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দৈনক কারন্ট যারৌযাস 06.04.2022 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: ন্শ্ব 

অরকান্ডা ৎুনচ ান স্যা াষ্ট্রোনি নার্ োুঃন স্ানচি 

 
ং্ারৈ কক? 

 অরকান্ডা ৎুনচ ান স্যা কেনরেন্ট নরর্ োুঃন স্ানচি রযরে।  

 

গুরুত্বোূর্স নৈক:  

 অরকান্ডা ৎুনচ 2017 া কেরক ান স্যা কেনরেন্ট নরর্ ৈানযত্ব োা 

কররে এ্ং 2012 া কেরক নিন ান স্যা েরেনৎ োানটস (SNS) এ কেনরেন্ট 

নরর্ ৈানযত্ব োা করে।  

ান স্যা ম্পরকস: 

 ান স্যা একনট স্থর্নিি কৈ া ৈনির্-োূ স্ আউকারো ্নস্থি। ান স্যা ারেন, 

কাানযা, ্ুরগনযা, উত্ত কনরোনযা, করারযনযা, ্নযা ও ারজসরগানৎা এ্ং 

নন্টনরো ারে ীাা ৎাগ কর কয।  

 ান স্যা াজাী  ক্রেে এ্ং এনট কৈর ্ৃত্ত ও। 

Source: theguardian 
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ন্য কা ককাযাত্রা: িু োাষ্ট্র নচ্ 

 
 

ং্ারৈ কক? 

 কোার ৎারি াষ্ট্রৈূি এ্ং 1988 ্যারচ একজ IFS নৌা ন্য কা 

ককাযাত্রা িু োাষ্ট্র নচ্ নরর্ ৈানযত্ব কর্। 

গুরুত্বোূর্স নৈক: 

 নিন ্িসা োাষ্ট্র নচ্ স ্স নরংা স্থানৎনক্ত র্।  

 ককাযাত্রা, একজ 1988-্যারচ IFS নৌা, ্িসার 2020 ার জাুযান কেরক 

কোার াষ্ট্রৈূি নরর্ ৈানযত্ব োা করে।  

োাষ্ট্র নচ্ োৈ ম্পরকস: 

 োাষ্ট্র নচ্ র োাষ্ট্র ও কওরযে নৌর াজননিক ো। 

 াার্ি, োাষ্ট্র নচ্ ৎািীয ৌর ানৎস (IFS) এ ৈয। আউনয োা্নক 

ানৎস কন দ্বাা োনচানি একনট েনিরানগিাূক োীিা াযর IFS 

নৌারৈ ন স্াচ কা য। 

Source: times of india 
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গুরুত্বোূর্স খ্: ৎাি 

াজস্থা: গোউ উৎ্ 

 
 

ং্ারৈ কক? 

 

 াজস্থা এ্ং যেরৈ ও গুজারট নকেু ংর গোউ উৎ্ োানি রে। এনট 

াজস্থার ্রচরয গুরুত্বোূর্স উৎ্গুন রয একনট এ্ং াজয জুর়ে িযন্ত 

উৎার ারে োা কা য। 

 

গুরুত্বোূর্স নৈক: 

 এআ নৈর কারকা খু্ উৎা এ্ং ৎনক্ত কার ৎগ্া নর্ স্ত্রী কগৌীরক োূজা 

কর।  
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 গর্  ন্ এ্ং কগৌর়ে ােসক ব্দ া কগৌী ্া োা স্িী কৌৎারগয েিীক। 

 ননু্দ ন্শ্বা ুার, এআ নৈর ন্্ানি নাা একনট ৎা স্বাী োাওযা জয 

িা োূজা কর, যনৈরক ন্্ানি নাা িারৈ স্বাী কযার্, স্বাস্থয এ্ং ৈীঘসাযু 

এ্ং ুখী ন্্ানি জী্র জন্ এনট কর।  

 

ৎারি নকেু গুরুত্বোূর্স উৎ্: 

 উগানৈ - ন্ধ্রেরৈ 

 নোং োাটকাআ - অা 

 েট োূজা - ন্া 

 ওা - ককাা 

 কান - োাঞ্জা্ 

 কোাো - িানা়ুে  
 

Source: The India 

নৈনি কা কান সু্কর ‘ন্ া্’ স্থাোর োনকল্পা চাু কররে 

 
ং্ারৈ কক? 

 নৈনি নিা নৈপ্ত (DoE) 2022-2023 নিা্রস জয কান সু্কর 'ন্ া্' 

স্থাোর োনকল্পা কররে। 
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গুরুত্বোূর্স নৈক:  

 

'ন্ া্' নক? 

 এনট কান সু্কর াচ, েীি, চারু ও কারুনরল্প রিা নিনক্ত োাঠ্যরনক 

নরযাকাোগুনরক উন্নীি কা জয নৈনি কা দ্বাা কওযা একনট উরৈযাগ৷  

 

িয:  

 এআ ার্ানট  সু্কর ্কাঠ্ারা র স্াত্ত ্য্া কা এ্ং এআ োাঠ্যর ্নৎূসি 

কাসকাোগুনরক েচা কা জয সু্কর রয োর এনট ্য্া কা। 

 

নৈনি কার াম্প্রনিক নস্ক: 

 নৈনি রনক নত্র নস্ক 

 কানগরৈ জয নৈনি আ-াটস কোাটসা 

 কৃকরৈ জয ন্াূরয কাা োযার 
 

Source: The Indian Express 

ন্ধ্রেরৈর ুখযন্ত্রী ওযাআএ জগ কা কনি ১৩নট কজা উরদ্বা কররে 

 
 

ং্ারৈ কক? 
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 ন্ধ্রেরৈর ুখযন্ত্রী ওযাআএ জগ কা কনি 13নট িু কজা নেনজটাৎার্ 

উরদ্বা কররে। ন্ৈযা 13নট কজা কেরক িু কজাগুন দিন কা রযরে, া 

ারজয কজা ংখযা 26-এ নরয এররে। 

 

গুরুত্বোূর্স নৈক:  

 এখ, 14,322 ্গস নকন এাকা নরয েকা এ্ং 24.697 ি জংখযা নরয 

নোএঅ করা কজা ্ৃত্ত কজা নার্ অন্ৎূসি রযরে। ৈুনট কজায 8নট 

ন স্াচী এাকা এ্ং 38নট ন্ড রযরে। 

 োা স্িীোু ায কজা  ্রচরয কোট কজা া অযি 3,659 ্গস নকন এ্ং 

 স্নম্ন জংখযা 9.253 ি। 

Source: The Indian Express 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: োুস্কা ও ম্মাা 

াং্ানৈক অরৌা কজাান চারন কৈ্ী দজ োুস্কা নজরিরে 
 

 
 

 ুম্বাআ-নৎনত্তক াং্ানৈক অরৌা কজাানরক একজ াায না ননেযাোাস 

2021-এ জয চারন কৈ্ী দজ োুস্কার ন্জযী নরর্ ক্রে কওযা রযরে। 
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চারী কৈ্ী দজ োুস্কা ম্পরকস: 

 1982 ার েনিনিি, ্ানসক চারন কৈ্ী দজ োুস্কা  ৎারি না 

ননেযাকসীরৈ জয একনট সাৈাোূর্স স্বীকৃনি াা াানজক উন্নয, াজীনি, 

যাযোাযর্িা, নে যাযন্চা, স্বাস্থয, ুদ্ধ এ্ং ংঘাি এ্ং কৎাক্তা ূযর্ার রিা 

ন্যগুন উো নরোাটস দিন কররে। 

Source: Scroll.in 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: ্আ এ্ং কখক 

ককন্দ্রীয নিান্ত্রী রসন্দ্র ো "ন্া ুন্ডা - জজানি াযক" নরাার ্আ 

েকা কররে 

 
 

ং্ারৈ কক? 

 ককন্দ্রীয নিান্ত্রী রসন্দ্র ো অনৈ্াী স্বাীিা ংোী ন্া ুন্ডা জী্র উো 

একনট ্আ েকা কর।  

 

গুরুত্বোূর্স নৈক: 

 ন্াোুর গুরু ঘাীৈা ন্শ্বন্ৈযারয ৎাআ-চযারে যাোক রাক চরওযা 

নরখরে ‘ন্া ুন্ডা - জজানি াযক’ নরাার ্আনট।  

 ্আনট ৎগ্া ন্া ুণ্ডা ংো এ্ং স্বাীিা অরন্দার ্্াীরৈ ্ৈারক 
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ার অা একনট ্যাোক েযা। 

 

ন্া ুন্ডা ম্পককস: 

 ন্া ুন্ডা নের একজ িরুর্ অনৈ্াী স্বাীিা ংোী নন 3ক াচস, 1900 

িানরখ নিনটরৈ দ্বাা কেৌিা  এ্ং 9 জু, 1900-এ াাঁনচ কজর 25 ্ে 

্যর ল্প ্যর াা া। 

 2021 ার, োন্ত্রী রন্দ্র কানৈ কৎাোার কঘার্া করনের ক 15 রৎম্্ 

ন্া ুণ্ডা জন্ম্ানসকী, গান্ধী জযন্তী, ৈসা োযারটর জন্ম্ানসকী এ্ং েক্ট ন্অ 

অরম্বৈকর জন্ম্ানসকী রিাআ কা োা কর্। 

Source: The New Indian Express 

 

গুরুত্বোূর্স খ্: গুরুত্বোূর্স নৈ 

উন্নয ও ানন্ত জয অন্তজসানিক রী়ো নৈ্ ২০২২ 

 

 

ং্ারৈ কক? 

 উন্নয ও ানন্ত জয অন্তজসানিক রী়ো নৈ্ (অআনেএনেনো েনি ্ে 6 এনে 

োানি য। নৈ্নট উরেয  াুর জী্র কখাুা এ্ং াীনক 
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কাসকারো আনি্াচক ৎূনকারক স্বীকৃনি কৈওযা। 

নে:  

 অআনেএনেনো 2022 নে , "কর জয একনট কটকআ এ্ং ানন্তোূর্স ৎন্যি 

ুনিি কা: কখাুা ্ৈা"। 

 

Source:The United Nations 

 


