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দৈনক কারন্ট যারৌযাস 15th April 2022 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: ন্শ্ব 
 
গ্লা্া উআন্ড নরোার্স 2022 

 
গ্ক ং্ারৈ? 

● 2022 ার গ্লা্া উআন্ড নরোার্স প্রকা কররে গ্লা্া উআন্ড এানজস কাউনি (GWEC)। 
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
প্রনির্ৈর ূ ন্যগুরা: 

● ন্শ্ব্যাোী জ্ায়ু ক্ষ্যাত্রা োূরর্ জয এআ ৈরক রয 2021 ার আস্ট কা 94 নগগাওযার্ গ্েরক 
প্রনি ্ে ন্শ্বজ়ুর়ে ্ায়ু নি আস্টরগুন ্যআ চাগুর্ রি র্। 

● প্ররযাজীয োন্স ো়ো, প্রাক-নল্প স্তর উো গ্লা্া ওযানসংরক 1.5 নিনি গ্নযার ীা্দ্ধ কা - 
োযান চ়ু নি দ্বাা নসানি একনর্ ক্ষ্য - এ্ং 2050 ার রয গ্র্ নজরা নগস জস কা কনি 
রয উিরি োার। 

● 2022 ার ি়ু  ৌরা আস্টরগুন 2019 / 2020 স্তর হ্রা গ্োরি োার, প্রােনকৎার্ চীর 
আস্টরহ্রার কারর্।  

● াআরাক, ্াজার ্ৃনদ্ধ 2023 গ্েরক গনি নৌর োার্ ্র অা কা রে, ্রর 2026 ার 30 
GW-নচহ্ন নিক্র কর।  

● কা স্ িাআ ক্সাআি নগস 2050 দ্বাা প্রনি ্ে 0.3-1.61 নগগার্ দ্বাা হ্রা গ্োরি োার নৈ ৌরা 
্ায়ু নি উত্োাৈ গ্ে কা য।   

ৎারি ়ুরাগ: 
● ৎারি, 2021 ার 1.4 নগগাওযারর্ও গ্্ন ্ায়ু আস্ট কা রযনে, া অরগ ্ের 1.1 নগগাওযার্ 

আস্টররক োন়েরয গ্গরে।  
● গ্কন্দ্রীয ি়ু  ও ো়ুস্ীকর্রাগয নি ন্ত্রক (এএঅআ) 2022 ার রয 5 নগগাওযার্ ৌরা 

ক্ষ্িা এ্ং 2030 ার রয 30 নগগাওযার্ ৌরা 
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ক্ষ্িা স্থাোর ক্ষ্যাত্রা নসার্ কররে। ৎাি এখও িা ৌরা ্ায়ু নি ়ুন্া ন্কা করি 
োারন। 

● ৎাি িা 7600 নকরানর্া উোকূরখা নৈরয 127 নগগাওযার্ ৌরা ্ায়ু নি উত্োন্ন করি োার।  
ংনিষ্ট উরৈযাগ: 

● জািীয ্ায়ু-গ্ৌ াআনিি ীনি 
● জািীয ৌরা ্ায়ু নি ীনি 

Source: DTE 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: ৎাি 
 
ৎাি প্রে MEA-গ্িৃত্বাী অন্তঃন্ত্রর্ায ন্বয গ্রুো  গ্্াহুি অউর্নচ োনচাা ক 

 

 
গ্ক ং্ারৈ 

● ম্প্রনি, ৎারি প্রনির্ী প্রা নরয অন্তঃন্ত্রর্ায ন্বয গ্রুরো (IMCG) প্রে দ্িকনর্ োাষ্ট্র নচ্ 
স ্স নরংা অহ্বা করনের। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● এআ দ্িরক ূ ক্ষ্য নে ীান্ত ্কািারা নসার্, া গ্োার রিা প্রনির্ীরৈ ারে অও গ্্ন 

্ানর্জযরক জি কর্। িযা্যকীয োর্য ্ার গ্ক্ষ্রত্র ৎ়ু র্া এ্ং াদ্বীরো রিা গ্ৈগুন 
ন্র চানৈা; ্াংারৈর রে গ্ গ্াগারাগ ্য্স্থা চা়ু কা; অৌগানস্তা ও াযাারক ান্ক 
াযিা; এ্ং শ্রীংকা ারে ত্য যা। 

অন্তঃন্ত্রর্ায ন্বয গ্রুো (অআএননজ) ম্পরকস: 
● IMCG োাষ্ট্র ন্ত্রর্ারয ়ুগ্ম নচ্রৈ দ্বাা অনন্ত্রি অন্তঃন্ত্রর্ায গ্ৌে র্াে গ্ৌাস (গ্জনর্এৌ) দ্বাা 

নেসি।  
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্ৃত্ত ংরাগ, নিাী অন্তঃংরাগ এ্ং এ ীর অও গ্্ন া়ু-গ্েরক-া়ুর ংরাগ ননিি কা জয 
একনর্ মূ্পর্স-কাী োদ্ধনি ির্ কা রযরে 
              'প্রনির্ী প্রে' ীনি।  

● এ রয রযরে গ্কন্দ্র ও াজয কার ন্নৎন্ন ন্ত্রক, ন্ৎাগ এ্ং ংস্থা রে ন্বয। 
Source: ET 
 
 
 
 

 
 
 

 
'SVANidhi se Samriddhi' গ্প্রািা 

 
গ্ক ং্ারৈ? 

● অ্া ও গ ন্যক ন্ত্ররক নচ্ (MoHUA) রাজ গ্জাী 14নর্ াজয/গ্কন্দ্রানি ঞ্চর 
নিনি 126নর্ র 'SVANidhi se Samriddhi' কসূনচ চা়ু কররে। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
 
'SVANidhi se Samriddhi' গ্প্রািা ম্পরকস:  

● 'SVANidhi se Samriddhi', PMSVANidhi- একনর্ নিনি গ্প্রািা, 2021 ার 4 জা়ুযান গ্ৌজ 
1-এ 125 নর্ র চা়ু কা রযনে, া প্রায 35 ক্ষ্ নির্ ন্রক্রিা এ্ং িারৈ োন্ারক ন্তৎ়ু সি 
করনে।  

● প্রে ারো াৌরয কো ন্র্চা কর, 
MoHUA 28 ক্ষ্ নির্ ন্রক্রিা এ্ং িারৈ োন্ারক 
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ন্তৎ়ু সি কা রক্ষ্য নিনি 126 নর্ র এআ গ্প্রািানর্ ম্প্রার্ শুরু কররে, 2022-23  েস্ের 
জয গ্ার্ 20 ক্ষ্ নে ়ুরাৈর ক্ষ্য নরয।  

PMSVANidhi নে ম্পরকস: 
● 2020 ার 1া জ়ু গ্েরক MoHUA প্রান্ত্রী নির্ গ্ৎন্ড অত্মনৎস নন (PM SVANidhi), একনর্ 

গ্কন্দ্রীয খারি প্রকল্প ্াস্ত্ায করে।  
● এআ প্রকরল্প ক্ষ্য  াস্তা ন্রক্রিারৈ ারযী ূরয কাসকী ূ ঋর্ প্রৈা কা এ্ং ৌৎার্ 

30 রক্ষ্ ীা নিক্র কররে।  
● এআ কসূনচ অওিায, PMSVANidhi ়ুন্ারৎাগী এ্ং িারৈ োন্ার অেস-াানজক গ্প্রাৌাআনং 

ৎাি কার 8নর্ কযার্ূক প্রকরল্প জয িারৈ গ্াগযিা ূযায এ্ং গ্াগয প্রকল্পগুন 
়ুরাৈর ়ুন্ারেস োনচানি য।  

● এআ প্রকল্পগুন রয রযরে প্রান্ত্রী জী্ গ্জযানি ্ীা গ্াজা, প্রান্ত্রী ়ুক্ষ্া ্ীা গ্াজা, 
প্রান্ত্রী জ  গ্াজা, ন্নডং এ্ং যায নসার্গুন ীর ন্ন্ধকর্ রনক (কসংস্থা নযন্ত্রর্ 
এ্ং োনর্া িসা্ী) অআ (BOCW), প্রান্ত্রী র গ্াগী া গ্াজা, জািীয খাৈয ়ুক্ষ্া অআ 
(NFSA) গ্োারর্সন্ননর্ গ্্ননৌর্ - এক গ্ৈ এক গ্ কািস (ONORC), জী ়ুক্ষ্া গ্াজা,  এ্ং 
প্রান্ত্রী ািৃ ্ন্দা গ্াজা (PMMVY)।  

● গ্কাযাননর্ কাউনি ৌ আনন্ডযা (QCI) এআ গ্প্রািার ্াস্ত্াযকাী ংীৈা। 
Source: PIB 

 
 

11 ্ের রয প্রে্ার রিা, গাসস্থয গ্োরর্ন্ট ৌাআনংরয ংখযা ৎারি অন্তজসানিক গ্োরর্ন্ট ৌাআনংরয ংখযারক 
োন়েরয গ্গরে 
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গ্ক ং্ারৈ 

● অআনো আরারৎ আরকানরস্টর গ্প্রক্ষ্াোরর্ ৎাি অও একনর্ াআৌক জস কররে, গ্খার গি 
11 ্ের রয প্রে্ার রিা, গাসস্থয গ্োরর্ন্ট ৌাআনংরয ংখযা 2022 ার জা়ুযাী-াচস 
দত্রানরক ৎািীয গ্োরর্ন্ট নৌর অন্তজসানিক গ্োরর্ন্ট ৌাআনংরয ংখযারক োন়েগ্য গ্গরে, েসাত্ গ্ার্ 
19796 নর্ গ্োরর্ন্ট অর্ৈর রয, 10706 নর্ ৎািীয অর্ৈকাীরৈ দ্বাা 9090 এ ন্োীরি 
ৎািীয অর্ৈকাীরৈ দ্বাা ৈারয কা রযনে।  

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● ্ের ো ্ে র কা কিৃসক গৃীি নকে়ু গুরুত্বোূর্স উরৈযাগ া ৎারি অআনো ্য্স্থারক নিাী 

কররে িা রয রযরে াআ ৌাআনংরয উো 10% ো়ে, স্টার্স-অো, গ্োর্ ংস্থা এ্ং নক্ষ্া 
প্রনিষ্ঠার জয 80% নৌ ো়ে এ্ং স্টার্সঅো এ্ং এএএআগুন জয দ্রুি োীক্ষ্া ন্া এ্ং 
যায ন্ৎাগগুন োাাোান স্টার্সঅো এ্ং MSME-গুন জয দ্রুি োীক্ষ্া ন্াগুন রিা নৌ 
ো়ে। 

● এনর্ ৎািরক গ্লা্া আরারৎ আরিরক্স ীস 25 নর্ গ্ৈর রয োকা ৎারি উচ্চানৎাী রক্ষ্য 
অও এক াো এনগরয নরয ার্। 

জািীয অআনোঅ ীনি দ্বাা নসানি ূ নৎনত্ত এ্ং কা কিৃসক প্রর্ীি প্ররচষ্টাগুন ৎারি জয 
নম্নননখি জসগুনরি রূোান্তনি রযরে: 
● গ্োরর্ন্ট ৌাআনং 2014-15 ার 42763 গ্েরক গ্্র়ে 2021-22 ার 66440-এ ৈাাঁন়েরযরে, া 7 ্ের 

্য্ার 50% ্ৃনদ্ধ গ্োরযরে। 
● 2014-15 (5978) এ ি়ু ায 2021-22 ার গ্োরর্ন্ট প্রৈার প্রায োাাঁচগুর্ ্ৃনদ্ধ (30074) 
● গ্োরর্ন্ট োীক্ষ্া য নিরম্ব 2016 ার 72 া গ্েরক কনরয ্িসার 5-23 া কা রযরে, ন্নৎন্ন 

প্র়ুনিগি গ্ক্ষ্রত্র জয। 
● গ্লা্া আরারৎ আরিরক্স ৎারি সা নকং 2015-16 ার 81 ি গ্েরক 2021 ার (+35 সা ক) গ্্র়ে 

46 ি রযরে 
Source: Business Standard 

গুরুত্বোূর্স খ্: াষ্ট্র 
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়ুম্বাআরক 'ন্রশ্ব 2021 নি ননর্' নরর্ স্বীকৃনি নৈরযরে জানিংঘ 

 
গ্ক ং্ারৈ 

● অ্া গ্ি ৌাউরন্ডর ারে গ্ৌেৎার্ জানিংরঘ খাৈয ও কৃন ংস্থা (FAO) দ্বাা ়ুম্বাআরক '2021 নি 
ননর্ ৌ ওযাডস' নার্ স্বীকৃনি গ্ৈওযা রযরে। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ  
● ়ুম্বাআ "স্বাস্থযক, নস্থনিস্থাোক এ্ং ়ুখী  নসারর্ হুর গাে এ্ং  ়্ুজাযর ক্র্সা এ্ং ্জায 

াখা প্রনিশ্রুনি" এ জয স্বীকৃনি গ্োরযরে। 
● ়ুম্বাআ  ৎারি নদ্বিীয  াা এআ ন্রত্ব গ্োরযরে। 
● এ অরগ ৎারি একাত্র  নরর্ এআ ম্মা গ্োরযনে াযৈা্াৈ। 
● জানিংরঘ 'নি ননর্ ৌ ৈয ওযাডস' গ্প্রািানর্ িা হুর ্র প্রনি ম্প্রৈারয উত্রগস জয 

নৈকনরৈস, াযিা এ্ং ন্শ্ব্যাোী স্বীকৃনি প্রৈা কর এ্ং একনর্ স্বাস্থযক, গ্র্কআ হুর ্াযর জয 
একনর্ কািারা ্া কর।  

Source: Indian Express 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: যাোরযন্টরন্ট 
 

আক্া নং াো়ুা জািীয ংখযাঘ়ু কনর গ্চযাোাস নার্ ো়ুায ন়ুি রযরে 
গ্ক ং্ারৈ 
 

● গ্কন্দ্রীয কা োাঞ্জা্-কযািার ্প্রাপ্ত অআনোএ নৌা আক্া নং াো়ুারক জািীয ংখযাঘ়ু 
কনর (NCM) গ্চযাোাস নার্ ো়ুায নরযাগ কররে। 
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গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 

● াো়ুা, নন গি ্ের গ্রেম্বর প্রে গ্চযাযা নার্ ন়ুি রযনেগ্, গ্াোা ন্াৎা গ্কন্দ্র 
গ্েরক ন্রজনো প্রােসী নার্ প্রনিদ্বনিিা কা জয নিরম্বর োৈ গ্েরক োৈিযাগ করি রযনে, া নিন 
গ্র নগরযনের। 

ংখযাঘ়ুরৈ জয জািীয কন (NCM) ম্পরকস: 
● গ্কন্দ্রীয কা জািীয ংখযাঘ়ু কন অআ, 1992 এ ীর ংখযাঘ়ুরৈ জয জািীয কন গি 

কর।  
● েযনর্ সীয ম্প্রৈায, গ্; ়ুন, নিস্টা, নখ, গ্্ৌদ্ধ, জে়ুিীয এ্ং দজরৈ াা ৎাি জ়ুর়ে 

গ্কন্দ্রীয কা কিৃসক ৎারি গ্গরজরর্ ংখযাঘ়ু ম্প্রৈায নার্ গ্ঘার্া কা রযরে।  
● প্রনিনষ্ঠি: 17 গ্ 1993 
● ৈ ৈপ্ত: ি়ু  নৈল্লী 

 Source: HT 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: ো়ুো ও ম্মাা 
 
এএনিন 80 ি SKOCH ানর্ 2022 এ ৈ়ুনর্ ো়ুষ্কা নজরিরে 

 
গ্ক ং্ারৈ 

● ৎারি ্ৃত্ত গ্ৌ অকনক উত্োাৈক, নস্ট ন্ত্ররক ীর যাা নার গ্িরৎোরন্ট 
করোসার (NMDC), 80 ি SKOCH ানর্ 2022-এ একনর্ স্বর্স এ্ং একনর্ গ্ৌোয ো়ুো প্রৈা 
কররে। 
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গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 

● SKOCH ানরর্ নে নে 'BFSI এ্ং PSUs াজয'। 
● এএনিন(NMDC) 'এএনিন অআনর্অআ ৎান াযর ৈারন্তওযা়ো গ্জায প্র়ুনিগি নক্ষ্া ও 

ৈক্ষ্িা উন্নয প্রচা' প্রকরল্প জয াানজক ৈায্দ্ধিা ন্ৎারগ স্বর্স ো়ুষ্কা এ্ং আঅনো ্াস্ত্াযর জয 
'প্রকল্প কল্পিরু' এ জয নিনজর্া ন্তৎ়ু সনি জয গ্ৌোয ো়ুষ্কা নজরিরে। 

 Source: The Hindu  
 

গুরুত্বোূর্স খ্: গ্খা়ুা 
 
গ্ৈাযান্ড চি়ু েস FIH জ়ুনয না নক ন্শ্বকাো 2022 নরাোা নজরিরে 

   
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 

● ৈনক্ষ্র্ অনিকা গ্োারচৌস্ট্রুর ৌাআার জাসানরক োানজি কর গ্ৈাযান্ড িারৈ চি়ু েস FIH জ়ুনয 
না নক ন্শ্বকাো 2022 নরাোা নজরিরে। 

● এ অরগ, আংযান্ড িৃিীয স্থার যারচ গ্িাঞ্জ োৈক ৈান্ কর 2-2  গ্গার ড্র কা ো শুযর্-অউরর্ 
ৎািরক ানরযনে। 
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● 2022 না FIH নক জ়ুনয ন্শ্বকাো  নারৈ FIH নক জ়ুনয ন্শ্বকারো ্ ংের্, 
অন্তজসানিক নক গ্ৌিার দ্বাা অরযানজি নদ্ব্ানসক নারৈ ূর্ধ্স-21 নৌড নক ন্শ্ব চযানম্পযনো৷ 

Source: newsonair 
গুরুত্বোূর্স খ্: গুরুত্বোূর্স নৈ্ 

 
 

 
এনপ্র 14 - ন্শ্ব চাগা গ্াগ নৈ্ 

 
গ্ক ং্ারৈ? 

● চাগা গ্াগ ম্পরকস রচিিা ্া়োরি 14 আ এনপ্র ন্শ্ব চাগা গ্াগ নৈ্ োা কা য। .  
ূ োরযন্টূ 

● 2022 ার নে  'Finding and reporting every case to defeat chagas disease'। 
●  

আনিা: 
● 2019 ার গ্ ার WHO -গ্ি ন্শ্ব স্বাস্থয োনরৈ ়ুরাৈর ো 2020 ার 14 এনপ্র এনর্ 

প্রে উৈানোি য। 
 
 

 
● এনর্ কারসা নর্আরা জানস্টনযারা চাগার ার াকর্ কা রযনে, নন  
● একজ িানজনযা িািা। আন 1909 ার 14 আ এনপ্র প্রে গ্কনর্ নর্সয করনের। 

দ্রষ্ট্য: ন্শ্ব চাগা নিনজজ গ্ি ন্শ্ব স্বাস্থয ংস্থা (WHO) দ্বাা নচনহ্নি 11 নর্ কাী ন্শ্ব্যাোী জস্বাস্থয প্রচাানৎার 
রয একনর্, ন্শ্ব ক্ষ্মা নৈ্, ন্শ্ব স্বাস্থয নৈ্, ন্শ্ব যারনযা নৈ্, ন্শ্ব নর্কাৈা প্তা, ন্শ্ব িাাক়ুি নৈ্, ন্শ্ব 
িৈািা নৈ্, ন্শ্ব গ্োার্াআনর্ নৈ্, ন্শ্ব গ্াগী ়ুক্ষ্া নৈ্, ন্শ্ব যানন্টাআরক্রান্যা রচিিা প্তা এ্ং ন্শ্ব 
এআি নৈ্। 

Source: who.int  
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