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দৈনিক কাররন্ট যারেযাস 15.03.2022 
গুরুত্বপূর্স খবর: নবশ্ব 

স্থায়ী  স্বাভানবক  বানর্জ্য  ম্পকস (PNTR) 

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 

 মানকসি কেনরেন্ট কজ্া বাআরেি কঘার্া করররেি কয মানকসি যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রুপ ে করভি (G7) উন্নত 
র্সি়ীনতর িযািযরা রানলযার ারর্ স্থায়ী স্বাভানবক বানর্জ্য ম্পকস (PNTR) কল কররব কারর্ মরকা 
আউরেরি তার অগ্রাি চানরয যারে।  

 নম. বাআরেি এর কঘানত নতনরক্ত পৈরেরপর মরযয ররযরে নবশ্ববযাংক এবং অন্তজ্সানতক মুদ্রা তনবরর 
মরতা অন্তজ্সানতক েনতষ্ঠাি কর্রক রানলযার ঋর্ কিওযা বন্ধ করার জ্িয G7 এর একনি েরচষ্টা। 

মূ পরযন্টমূ 
Permanent Normal Trade Relations (PNTR): 

 PNTR একনি নবরৈল়ী কৈরলর ারর্ মুক্ত বানর্রজ্যর জ্িয মানকসি যুক্তরারষ্ট্র একনি অআি়ী উপানয।  
 1998 ারর ভযন্তর়ীর্ রাজ্স্ব পনররবা পুিগসঠি ও ংকার অআরির যারা 5003 দ্বারা এআ পৈনি কমাস্ট 

কেভারে কিলি (MFN) কর্রক স্বাভানবক বানর্জ্য ম্পরকসর মরযয পনরবতসি করা রযনে। 
কমাস্ট কেভােস কিলি (MFN): 

 অন্তজ্সানতক র্সনিনতক ম্পকস এবং অন্তজ্সানতক রাজ্ি়ীনতরত, কমাস্ট কেভারে কিলি (MFN) 
অন্তজ্সানতক বানর্রজ্য এক রাষ্ট্র কতৃসক িয রারষ্ট্রর ারর্ অচররর্র একনি মযসাৈা বা স্তর।  

 এআ লব্দনির র্স  কয কৈলনি এআ অচরর্ োপক, তারক বলযআ িামমাত্র মাি বানর্জ্য ুনবযা গুন 
গ্রর্ কররত রব কযমিনি "কমাস্ট কেভারে কিলি" এআ যররির অচরর্ েৈাি করর (বানর্জ্য 
ুনবযাগুনর মরযয কম শুল্ক বা উচ্চ অমৈানি ককািা ন্তভুসক্ত)।  

 কজ্িারর এনগ্ররমন্ট ি িযানরে যান্ড কেে (GATT), 1994 এর িুরেৈ 1 এ, েনতনি WTO ৈয 
কৈলরক িযািয মস্ত ৈয কৈলগুনরক MFN স্টযািা কৈওযার েরযাজ্ি। 
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 উরেখয, 2019 ার পানকস্তািনভনিক একনি আানম ৈরর অত্মঘাত়ী ামায 40 জ্ি পুনল নিত 
ওযার পর ভারত পানকস্তারির MFN স্টযািা স্থনগত করর। পানকস্তাি কখিআ ভারতরক MFN মযসাৈা 
কৈযনি। 

 গ্রুপ ব করভি (G7) কািাো, ফ্রান্স, জ্ামসানি, আতান, জ্াপাি, যুক্তরাজ্য এবং মানকসি যুক্তরাষ্ট্র নিরয 
গনঠত একনি অন্তঃরকানর রাজ্নিনতক কোরাম। 

Source: The Hindu 
 

গুরুত্বপূর্স খবর: ভারত 

ভাররতর  মাতৃমৃতুযর  িুপাত  (MMR) 10 পরযন্ট  করমরে  

 

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 

• করনজ্স্ট্রার কজ্িারর ে আনন্ডযা কতৃসক েকানলত MMR -এর নবরল বুরনিি িুযায়ী, ভাররতর 
মাতৃমৃতুযর িুপাত (MMR) 10 পরযন্ট হ্রা কপরযরে। 

মূ পরযন্টমূ 
• MMR 2016-18 ার 113 কর্রক করম 2017-19 ার 103-এ কিরম এররে (8.8 % হ্রা)। 
• কৈল 2014-2016 ার 130, 2015-17 ার 122, 2016-18 ার 113 এবং 2017-19 ার 103 -এ 

MMR-এর েমবযসমাি হ্রা কপরযরে। 
• এআ েমাগত হ্রারর ারর্ ারর্, ভারত 2020 ারর মরযয 100/ে জ্রের জ্াত়ীয স্বাস্থয ি়ীনত (NHP) 

েযমাত্রা জ্সরির দ্বারোরন্ত ররযরে এবং 2030 ারর মরযয 70/ে জ্রের েযমাত্রা জ্সরির পরর্ 
ররযরে।  
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• Sustainable Development Goal (SDG) েযমাত্রা জ্সিকার়ী রাজ্যগুনর ংখযা এখি 5 কর্রক 7-এ 
উন্ন়ীত রযরে। ককর (30), মারাষ্ট্র (38), কতরঙ্গািা (56), তানমিাডু (58), ন্ধ্রেরৈল (58), ঝাডখণ্ড 
(61) এবং গুজ্রাি (70)।  

• এখি িযনি (9) রাজ্য ররযরে যা NHP দ্বারা নিযসানরত MMR -এর েয জ্সি করররে যার মরযয ররযরে 
7 নির ওপরর এবং কর্সািক (83) এবং নরযািা (96) রাজ্য। 

Source: The Hindu 
োআ অআরির  25 বের 

 
 

ককি ংবাৈ নলররািারম? 
• ম্প্রনত, কিনকম নবররায নিষ্পনি ও অনপ োআবুযিা (TDSAT) "োআ অআরির 25 বের: 

কস্টকরাল্ডাররৈর জ্িয এনগরয যাওযার উপায (কিনকম, ব্রেকানস্টং, অআনি, এআঅরএ এবং অযার)" 
ল়ীসক একনি কনমিাররর অরযাজ্ি কররনে।  

• কিনকম করগুরিনর র্নরনি ে আনন্ডযা (TRAI) অআরির 25 বেররর ৈ়ীঘস যাত্রারক স্মরর়্ীয করর 
রাখরত ককন্দ্র়ীয কযাগারযাগ, আরকেনিক্স ও তর্য েযুনক্ত এবং কর মন্ত্র়ী নশ্বি়ী দবষ্ণব এআ কনমিাররর 
উরদ্বাযি করররেি।  

• িুষ্ঠারি শ্রী দবষ্ণব ািাগাৈকৃত নিনেযাি েননেওর 2005 এবং নিনেযাি রু, 2003-এর কর্াও 
েকাল কররি। 

মূ পরযন্টমূ 
• কনমিাররর উরেলয নে কিনকম, ব্রেকানস্টং, অআনি, এযাররপািস আিফ্রাস্ট্রাকচার এবং অযার কক্টররর 

কস্টকরাল্ডাররৈর মরযয নবররায নিষ্পনি  নিযন্ত্রক বযবস্থা ম্পরকস রচতিতা বৃনি করা।  
• কিনকম করগুরিনর র্নরনি ে আনন্ডযা (োআ) অআি: 
• 1997 ার োআ অআি ের্যি করা য ভাররতর কিনকনমউনিরকলি কক্টররক নিযন্ত্রর্ করার জ্িয।  
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• এনি কিনকম খারতর কস্টকরাল্ডাররৈর মরযয নবররায নিষ্পনির একনি েনেযাও রবরা কররনে।  
• কিনকম নবররায নিষ্পনি এবং অনপ োআবুযিা (TDSAT) েনতষ্ঠা করর োআ-এর কাে কর্রক নবচার ও 

নবররাযমূক কাযসভার গ্রর্ করার জ্িয 2000 ার এনি ংরলাযি করা রযনে। 
Source: PIB 

গুরুত্বপূর্স খবর: রাজ্য 

ভাররতর  ের্ম নচনকৎা  িগর়ী  'আন্দ্রযাি়ী  কমনেনি ' দতনর  রে মারারষ্ট্র  

 
ককি ংবাৈ নলররািারম? 
• মারাষ্ট্র রকার পুরি কজ্ার গ্রাম়ীর্ এাকায 'আন্দ্রযাি়ী কমনেনি' িারম কৈরলর ের্ম কমনেরক ননি 
স্থাপরির কঘার্া করররে। 
মূ পরযন্টমূ  
• আন্দ্রযাি়ী কমনেনি শুযু নচনকৎা নলো ও গরবর্ার ুরযাগ-ুনবযাআ কৈরব িা, এক োরৈর তায ব যররির 
নবরলানযত নচনকৎাও কৈরব। 
• পুরি কমরোপনিি নরনজ্যি কেরভপরমন্ট র্নরনি (PMRDA) দ্বারা কমনেননি স্থাপি করা রব।  
• এনি একনি পাবনক-োআরভি পািসিারনলরপর (PPP) মাযযরম 10,000 ককানি িাকারও কবনল নবনিরযারগর 
মাযযরম নবকনলত রব।  
Source: HT 

গুরুত্বপূর্স খবর: যাপরযন্টরমন্ট  

গযানব্ররয  কবানরক  নচনর  বসকনিষ্ঠ  কেনরেন্ট  নারব  নিবসানচত  রি  
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ককি ংবাৈ নলররািারম? 

• োক্তি োত্র কিতা গযানব্ররয কবানরক েন্টরক নচনর িতুি ও 36তম কেনরেন্ট নররব নিরযাগ করা 
রযরে।   

মূ পরযন্টমূ 
• 36 বের বয়ী বামপন্থ়ী গযানব্ররয কবানরক নচনর আনতার বসকনিষ্ঠ কিতা নযনি এআ পরৈ নযনষ্ঠত 

রযরেি।  
• কবানরক 2022-2026 ারর মরযয এআ পকৈ র্াকরবি। 

Source: Indian Express 
 
 
 

গুরুত্বপূর্স খবর: কখাযুা 

2022 জ্ামসাি  ওরপি  (বযােনমন্টি ): েয কি পুরুরৈর  নঙ্গর  করৌপয  পৈক নজ্রতরেি  
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ককি ংবাৈ নলররািারম? 

• জ্ামসাি ওরপি ুপার 300 (জ্ামসাি ওরপি 2022) এ র্াআযারন্ডর কুিাভুি নভনিোররির কারে 
পুরুরৈর একরকর োআিার করর যাওযার পরর ভাররতর েয কি করৌপয পৈক কপ।  

মূ পরযন্টমূ 
• েয কি ের্ম ভারত়ীয নররব জ্ামসাি ওরপি 2022-এ করৌপয পৈক নজ্রতরেি। 
• 2022 ারর জ্ামসাি ওরপি 2022 BWF ওযাল্ডস িুযররর চতুর্স িুিসারমন্ট নে এবং 1955 া কর্রক 

িুনষ্ঠত জ্ামসাি ওরপি চযানম্পযিনলরপর ংল নে।  
Source: India Today 

গুরুত্বপূর্স খবর: গুরুত্বপূর্স নৈব 

মাচস 15 - নবশ্ব উপকভাক্তা  নযকার  নৈব 
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ককি ংবাৈ নলররািারম? 

• েনত বের 15আ মাচস নবশ্ব উপকভাক্তা নযকার নৈব পানত য, যা উপকভাক্তা নযকার এবং চানৈা 
ম্পরকস নবশ্ববযাপ়ী রচতিতা বৃনির ারর্ ম্পনকসত।  

• মূ পরযন্টমূ 
 2022 ার নবশ্ব উপকভাক্তা নযকার নৈবরর নর্ম 'Fare Digital Finance'। 

আনতা: 
 নবশ্ব উপকভাক্তা নযকার নৈব নি রাষ্ট্রপনত জ্ি এে ককরিনে দ্বারা িুোনর্ত রযনে, নযনি 1962 

ারর 15আ মাচস মানকসি কংরগ্রর একনি নবরল বাতসা পানঠরযনেরি, কযখারি নতনি অিুষ্ঠানিকভারব 
উপকভাক্তা নযকাররর নবযনি রবাযি কররনেরি।  

• উপকভাক্তা অরদাি ের্ম 1983 ার এআ তানরখনিকক নচনিত করর এবং এখি গুরুত্বপূর্স নবয এবং 
েচারানভযাি গুনরত পৈরেপ কিওযার জ্িয েনত বের নৈিনি পাি করর। 

 উরেখয, ভাররত েনতবের 24 নেরবর জ্াত়ীয কভাক্তা নযকার নৈব নররব পাি করা য। 
Source: HT 
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