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দদননক কারযন্ট যারপযাস 09.05.2022 
গুরুত্বূর্স খফয: বাযত 

নযানার  পযানভনর  হরথ  ারবস  (NFHS-5) নযরার্স  

 

● হকন্দ্রীয স্বাস্থ্য ও নযফায করযার্ ভন্ত্রী, ডঃ ভনুখ ভান্ডানবযা জাতীয নযফায স্বাস্থ্য ভীক্ষায (NFHS-5) ঞ্চভ যাউরন্ডয 
জাতীয নযরার্স প্রকা করযরেন৷ 

● নতনন 2020-21 ফেরযয জনয (31হ ভার্স, 2021 তানযরখ) গ্রাভীর্ স্বাস্থ্য নযংখযান প্রকানাও প্রকা করযরেন।  
গুরুত্বূর্স রযন্টভূ 

● এআ প্রনতরফদরন জনংখযা, স্বাস্থ্য ও নযফায করযারর্য ভূর হডারভন এফং ংনিষ্ট হডারভন হমভন জনংখযায দফনষ্টযগুনর 
ম্পরকস নফস্তানযত তথয যরযরে; উফসযতা; নযফায নযকল্পনা; নশু ও নশু ভৃতুযয ায; ভা ও নশুয স্বাস্থ্য; ুনষ্ট এফং 
যক্তাল্পতা; ুস্থ্তা এফং স্বাস্থ্যরফা; নাযীয ক্ষভতাযন আতযানদ। 

● NFHS-5 ভীক্ষায কাজনর্ হদরয 707নর্ হজরায (ভার্স, 2017 মসন্ত) প্রায 6.37 রক্ষ নভুনা নযফারযয ভরধয 28 নর্ 
যাজয এফং 8 নর্ হকন্দ্রানত ঞ্চর হথরক নযর্ানরত রযরে, মায ভরধয 7,24,115 জন ভনরা এফং 1,01,839 জন 
ুরুলরক ন্তবুসক্ত কযা রযরে, মায ভরধয হজরা স্তয মসন্ত -ভনষ্টগত নুভান যফযা কযা মায।  

● NFHS-5 গুরুত্বূর্স ূর্কম্পরকস তথয যফযা করয মা হদর হর্কআ উন্নযন রক্ষযভাত্রায (SDGs) গ্রগনত ট্র্যাক 
কযরত াযক।  

● NFHS-4 (2015-16) নুভানগুনর প্ররু্য ংখযক SDG ূর্রকয জনয হফরাআন ভান নারফ ফযফায কযা রযনের এফং 
NFHS-5 নফনবন্ন স্তরয প্রায 34 নর্ SDG ূর্রকয জনয তথয যফযা কযরফ। 
 

NFHS-5 জাতীয প্রনতরফদরনয ভূর পরাপর- NFHS-4 (2015-16) হথরক NFHS-5 (2019-21) মসন্ত গ্রগনত: 
● বাযত াম্প্রনতক ভরয জনংখযা ননযন্ত্রর্ ফযফস্থ্ায উরেখরমাগয গ্রগনত করযরে। 
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● হভার্ উফসযতায ায (TFR), নাযী প্রনত গর়ে নশুয ংখযা, NFHS-4 এফং 5-এয ভরধয জাতীয স্তরয 2.2 হথরক 2.0-এ 
অযও হ্রা হরযরে। 

● াভনগ্রক গবসননরযাধক প্রফর্তা ায (CPR) হদর উরেখহমাগযবারফ 54% হথরক 67% ফৃনি হরযরে। 
  

● বাযরত প্রানতষ্ঠাননক জন্ম 79 তাং হথরক 89 তাংর উন্নীত রযরে। এভননক গ্রাভাঞ্চররও প্রায 87 তাং নশু 
প্রনতষ্ঠানগুনররত প্রফ কযা য এফং হুরয এরাকায একআ জন্ম 94 তাং।  

● NFHS-4-এ 62 তাংরয তুরনায, NFHS-5-এ, 12-23 ভা ফযী নতন-র্তুথসাংরযও হফন (77%) নশুরক ুরযাুনয 
নর্কা হদওযা রযনের।  

● গত র্ায ফেয ধরয বাযরত 5 ফেরযয কভ ফযী নশুরদয ভরধয স্টানন্টংরযয ভাত্রা 38 হথরক 36 তাংর হনরভ 
এররে।  

● 2019-21 ারর হুরয এরাকায (30%) তুরনায গ্রাভাঞ্চররয নশুরদয ভরধয স্টানন্টং হফন (37%)।  
● NFHS-5 ফ যাজয/হকন্দ্রানত ঞ্চরর SDG ূর্রকয াভনগ্রক উন্ননত হদখায।  
● এNFHS-4 এফং NFHS-5-এয ভরধয, নযষ্কায যান্নায জ্বারানন ফযফায (44% হথরক 59%) এফং উন্নত যাননরর্ন 

ুনফধা (49% হথরক 70%), াফান এফং জর নদরয াত হধাযায ুনফধা  (60% হথরক 78%) ফযফায মরথষ্ট উন্ননত 
রযরে। 

Source: newsonair 

াগযভারা  প্রকল্প 

 
ংফারদ হকন? 
● হকন্দ্রীয ফন্দয, হনৌনযফন এফং জরথ ভন্ত্রী ফসানন্দ হারনাযার নযানদনেয নফজ্ঞান বফরন জাতীয াগযভারা ীলস 

কনভনর্য (NSAC) দফঠরক বানতত্ব করযন।  
গুরুত্বূর্স রযন্টভূ 

● ফন্দয জাাজ এফং জরথ ভন্ত্রক াগযভারা কভসূনর্য ধীরন একনর্ নযকল্পনা দতনয করযরে মারত "উকূরীয 
হজরাগুনরয ানফসক উন্নযন" কযা মায। 

● কনভনর্ াগযভারা কভসূনর্ মসাররার্না করয ফন্দয-ংমুক্ত ়েক ও হযর ংরমাগ প্রকরল্পয উন্নযন মসাররার্না, বাভান 
হজনর্ এফং বযন্তযীর্ হনৌরথয উন্নযরনয াাান নযানয এরজন্ডা অআরর্ভগুনর মসাররার্না করয। 
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● একনর্ নতুন উরদযাগ ‘াগযতাত ভৃনি হমাজনা’-এয ভাধযরভ উকূরীয ম্প্রদারযয ানফসক উন্নযন ননরযও দফঠরক 
অররার্না কযা রযনের। 

● ভন্ত্রক হভার্ 567নর্ প্রকল্পরক কনবাযরজন্স হভারডয ধীরন নর্নিত করযরে মায অনুভাননক ফযয Rs. 58,700 হকানর্। 
● উকূরীয হজরাগুনরয াভনগ্রক উন্নযরন নর্নিত প্রকল্পগুনর এফং াগযভারায ধীরন প্রাপ্ত নতুন প্রকল্প প্রস্তাফগুনরয 

ারথ, হভার্ প্রকরল্পয ংখযা দাাঁন়েরযরে 1537 র্াকা ভূররযয৷ 6.5 রাখ হকানর্। 
● 2035 াররয ভরধয াগযভারা কভসূনর্য অওতায ার়ে াাঁর্ রক্ষ হকানর্ র্াকায 802নর্ প্রকল্প ফাস্তফাযরনয রক্ষযভাত্রা 

যরযরে। 
  

জাতীয াগযভারা এরক্স কনভনর্ (NSAC) ম্পরকস: 
● NSAC র ফন্দয হনতৃত্বাধীন উন্নযন-াগযভারা প্রকল্পগুনরয জনয নীনত ননরদসনা এফং ননরদসনকা প্রদান করয এফং 

এয ফাস্তফাযন মসাররার্না করয। 
● এনর্ হকন্দ্রীয ভনন্ত্রবা দ্বাযা 13.05.2015 এ গনঠত রযনের। 
াগযভারা ম্পরকস: 
● াগযভারা র একনর্ জাতীয কভসূনর্ মায রক্ষয বাযরতয 7,500 নকররানভর্ায দীঘস উকূররযখা এফং 14,500 

নকররানভর্ায ম্ভাফয হনৌ র্রার্ররমাগয জররথয ম্ভাফনারক কারজ রাগারনায ভাধযরভ হদরয থসনননতক উন্নযনরক 
ত্বযানিত কযায ররক্ষয 2014 ারর প্রধানভন্ত্রী হঘালর্া করযনেররন এফং 25হ ভার্স 2015-এ হকন্দ্রীয ভনন্ত্রবা দ্বাযা 
নুরভানদত রযনের৷ 

Source: PIB 

'JITO Connect 2022'-এয উরদ্বাধনী  নধরফরন  বালর্  নদরযরেন  প্রধানভন্ত্রী  হভানদ  

 
ংফারদ হকন? 
● দজন আন্টাযনযানার হট্র্ড গসানাআরজন 'JITO Connect 2022'-এয উরদ্বাধনী নধরফরন বালর্ নদরযরেন প্রধানভন্ত্রী 

নরযন্দ্র হভানদ। 
গুরুত্বূর্স রযন্টভূ 

● দজন ম্প্রদায এফং নজরর্ায মুফকরদয প্রংা কযায ভয, প্রধানভন্ত্রী হভাদী তারদয স্থ্ানীযরদয রক্ষ হাচ্চায ওযায 
জনয অরফদন করযনেররন। 

● নতনন ৃনথফী রেয থসও ফযাখযা করযরেন। 
● নতনন ফররন, E ভারন নযরফ হমখারন নযরফ যক্ষাকাযী বযাগুররারক উৎানত কযা উনর্ত। 
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● তারদয A, ভারন কৃনল এফং প্রাকৃনতক র্ারল নফননরযাগ কযা উনর্ত। 
● R ভারন নযাআনলং এফং ফৃত্তাকায থসনীনতরত হপাকা। 
● একজরনয ভরন কযা উনর্ত T, ভারন কররয জনয প্রমুনক্ত এফং H ভারন স্বাস্থ্যরফা। 

 
দজন আন্টাযনযানার হট্র্ড গসানাআরজন (JITO) ম্পরকস: 
● JITO র নফশ্বফযাী দজনরদয ংরমাগকাযী একনর্ নফশ্বফযাী ংস্থ্া। 
● JITO Connect র াযস্পনযক হনর্ওযানকসং এফং ফযনক্তগত নভথনিযা জনয একনর্ উায প্রদান করয ফযফা এফং 

নল্পরক াাময কযায একনর্ প্ররর্ষ্টা।  
Source: newsonair 

গুরুত্বূর্স খফয: নফজ্ঞান 

শুক্র গ্রর নভরনয  নযকল্পনা  কযরে  ISRO 

 
ংফারদ হকন? 
● আনন্ডযান হস্প নযার্স গসানাআরজরনয (ISRO) হর্যাযভযান এ হাভনাথ ফরররেন, হবনা নভরনয ধাযর্া কযা 

রযরে এফং একনর্ প্রকল্প প্রনতরফদন দতনয কযা রযরে। 
গুরুত্বূর্স রযন্টভূ 

● র্াাঁদ এফং ভঙ্গরগ্রর নভন াঠারনায য, আরযা এখন শুক্ররক প্রদনক্ষর্ কযায জনয একনর্ ভাকামান প্রস্তুত কযরে 
মারত হৌযজগরতয উষ্ণতভ গ্ররয ৃরষ্ঠয নীরর্ কী যরযরে তা ধযযন কযরত এফং এনর্রক নঘরয থাকা ারনপউনযক 
যানড হভরঘয নীরর্ যয উদঘার্ন কযরত। 

● ভাকা ংস্থ্ানর্ অগাভী ফেরযয জনয নযকল্পনা কযা কক্ষরথয হকৌরগুনরয ারথ তায উৎহক্ষরর্য জনয নডহম্বয 
2024 উআরন্ডায নদরক নজয যাখরে মখন ৃনথফী এফং শুক্র এতর্াআ ানযফি রফ হম ভাকামাননর্রক নূযনতভ নযভার্ 
প্রররান্ট ফযফায করয প্রনতরফী গ্ররয কক্ষরথ যাখা হমরত ারয। 

● যফতসী নুরূ উআরন্ডা 2031 ারর উরব্ধ রফ। 
 

শুক্র গ্র ম্পরকস: 
● শুক্র র ূরমসয নদ্বতীয গ্র এফং হপ্রভ ও হৌন্দরমসয হযাভান হদফীয নাভানুারয এয নাভকযর্ কযা রযরে। 
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● র্াাঁরদয রয ৃনথফীয যারতয অকার ফরর্রয উজ্জ্বর প্রাকৃনতক ফস্তু নারফ, শুক্র োযা হপররত ারয এফং নদরনয 
অররারত খানর হর্ারখ দৃযভান রত ারয। 

● শুক্র প্রনত 224.7 ৃনথফী নদরন ূমসরক প্রদনক্ষর্ করয। 
● মনদও ফুধ ূরমসয কাোকানে, শুক্র অভারদয হৌযজগরতয ফরর্রয উষ্ণ গ্র। 
● এয ঘন ফাযুভণ্ডর নগ্রনাউ গযা কাফসন ডাআ ক্সাআরড ূর্স এফং এরত ারনপউনযক যানরডয হভঘ যরযরে। 
Source: The Hindu 

গুরুত্বূর্স খফয: নযরফ ও নযরফনফদযা 

ঘূনর্সঝ়ে  ‘নন ’ 

 
ংফারদ হকন? 
● বাযরতয অফাওযা নফবাগ (IMD) আনঙ্গত নদরযরে হম দনক্ষর্ অন্দাভান াগরয ৃষ্ট ঘূনর্সঝ়ে 'অানন' 8 হভ, 2022 

াররয ভরধয একনর্ স্বল্পকারীন ঘূনর্সঝর়ে নযর্ত রত র্রররে এফং 10 হভ এয ভরধয ন্ধ্র প্ররদরয নফাখাত্তনভ 
এফং ওন়োয বুফরনশ্বরযয ভরধয রযান্ডপর কযরফ। 

গুরুত্বূর্স রযন্টভূ 
● অআএভনডয ঊর্ধ্সতন কভসকতসাযা নননিত করযরেন হম ঘূনর্সঝ়েনর্য এখনও মসন্ত নিভফরঙ্গ ফ়ে ধযরনয ক্ষয-ক্ষনত 

ঘর্ারনায ম্ভাফনা হনআ। 
● তরফ, 10-13 হভ গারঙ্গয নিভফঙ্গরক প্রবানফত করয 7-11 হনন্টনভর্ায ভারয প্রফর ফাতা এফং বাযী ফৃনষ্টাহতয 

ম্ভাফনা যরযরে৷ 
● মাআরাক, "ফাংরারদরয নদরক ঘূনর্সঝর়েয রথয ুনরুত্থারনয ম্ভাফনা  রনক নযফতসনীরতা জন়েত যরযরে, মা 

নিভফঙ্গ উকূরর অযও যানয প্রবাফ হপররফ"। 
 

নন: মনদ ননম্নর্া ঞ্চরনর্ ঘূনর্সঝর়ে নযর্ত য, তরফ এনর্রক অানন ফরা রফ, মা শ্রীরঙ্কায অফাওযা কতৃসরক্ষয 
হদওযা একনর্ নাভ। নংনররত অানন ভারন 'হক্রাধ' ফা 'হক্রাধ'। 
Source: DTE 
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গুরুত্বূর্স খফয: ুযস্কায ও ম্মাননা 

নননথযা  হযারজনজওরযগ  2022 াররয  নফশ্ব খাদয  ুযস্কায  হরযরেন  

 
ংফারদ হকন? 
● নননথযা হযারজনজওরযগ, একজন ফনযষ্ঠ গরফলক নফজ্ঞানী এফং NASA-এয গডাডস আননস্টনর্উর্ পয হস্প স্টানডজ, 

ননউ আযকস ননর্য জরফাযু প্রবাফ গ্রুরয প্রধান, ওযার্ল্স পুড প্রাআজ পাউরন্ডন হথরক 2022 াররয নফশ্ব খাদয ুযস্কায 
হরযরেন।  

গুরুত্বূর্স রযন্টভূ 
● নফশ্ব খাদয ুযস্কায একনর্ অন্তজসানতক ুযষ্কায মা "খাদয ও কৃনলয জনয হনারফর ুযস্কায" নারফ কল্পনা কযা য, মায 

রক্ষয উদ্ভাফনরক উন্নত কযা এফং কররয জনয খারদযয গুর্ভান, নযভার্ এফং প্রাযতা হর্কআবারফ ফা়োরনায জনয 
দরক্ষরক নুপ্রানর্ত কযা। 

● জরফাযু এফং খাদয ফযফস্থ্ায ভরধয ম্পকস হফাঝায জনয এফং বনফলযরত উবযআ কীবারফ নযফনতসত রফ তা ূফসাবা 
হদওযায জনয তায গরফলর্ায জনয হযারজনজউআগরক ুযষ্কারযয জনয ননফসানর্ত কযা রযনের। 
  

Source: worldfoodprize.org 

গুরুত্বূর্স খফয: ফআ 

ফআ 'INDO-PAK WAR 1971- Reminiscences of Air Warriors’ 



www.byjusexamprep.com 

 

 
ংফারদ হকন? 
● প্রনতযক্ষা ভন্ত্রী যাজনাথ নং নযানদনেরত 37তভ এযায নর্প ভাসার নন রার হভরভানযযার হরকর্ারয 'INDO-PAK 

WAR 1971- Reminiscences of Air Warriors' নারভ একনর্ ফআ প্রকা করযরেন। 
গুরুত্বূর্স রযন্টভূ 

● ফআনর্রত 50নর্ প্রফন্ধ যরযরে প্রফীর্রদয দ্বাযা হরখা মাযা তারদয নবজ্ঞতা নফস্তানযতবারফ বাগ করযরেন। 
● ফআনর্ ম্পাদনা করযরেন এযায ভাসার জগনজৎ নং এফং গ্রু কযারেন দররন্দ্র হভান। 
দ্রষ্টফয: যাজনাথ নং এযায নর্প ভাসার ন ন রার হকও শ্রিা জাননরযরেন। রার নমনন 1965 াররয মুরিয ভয 
নফভানফাননীয বাআ নর্প নেররন এফং 1971 াররয মুরিয ভয 7ভ এযায নর্প নররফ দানযত্ব ারন করযনেররন।   
Source: The Hindu 

গুরুত্বূর্স খফয: গুরুত্বূর্স নদনগুররা 

8আ হভ , নফশ্ব থযারারনভযা  নদফ  

 
ংফারদ হকন? 

● প্রনত ফেয 8আ হভ নফশ্ব থযারারনভযা নদফ ারন কযা য।  
গুরুত্বূর্স রযন্টভূ 
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● TIF এয প্রনতষ্ঠাতা Panos Englezos এয ুত্র জজস এরঙ্গররজারয স্মযরর্ 1994 ারর থযারারনভযা আন্টাযনযানার 
হপডারযন (TIF) প্রথভ এআ নুষ্ঠারনয অরযাজন করয। এআ হযারগ অক্রান্ত হয প্রার্ াযান নতনন। তাযয হথরক প্রনত 
ফেয এআ নুষ্ঠাননর্ ারন কযা য। 

থযারারনভযা:  
● থযারারনভযা একনর্ যরক্তয ফযানধ মা নশুরদয দ্বাযা তারদয নতাভাতায কাে হথরক উত্তযানধকায ূরত্র প্রাপ্ত য।  
● এআ হযারগ, একজন ফযনক্তয যীরযয নরভারলানফন এফং হরানত যক্তকনর্কা দতনয কযায ক্ষভতা ভাযাত্মকবারফ ক্ষনতগ্রস্ত 

য।  
Source: Business Standard 


