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দৈনক কারন্ট যারৌয়াধ 11.04.2022 
গুরুত্বোূর্ধ খ্: ন্শ্ব 

 

া্ানকা কাউনি থেরক ানয়ারক ্খাস্ত-এ োরে UNGA' থৎাট  

 
থক ং্ারৈ? 

 জানিংরঘ াার্ োনৈ ( UNGA) আউরের ারে চা ুরে রয ানয়ারক া্ানকা কাউনি 
(HRC) থেরক ্খাস্ত কররে। 

গুরুত্বোূর্ধ োরয়ন্টূ 
 'া্ানকা কাউনির ানয়া থৌডারর ৈযোরৈ নকার স্থনগিারৈ ' ীধক প্রস্তা্নট ৎাি  93 নট 

থৎাট, 24নট ন্োরে এ্ং 58নট নৎংর াযর গৃীি রয়নে। 
 এ ারে ারে, ানয়া নিিীয় থৈ া নকা কাউনির িা ৈযোরৈ নকা নেনরয় থয়া য় , া 2006 

ার প্রনিনিি রয়নে। 
 2011 ার নন্য়ারক োনৈ ানয়ক ্খাস্ত কর। 

জানিংঘ া্ানকা কাউনি (HRC) ম্পরকধ: 
 জানিংরঘ া্ানকা কাউনি জানিংরঘ একনট ংস্থা , া েয রে াা ন্রশ্ব া্ানকা-এ প্রচা  

ুো কা। 
ৈ ৈপ্ত: থজরৎা, ুআজাযান্ড 
গনিি : 15 াচধ 2006 
Source: Indian Express 

গুরুত্বোূর্ধ খ্: ৎাি 
রুর্াচ প্ররৈর জািীয় াজাী ্াআর NTCA- প্রে দ্িক  
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থক ং্ারৈ 
 •  থকন্দ্রীয় োনর্ , ্  জ্ায়ু োন্িধ ন্ত্রী ৎূরোন্দ্র াৈর্ ৎাোনিরত্ব রুর্াচ প্ররৈর োারে টাআগা 

নজারৎধ যাা টাআগা কজারৎ েননট (এনটনএ) 20  ি দ্িক ুনিি । 
 আনিার প্রে্ার রিা জািীয় াজাী ্াআর এনটনএ দ্িক ুনিি । 

গুরুত্বোূর্ধ োরয়ন্টূ 
 •  NTCA োুায় প্র্িধ এ্ং োনোূক থাকার্া জয একনট স্ট্যান্ডাডধ োারনটং থপ্রারটাক ( SOP) প্রস্তুি 

কররে। 
 •  টাআগা নজাৎধ যারজারৈ িারৈ নি প্রস্তুনি ূযায় করি এ্ং ্ অগুর মূ্পর্ধ জী্চে োনচাা 

করি ায়িা কা জয, NTCA টাআগা নজারৎধ জয একনট ৌরস্ট্ ৌায়া নডট থপ্রারটাক প্রস্তুি কররে। 
 কননট োারধ উো নৎনি কর , ৎারি টাআগা নজারৎধ ্য্স্থাোা কাধকানিা ূযায় ( MEE) ম্পনকধি 

প্রুনিগি যাুয়া NTCA িাা প্রকা কা রে। 
 •  ন্রশ্ব থাট ্ারঘ ংখযা প্রায় 70 িাংআ ৎারি রয়রে ্াঞ্চর। 

 জািীয় ্াঘ ংের্ কিৃধোে (NTCA) ম্পরকধ: 
 2005 ার নডরম্ব ার এনটনএ প্রনিনিি য় , টাআগা টাস্ক থৌারধ একনট ুোানর নৎনিরি , া ৎারি 

প্রান্ত্রী কিৃধক গনিি প্রকল্প টাআগা এ্ং ৎারি ্হু ্যাঘ্র ংেরর্ োুগধনিি ্য্স্থাোা জয গনিি য়। 
1973 ার ৎাি কা WWF-এ রানগিায় 'টাআগা থপ্রারটক থপ্রাগ্রা ' (জনপ্রয়ৎার্ প্ররজক্ট টাআগা ার োননচি) 
ার একনট ুো কধূনচ শুরু কর। 
Source: PIB 
 

িেয  ম্প্রচা ন্ত্রক AVGC Promotion টাস্ক থৌাধ গি কররে  
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থক ং্ারৈ? 

 িেয  ম্প্রচা ন্ত্রক ( I&B) একনট যানর , নৎজুযয়া এরৌক্ট, থগনং এ্ং কনক (AVGC) প্ররা টাস্ক 
থৌাধ গি কররে। 

গুরুত্বোূর্ধ োরয়ন্টূ 
 AVGC প্ররা টাস্ক থৌারধ থিৃরত্ব োকর্ িেয  ম্প্রচা ন্ত্ররক নচ্। 
 এনৎনজন প্ররা টাস্ক থৌাধ 90 নৈর রয িারৈ প্রে কধোনকল্পা জা থৈর্। 
 িেয  ম্প্রচা ন্ত্ররক িত্ত্বা্ার থৈর এনৎনজন থক্টরক উন্নীি কা জয এনৎনজন থপ্রারা টাস্ক থৌাধ 

গি কা রয়রে। 
 ৎারি যানর, নৎজুযয়া এরৌক্ট, থগনং এ্ং কনক থক্টর " Create in India" এ্ং "Brand India" এ 

া ্াক য়া ম্ভা্া রয়রে। 
 2025 ার রয ৎারি ন্শ্ব ্াজার থয়ার 5% (~40 ন্নয় ানকধ ডা) ৈখ কা ম্ভা্া রয়রে , 

া ্ানধক ্ৃনে প্রায় 25-30% এ্ং ্ানধক 1,60,000 এ থ্ন িু কধংস্থা দিন র্।   
Source: The Hindu 
 

ট আরারৎ নর থয়াৈ ্াডারা ুরাৈ নৈ নন্ত্রৎা  

 
থক ং্ারৈ? 
 প্রান্ত্রী শ্রী রন্দ্র থাৈী থোৌনরিয থকন্দ্রীয় নন্ত্রৎা 2023 ার াচধ া োধন্ত ট আরারৎ ন (এঅআএ) 

চাু াখা ুরাৈ নৈরয়রে।  
গুরুত্বোূর্ধ োরয়ন্টূ 
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AIM িাা নজধি েযগুন ': 
 10000 ট নটঙ্কানং যা্ (ATLs) প্রনিিা 
 101নট ট আনকউর্ থন্টা (AICs) প্রনিিা 
 50 নট ট কনউননট আরারৎ থন্টা (ACICs) প্রনিিা কা 
 ট নউ আনন্ডয়া চযাররে াযর 200নট স্ট্াটধঅোরক েধ কা 
 থাট 2000+ থকানট টাকা ্ারজট ্যয় র্, া প্রনিিা  ুন্ারৎাগীরৈ ায়িা কা প্রনেয়ায় ্যয় কা র্। 

ট আরারৎ ন (AIM) ম্পরকধ: 
 2015 ার ্ারজট ্িৃিায় েধন্ত্রী থঘার্া ুায়ী ীনি অরয়ারগ ীর এআ ননট স্থাো কা রয়রে। 
 এঅআএ-এ উরেযগুন  সু্ক , ন্শ্বন্ৈযায়, গর্র্া প্রনিিা, এএএআ এ্ং নল্প স্তর স্তরেরো াযর 

াা থৈর উদ্ভা্ এ্ং উরৈযািারৈ একনট ্াস্তুিন্ত্র দিন এ্ং প্রচা কা। 
Source: Business Standard 
 

কান প্রকরল্প ুনেি চা ন্িরর্ ুরাৈ নৈ নন্ত্রৎা  

 
 

থক ং্ারৈ? 
প্রান্ত্রী শ্রী রন্দ্র থাৈী থোৌনরিয েধননিক ন্য়ক নন্ত্রৎা কননট জািীয় খাৈয ুো অআ ( NFSA), 
আনন্টরগ্ররটড চাআল্ড থডরৎোরন্ট ানৎধর ( ICDS), প্রান্ত্রী োুনি নি নধার্-নোএ োুনি [োূ ধ্্িধী নড-থড ন 
নস্ক (MDM)] এ্ং ৎাি কার যায কযার্ প্রকল্প (OWS) এ ীর 2024 ার রয স্ত াজয  
থকন্দ্রানি ঞ্চর ( UT) ৎাি কার যায কযার্ প্রকল্প ( OWS) জুরড ুনেি চা ্ার 
ুরাৈ নৈরয়রে। 

গুরুত্বোূর্ধ োরয়ন্টূ 
 •  চা জুিকর্-এ োুরা খচ (্ের প্রায় 2700 থকানট টাকা) ৎাি কা 2024 ার জু োধন্ত এ 

মূ্পর্ধ ্াস্ত্ায় া য়া োধন্ত খাৈয ৎিুধনক ং নার্ ্ কর্। 
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 FCI এ্ং াজয ংস্থাগুন আনিরয ুনেি চা ংগ্রর ারে জনডি এ্ং এখ োধন্ত ্া  ন্িরর্ 
জয প্রায় 88.65 এএনট ুনেি চা ংগ্র কা রয়রে।এ অরগ ,2019-20 া থেরক শুরু কর 3 ্ের 
জয "চা এ জুিকর্   এ ন্ির্" ীধক থকন্দ্রীয় োৃিরোাকিা প্রাপ্ত োাআট প্রকল্প ্াস্ত্ায় কা 
রয়নে। 

 11 নট াজয - ন্ধ্রপ্ররৈ, গুজাট, াাষ্ট্র, িানাডু,  
 ছত্তিশগড়, উিপ্ররৈ, নডা, থিঙ্গাা, যপ্ররৈ, উিাখণ্ড এ্ং ঝাডখন্ড ৌৎার্ োাআট প্রকরল্প ীর 

িারৈ নচনিি থজাগুনরি (প্রনি াজয প্রনি একনট থজা) চা ন্ির্ কররে। 
Source: Indian Express 

 
 

‘AVSAR’ Scheme 

 

থক ং্ারৈ? 
 এয়ারোাটধ েননট ৌ আনন্ডয়া (AAI) ' AVSAR ' প্রকরল্প াযর িারৈ ঞ্চর স্ব-ননধি োর্যগুন ন্নে / 

প্রৈধর জয িারৈ ন্া্ন্দগুনরি স্বনৎধ থগািীগুনরক (SHGs) স্থা ্াে কা উরৈযাগ নরয়রে। 
"AVSAR" ম্পরকধ (এআ ঞ্চর ৈে কানগরৈ স্থা নার্ ন্া্ন্দ) নস্ক: 

 •  "AVSAR" এ ীর , স্বনৎধিা এ্ং অত্মনৎধীিা জয কাধকীৎার্ কাধক স্ব-নজধি থগািীগুনরি 
িারৈ োন্াগুনরক একনিি করি ৈনদ্ররক ায়িা কা একনট ুরাগ ্া কা রয়রে। এআ প্রকরল্প 
অিায় প্রনিনট AAI োনচানি ন্া্ন্দর 100-200 ্গধৌুট এাকা নধার্ কা রয়রে। 

 স্থানট স্বনৎধ থগািীগুনরক ্াে কা রে, 15 নৈর জয, টাধ  নৎনিরি। 
 •  থচন্নাআ, অগিা, থৈাৈু, কুনগ, উৈয়োু এ্ং ৃি ন্া্ন্দর আনিরয করয়কনট অউটরট চাু 

কা রয়রে থখার স্থাীয় নারৈ িাা োনচানি এএআচনজগুন িারৈ ্ানডরি দিন স্থাীয় োর্যগুন থ 
োাৌড াআ , োযারকজড োাোড , অচা, ্াাঁ নৎনিক থনডজ ্যাগ / থ্াি / যাম্প থট , স্থাীয় নল্পকধ , 
ঐনিয্াী দোুর্য , প্রাকৃনিক েক , এব্রয়ডান এ্ং থৈীয় ্ুগুন ্ায়ু ভ্রর্কাীরৈ ানয়ক কা 
প্রৈধ এ্ং ন্োর্ করে। 

Source: PIB 
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গুরুত্বোূর্ধ খ্: প্রনিো 
 

প্রনিোন্ত্রী াজাে নং িৃিীয় আনি্াচক স্বরৈীকরর্ িানকা প্রকা কররে  

 

থক ং্ারৈ 
 প্রনিোন্ত্রী াজাে নং 101নট অআরটর িৃিীয় আনি্াচক স্বরৈীকরর্ িানকা প্রকা কররে , া রয 

প্রা ো / প্ল্যাটৌধ রয়রে। 
•  এনট প্রে িানকা (101) এ্ং নিিীয় িানকা (108) এ উো নৎনি কর দিন কা রয়রে া োের 21 অগস্ট্, 2020 
এ্ং 31 থ, 2021 িানরখ প্রকানি রয়নে।  
গুরুত্বোূর্ধ োরয়ন্টূ 

 প্রনিো ন্ত্রর্ারয় ানক ন্য়ক ন্ৎাগ কিৃধক ন্জ্ঞানোি িানকানট ো / নরস্ট্র উো ন্র ৈৃনি 
ন্ে কর, া উন্নি কা রে এ্ং অগাী োাাঁচ ্ের রয ৈৃঢ় অরৈর ু্াৈ কা ম্ভা্া রয়রে। 

 এআ স্ত্র এ্ং প্ল্যাটৌধগুন 2022 ার নডরম্ব থেরক 2027 ার নডরম্ব োধন্ত ীর ীর থৈীয়কর্ কা 
োনকল্পা কা রয়রে। প্রনিো নগ্রর্ োেনি (নডএনো) 2020-এ ন্া ুায়ী এআ 101নট অআরট এখ 
থেরক স্থাীয় উৎ থেরক ংগ্র কা র্। 

 িৃিীয় িানকায় রয়রে িযন্ত জনট নরস্ট্ , থি, স্ত্র  থগাা্ারুৈ থ াকা জর টযাংক , াউরন্টড 
অনটধ গা নরস্ট্ , নোাকা এএঅএর জয গাআরডড এক্সরটরন্ডড থে (নজআঅ) রকট , থৎা আউনটননট 
থনকপ্টা (এআউএআচ), থক্সট থজার ৌরা োযাররা থৎর (এনজনোনৎ) আিযানৈ। 

ংনিি উরৈযাগ: 
 2020 ার থ ার , প্রনিো খারি স্বয়ংনেয় রুরট ীর প্রিযে ন্রৈী ন্নরয়ারগ (এৌনডঅআ) ীা 49% 

থেরক ্ানডরয় 74% কা রয়নে। 
 ডধযাি ৌযাক্টন থ্ারডধ করোধারটাআরজ 
 নডরৌি আনন্ডয়া স্ট্াটধঅো চযারে 
 ৃজ থোাটধা 
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 আ-ন্জ থোাটধা 
Source: PIB 
 

গুরুত্বোূর্ধ খ্: োুস্কা  ম্মাা 
 

উো-াষ্ট্রোনি ঙ্গীি াটক  যাকাথডন োুষ্কা এ্ং নি কা অকারৈন োুষ্কা প্রৈা 

কর 

 
 উো-াষ্ট্রোনি, এ থ্ঙ্কাআয়া াআডু 2018 ার জয ঙ্গীি াটকাকারৈন থৌরানো এ্ং ঙ্গীি াটক োুষ্কা 

প্রৈা কর 44 জ ন্নি নল্পীরক (4 জ থৌরা এ্ং 40 জ োুষ্কাপ্রাপ্ত), এ্ং 2021 ার জয নি কা 
একারডন 3 জ থৌরা এ্ং 20 নট জািীয় োুষ্কা প্রৈা কর। 

 ঙ্গীি াটক যাকারডী 2018 ার োাৌনধং অটধর থেরি িারৈ ন্নি ্ৈার জয চাজ থৌরা ন্ধানচি 
কররে, ো শ্রী জানক হুর, শ্রী িী থগাস্বাী, ডঃ থাাানং এ্ং শ্রী নিরুনৎৈাআারু কুনিয়া কযার্ুন্দ। 

 নি কা অকারৈন শ্রী নম্মি া , শ্রী থজযানি ৎট্ট এ্ং শ্রী যা ধা ার নিজ াায নল্পীরক ধাৈাোূর্ধ 
থৌরানো প্রৈা কররে। 

ঙ্গীি াটক যাকারডন োুস্কা ম্পরকধ: 
 ঙ্গীি াটক যাকারডন োুষ্কা (যাকারডন োুস্কা)  ৎািীয় প্রজািন্ত্র কিৃধক োাৌনধং অনটধস্ট্রৈ োাাোান 

োাৌনধং অটধর থেরি নেক  োনণ্ডিরৈ জয প্রৈি জািীয় ম্মা। প্রাোকরৈ একারডন াার্ োনৈ 
িাা ন্ধানচি কা য় , ন্নি ঙ্গীিনল্পী , িধকী, নেরয়টা নল্পী এ্ং োনণ্ডিরৈ নরয় গনিি এ্ং ৎাি কা , 
াজয কা এ্ং ৎািীয় আউনয়র থকন্দ্রানি ঞ্চগুন রাীি ্যনিা। 

Source: PIB 
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গুরুত্বোূর্ধ খ্: ্আ 
গীিােন শ্রী- 'টম্ব ৌ যান্ড ' অন্তজধানিক ্ুকা টধনরস্ট্ প্রে ননন্দ উোযা  

 
থক ং্ারৈ?  

থখক গীিােন শ্রী উোযা 'টম্ব ৌ যান্ড ' প্রে ননন্দ ৎাা কোানরিয কাজ া অন্তজধানিক ্ুকা োুস্কার জয 
্াোআ কা রয়নে। 

গুরুত্বোূর্ধ োরয়ন্টূ 
 শ্রী ্আনট , থডআনজ করয় িাা আংরনজরি ূনৈি এ্ং ন্চাকরৈ িাা "থজার এ্ং প্রনিরায উোযা" 

নার্ ্র্ধা কা রয়রে , ধাৈাোূর্ধ 50,000 োাউন্ডানিয োুস্কার জয ন্শ্বজুরড অ োাাঁচনট নরাার ারে 
প্রনিরানগিা কর্, া থখক এ্ং ু্াৈরক রয াৎার্ ন্ৎি। 

 দোুী, উি প্ররৈর জন্মগ্রর্কাী শ্রী নিনট উোযা এ্ং থ্ করয়কনট গল্প ংকর থখক , িা কাজ 
আংরনজ, ৌান, জাধা, া ধ্ীয় এ্ং থকানয়া ৎাায় ূনৈি রয়রে। 

 কল্পকানী জয ্ুকা োুষ্কার োনোূক , অন্তজধানিক োুষ্কানট প্রনি ্ে একনট একক ্আরয় জয প্রৈা 
কা য় া আংরনজরি ু্াৈ কা য় এ্ং আউরক ্া অয়াযারন্ড প্রকানি য়। 

 ২০২২ ার ন্জয়ী া ২৬ থ ন্ডর এক ুিার থঘার্া কা র্। 
Source: Indian Express 
 

গুরুত্বোূর্ধ খ্: গুরুত্বোূর্ধ নৈগুরা 
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এনপ্র 10 - ন্শ্ব থানোযানে নৈ্  
 

থক ং্ারৈ 
 প্রনি ্ে 10 এনপ্র ন্শ্ব থানোযানে নৈ্ োা কা য়। 
 গুরুত্বোূর্ধ োরয়ন্টূ থানোযানে প্রনিিািা ড. নেনিয়া থেডনখ যাুরয় যানযার 267ি জন্ম্ানধকী 

উোরে িা জন্ম্ানধকী উোরে ন্শ্ব থানোযানে নৈ্ োা কা য়। 
থাট: 

 2022 ার 9  10 আ এনপ্র য়ানৈনিরি অয়ু ন্ত্ররক িত্ত্বা্ার নিনট ীধ ংস্থা , থ, থন্ট্রা কাউনি 
ৌ নাচধ আ থানোযানে , যাা কন ৌ থানোযানে এ্ং যাা আনস্ট্নটউট ৌ থানোযানে িাা 
ৈুআ নৈর একনট দ্জ্ঞানক রম্মর অরয়াজ কা রয়নে। 

 এআ দ্জ্ঞানক রম্মর ূ প্রনিোাৈয নে 'থানোযানে: People's Choice for Wellness'। 
Source: Business Standard  
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