কেষ্ঠ নৎরতা: King Richard- জয উআ নিে 
 কেষ্ঠ নৎরত্রী: After Love-এ জয কজাযাা স্কযাা 
 াায নিনর্ র্নচ্চত্র: Belfast 
 কেষ্ঠ যানররর্ে র্নচ্চত্র: Encanto 
 কেষ্ঠ েনকউরনি: Summer of Soul 
 কা োাশ্বস নৎরতা: CODA-এ জয েয ককার্ু 
 কা োাশ্বস নৎরত্রী: ওরযে াআে কোন জয অনযাা নের্া  
 কা র্নচ্চত্র (আংযারন্ড ৎাায য): Drive My Car 
 কেষ্ঠ কৌনক নর্ত্রার্য: Licorice Pizza 
 কা নৎরানজত নর্ত্রার্য: CODA 

Source: India Today 
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গুরুত্বোূর্স খ্: ্আ 
 

'Modi @ 20: Dreams Meet Delivery' নরাার একনর্ ্আ প্রকা কা র্। 

 
কক ং্াৈ নরাার? 

• প্রান্ত্রী রন্দ্র কাৈী াজননতক জী্র ক 20 ্ের উো ননখত একনর্ ্আ 'Modi @ 20: 
Dreams Meet Delivery' 2022 ার এনপ্রর াঝাানঝ রয রূোা োা্নরক দ্বাা প্রকানত 
র্।   

ূ োরযন্টূ 
• গুজারত ুখযন্ত্রী কেরক কৈর প্রান্ত্রী োরৈ রন্দ্র কাৈী কাসকার ন্নৎন্ন নৈক তুর া র্ 

্আনর্রত। 
• রন্দ্র কাৈী র্া কযারৈ 12 ্েরও ক্ন য র গুজারর্ ুখযন্ত্রী নার্ ৈানযত্ব োা 

কররে, া তারক ারজয ্রর্রয ৈীঘসরযাৈী ুখযন্ত্রী কর তুররে। 2014 ার রন্দ্র কাৈী 14 
ত ্যনি নরর্ প্রান্ত্রী । 

Source: HT 
 

 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: গুরুত্বোূর্স নৈ্ 
 

ার্স 21 - অিজসানতক য নৈ্ 
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কক ং্াৈ নরাার? 

 প্রনত ্ে 21ক ার্স অিজসানতক য নৈ্ োা কা য। 
ূ োরযন্টূ 
 
2022 ার 'International Day of Forests' এ নে - "Forests and sustainable production and 
consumption"।  

 জানতংরঘ াার্ োনৈ 2012 ার 21  ার্সরক অিজসানতক ্ য নরর্ কঘার্া কর।  
 উরেখয, ম্প্রনত জানতংরঘ াার্ োনৈ (UNGA) 15 ার্সরক আারারৌান্যা প্রনতরার অিজসানতক 

নৈ্ নরর্ কঘার্া কা জয একনর্ প্রস্তা্ ুরাৈ কররে। 
Source: un.org 
 

 
ার্স 20 - ন্শ্ব র়্ুেআ নৈ্ 
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কক ং্াৈ নরাার? 

 ন্শ্ব র়্ুেআ নৈ্ (WSD) প্রনত ্ে 20 ক ার্স োানত য।  
ূ োরযন্টূ 

• ফ্রারন্স আরকা-ন যাক ৌাউরন্ড এ্ং াা ন্রশ্ব ন্নৎন্ন জাতীয ও অিজসানতক ংস্থ্া 
রানগতায ৎারত কর্া ৌ এৎা কাাআনর্ দ্বাা ন্শ্ব র়্ুেআ োানখ এ্ং যায ুরূো োানখ 
ম্পরকস রর্ততা প্রর্ার জয ন্শ্ব র়্ুেআ নৈ্ প্রনতষ্ঠা কা রযনে। 

 2010 ার প্রে ন্শ্ব র়্ুেআ নৈ্র অরযাজ কা য। 
Source: India Today 
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