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দৈনক কারন্ট অ্যারৌযাস 04.05.2022 
গুরুত্বোূর্স খ্: ন্শ্ব 

ন্শ্ব অ্র্য  2022 নরোার্স  

 
ং্ারৈ কক? 

● ৈয কের্ অ্ৌ ৈয ওযার্ল্স ৌরে (SOFO) নরোারর্স 2022 ার ংস্কর্ অ্ুার, ন্শ্ব 420 ননয কক্ট 
(mha) ানরযরে, া গত 30 ্ের তা কার্ ্ৎূন প্রায 10.34 তাং। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● ্ নর কারর্ 1990 কেরক 2020 ার রয 420 mha ্ কাো কোরযরে, নৈও ্ োৃনে্ী কৎৌগনক 

এাকা 4.06 ন্নয কক্ট (31 তাং) জুর়ে রযরে। 
● এরত আও ্া য, ্ নর া করও 2015 কেরক 2020 ার রয প্রনত ্ে 10 mha ্ কাো 

কোরযরে। 
● 2000 কেরক 2020 ার রয প্রায 47 mha প্রােনক ্ কাো কোরযরে। 700 mha এ ক্ন ্ (কার্ 

্াঞ্চর 18 তাং) আইত প্রনতনিত ংনিত এাকায রযরে। তা রেও, ্ ন এ্ং ্ ধ্বংর কারর্ 
্র জী্ব্নিত্র্য হুনক ুরখ রযরে। 

● জংখযা আকা এ্ং ৃনি ্ৃনি কারর্ 2017 ার 92 ন্নয র্ কেরক 2060 ার 190 ন্নয র্ 
কেরক স্ত প্রাকৃনতক ম্পরৈ ্ানসক ন্শ্ব্যাোী ্য্া নিগুরর্ও ক্ন র্ ্র আা কা রে। 

দ্রষ্ট্য: 140 নর্ও ক্ন কৈ ্ ও ৎূন ্য্ার ন্রয গ্লারগা কতারৈ কঘার্া াযর 2030 ার রয ্র িনত ৈূ 
করত এ্ং োুরুিা এ্ং কর্কই ্াযরক েস কা অ্ঙ্গীকা কররে। এই রিয, উন্নযী কৈগুনরক এই 
উরেযগুন অ্জসর াযতা কা জয অ্নতনক্ত $19 ন্নয ্াে কা রযরে। 
Source: DTE 

গুরুত্বোূর্স খ্: ৎাত 

যাা  কানকুা  কেওযারকস  উন্নযর  জয যারের্  ডকুরন্ট   
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ং্ারৈ কক? 
● ককন্দ্রীয নিান্ত্রী রসন্দ্র প্রা ‘যারের্ ডকুরন্ট: যাা কানকুা কেওযাকস (এনএৌ) উন্নযর জয 

নরৈসনকা’ প্রকা কররে। 
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● রূোান্তূক জাতীয নিা ীনত (NEP) 2020 ্াস্ত্াযর ককন্দ্রন্নু্দ  তু জাতীয োাঠ্যক্র কাঠ্ারা (NCF) া 

সু্ক ও কের্ীকরি NEP 2020-এ রূোকল্পরক ্াস্তর্ রূোান্ত কর কৈর অ্াায নিাৈা ও কখা িতায 
এ্ং ি কর্।  

● এনএরৌ উন্নয NSC (যাা নেযানং কননর্) িাা োনিানত রে, া কতৃরত্ব ডাাঃ কক কস্তুনাঙ্গ, 
যারের্ গ্রুো িাা নেসত, NCERT (যাা কাউনি ৌ এডুরক নািস অ্যাে কেনং) ।  

● NCF অ্ন্তৎুসক্ত: 
সু্ক নিা জয যাা কানকুা কেওযাকস (NCFSE) 
প্রানিক দ্ ত্ন ও নিা জয জাতীয োাঠ্যক্র কাঠ্ারা (NCFECCE) 
নিক নিা জয যাা কানকুা কেওযাকস (NCFTE) 
প্রাপ্ত্যস্ক নিা জয যাা কানকুা কেওযাকস (NCFAE) 

● 'যারডর্ ডকুরন্ট' NCF-এ উন্নযরক নরৈস কর। যাকের্ ডকুরন্ট  NEP 2020 এ্ং NCF-এ রয 
ংরাগ স্থাো কর।  

● এো়োও NCF অ্যায উরৈযাগগুন জয মূ্পর্সরূরো ৈায্ি োকর্ ক NIPUN ৎাত, নিা ন্ত্ররক িাা 
নৎনিগত ািতা এ্ং ংখযা জয জাতীয ন, কগুন প্ররযাজীয জরুীতা ারে ্াস্ত্ানযত রে এনক 
NCF দতন কা রে। 

Source: India Today 

নকার্  করা   
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ং্ারৈ কক? 
● ককন্দ্রীয কৃন ও কৃক কযার্ ন্ত্রী রন্দ্র নং কতা ্ররে ক কা কৃকরৈ ুন্ারেস, খি কারত এ্ং 

আয ্া়োরত 'নকার্ করা' ্য্ারক প্রিা করে।   
● আজানৈ কা অ্ৃত রাৎর্ অ্ং নার্ আরযানজত "নকা করার প্রিা: যা, িযারঞ্জ এ্ং ার োে" 

ীসক রের ্কৃ্ততাকার নাঃ কতা এই কো ্র।  
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ  
● কা SC-ST, িুদ্র ও প্রানন্তক, না ও উি-োূ স্ ারজয কৃকরৈ করা নকরত 50% ্া র স্াচ্চ 5 ি র্াকা 

ৎতুসনক নৈরে। অ্যায কৃকরৈ জয, 40% ্া র স্াচ্চ 4 ি র্াকা োসন্ত আনেসক াযতা কৈওযা র্।  
● কা ৌ ূযায, জন ককরডস নডনজর্াাইরজ, কীর্াক ও োুনষ্ট কে কা জয 'নকার্ করা' 

্য্ারক প্রিা ককে া জয ্ারজরর্ ন্াও কা রযরে। 
● কৃনরত করার ্য্ারক উন্নীত করত এ্ং করা প্রুনক্তরক কৃক এ্ং এই কক্টর অ্যায কেকরার্ল্ারৈ 

কারে ােযী কা জয, করার 100% ূরয ারে আুনঙ্গক ্যরয ারে ৌাস কনান প্রনির্ এ্ং কৃন 
ানন্ত্রকীকরর্ উো-নর অ্ীর আনেসক াযতা ্া়োরা রযরে। োীিাূক প্রনতিা, ৎাতীয কৃন গর্র্া 
োনরৈ প্রনতিা, ককনৎরক (কৃন ন্জ্ঞা ককন্দ্র) এ্ং াজয কৃন ন্শ্বন্ৈযাযগুন কৃরক ারঠ্ তা প্রৈসর 
জয। 

● কৃকরৈ ারঠ্ প্রৈসর জয করা ককা জয কৃক উৎোাৈকাী ংস্থাগুনরক (FPOs) অ্ুৈা প্রৈা কা য 
75%। 

Source: newsonair 

যাা  ওরো  অ্যারে  কনজনি  (NOAR)   

 
ং্ারৈ কক?  
● ম্প্রনত, যাা ওরো অ্যারে কনজনি (NOAR) ৌৎার্ াইৎ রযরে। 
● জাতীয ওরো অ্যারে কনজনি (NOAR) ম্পরকস: 
● NOAR-কক একনর্ নিত একক উইরো ইরকেনক প্ল্যার্ৌস নার্ নডজাই কা রযরে া স্বল্পরযাৈী ওরো 

অ্যারে অ্যানপ্ল্রকর ইরকেনক প্রনক্রযাকরর্ জয ওরো অ্যারে অ্ংগ্রর্কাী, ্য্াযী, োাওযা 
এেরিঞ্জ, জাতীয/আঞ্চনক/াষ্ট্রীয কাড কপ্রর্ ককন্দ্রগুন  স্ত কেকরার্ল্ারৈ জয অ্যারেরাগয া ৌর 
স্বযংনক্রযৎার্ স্বযংনক্রযৎার্ প্রানক ্য্স্থা কা য। আন্তাঃাজয োিন নরের কযাৈী উনু্মক্ত অ্যারে। 

● োাওযা নরে অ্োার করোসার ননরর্ড (POSOCO) িাা োনিানত 
যাা কাড কডোযাি কন্টা (NLDC) কক NOAR ্াস্ত্ায 
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ও োনিাা জয কাডা এরজনি নার্ রাীত কা রযরে। 
● NOAR র্ দ্রুত ন্ৈুযরত ্াজার ুন্ারেস এ্ং নগ্ররড োুস্ীকর্রাগয নক্ত (RE) ংস্থাগুন একীকর্ 

ি কা ূ িান্কানঠ্। 
● NOAR  ন্ৈুযত ন্ত্ররক অ্ং, ৎাত কার উরৈযাগ এ্ং প্ররযাজীয নযন্ত্রক কাঠ্ারা আন্তাঃাজয োিনর 

ওরো অ্যারের 5 ংরাী কগুর িাু কা াযর CERC িাা অ্্নত কা রযরে। 
Source: PIB 

গুরুত্বোূর্স খ্: প্রনতিা 

যারর্া  নডরৌো  ইউরাো  2022 এ্ং ুইৌর্  কোি  2022 অ্ুী  

 
ং্ারৈ কক? 
● যারর্া নডরৌো ইউরাো 2022 এ্ং ুইৌর্ কোি 2022 অ্ুীগুন 1 ক, 2022 কেরক 9নর্ ইউরাোীয কৈর 

শুরু রযনে। 
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● কোাযারে োনকনল্পত কৌে ়োয যারর্া এ্ং অ্ংীৈা কৈগুন 7,000 দয এ্ং 3,000 ইউনর্ ঞ্জা অ্ং 

কয। 
● কোান জাতীয প্রনতিা ন্ত্রর্ারয রত, নডরৌো ইউরাো 2022 এ্ং ুইৌর্ কোি 2022 1 কেরক 27 ক 

োসন্ত িাারা রে।  
● নডরৌো ইউরাো এ্ং ুইফ্ট কোি  ানকস স্ত্র ্ানী িাা আরযানজত নযনত আন্তজসানতক ়ো া 

ানকস এ্ং যারর্া নত্র্ এ্ং অ্ংীৈারৈ রয প্রস্তুনত এ্ং আন্তাঃকাসিতা ্া়োরত। 
উি আর্ানন্টক িুনক্ত ংস্থা (NATO) ম্পরকস: 
● এনর্ 30নর্ ৈয ারষ্ট্র রয একনর্ আন্তাঃকান ানক কজার্, া রয 28নর্ ইউরারো এ্ং ্ানক 2নর্ উি 

আরনকায।  
● প্রনতনিত: 4 এনপ্র 1949 
● ৈ ৈপ্ত: ব্রার, ক্নজযা 
Source: ET 

গুরুত্বোূর্স খ্: ন্জ্ঞা 
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ৎাত  প্রে  কৈীয  াইররারজ  ৌুরয  ক কৎর  দতন  ও নসার্  কর্  

 

ং্ারৈ কক? 
● ্ন্দ, জাাজ ও জোে ন্ত্রক ককানি নোইযাডস ননরর্রড(CSL) ৎারত প্রে কৈীয াইররারজ জ্বাাীুক্ত 

দ্ৈুযনতক জাাজগুন ন্কা ও নসারর্ নিান্ত নরযরে।  
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● কৌোন্ ন্ত্রী  স্ান্দ কারাযা ্ররে ক াইররারজ ৌুরয িানত দ্ৈুযনতক জাাজ নসারর্ োনকল্পা 

কগ্লা্া কনর্াই নগ্র োনজর ারে তা ননরয িরে। 
● এই োৈরিোনর্ ্ুজ নক্ত, কর্কই খি-কাসক ন্কল্প জ্বাাী েরন্ট উদ্ভা্ী এ্ং তু প্রুনক্ত েরন্ট ৎারত 

রূোান্তূক প্ররিষ্টা অ্ং। 
● ৌুরয ক ইরকনেক কৎর (FCEV) াক নম্ন তাোাত্র্া কপ্রার্ এেরিঞ্জ করব্র কর্করানজ (LT-PEM) 

এ উো নৎনি কর াইররারজ ৌুরয ক কৎরর ৈা প্রায Rs. 17.50 ককানর্ া রয 75 তাং ককন্দ্র 
িাা অ্েসায কা র্। 

● াইররারজ ৌুরয কগুন োন্, নস্থ, ্রাগয, উোাৈা যােনং এ্ং জরুী ্যাকআো োাওযা অ্যানপ্ল্রক 
 ন্সৃ্তত অ্যানপ্ল্রকগুনরত ্য্া কা করত োার। 

● াইররারজ ৌুরযর িানত জ্বাাী ককাগুন একনর্ ৈি, োনর্-্ান্ধ্, ূয নগস, ান কারন্ট (DC) নক্ত 
উৎ া ইনতরযই ৎাী শুরৃ ্া, োক এ্ং কে অ্যানপ্ল্রকগুনরত প্ররযাগ কা রযরে এ্ং এখ াুনদ্রক 
অ্যানপ্ল্রকগুন জয ন্কাাী। 

Source: ET 
গুরুত্বোূর্স খ্: কখাুা 

রন্তা  েনৌ 2022 
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ং্ারৈ কক? 
● ককাা াাপু্পর ারঞ্জন োাযযাাৈ কেনডযার 2022 ার রন্তা েনৌ জরয জয কোানি শুর্আউরর্ 

োনি্ঙ্গরক ানরযনে ককাা। 
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● এনর্ নে ককাা 7ত রন্তা েনৌ নরাোা। 
● 2022 রন্তা েনৌ  রন্তা েনৌ 75ত ংস্কর্, কনর্ তারৈ আঞ্চনক এ্ং াজয ৌুর্্ অ্যারানরযগুন 

প্রনতননত্বকাী ৈগুন জয ৎারত প্রা প্রনতরানগতা।  
Source: The Hindu 

জুনয  ন্শ্ব ৎারারিা  িযানম্পযনো  

 
ং্ারৈ কক? 
● সৈা াৈ গারুৈ প্রে ৎাতীয নরর্ গ্রীর কানিযর IWF জুনয ওযার্ল্স ৎারারিা িযানম্পযনো 2022-

এ স্বর্সোৈক নজরতরে।  
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● সৈা াৈ গারুৈ 45 ককনজ ওজর কযার্াগনরত 153 নকরাগ্রা ওজ তুররে। 
● সৈা আরগ, IWF জুনয ন্শ্ব িযানম্পযনরো োৈক জরয জয াত্র্ ৈুজ ৎাতীয রযরে।  
● 2013 ার ীা্াঈ িাু এ্ং 2021 ার অ্নিন্তা কউন একনর্ কৌোয োৈক নজরতনের।  
Source: TOI  


