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দৈনক কারন্ট অ্যারৌযাস 20.05.2022 

গুরুত্বোূর্স খ্: ৎাত 
সাযা-নগোা সনিরক নরের উো ৈুই নৈ্যাোী জাতীয কসাা 

সক খ্র? 

• আযু ন্ত্ররক অ্ীর ানগযা নতব্বত ইনেনিউি অ্ৌ ারযন্স (NIT), ননক, জাতীয সাযা-নগোা 
ইনেনিউরি রানগতায উত্ত-োূ স্ াজযগুন সাযা-নগোা অ্ুীকাীরৈ জয সাযা-নগোা-এ 
উো ৈুই নৈর জাতীয কসাা আরযাজ কা রযরে। 

 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ: 

● 2022 ার 20  সেরক 21 স োসন্ত সাযা-নগোা সনিরক নরের উো ৈুই নৈ্যাোী 
একনি জাতীয কসাা আরযাজ কা র্। 

● সাযা-নগোা সনিরক নরের উো কসাা আুষ্ঠানক উরবা 2022 ার 21 স স 
গযাাংিরক  সকরে অ্ুনষ্ঠত র্। 

● উত্ত-োূর স্ াজযগুন োাাোান াা ৎাত সেরক ঐনতয্াী সাযা-নগোা অ্ুীকাীা 
গযাাংিরক অ্ুনষ্ঠত্য কসাায অ্াং সর্। 
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● সাযা-নগোা-এ ূ ীনতনি নম্নননখত োাাঁচনি োরযরন্ট োনরেনিরত ্র্সা কা সরত োার: 

● একনি সাগ নারয জয একনি নৎনত্ত নার্ ী 

● েনতরাক, অ্েসাৎ, নায 

● েনতরাক াযর নচনকৎা োদ্ধনত 

● সারগ নচনকৎা কর এ ু 

● যারিনযা সনিকা, ৌারসন এ্াং ৌাসারকানজ 

াংনিষ্ট তেয 

• সাযা-নগোা, নচনকৎা ্য্স্থা  ন্রে োচীত জী্ন্ত এ্াং 2500 ্ের স্ন ্ের ইনতা 
 নেৎুক্ত নচনকৎা ঐনতযগুন রয একনি। 

• ুর সাযা-নগোা োদ্ধনত স্থাীযৎার্ আনচ ার োননচত। 

• সাযা-নগোা ু োদ্ধনত  উত্ত-োূ স্াঞ্চীয াজয াৈাখ, নাচ েরৈ, অ্রুর্াচ েরৈ, ননক 
এ্াং ৈানজসনাং-এ অ্তযন্ত জনেয ু ্য্স্থা। 

Source: PIB 

ৎারত দ্রয েযািা নরোািস 

 

সক খ্র? 

• 'ৎারত অ্তা অ্্স্থা' নরোািসনি োন্ত্রী কারে অ্েসননতক উোরৈষ্টা োনৈ (EAC-PM) েকা 
কররে। 
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গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ: 

• েনতর্ৈনি সৈর দ্রয ন্নৎন্ন ্াস্তুতরন্ত্র ্যাোক ন্রির্ েৈা কর তেয উোস্থাো কর, া 
জাংখযা ঙ্গ এ্াং ানিক উন্নযর উো ান েৎা্ সৌর। 

• েনতর্ৈনি ৈুনি ন্ৎারগ ন্ৎক্ত, আয ্ন্ট, শ্র ্াজার গনতীতা, স্বাস্থয, নিা এ্াং োন্ার 
দ্নরষ্টয রতা গুরুত্বোূর্স সিত্রগুনরক কৎা কর। 

• অ্তা নস্থনত েনতর্ৈ অ্ুার, ৎারত িাীর্ এাকায 44.4% স্ন ম্পরৈ ঘত্ব রযরে সখার 
াঞ্চর াত্র 7.1%। 

• স্কারত্ব ার ারোরি, েনতর্ৈনি সৈখায স 2019 - 2020 ার জয ৎারত স্কারত্ব া 
4.8% সখার ৎারত শ্র জাংখযা অ্ুোাত 46.8%। 

• েনতর্ৈনি সৈখায স জাতীয োন্া স্বাস্থয ীিা-5 (2019-21) অ্ুার, 97% োন্ারক ন্ৈুযৎ 
্া কা রযরে, সখার 70% াগনরক আ ৎা যানরি োনর্া এ্াং 96% াগনরক 
অ্যারে রযরে। , নাোৈ োাীয জ ৌৎার্ উোব্ধ. 

 

Source: PIB 

'স্বাজ সেরক তু ৎারত ৎারত নচন্তাাা োসারাচা' ীসক আন্তজসানতক সনার উরবা 

 

সক খ্র? 
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• সকেীয স্বাষ্ট্র  রানগতা ন্ত্রী শ্রী অ্নত া নৈনি ন্েন্ৈযায বাা আরযানজত 'স্বাজ সেরক ৎারত 
নচন্তাাা োসারাচা' ীসক একনি আন্তজসানতক সনা উরবা কর। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ: 

• নৈনি ন্েন্ৈযারয ত্স উৈাোর স্মরর্ ন্েন্ৈযারয াষ্ট্রন্জ্ঞা ন্ৎাগ এই নত নৈ্যাোী 
নরম্পানজযার আরযাজ কররে। 

• নৈনি ন্েন্ৈযারয েনতষ্ঠা 100 ্ে োূর্স যা স্মরর্ এই অ্ুষ্ঠানি উৈাো কা রযরে। 

• 'স্বাজ সেরক ্-ৎাত োসন্ত ৎারত আইনিযা োসারাচা' নরম্পানজযার ূ উরেয  সৈর 
ু্করৈ ৎাতীয উদ্ভা্ ম্পরকস েনির্ সৈযা। 

Source: PIB 

গুরুত্বোূর্স খ্: াজয 
41ত "হুা াি", উৈাো 

সক খ্র? 

• 41ত "হুা াি", "সকৌ কুর্ সক কুম্ভ" অ্ুষ্ঠার আুষ্ঠানক উরবা কর সকেীয াংখযাঘু 
ন্যক ন্ত্রী শ্রী ুখতা আব্বা কনৎ। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ: 

• 41 ত "হুা াি", "সকৌ কুর্র কুম্ভ" 18 সেরক 29 স, 2022 োসন্ত নল্পিা, তাজগঞ্জ, আিারত 
আরযানজত রে। 

• সৈর 32নি াজয  সকোনত অ্ঞ্চর 800 নি স্ন কানগ এ্াং কানগ 12 নৈর "হুা াি"-
এ অ্াং সর্। 

• "হুা াি"  একনি "ন্োরাগয" প্ল্যািৌস নার্ চাু কা একনি উরৈযাগ া োন্ত্রী শ্রী রে 
সাৈী "স্থাীযরৈ জয সৎাকা" এ্াং "আত্মনৎস ৎাত"-এ আহ্বাসক নক্তাী করত। 

• সৈর ্হু োচী ঐনতয্াী চারু  কারুনরল্প "াংির্, াংির্, েচা" এ "হুা াি" গুরুত্বোূর্স 
ৎূনকা োা কর। 

াংনিষ্ট তেয 

"হুা াি" নক? 

• ্তসা দ্নেক েনতরানগতায, হুা ারি ার্ানি ঐনতয্াী কানগ এ্াং কানগরৈ র্ে কা 
জয, সৈর নল্প  কারুনরল্প দোতৃক ঐনতয িা  েচার জয উোস্থানোত একনি উরৈযাগ। 
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• হুা াি েৈসীরত ন স্ানচত কানগরৈ দ্নষ্টয রযরে ারৈ োূ স্োুরুা এই র ঐনতয্াী 
স্তননসত কারজ ারে জন়িত নের এ্াং এখ এই সোায নুক্ত রযরে। 

Source: Indian Express 

গুরুত্বোূর্স খ্: অ্েসীনত  
নউ সিরৎোরন্ট ্যাাংরক স্ািস অ্্ গৎসরৈ 7 ্ানসক ৎা 

সক খ্র? 

• তু নৈনিরত নৎনি কৌাররন্স াযর অ্েসন্ত্রী শ্রীনত নসা ীতার ৎাোনতরত্ব নউ 
সিরৎোরন্ট ্যারে স্ািস অ্ৌ গৎসরৈ 7 ত ্ানসক ৎা অ্ুনষ্ঠত য। 

 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ: 

• ব্রানজ, চী, ানযা, ৈনির্ আনিকা গৎস/ন্কল্প গৎস এ্াং ্াাংারৈ  াংুক্ত আ্ আনাী ( 
UAE) সেরক তু ৈযা প্ত ্ানসক ৎায অ্াং স। 

• নউ সিরৎোরন্ট ্যাাংরক স্ািস অ্্ গৎস-এ প্ত ্ানসক ৎা জয এই ্ের নেনি  "NDB: 
Optimizing the Development Impact"। 

• এই দ্ঠরক নসা ীতা সঘার্া কর, চনত অ্েস্রস ৎারত আনেসক ্ৃনদ্ধ া 8.9 তাাং ্র 
অ্ুা কা রে, া স্ত ়্ি অ্েসীনত রয র স্াচ্চ। 

• নউ সিরৎোরন্ট ্যাাংরক ো িয ' উৈীযা ্াজা অ্েসীনত জয একনি ন্োরাগয উন্নযর  
অ্াংীৈা নার্ ৌৎার্ নরজরক েনতনষ্ঠত কা। 

াংনিষ্ট তেয 
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নউ সিরৎোরন্ট ্যাাংক নক? 

• নউ সিরৎোরন্ট ্যাাংক একনি ্হুোানিক উন্নয ্যাাংক, া 2014  ার BRICS সৈগুন (ব্রানজ, 
ানযা, ৎাত, চী এ্াং ৈনির্ আনিকা) বাা েনতনষ্ঠত রযনে, া উরেয BRICS এ্াং অ্যায 
EMDCগুনরত অ্্কাঠারা এ্াং সিকই উন্নয েকল্পগুন জয ম্পৈ াংগ্ কা।  

• 2015  ার নউ সিরৎোরন্ট ্যাাংক চাু য। 

• নউ সিরৎোরন্ট ্যাাংরক ৈ ৈপ্ত চীর াাংাইরত অ্্নস্থত। 

• নউ সিরৎোরন্ট ্যাাংক এ োসন্ত ৎারত 21নি েকল্প অ্ুরাৈ কররে া োনার্ 7.1 ন্নয িা।  

ূত্র: PIB 

গুরুত্বোূর্স খ্: সখাুা 

 
ন্ে ্নোং চযানম্পযনরো সাা োৈক নজতর ৎাতীয ্ো নখাত জান 

●  

সক খ্র? 

● ইস্তা্ুর নারৈ ন্ে চযানম্পযনরো ফ্লাইরযি (52সকনজ) ন্ৎারগ স্বর্সোৈক নজতর  ৎাতীয ্ো 
নখাত জান।  

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ: 

● এই সখতা্ জরয ো নখাত জান ৎারত 5 ৎাতীয না ্ো নরর্ ন্ে চযানম্পয র । 
● োইযারে নজতোাং জুিাারক 5-0 সগার ানরয সখতা্ নজতর ৎাতীয ্ো নখাত জান। 
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● এ আরগ নখাত জান েে ৎাতীয না ্ো নরর্ সৌব্রুযানরত সাৈাোূর্স স্ট্র্যােজা সরানযার 
ৈুনি স্বর্সোৈক নজরতনের। 

● নখাত জানর আরগ, এন সন ক, ানতা সৈ্ী, সজন আএ এ্াং সখা সকন নারৈ ্নোংরয 
ৎারত রয স্বর্সোৈক নজরতরে। 

 

ূত্র: All India Radio 

গুরুত্বোূর্স নৈ্  
ন্ে সৌানে নৈ্   

 

• েনত ্ে 20 স স নৈনি ন্ে সৌানে নৈ্ নরর্ োা কা য। 
• এ ্ে নৈ্নি েনতোাৈয ন্য  'Bee engaged: Build Back Better for Bees'। 
• এ ্ে ন্ে সৌানে নৈ্ উোরি সকেীয কৃন  কৃক কযার্ ন্ত্ররক োি সেরক গুজারি একনি ়্ি 

জাতীয অ্ুষ্ঠার আরযাজ কা রযরে, া ূ উরেয  সৌানে োারক উৎানত কা এ্াং সৈর 
সোি কৃকরৈ জয  স্ানক ুন্া নরয আা। 

• ন্ে সৌানে নৈ্ উোরি আরযানজত এক রের সকেীয ন্ত্রী শ্রী রে নাং সতা ৎাচুসযান জেু  
কাশ্মীর োুযাা, ্ানিরোাা  জেু, কর্সািরক িুকু, উত্ত েরৈর াাাোু  োুররত এ্াং 
উত্তাখরে ান সিনোং যা্ এ্াং েরনাং ইউনরি  উরবা কর।   

• সৌানে োার োনেকৃৎ অ্যান্ট জাা 1734 ার 20 স স জন্মির্ কর। 
• সলাৎানযা েস্তার্ ো 2017  ার জানতাংঘ 20 স স নৈনিরক ন্ে সৌানে নৈ্ নরর্ সঘার্া 

কর।  

ূত্র : PIB 
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জাতীয ন্োন্ন েজানত নৈ্ 

 

• েনত ্ে স ার তৃতীয শুক্র্ার জাতীয ন্োন্ন েজানত নৈ্ োা কা য, া ন্েজুর়ি ন্োন্ন 
েজানতগুনরক িা কা ক্র্সা েরযাজীযতা তুর র। 

• 2022 ার জাতীয ন্োন্ন েজানত নৈ্র েনতোাৈয ন্য নে "Recovering key species for 
ecosystem restoration"। 

• 2006 ার সিনৎি ন্ এ্াং ন্োন্ন েজানত সজাি বাা জাতীয ন্োন্ন েজানত নৈ্র  উরৈযাগনি চাু 
কা রযনে এ্াং ানকস নরি বাা েনতনষ্ঠত রযনে , 2006  ার ঐনতানক এই জাতীয ন্োন্ন 
েজানত নৈ্নি চাু রযনে। 

• ন্োন্ন েজানতরৈ জয  তারৈ ্াস্থা িা  ুিায কী কী ্য্স্থা সযা েরযাজ, স ন্রয 
রচততা ্া়িারাই এই উরৈযারগ ূ উরেয। 

ূত্র: ENDANGERED SPECIES COALITION 


