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গুরুত্বূর্স খফয: বাযত 
 

GoI-UNITED ারেরনরফর ককা ারযন কেভযাকস 2023-27 
 

 
 
খফরয ককন? 

• ম্প্রনত, নীনত অরযাগ এফং জানতংঘ অন্ন বাযত যকায-জানতংঘ কেকআ উন্নযন রমানগতা কেভযাকস 
(UNSDCF) 2023–27 এয উয একনে নদনফযাী জাতীয দফধতা কভসারায অরযাজন করযরছ। 

• এআ ধযরনয প্রথভ ভণ্ডরী কমখারন 30 নে ককন্দ্রীয ভন্ত্ররকয অনধকানযক, 26 নে যাষ্ট্রুরেয ংস্থায প্রধান এফং 
ভস্ত যাজয  ককন্দ্রানত ঞ্চরগুনরয প্রনতনননধযা ং ননরযনছররন। 

ভূর রযন্টভূ 
• ূফসফতসী GoI-UNSDF 2018-22 জাতীয উন্নযন গ্রানধকায এফং কেকআ উন্নযন রক্ষ্যভাত্রা (SDGs) জসরনয 

জনয রমানগতা, পরাপর এফং ককৌরগুনরয একনে এরজন্ডা নছর।  
• 2018–22 কাঠারভানে কমৌথ নেযানযং কনভনে দ্বাযা নযচানরত য, মায কনতৃরত্ব নছররন নীনত অরযারগয বাআ 

কচযাযভযান এফং জানতংরঘয অফানক ভন্বযকাযী বাযত, থসনননতক নফলযক নফবাগ এফং যযাষ্ট্র ভন্ত্রর্াররযয 
দযযা। 

• 2023–27 াররয কাঠারভায রক্ষ্য র 2030 াররয এরজন্ডায চাযনে স্তম্ভ - নর, ভৃনি, প্ল্যারনে এফং 
ংগ্রর্ - বাযরতয জাতীয গ্রানধকারযয ারথ ংমুক্ত কযা এফং াযা কদর কাজ কযা জানতংরঘয ভস্ত 
ংস্থায প্ররচষ্টারক নদকননরদসনা প্রদান কযা। 

• নতুন কাঠারভানে ছযনে পরাপররয কক্ষ্ত্র নচনিত করযরছ: (i) স্বাস্থয  করযার্ (ii) ুনষ্ট  খাদয (iii) ভানম্মত 
নক্ষ্া (iv) থসনননতক প্রফৃনি এফং ারীন কাজ (v) নযরফ, জরফাযু, কধাযা এফং নস্থনতস্থাকতা (vi) ভানুল, 

ম্প্রদায এফং প্রনতষ্ঠানগুনররক ক্ষ্ভতাযন করয। 
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2026 াররয ভাচস ভা মসন্ত ুনগসনঠত যাষ্ট্রীয গ্রাভ স্বযাজ নবমান ফযাত যাখায নুরভাদন নদর যকায 

 

 
খফরয ককন? 

• থসনননতক নফলয ংক্রান্ত ভনন্ত্রবা কনভনে ঞ্চারযনত যাজ প্রনতষ্ঠানগুনরয (PRIs) ান ক্ষ্ভতা নফকারয জনয 
01.04.2022 কথরক 31.03.2026 (XV থস কনভরনয ভযকাররয ারথ -োনভসনা) ফাস্তফাযরনয জনয যাষ্ট্রীয 
গ্রাভ স্বযাজ নবমারনয (RGSA) ুনগসনঠত ককন্দ্রীয ৃষ্ঠরালকতা প্রকল্প ফযাত যাখায নুরভাদন নদরযরছ। 

ভূর রযন্টভূ 
অনথসক প্রবাফ: 

• এআ প্রকরল্পয কভাে অনথসক ফযয 5911 ককানে োকা, মায ককন্দ্রীয ং 3700 ককানে োকা এফং যাষ্ট্রীয ং 2211 
ককানে োকা। 

• কভসংস্থান ৃনষ্টয ম্ভাফনা  প্রধান প্রবাফ: 
• RGSA -য নুরভানদত প্রকল্পনে াযা কদরয ঐনতযফাী ংস্থাগুনর  2.78 ররক্ষ্য কফন গ্রাভীর্ স্থানীয 

ংস্থাগুনররক উরব্ধ ংস্থানগুনরয রফসাত্তভ ফযফারযয উয ভরনাননরফ করয ন্তবুসনক্তভূরক স্থানীয ারনয 
ভাধযরভ SDGগুনররত যফযা কযায জনয প্রারনয ক্ষ্ভতা নফকার াযতা কযরফ।  

কপ্রক্ষ্াে: 
• 2016-17 াররয ফারজে ফকৃ্ততায তৎকারীন থসভন্ত্রী ারেআরনফর কেরবররভন্ট কগার (SDGs) প্রদারনয জনয 

ঞ্চারযনত যাজ প্রনতষ্ঠানগুনরয (PRIs) প্রাননক ক্ষ্ভতা উন্নযরনয জনয যাষ্ট্রীয গ্রাভ স্বযাজ নবমান (RGSA) 
এয নতুন ুনগসনঠত প্রকল্প চারু কযায কথা কঘালর্া করযনছররন।  

• এআ কঘালর্া এফং বাআ কচযাযভযান-নীনত অরযারগয কনতৃরত্ব কনভনেয ুানযগুনর কভরন, 2018-19 কথরক 2021-
22 (01.04.2018 কথরক 31.03.2022) মসন্ত ফাস্তফাযরনয জনয 21.04.2018 তানযরখ ককন্দ্রীয ভনন্ত্রবা কতৃসক 
RGSA -য ককন্দ্রীয ৃষ্ঠরালকতা প্রকল্প নুরভানদত রযনছর। 

Source: PIB 
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প্রধানভন্ত্রী কভাদী 'প্রধানভন্ত্রী ংগ্রারয'-এয উরদ্বাধন কযররন 
খফরয ককন? 

• প্রধানভন্ত্রী নরযন্দ্র কভাদী নতুন নদল্লীরত 'প্রধানভন্ত্রী ংগ্রারয' (প্রধানভন্ত্রী নভউনজযাভ) উরদ্বাধন কযররন। 
 

 

 
ভূর রযন্টভূ 

• প্রধানভনন্ত্র ংগ্রারয নদনল্লয নতন ভূনতস এরেরে নননভসত এফং কদরয 14 জন প্রাক্তন প্রধানভন্ত্রীয জীফন  
ফদানরক কবায করয।  

• এরত প্রায 43 নে গযারাযী যরযরছ, স্বাধীনতা ংগ্রারভয উয প্রদসনী এফং বাযরতয ংনফধারনয একনে কাঠারভা 
যরযরছ। 

Source: TOI 
 

ফর্সান্ধ প্রাথসীরদয নপল্ম এনেনেং ককাস ডায নুভনত, FTII-কক জানার ুনপ্রভ ককােস 
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খফরয ককন? 

• ুনপ্রভ ককােস ুরন-নবনত্তক নপল্ম যান্ড কেনরনবন আননেনেউে প আনন্ডযারক (FTII) ননরদস নদরযরছ কম 
তাযা কমন চরনিত্র ননভসার্  ম্পাদনায ককাসগুনর কথরক ফর্সান্ধ প্রাথসীরদয ফাদ না কদয এফং এয নযফরতস 
তারদয াঠযক্ররভ নযফতসন কযরত ফরা রযরছ। 

ভূর রযন্টভূ 
ফর্সান্ধতা: 

• ফর্সান্ধতা, মা যরঙয বাফ নারভ নযনচত, স্বাবানফক উারয যঙ কদখরত ক্ষ্ভতা।  
• ফর্সান্ধ ফযনক্তযা প্রাযআ নননদসষ্ট যরঙয ভরধয াথসকয কযরত ারয না - াধাযর্ত ফুজ এফং রার, এফং 

কখন কখন নীর। 
• কযনেনায দুআ ধযরনয ককাল অররারক নাক্ত করয - "যে", মা অররা এফং ন্ধকারযয ভরধয াথসকয করয 

এফং "ককান" মা ফর্স নাক্ত করয।  
• নতন ধযরনয ককান যরযরছ মা ফর্স কদখরত াাময করয - রার, ফুজ এফং নীর - এফং অভারদয ভনস্তষ্ক 

যঙ কফাঝায জনয এআ ককালগুনর কথরক তথয ফযফায করয। 
• ফর্সান্ধতা এআ ককান ককালগুনরয এক ফা একানধক নুনস্থনতয পরাপর রত ারয, ফা নঠকবারফ কাজ 

কযরত তারদয ফযথসতায পরাপর রত ারয।  
• ফর্সান্ধতা নফনবন্ন ধযরর্য এফং নেগ্রীয রত ারয।  

কাযর্: 
• কফনযবাগ ফর্সান্ধ ফযনক্তযা এআ ফস্থা (জন্মগত ফর্সান্ধতা) ননরয জন্মগ্রর্ করয। জন্মগত ফর্সান্ধতাগুনর 

াধাযর্ত কজরননেকযানর া য। 
• ফর্সান্ধতায ারথ একনে ভযা মা যফতসী জীফরন কদখা কদয তা কযাগ, ট্রভা ফা আনরজরেে েনিরনয 

পরাপর রত ারয।  
• ফর্সান্ধতায ঝুুঁনক ফানডরয তুররত ারয এভন কভনেরকর ফস্থায ভরধয যরযরছ গু্লরকাভা, োযারফনে, 

অরঝাআভায, ানকসনন, যাররকানরজভ, নরউরকনভযা এফং নরকর-কর যক্তাল্পতা। 
উরল্লখয, 2020 াররয জুন ভার বাযরতয ডক নযফন  ভাডক ভন্ত্রর্ারয ককন্দ্রীয কভােয কবনরকর রুর 1989 

ংরাধন করয, মারত ারকা কথরক ভাঝানয ফর্সান্ধতায 
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কাযরর্ নাগনযকরদয ড্রাআনবং রাআরন্স করত ক্ষ্ভ কযা মায। 
Source: Indian Express 
 
যকায কদরয ফসকাররয ফৃত্তভ কুআজ প্রনতরমানগতা ফকা নফকা ভাকুআজ চারু করযরছ 

 

 
খফরয ককন? 

• আররকট্রননি  তথয প্রমুনক্ত ভন্ত্ররকয ধীরন MyGov ফকা নফকা ভাকুআজ ননযরজয অরযাজন কযরছ, মা 
নাগনযকরদয ভরধয রচতনতা গরড কতারায জনয একনে অউেনযচ প্ররচষ্টায ং।  

• 2022 াররয 14আ এনপ্রর বাযতযত্ন েঃ ফাফাারফ বীভযা অরেদকরযয জন্মফানলসকীরত এআ কুআজনে 
মথামথবারফ চারু কযা রযরছ।  

ভূর রযন্টভূ 
• কুআরজয রক্ষ্য র ংগ্রর্কাযীরদয নফনবন্ন প্রকল্প এফং উরদযাগ এফং কীবারফ ুনফধাগুনর গ্রর্ কযা মায ক 

ম্পরকস ংরফদনীর কযা।  
• প্রথভ কুআজনে র উরবাক্তা নফলযক, খাদয  গর্ফন্টন ভন্ত্ররকয ধীরন প্রধানভন্ত্রী গনযফ করযার্ ন্ন কমাজনা 

(PMGKAY)।  
প্রধানভন্ত্রী গনযফ করযার্ ন্ন কমাজনা (PMGKAY) ম্পরকস: 

• PMGKAY একনে দনযদ্র-ন্থী প্রকল্প মা ককানবে-19  ভাভাযীয নফরেয কাযরর্ দনযদ্ররদয ভুরখাভুনখ যা 
চযাররেগুনর হ্রা কযায উরেরয দতনয কযা রযরছ।  

• এআ প্রকরল্পয অতায, ভস্ত জাতীয খাদয ুযক্ষ্া অআন (NFSA) ুনফধারবাগীযা প্রনত ভার 5 ককনজ নফনাভূররয 
খাদযয াযায নধকাযী।  

• এনে NFSA ুনফধারবাগীরদয জনয উরব্ধ মা বতুসনকমুক্ত খাদযরযয কচরয কফন। 
Source: newsonair 

 
গুরুত্বূর্স খফয: যাজনীনত 
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ককার কফযানযং এরাকা (নধগ্রর্  উন্নযন) অআন, 1957 এয ধীরন নধগৃীত জনভ ফযফারযয জনয নীনত 
 

 
খফরয ককন? 

• ককন্দ্রীয ভনন্ত্রবা ককার কফযানযং এনযযা (নধগ্রর্  উন্নযন) অআন, 1957 [CBA যাক্ট ] এয ধীরন 
নধগৃীত জনভ ফযফারযয জনয নীনত নুরভাদন করযরছ।  

ভূর রযন্টভূ 
• এআ নীনতরত কযরা  নক্ত ম্পনকসত উন্নযন এফং নযকাঠারভা স্থারনয উরেরয এআ জাতীয জনভ ফযফারযয 

ফযফস্থা কযা রযরছ। 
• CBA অআরন কযরা ফনকাযী জনভ নধগ্রর্ এফং যকানয ংস্থাগুনররত তারদয নযস্ত কযায নফধান যরযরছ, মা 

কম ককান ফাধা কথরক ভুক্ত।   
• নুরভানদত নীনতনে CBA অআরনয ধীরন নধগৃীত ননম্ননরনখত ধযরর্য জনভ ফযফারযয জনয একনে স্পষ্ট নীনত 

কাঠারভা যফযা করয: কযরা খননয কামসক্ররভয জনয জনভগুনর অয উমুক্ত ফা থসনননতকবারফ কামসকয নয; 
থফা কম জনভগুনর কথরক কযরা খনন / নে-কযরা কযা রযরছ এফং এআ জাতীয জনভ ুনরুিায কযা রযরছ। 

• যকানয কযরা ংস্থাগুনর, কমভন ককার আনন্ডযা নরনভরেে (CIL) এফং এয াযক ংস্থাগুনর CBA অআরনয 
ধীরন নধগৃীত এআ জনভগুনরয ভানরক থাকরফ এফং নীনতনে নীনতরত প্রদত্ত নননদসষ্ট উরেরয ককফর জনভ আজাযা 
কদযায নুভনত কদয।  

Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 
• CBA অআন, 1957-এ কযরায জভা থাকা ফা থাকায ম্ভাফনা যরযরছ এভন জনভ নধগ্ররর্য এফং এয ারথ 

ম্পনকসত নফলযগুনরয জনয নফধান যরযরছ। 
• নযানয প্ররযাজরনয জনয, কমভন স্থাযী ফকাঠারভা, নপ, ফাস্থান আতযানদ জনভ নধগ্রর্ অআন, 1894 এয 

ধীরন জনভ নধগ্রর্ কযা য। 
Source: HT 

গুরুত্বূর্স খফয: ুযস্কায  ম্মাননা 
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পাল্গুনী নাযায EY Entrepreneur of the Year Award 2021 নজরতরছন 

 
খফরয ককন? 

• •Nykaa-য প্রনতষ্ঠাতা  নআ পাল্গুনী নাযাযরক 2021 াররয এন্টাযরপ্রনায প দয আযায যাযােস ননফসানচত 
কযা রযরছ। 

ভূর রযন্টভূ 
• নাযায এখন 9 জুন, 2022 তানযরখ আযাআ যার্ল্স এন্টাযরপ্রনায প দয আযায যাযােস (WEOY) এ বাযরতয 

প্রনতনননধত্ব কযরফন।  
• EY Entrepreneur of the Year (EOY) Awards একনে নফশ্বফযাী ফযফানযক ুযষ্কায কপ্রাগ্রাভ মা 60 নে 

কদ জুরড উদমানত য।  
Source: Business Today 

 
গুরুত্বূর্স খফয: কখরাধুরা 

 
2026 কভনরযরথ কগভ অরযাজন কযরফ রেনরযায নবরক্টানযযা যাজয 

 
খফরয ককন? 

• রেনরযায নবরক্টানযযা যাজয 2026 কভনরযরথ কগভরয অরযাজন কযরফ। 
ভূর রযন্টভূ 

• 2026 াররয ভাচস ভার কভররফানস, নজরং, কফনন্ডরগা, ফযাল্লাযাে এফং নগরযান্ড  একানধক য এফং অঞ্চনরক 
াফগুনররত কগভনে নুনষ্ঠত রফ, মায প্রনতনেয ননজস্ব ক্রীডানফদরদয  নবররজ যরযরছ। 

• Twenty20 নক্ররকে  16 নে কখরায একনে প্রাথনভক তানরকা কগভরয জনয াভরন যাখা রযরছ, এআ ফছরযয 
করলয নদরক অয কখরাধুরা মুক্ত কযা রফ। 
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• এনে রফ লষ্ঠফারযয ভরতা কভনরযরথ কগভ এফং নদ্বতীযফারযয ভরতা নবরক্টানযযায নুনষ্ঠত রফ। 
• উরল্লখয, 2022 াররয কভনরযরথ কগভ 28 জুরাআ কথরক 8 অগে মসন্ত আংরযারন্ডয ফানভসংারভ নুনষ্ঠত 

যায কথা যরযরছ। 
কভনরযরথ কগভ ম্পরকস: 

• কভনরযরথ কগভ, প্রাযআ ফনু্ধত্বূর্স কগভ নারফ উরল্লখ কযা য, এনে একনে অন্তজসানতক ফহু-ক্রীডা আরবন্ট 
মা কভনরযরথ প কনন কথরক ক্রীডানফদরদয জনডত।  

• 1930 ারর এআ নুষ্ঠাননে প্রথভ নুনষ্ঠত য এফং 1942  1946 ার ফযতীত, তাযয কথরক প্রনত চায ফছয 
য য ংঘনেত য। 

Source: Indian Express 
নদ্বতীয বাযতীয নররফ নে-কোরযনন্টরত 10,000 যান কযররন কযানত ভসা 

 
খফরয ককন? 

• নফযাে ককানরয য নদ্বতীয বাযতীয নররফ T20 নক্ররকরে 10 াজায যান কযররন কযানত ভসা।  
ভূর রযন্টভূ 

• ুরনরত াোফ নকংরয নফরুরি ভুেআ আনন্ডযারন্সয অআনএর 2022 -এয ভযারচ বাযত  ভুেআ আনন্ডযারন্সয 
নধনাযক এআ ভাআরপরক জসন করযরছন।  

• প্তভ ফযােভযান নররফ নে-কোরযনন্টরত 10 াজায যারনয ভাআরপরক স্পস কযররন কযানত ভসা।  
• রযে আনন্ডযান নকংফদনন্ত নক্র কগআর 14,562 যান করয যান ংগ্রকাযীরদয তানরকায ীরলস যরযরছন, তাযরয 

যরযরছন ানকস্তারনয কারযফ ভানরক (11698), রযে আনন্ডরজয কাআযন কারােস (11474), রেনরযায যাযন 
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নপঞ্চ (10499), নফযাে ককানর (10379) এফং রেনরযায কেনবে যানসায (10373)। 
Source: newsonair 
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