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দৈনক কারন্ট যারৌযাস 02.05.2022 
গুরুত্বোূর্স খ্: ন্শ্ব 

’ানকস  ুক্তারে  ্ানর্জ্য  প্রনিনন  ৎািরক  'প্রাআওননি  ওযাচ  নস্ট'-এ  স্থা নৈরযরে  
 

 
কক ং্াৈ নরাার? 

 ানকস ুক্তারে ্ানর্জ্য প্রনিনন (USTR) োসাপ্ত আরন্টরকচুযা প্রোানিস াআি  (IPR) ুক্ষা এ্ং 
প্ররযারগ ৎার্ জ্য ৎািরক চী, ানযা এ্ং অও চানি কৈর  ারে 'প্রাআওননি ওযাচ নস্ট'-এ  
স্থা নৈরযরে। 

 িানকায ক কৈগুরারক াখা রযরে, কগুকা রা অরজ্সনন্টা, নচন, আরদারনযা ও কৎরজু্রযা। 
 এ ্ের িানকায োকা ািনি কৈর ্গুরাআ গি ্ের িানকায নে। 

 
ূ ন্য ূ 

 USTR  ্ররে ক IP এরৌাসরন্ট এ্ং ুক্ষা জ্য ৎাি ্রচরয চযারনজং েসীনিগুন রয একনি নে 
এ্ং কৈর ানিক IP প্ররযাগ োসাপ্ত নে। 

 ানকস ্ানর্জ্য ংীৈারৈ ুক্ষা এ্ং ্ুনি্ৃনিক ম্পনি নকা প্ররযারগ োসাপ্তিা এ্ং কাসকানিা ম্পরকস  
USTR িা "কো 301 প্রনির্ৈর"জ্ানরযরে ক এআ কৈগুন অগাী ্ের রয ন্রৎার্ িীব্র নিোক্ষীয 
ন্্ারৈ ন্য র্। 

 'কো 301' নরোািসনি IP ুক্ষা এ্ং প্ররযারগ দ্নশ্বক ্স্থা একনি ্ানসক োসারাচা।  
 USTR এআ ্ের কো  301 প্রনির্ৈর জ্য একনিও ক্ন কেন ং োািসারৈ  োসারাচা কররে। 

ূত্র: ET 
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গুরুত্বোূর্স খ্: ৎাি 
 

স্বচ্ছ ৎাি ন-অ্া 2.0 জ্জা ুক্ত গুন জ্য যাা ন্রনৎযা কচজ কনউনরক 
কেওযাকস  চাু কররে 

 
কক ং্াৈ নরাার  

 অ্া ও গ ন্যক ন্ত্ররক উরৈযারগ স্বচ্ছ ৎাি ন-অ্া 2.0 চাু কররে 'জ্জাুক্ত গুন জ্য 
যাা ন্রনৎযা কচজ কনউনরক কেওযাকস'। 

ূ ন্য ূ  
 অ্জ্সাুক্ত গুন জ্য যাা ন্রনৎযা কচজ কনউনরক কেওযাকস াজ্ ও গুন জ্য একনি 

গাআন ং  কুরন্ট এ্ং বু্লনপ্রন্ট নার্ কাজ্ কর্ ারি িাা নন্ড় এ্ং ককন্দ্রীৎূি অন্তঃ-্যনক্তগি কাগারাগ 
প্রচাানৎার োাাোান ্ড় অকার ানিনন যা প্রচাানৎা োনচাা করি োার।  

 এআ কাঠারানি উৎ  োৃেকীকর্, ংি, োন্ এ্ং ্জ্সয প্রনিযাকর্, প্লানস্টক ্জ্সয ্য্স্থাোা এ্ং 
উিানকা  াম্পাআিগুন প্রনিকার ূ কৌাকা কক্ষত্রগুন চাোার ্ািসাপ্রৈারক অও কজ্াৈা কা 
নৈরক রানর্ কর্  ারি ৎারি হুর যান্ডরেোরক নিযকা রেস রূোান্তনি কা ায। 

স্বচ্ছ ৎাি ন-অ্া 2.0 (SBM-U 2.0): 
স্বচ্ছ ৎাি ন (SBM): 

 SBM একনি কৈ্যাোী প্রচাানৎা া 2014  ার ৎাি কা কিৃসক উনু্মক্ত স্থার কৌচকস নূস এ্ং কনঠ 
্জ্সয ্য্স্থাোা উন্নি কা জ্য শুরু কা রযনে। 

 SBM-এ প্রে োসাযনি 2019 ার রটা্ োসন্ত স্থাযী রযনে। নিিীয াোনি 2020 -21 এ্ং 2024 -25  
ার রয ্াস্ত্ায কা রচ্ছ। 

 SBMকক ৈুআ ৎারগ ৎাগ কা য: িাীর্ ও হুর। 
 স্বচ্ছ ৎাি ন-অ্া 2.0 ম্পরকস:  

 2021 ার 1 া রটা্ প্রান্ত্রী "জ্জাুক্ত " গরড় কিাা ানিক ক্ষয নরয স্বচ্ছ ৎাি ন - 
অ্া 2.0 এ ূচা কর।  
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ূত্র: PIB 
 
 

কনক আনন্ডযা কৌারন্স 2022 -এ উরিা কর প্রান্ত্রী 
 

Why কক 
ং্াৈ নরাার  

 প্রান্ত্রী রন্দ্র কাৈী ক্ঙ্গাুরুরি ৎারি প্রে কনক আনন্ডযা কৌারন্স 2022 এ উরিা কর। 
 কনক আনন্ডযা কৌারন্স, 2022-এ  29ক এনপ্র কেরক 1 া ক োসন্ত ুনিি রযরে।  

ূ ন্য ূ 
 রের ূ নে  নে "Design and Manufacture in India, for the World: Catalysing 

India's Semiconductor Ecosystem"। 
প্রান্ত্রী ৎার্: 

● প্রান্ত্রী কাৈী কনকন্ডাট প্রুনক্ত জ্য ৎািরক একনি অকসর্ীয ন্নরযারগ গন্ত্য ওযা 6 নি কারর্ 
কো উরেখ কররে। 

● প্রেি, ৎাি 1.3 ন্নযরও ক্ন ৎািীযরক ংুক্ত কা জ্য একনি ন নজ্িা ্কাঠারা দিন করে।  
● নিিীযি, 5G, IoT এ্ং োনচ্ছন্ন নক্ত প্রুনক্ত ক্ষিা উন্নযর ব্র ্যান্ড ন্নরযারগ াযর েয াখ িারক 

ংুক্ত কা রিা োৈরক্ষরো াযর ৎািরক ো্িসী প্রুনক্ত ন্প্লর্ কিৃত্ব কৈওযা োে প্রস্ত করে। 
● িৃিীযি, ন্রশ্ব দ্রুিি ি্সা স্টািসঅো আরকানরস্টর াযর ৎাি নক্তাী েসননিক প্র্ৃনি নৈরক 

এনগরয চররে। 2026  ার রয ৎারি নজ্স্ব কনকন্ডাটর ্য্া 80 ন্নয  া এ্ং 2030 
াক রয 110 ন্নয  া োনড়রয ার্ ্র অা কা রচ্ছ। 

● চিুেসি, ৎারি ্য্া-্ানর্জ্য জ্ কা জ্য 
ৎাি ্যাোক ংো া কররে।  
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● োঞ্চ কার্নি ' একন্ং িাব্দী প্ররযাজ্র জ্য িরুর্ ৎািীযরৈ ৈক্ষিা ও প্রনক্ষরর্ প্রচু ন্নরযাগ 
কা রচ্ছ ।  

● িি, ৎাি ৎািীয উৎোাৈ কক্ষত্ররক রূোান্তনি কা জ্য ক্ করযকনি োৈরক্ষো ির্ কররে।  
● শ্রী কাৈী  ম্প্রনি কঘানি কনক আনন্ডযা কসূনচ কোও ্র, া কাি ্যয 10 ন্নয  ারও ক্ন। 

এআ কপ্রািানি কনকন্ডাটগুনরি ন্নরযাগকাী ংস্থাগুনরক অনেসক াযিা প্রৈা, উৎোাৈ এ্ং কা 
আরকানরস্টগুন প্রৈস কর্ । 

দ্রষ্ট্য: ম্প্রনি, ককাযাক আনন্ডযা এ্ং আরকেনক্স ও িেয প্রুনক্ত ন্ত্রক (MeitY) এ কন্টা ৌ ক রৎোরন্ট ৌ 
যা ৎান্স  কনম্পউনিং (C-DAC) ৎািীয কনকন্ডাট স্টািসঅোগুনরক েস কা জ্য ংীৈানত্ব কররে। 
ূত্র: HT 
 

ি নউ আনন্ডযা চযারন্জ্ 2.0 (ANIC 2.0)  

 
কক ং্াৈ র  

● ি আরৎ ন , ি  নউ  আনন্ডযা  চযারন্জ্  (ANIC 2.0) এ নিিীয ংেরর্ প্রে ারো ূচা 
কররে। 

ূ ন্য ূ 
● ি  নউ  আনন্ডযা  চযারন্জ্ ম্পরকস: 
● ি নউ আনন্ডযা চযারজ  ি আরারৎ ন,এ্ং  ীনি অরযারগ একনি ফ্ল্যাগনো কপ্রািা।  
● এআ কসূনচ ক্ষয  প্রুনক্ত-নৎনিক উদ্ভা্গুন ন্ধা কা, ন স্াচ কা, েস কা এ্ং কৈখারাা  কা া 

জ্ািীয গুরুত্ব এ্ং াানজ্ক প্রানঙ্গকিা কটা চযারজগুন াা কর। 
● ANIC কসূনচ প্রােনক ক্ষযগুন রয একনি  ৎারি উন্নয ও ্ৃনি জ্য গুরুত্বোূর্স কক্ষত্রগুন রয 

উদ্ভা্রক েস কা - নক্ষা, স্বাস্থয, জ্ ও োযঃনষ্কা, কৃন, খাৈয প্রনিযাকর্, অ্া, নক্ত, গনিীিা, 
কে যানপ্লরক আিযানৈ। 
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● ীনি অরযাগ এ্ং ড়ক োন্ ও াড়ক ন্ত্রক, ISRO  এ্ং াানজ্ক যাযন্চা ও ক্ষিায ন্ত্ররক 
ন্নৎন্নৎার্ রানগিায কাজ্ কর, ি নউ আনন্ডযা চযাররজ (ANIC 2.0) প্রে োসারয 7 নি কট কেরক 18 নি 
চযারজ কখাা র্।. 

● কটগুন  আ-কান্ননি, কা  োন্সরোারিস, কে কিকরানজ্ যান্ড যানপ্লরক, যানরি কিকরানজ্, 
কন রক ন ৎাআ এ্ং জা, ্জ্সয ্য্স্থাোা এ্ং কৃন। 

ূত্র: PIB 
 

MSME  ারির্ (ZED) ানিসনৌরক নে 

 
কক ং্াৈ নরাার 

● ককন্দ্রীয াআরিা, স্ম ও নন যা  উরৈযাগ (MSME) ন্ত্রী াাযর্ ার MSME ারিআর্ (ZED) 
ানিসনৌরক নে চাু কর।  

ূ ন্য ূ 
MSME ারিআর্ (ZED) ানিসনৌরক নে ম্পরকস: 

● এআ নেনি MSME গুনরক নজ্রা ন রৌট নজ্রা এরৌট (ZED) ুীগুন ির্ করি এ্ং ZED 
ানিসনৌরকর জ্য িারৈ ুপ্রানর্ি ও উৎানি কা োাাোান MSME  চযানম্পয ওযা জ্য  একনি 
ন্সৃ্তি ড্রাআৎ।  

● ZED ানিসনৌরকর াত্রা াযর, MSMEগুন োচযরক রেষ্ট োনারর্ হ্রা করি োার, উৎোাৈীিা 
্ৃনি করি োার, োনর্গি রচিিা ্ৃনি করি োার, নক্ত ঞ্চয করি োার, প্রাকৃনিক ম্পৈগুন 
র স্ািৎার্ ্য্া করি োার, িারৈ ্াজ্াগুন প্রানি করি োার আিযানৈ। 

● এআ প্রকরে ীর, MSMEগুন  ZED 
ানিসনৌরকর ্যরয উো নম্নননখি কাঠারা ুাযী ৎিুসনক 
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োার্: াআরিা এন্টাপ্রাআজ্: 80%, স্মএন্টাপ্রাআজ্: 60% এ্ং নন যা এন্টাপ্রাআজ্: 50%। 
 

●  MSMEগুন জ্য 5% নিনক্ত ৎিুসনক কৈওযা র্ া ন্ত্ররক SFURTI ্া াআরিা যান্ড স্ম এন্টাপ্রাআজ্ - ক্লাস্টা 
ক রৎোরন্ট কপ্রািা (MSE-CDP) এ একনি ং।  

● নজ্রা ন রৌট নজ্রা এরৌট নউর নৈরক এনগরয করি াযিা কা জ্য  ZED  ানিসনৌরকর ীক 
MSMEগুন  জ্য যান্ডরানডং এ্ং কারিনন্স ারোারিস জ্য 5 ক্ষ িাকা োসন্ত (প্রনি MSME) একনি ন্া 
উোব্ধ কা র্।  

● MSMEগুন াজ্য ও ককন্দ্রানি ঞ্চ, অনেসক প্রনিিা আিযানৈ িাা ZED ানিসনৌরকর জ্য প্রৈি যায ক্ 
করযকনি প্ররর্াৈাও ির্ করি োার এ্ং MSME KAWACH (ককানৎ  -19 াযিা) উরৈযারগ ীর ন্াূরয 
ংাোরত্র জ্য অর্ৈ করি োার। 

ূত্র: ET 

গুরুত্বোূর্স খ্: যাোরযন্টরন্ট 
 
 

কৌরিযান্ট কজ্ার রাজ্ োারন্ড িু কাপ্রা নার্ ৈানযত্ব ির্ কর 

 
কক ং্াৈ নরাার  
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● কজ্ার রাজ্ োারন্ড িু কাপ্রা নরর্ ৈানযত্ব ির্ কর ।  
ূ ন্য ূ 

● কজ্ার রাজ্ োারন্ড কজ্ার রাজ্ ুকুদ াাৎার স্থানৎনক্ত ।  
● কজ্ার োারন্ড র 29ি কাপ্রা এ্ং কোস ্ আনজনযারস প্রে কসকিসা নন এআ ুরাগ কোরযরে। 
● দ্রষ্ট্য: কৌরিযান্ট কজ্ার ্াগ্গাৎান কারখ াজু্ও ৎাআ নচৌ ৌ ৈয অনস স্টাৌ নার্ ৈানযত্ব ির্ কর। 

ূত্র: TOI 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: োুো ও ো 
 

কা োনকাঠারা প্রকে' োুো কো ি িার 
 

 
কক ং্াৈ নরাার 

● নাচ প্ররৈর কািাং -এ ্ সা কা  গসাাআরজ্ (BRO) িাা ননসি আনজনযানং ন্স্ময, ি িার, আনন্ডযা 
ন্নডং কংরি (IBC) 'কা োনকাঠারা প্রকে' োুো কোরযরে। 

ূ ন্য ূ 
● নত্রনিও ক্ন িযাুনক ্কাঠারা প্রকে এআ োুোর জ্য রাীি রযনে।  
● IBC  জু্ন 2021 ার ককৌগি এআ ুড়ঙ্গনিরক 'ননসি োনর্র কেিরত্ব জ্য কা প্রকে' নার্ ক্রে নরযনে। 
● নউ নিযা িারনং কে  ্য্া কর ননসি ি িারনি 2020 ার 3 া রটা্ প্রান্ত্রী রন্দ্র কাৈী 

জ্ানি উরের উৎগস কর। 
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● দ্রষ্ট্য: 9 আ কৌব্রুযান, 2022 িানরখ, াান - ক াআওরযরি 'কািাং োা' এ ীরচ 9.02 নকরানিা ৈীঘস, ি 
িার, অুিানকৎার্ ওযাডস ্ুক ৌ কক স কিৃসক "10 ,000  ৌুকিও ক্ন উচ্চিা উো ন্রশ্ব ৈীঘসি াআওরয 
িার" নার্ প্রিযনযি রযনে। 

ূত্র: India Today  
 

গুরুত্বোূর্স খ্: ্আ 
 
 

ককন্দ্রীয স্বােন্ত্রী নি ারক নরয াানঠ ্আ প্রকা কর কৈর্ন্দ্র ৌড়্ী 

 
কক ং্াৈ নরাার  

● াারে ন্রজ্নো কিা কৈর্ন্দ্র ৌড়্ী ককন্দ্রীয স্বােন্ত্রী নি ারক নরয 'Amit Shah Ani Bhajapachi 
Vatchal'' ার একনি াানঠ ্আ প্রকা কররে। 

ূ ন্য ূ 
● ্আনিরি ার জ্ী্ ও াত্রা এ্ং ন্রজ্নো গঠর িাাঁ ্ৈার কো উরেখ কা রযরে। 
● ূি  ঃ ন স্া গাঙু্গন এ্ং ন্াদ নির্ৈী নচি এআ ্আনি াানঠ ৎাায ু্াৈ কররে  ঃ কজ্যানিষ্ণা 

ককাািক।  
ূত্র: Business Standard 
 
গুরুত্বোূর্স খ্: গুরুত্বোূর্স নৈ্  
 

1 া ক  , অন্তজ্সানিক ে নৈ্ 
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কক ং্াৈ নরাার  

● নকাং কৈরআ 1া ক অন্তজ্সানিক েনকরৈ  নৈ্ ্া অন্তজ্সানিক েনক নৈ্ োা কা য।  

● এনি ক নৈ্ ারও োননচি। 

ূ ন্য ূ 

● ঊন্ং িাব্দীরি ানকস ুক্তারে েনক আউনয অরদার াযর ে নৈ্র উৎোনি য। 1889 ার, 

াকস্াৈী অন্তজ্সানিক াজ্িানন্ত্রক কংরি একনি া অন্তজ্সানিক ন্রক্ষারৎ জ্য একনি প্রস্তা্ ির্ কর, কখার 

িাা ৈান্ কর ক েনকরৈ নৈর 8 ঘন্টা ক্ন কাজ্ করি ্ায কা উনচি য।  

● 1889 ার 14 আ জু্াআ আউরারো াজ্িানন্ত্রক ৈগুন প্রে অন্তজ্সানিক কংরি কিৃসক কঘানি ওযা োর 1890 

ার 1 া ক   প্রে ক নৈ্নি উৈানোি য। 

ূত্র: HT 

 

 


