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দৈনক কারন্ট অ্যারৌযাস 29.04.2022 
গুরুত্বোূর্স খ্: ন্শ্ব 

2030 ার  রয ন্শ্ব প্রনি ্ছ কোরে  560নি জ্ায়ু  ন্োসরয  ়ুরখা়ুনখ  র্ : জানিংঘ  

 
ং্ারৈ কক? 

● The world will face around 560 disasters every year by 2030, warned the United Nations in a 
new report.  

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● গি 20 ্ছর ন্রশ্ব প্রনি ্ছ 350-500 নি াঝান কেরক ্ড় আকার ৈ়ুরসাগ কৈখা নৈরযরছ। 
● ম্প্রনি জানিংঘ কিত সক প্রকানি কলা্া অ্যাররন্ট নরোািস (GAR 2022) অ়্ুাযী, এনি গি নি ৈরক 

ি়ু ায োাাঁচগুর্ ক্ন।  
● ইউএ অ্নৌ ৌ নিজাস্টা নস্ক নিাক (UNDRR) ২০২২ ার ক ার কলা্া প্ল্যািৌস ৌ নিজাস্টা 

নস্ক নিাক-কক ার করখ প্রনির্ৈনি প্রকা কররছ। 
● ৈ়ুরসারগ ো়ুা ত্নি দ্রুি ত্ নিরক জ্ায়ু োন্িস এ্ং অ্োসাপ্ত ঝ়ু াঁনক ্য্স্থাোা জয ৈাযী কা করি োার।  
● করি়ু  কন্ডাই কেওযারকস য-কযাৈী োসারাচা চরছ, এই প্রনির্ৈনি কই কৈগুন কেরে একনি 

রচিিা া্া্ার্ী ওযা উনচি ক কৈগুনরক ক্র্সা ৈ়ুরসাগ প্রনিরার জয কাঠারা চানি 
অ্গ্রানকা জ়ুরড় োৈরেো গ্রর্ কা ৈকা। 

● 2030 ার রয জ্ায়ু োন্িস এ্ং ৈ়ুরসারগ প্রৎার্ কারর্ অ্নিনক্ত 37.6 ননয া়ু চ ৈানরযয 
রয ্্া কর্ ্র অ়্ুা কা রযরছ। 

● ক্ কৈ উচ্চ ৈ়ুরসারগ ঝ়ু াঁনকরি রযরছ, িারৈ অ্নকাংই জািীয ৈানযীা নরচ ্্াকাী জংখযা 
র স্াচ্চ অ্ংৎ়ু ক্ত কৈগুরা রয অ্যি। 

● এ রয রযরছ এনযা-োযাননৌক অ্ঞ্চর নৌনোাই, ্াংারৈ, নযাা, ৎাি, ইরদারনযা, োানকস্তা এ্ং 
নৎরযিা। 

Source: DTE 
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ইউরক্র  ংঘারি  ো কেরক  ৎারি  ানযা  কাছ কেরক  অ্োনরানি  কি ককা  2021 ার  কচরয  

নিগুর্ ত্ নি  কোরযরছ  

 
ং্ারৈ কক? 

● ৎাি ো়ুরা 2021 ার ি়ু ায ইউরক্রর আগ্রার ো কেরক ৈ়ুই ার ানযা কাছ কেরক নিগুরর্ও ক্ন 
অ্োনরানি কি নকররছ। 

● ৎাি এ এক রয ানযা কেরক কি আৈান ্াড়ারা জয ছাড়়ুক্ত ৈার ়ুরাগ নরযরছ খ ন্শ্ব্যাোী 
নক্ত ৈা ্াড়রছ। 

গুরুত্বোূর্র্ োরযন্টূ 
● ানকস ়ুক্তাষ্ট্র এ্ং চীর োর, ৎাি ন্রশ্ব িতিীয ত্ি কির কক্রিা, া 80% এও ক্ন আৈান কা 

য। 
● একনি োর্য গর্র্া গ্রুো ককোার রি, 2021 ার ৎারি কাি কি আৈান প্রায 2% (12 ননয ্যার  

অ্োনরানি ইউা) ানযা কেরক এররছ। 
● ককোার রি, এখও োসন্ত, াচস, এনপ্র, ক এ্ং জ়ু জ়ুরড় ৎারি জয ক োনার্ ইউা কি চ়ু নক্ত কা 

রযরছ - প্রায 26 ননয ্যার - ো়ুরা 2021 া জ়ুরড় ককা োনারর্ কচরয ক্ন। 
● ইউরক্রর আক্ররর্ ো, ানযা ইউা অ্োনরানি কির জয এখ ক কক্রিা রযরছ, নকছ়ু ন্রৈী 

কা এ্ং ককাম্পান ানযা নক্ত প্তান ্ন্ধ কা নিান্ত নরযরছ এ্ং এ ৈা কর কগরছ। 
Source: BBC 

Important News: India 
ৎারি  শ্রনক্ত  অ্ংগ্ররর্  া (LFPR) 
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ং্ারৈ কক? 

● কন্টা ৌ নিনং ইনন্ডযা ইরকান (CMIE) এ িেয অ়্ুাযী, ৎারি শ্রনক্ত অ্ংগ্ররর্ া (LFPR) 
2016 ার ইনিরযই হ্রাপ্রাপ্ত 47% কেরক াে 40% এ কর এররছ।  

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● এ কেরক ক্াঝা ায ক, কসে ্যর (15 ্ছ ্া িা ক্ন ্যী) রয ৎারি জংখযা অ্রসরকও ক্ন 

কাক কারজ ্াজা কেরক ক্নরয আা নিান্ত নরে িা-ই য, ্ং এই অ়্ুোািও ্াড়রছ। 
● এএৌনোআ ূি কসে ্যর (15 ্ছ ্া িা ক্ন ্যী) জংখযা িকা া াা কারজ জয কচষ্টা 

করছ; এনি একনি অ্েসীনিরি চাকন জয "চানৈা" প্রনিননত্ব কর।  
● এরি াা কসি এ্ং াা ক্কা িারৈ অ্ন্তৎ়ু সক্ত।  
● ক্কারত্ব া (UER) শ্রনক্ত অ়্ুোাি নার্ ক্কার ংখযা (ন্ৎাগ 2) ছাড়া আ নকছ়ুই য। 
ৎারি LFPR এ িাৎোস: 
● াার্ি, এনি প্রিযানি ক LFPR ূি নস্থনিী োকর্। ক, একনি অ্েসীনিরি ক্কারত্ব ক ককারা 

ন্রের্ শু়ুাে UER কৈরখই কা করি োার। 
● নকন্তু, ৎারি, LFPR কক্ ন্রশ্ব অ্যায অ্ংর কচরয ক য, ্ং োিও য। এনি, োন্রিস, UER-কক 

প্রৎান্ি কর কার্ LFPR  ক্ () া উো UER গর্া কা য। 
● ন্শ্ব্যাোী, LFPR প্রায 60%। ৎারি, এনি গি 10 ্ছ র হ্রা োারে এ্ং 2016 ার 47% কেরক 2021 

ার নিরম্ব োসন্ত াে 40% এ ঙ্ক়ু নচি রযরছ। 
Source: Indian Express 

PM SVANidhi প্রকল্প 2024 ার  নিরম্ব  োসন্ত চর্ 
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ং্ারৈ কক? 
● অ্েসননিক ন্যক নিৎা কননি 2022 ার াচস কেরক 2024 ার নিরম্ব োসন্ত প্রািী নিি কৎন্ডর 

আত্মনৎস নন (PM SVANidhi) এ অ্ীর ঋর্ প্রৈা অ্্যাি াখা অ়্ুরাৈ নৈরযরছ।  
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 

প্রািী নিি কৎন্ডর আত্মনৎস নন (PM SVANidhi) ম্পরকস: 
● এই প্রকরল্প াযর, নিি কৎন্ডরৈ জয াশ্রযী ূরয জাাি-়ুক্ত ঋরর্ ়ুন্া কৈওযা রে।  
● এই প্রকরল্প 5000 ককানি িাকা ঋরর্ ়ুন্া প্রৈার কো ৎা্া রযনছ।  
● আজরক অ়্ুকাৈর ৌর ঋরর্ োনার্ ক্রড় রযরছ Rs. 8,100 ককানি িাকা, া ৌর নিি কৎন্ডরৈ িারৈ 

্য্া আও প্রানি কা জয কাসকী ূ প্রৈা কর এ্ং িারৈ আত্মনৎস কর। 
● ন্রক্রিারৈ কযা্যাক  নিনজিা কোররন্ট প্রচার ্ারজিও ্াড়ারা রযরছ।  
● এই অ়্ুরাৈর ৌর হুর ৎারি প্রায 1.2 ককানি াগনক উোকত ি র্ ্র আা কা রে।  
● প্রািী স্বানন অ্ীর, ইনিরয উরেখরাগয াৌয অ্জস কা রযরছ। 25 এনপ্র, 2022 োসন্ত, 31.9 ে ঋর্ 

ঞ্জ়ু কা রযরছ এ্ং 2931 ককানি িাকা 29.6 ে ঋর্ ন্ির্ কা রযরছ।।  
● এই প্রকল্পনি 2020 ার জ়ু ার শুরু রযনছ। 
Source: PIB  

গুরুত্বোূর্স খ্: াষ্ট্র 
ো স্িাা  কাজা  আওিায  নাচ  প্ররৈর  কাোওরয  
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ং্ারৈ কক? 
● ককন্দ্রীয ড়ক োন্ ও াড়ক িী ননি গিকড়ী এ্ং নাচ প্ররৈর ়ুখযিী জয া ঠাক়ু  উচ্চানৎাী 

ো স্িাা কাজা আওিায নাচ প্ররৈর কাোওরয নসারর্ জয NHLML (যাা াইওরয নজনস্টক 
যারজরন্ট ননরিি) এ্ং নাচ প্ররৈ াজয কার রয উ স্বাে কররছ।  

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● এনি একনি উরেখরাগয উ া োসিকরৈ জয একনি অ্য, োনর্ ্ান্ধ্, রা এ্ং নন স্ঘ্ন ভ্ররর্ 

অ্নৎজ্ঞিা প্রৈা কর্। ন্শ্বার প্র়ুনক্ত ্য্া কর, ারজয কাি 3,232 ককানি িাকা ্যরয কাি 57.1 
নকরানিা দৈরঘসয 7নি কাোওরয প্রকল্প দিন কা র্। 

ো স্িাা কাজা ম্পরকস: 
● ককন্দ্রীয অ্েসিী, 2022-23-এ জয ককন্দ্রীয ্ারজি কো কা য কঘার্া করনছর ক জািীয কাোওরয 

উন্নয কসূনচ "ো স্িাা" নোনোনো কারি কওযা র্, া ৈ়ুগস োাানড় এাকায প্রচনি াস্তা োন্রিস একনি 
োছরদ োনর্গিৎার্ কিকই ন্কল্প র্। 

● ্িসার উিাখণ্ড, নাচ প্ররৈ, নর্ো়ু, জম্ম়ু ও কাশ্মী এ্ং উি-োূর স্ অ্যায াজযগুনরি এই প্রকল্প চা়ু 
কা রে। 

Source: PIB 

গুরুত্বোূর্স খ্: ন্জ্ঞা 
GAGAN নৎনিক  LPV অ্নৎগর  োিনি  
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ং্ারৈ কক?  
● এযারোািস অ্েননি অ্ৌ ইনন্ডযা (AAI) াজস্থার নকাগড় ন্া্দর GAGAN (GPS এইরিি নজও অ্গররন্টি 

কনৎরগ) নৎনিক LPV অ্যারপ্রাচ োিনি ্য্া কর ট্রাযা ৌৎার্ োনচাা কররছ।  
● ৌ োীো ৎািীয ক্ানক ন্া চাচ কক্টর ইনিার এযা যানৎরগ ানৎসর (ANS) কেরে একনি 

্ড় াৌয অ্জস এ্ং ্ড় াইৌক।  
● এনযা োযাননৌক অ্ঞ্চর রয ৎািই প্রে কৈ াা এ র াইৌক অ্জস কররছ। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● LPV (কাকাাইজা োাৌযান্স উইে ৎানিসকা গাইরিন্স) গ্রাউন্ড-নৎনিক যানৎরগা অ্্কাঠারা প্ররযাজ 

ছাড়াই ন্া নরৈসনি োিনি অ়্ুনি কৈয া কাসি কযাি-আইআইএএ-এ ি়ু য। োনর্ানি ISRO িাা 
চা়ু কা GPS এ্ং GAGAN নজও কস্টাী যারিাইরি (GSAT-8, GSAT-10 এ্ং GSAT-15) উোব্ধিা 
উো নৎস কর। 

● GAGAN  একনি ৎািীয যারিাইি নৎনিক অ্গররন্ট নরস্ট (SBAS) া AAI এ্ং ISRO িাা কৌেৎার্ 
দিন কা রযরছ।  

● GAGAN নরস্ট 2015 ার DGCA িাা উেম্ব নরৈসনকা (APV 1) এ্ং এ-রুি (RNP 0.1) অ্োারগুন 
জয প্রিযনযি রযনছ।  

● ৎাি (GAGAN), US (WAAS) ইউরাো (EGNOS) এ্ং জাোা (MSAS) ার ন্রশ্ব াে চানি াকা-নৎনিক 
অ্গররন্ট নরস্ট উোব্ধ।  

● LPV োিনিগুন ্যয্হু ইন্সট্র়ুরন্ট যানন্ডং নরস্টর ারে নিি য এ ন্া্দর অ্্ির্ কা ম্ভ্ 
কর্, া রয অ্রক কছাি আঞ্চনক এ্ং স্থাীয ন্া্দ রযরছ।  

Source: PIB 

ৎারি  কৌন্ৈ়ু যৎ  উৎোাৈ  ্র  ৈা্ার  কারর্  েনিগ্রস্ত  রে : গর্র্া  
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ং্ারৈ কক? 
● একনি ি়ু  ীোয কৈখা কগরছ ক ্র ৈা্া া ৎারি ন্নৎন্ন অ্ংর, ন্র কর গ্রীরে ়ুর ৎারি 

কৌন্ৈ়ু যৎ উৎোাৈ কারি ্ড় ৎূনকা োা কর।  
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 

● কৌন্ৈ়ু যৎ ককরন্দ্র উৎোাৈর ্র ৈা্ার প্রিযে ও োরাে প্রৎার্ কারর্ নক্ত এ্ং আনেসক েনি এই 
র ন্রের্ নগ্রি অ্োারিরৈ ন্ৈ়ু যৎ উৎোাৈর োনকল্পা এ্ং যূচী করি াযিা করি োার, 
কইারে ন্ৈ়ু যৎ উৎোাৈর ন্ির্, ্া, নাোিা এ্ং ানগ্রক নস্থনিীিা। 

● ম্প্রনি, ৎারি রিা উন্নযী কৈগুনরি কৌ নক্ত উৎোাৈ ্যাোকৎার্ ্য্হৃি রযরছ কখার োসাপ্ত কৌ 
ম্পৈ রযরছ। াইরাক, কঘ, এরা এ্ং ন্নৎন্ন উৎ কেরক উৎোন্ন ৈূরর্ রিা ক্ করযকনি কার্ 
ৌরিারৎািাইক এ্ং ঘীৎূি কৌন্ৈ়ু যৎ ককন্দ্র স্থাোর কসেিা যা তনষ্ট কর কৌ ন্নকর্রক ীা্ি কর।  

যষ্ট্য:  
● আসৎট্ট নাচস ইনস্টনিউি অ্্ অ্্জারৎা ারযরন্স (ARIES), দনিার ন্জ্ঞা ও প্র়ুনক্ত ন্ৎারগ (DST) 

কার স্বাযিানি গর্র্া প্রনিষ্ঠার একৈ গর্ক। ৎারি, এ্ং যাা অ্্জারৎিন অ্ৌ এরেন্স 
(NOA), গ্রী কৌ নক্ত উৎোাৈ হ্রা কা কার্গুন খ়ুাঁরজ ক্ কা কচষ্টা কররছ৷  

● িাা কৈরখরছ ক কঘ এ্ং অ্যারা ছাড়াও, ্র আগু কৌ নক্ত উৎোাৈ কারি অ্িযন্ত গুরুত্বোূর্স ৎূনকা 
োা কর। 

Source: ET 

গুরুত্বোূর্স খ্: নরযাগ/অ্যাোরযন্টরন্ট 
নিনএ -এ কত ষ্ণা  াা়ুজা  2022-23-এ জয যাক  কচযাোাস  নার্  ন়ুক্ত  রযরছ  
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ং্ারৈ কক? 
● Nasscom কঘার্া কররছ ক 2022-23-এ জয Tata Consultancy Services-এ এন্টাপ্রাইজ কগ্রাে গ্রুরো 

কপ্রনরিন্ট, কত ষ্ণা াা়ুজারক এ কচযাোাস নরর্ ন়ুক্ত কা রযরছ।  
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 

● াা়ুজ এই ৎূনকায ৎারি অ্যাকরঞ্চার কচযাোাস ও ননয যারনজং নিরক্ট কখা এ কর 
স্থানৎনক্ত । 

যাা অ্যারানরয অ্ৌ ৌিওযযা অ্যান্ড ানৎস ককাম্পানজ (Nasscom) ম্পরকস: 
● Nasscom  একনি ৎািীয ক্কাী ্ানর্জয ননি এ্ং অ্যািরৎারকন গ্রুো, া ূি ৎারি প্র়ুনক্ত নরল্প 

উো ৈতনষ্ট ন্ি কর।  
● ৈ ৈপ্ত: যানৈনে 
● প্রনিনষ্ঠি: 1 াচস 1988 
Source: The Hindu 


