
 

দৈনিক কাররন্ট যারেযাস 04.04.2022 
 

গুরুত্বপূর্স খবর: অন্তর্সানিক 
UN Women তি ভাররির বৈাি 

 

 
 

খবরর তকি? 

 ম্প্রনি ভারি UN Women-র র্িয 500,000 মানকসি ডার িুৈাি নৈরযরে। UN Women রে 

র্ানিংরঘর একনি ংস্থা যা নঙ্গ মিা এবং িারীর ক্ষমিাযরির র্িয নিরবনৈি। 

মূ পরযন্ট: 

 Un Women-র িারীরৈর মূ বারর্রি এআ পনরমার্ র্স প্রৈাি করা রযরে। 

 এআ র্স র্ানিংরঘ ভাররির স্থাযী প্রনিনিনি নি এ নিরুমূনিস র্ানিংরঘর মনা নবভারগর নিবসাী 

পনরচাক ডঃ নমা বাহুরর ারি িুর নৈরযরেি। 

Un Women 

 UN Women রে র্ানিংরঘর একনি ত্তা যা নঙ্গ মিা এবং িারীর ক্ষমিাযরির র্িয নিরবনৈি।  

 িারী ও তমরযরৈর চানৈা পূররর্র গ্রগনি ত্বরানিি করার র্িয এনি প্রনিনিি রযনে। 
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 United Nations Development Fund for Women (UnIFEM, 1976 ার প্রনিনিি য) এবং 

িযািয ংস্থার একত্রীকররর্র মািযরম UN Women প্রনিনিি য এবং 2011 ারর র্ািুযারী মার 

এনি কাযসকর য।  

 2021 ারর 30 তরেম্বর নমর নমা ানম বাহু র্ানিংরঘর িৃিীয নিবসাী পনরচাক রযরেি। 

Source: ndtv 

 
 

শ্রীঙ্কায র্রুনর বস্থা 

 

 
খবরর তকি? 

 শ্রীংকার তপ্রনরডন্ট তগািাবাযা রার্পাকর তৈলবযাপী র্িািাররর্র র্িয র্রুনর বস্থা তঘার্া 

করররেি। 

মূ পরযন্ট: 

 শ্রীংকার রাষ্ট্রপনি একনি নবরল তগরর্ি নবজ্ঞনি র্ানর করররেি, যার মািযরম 1 এনপ্র তর্রক শ্রীঙ্কায 

একনি র্রুনর বস্থা তঘার্া করা রযরে, যখি লি লি নবরক্ষাভকারী রার্িািীরি র্র া রযনে এবং 

িারৈর মরিয রিরকআ "র্সনিনিক িীনিগুনর ৈুবস 
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বযবস্থাপিার র্িয রকাররর নবরুরে প্রনিবাৈ করার র্িয রাষ্ট্রপনির বাভবরি ামা করার তচষ্টা 

কররনে, যা তৈরল নবলৃঙ্খা ৃনষ্ট করররে। 

Source: indiatoday 

 

 

গুরুত্বপূর্স খবর: ভারি 
 

মারারষ্ট্রর চন্দ্রপুর তর্া নবরের িৃিীয উষ্ণিম স্থাি নারব তরকডস করা রযরে 

 

 
 

খবরর তকি? 

 চন্দ্রপুর, যা িার উষ্ণিা এবং জ্বন্ত গ্রীরের র্িয নবখযাি, এ তডারারডা অবাওযা ওরযবাআি িুারর 

43.4 নডনগ্র তনযার নবরের িৃিীয উষ্ণিম স্থাি নারব নচনিি রযরে। 

মূ পরযন্ট: 
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 এ তডারারডা ওরযৈাররর মরি, কারয, মান, 44.4 নডনগ্র তনযা প্রর্ম স্থারি ররযরে, তগু, মান, 

43.8 নডনগ্র তনযা নিরয নিিীয এবং চন্দ্রপুর িৃিীয স্থারি। 

 এর পনররপ্রনক্ষরি চন্দ্রপুর ংগ্ন বিাঞ্চর উচ্চ িাপমাত্রার প্রভারব  বি এবং রর্য গুনর ম্ভাবয 

পনরর্নি কী রি পারর, ত নবরয িকস র্াকরি রব বি কিৃসপক্ষরক। 

 ম্প্রনি চন্দ্রপুর তর্ায প্রর্ম বি অগুি াগার ঘিিা তরকডস করা রযরে। আরাআ বাাঁি এাকায অগুি 

তৈখা তগরে। 

মারারষ্ট্রর চন্দ্রপুর তর্া ম্পরকস 

 চন্দ্রপুর তর্া ভাররির মারাষ্ট্র রারর্যর িাগপুর নবভারগর একনি তর্া।  

 নিনিল ঔপনিরবনলক অমর, এনি চন্দা তর্া িারম পনরনচি, যা 1964 ারর নৈরক অবার িার অ 

িাম 'চন্দ্রপুর' তি পনরবিসি করর। 

Source: indiatoday 

 

মারচস ভনউরমর নৈক তর্রক 500 তকানির মাআেক নিক্রম করররে UPI 

 
 
খবরর তকি? 

• বযাপকভারব র্িনপ্রয আউনিোরযড তপরমন্ট আন্টাররে (UPI) ভনউরমর নৈক তর্রক 500 

তকানির মাআেক নিক্রম করররে এবং এআ বেররর মাচস মার মূরযর নৈক তর্রক ₹10 ক্ষ 

তকানির মাআেক স্পলস করার কাোকানে নে। 
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মূ পরযন্ট: 

• UPI গি মার 540.56 তকানি িাকা পনররলাি করররে যার পনরমার্ ₹9,60,581.66 তকানি িাকা। 

আউনিোআড তপরমন্ট আন্টাররে (UPI): 

 UPI এর পূর্সরূপ রে Unified Payment Interface। এনি একনি নররয-িাআম তপরমন্ট 

নরেম যা ৈুনি বযাংক যাকাউরন্টর মরিয িনবরর িাত্ক্ক্ষনর্ক এবং দ্রুি স্থািান্তরর াযিা 

করর। িনব স্থািান্তর একনি একক তমাবাআ যানিরকলরির মািযরম ম্পন্ন করা য। 

 UPI এর িারর্ানি িযালিা তপরমন্ট করপসাররলি ে আনিযা (NPCI) িারা নবকনলি রযনে 

এবং ভারিীয নরর্াভস বযাংক (RBI) এবং IBA (Indian Bank Association) িারা নিযনিি য। 
BHIM অর UPI নক একআ রকম?  

• UPI একনি িযািেমস তযখারি BHIM তপনিএম, তোিরপ আিযানৈর মরিা একনি পৃর্ক তমাবাআ 

ওযারি যানিরকলি। 

িযালিা তপরমন্ট করপসাররলি ে আনিযা: 

 িযালিা তপরমন্ট করপসাররলি ে আনিযা (NPCI)  ভারিীয নরর্াভস বযাংক (RBI) এবং আনিযাি 

বযাংরকর যারানরযলি (IBA) িারা ভাররি খুচরা তপরমন্ট এবং নিষ্পনত্ত বযবস্থা পনরচািার র্িয গৃীি 

একনি উরৈযাগ।  

 এআ ংস্থানি 2008  ার তপরমন্ট যাি তরিরমন্ট নরেম যাক্ট, 2007 এর িীরি প্রনিনিি 

রযনে।  

 NPCI তকাম্পানি অআি 2013 এর িারা 8 এর িীরি একনি 'াভর্িক র্িয িয' তকাম্পানি নারব 

ন্তভুসক্ত করা রযরে। 

 NPCI ৈর ৈির: মুম্বাআ (মারাষ্ট্র) 

 বিসমাি তচযারমযাি - শ্রী নবেরমাি মাপাত্র 

Source: pib 

 

উত্তরপ্ররৈল বনর্র লীস উত্ক্পাৈক রয উরেরে 
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খবরর তকি? 

 উত্তর প্ররৈল বনর্র লীস উত্ক্পাৈিকারী রার্য নারব িার বস্থাি পুিরুোর করররে যা পনিমবঙ্গরক 

ৈুআ বের পরর নিিীয স্থারি িানমরয নৈরযরে। 

মূ পরযন্ট: 

 এ বার ৈুআ এর মরিয োরাক এক নমনযি িরিরও তবনল।  

 ন্ধ্র প্ররৈল লীস ে উত্ক্পাৈক নারব ররয তগরে। 

 2021-22 েন বেরর উত্তর প্ররৈরল বনর্ উত্ক্পাৈি রব 29.58 নমনযি িি (mt)। 

 

নৈনি তমররা তর করপসাররলরির মযারিনর্ং নডররক্টর নররব নবকাল কুমাররর িাম তঘার্া  
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খবরর তকি? 

 আনিযাি তরওরয রানেক ানভসরর 1988 বযারচর একর্ি কমসকিসা নবকাল কুমাররক পাাঁচ বেররর র্িয 

নৈনি তমররা তর করপসাররলরির (DMRC) িিুি বযবস্থাপিা পনরচাক (MD) নারব নিযুক্ত করা রযরে। 

মূ পরযন্ট: 

 এর অরগ আনিযাি তরওরয রানেক ানভসরর 1988বযারচর কমসকিসা নবকাল কুমাররক 2021 ারর 

নডরম্বররর প্রর্ম নৈরক পনরচাক (পাররলি) নারব নিরযাগ করা রযনে।  

 নিনি অআঅআনি-রুরনক (1987) তর্রক আরনিকযা আনিনিযানরং তি স্নািক এবং 1989 ার অআঅআনি-

নৈনি তর্রক M.Tech কররি। 

 কুমার মাঙু্গ নংরযর স্থানভনক্ত ি, যার তমযাৈ 31 তল মাচস তল য। 

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC): 

 নৈনি তমররা তর করপসাতরলি ননমরিড (DMRC) একনি তকন্দ্র-রার্য তযৌর্ উরৈযাগ যা নৈনি তমররা 

পনরচািা করর।  

 ● DMRC ভারি এবং নবরৈরল তমররা তর, মরিারর এবং উচ্চ গনির তর প্রকল্পগুনর পনরকল্পিা ও 

বাস্তবাযরির ারর্ও র্ন ি। 

 নৈনি তমররা তর করপসাররলি ননমরিড 1995 ারর 3তম প্রনিনিি য। 

 

Source: Indian Express 

গুরুত্বপূর্স খবর: প্রনিরক্ষা 
 

'বরুর্া' তিৌ-ম া 
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খবরর তকি? 

 ভারিীয ও েরান তিৌবানিীর মরিয নিপক্ষীয তিৌ-ম ার 20িম ংস্করর্ - 'বরুর্া' অরব াগরর 30 

মাচস তর্রক 03 এনপ্র 2022 পযসন্ত িুনিি রে। 

মূ পরযন্ট: 

 1993 ার ৈুআ তিৌবানিীর মরিয নিপক্ষীয তিৌ ম া শুরু রযরে। 

 2001 ার এআ ম ার িামকরর্ করা রযনে 'বরুর্া' এবং ফ্রারের তকৌলগি নিপক্ষীয ম্পরকসর 

ভারি-এর একনি গুরুত্বপূর্স ংল রয উরেরে। 

িযািয গুরুত্বপূর্স তযৌর্ ামনরক ম া: 

 

 নম্প্রনি - ভারি ও বাংারৈল 

 নমত্র লনক্ত - ভারি ও শ্রীঙ্কা 

 দমত্রী িুলীি- ভারি ও র্াআযাি 

 বজ্র প্রার- ভারি ও মানকসি যুক্তরাষ্ট্র 

 যুে ভযা - ভারি ও মানকসি যুক্তরাষ্ট্র 

 যাযাবর ানি - ভারি ও মরঙ্গানযা 
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 গরু  লনক্ত - ভারি ও আরন্দারিনলযা 

 লনক্ত িুলীি - ভারি ও ফ্রাে 

 িমস গানডসযাি - ভারি ও র্াপাি 

 ূযস নকরর্ - ভারি ও তিপা 

 যাি আি যাি এক্সারাআর্ - ভারি ও চীি 

 SIMBEX - ভারি ও নঙ্গাপুর 

 লনক্ত িুলীি - ভারি ও ফ্রাে 

 CORPAT - ভারি ও র্াআযাি 
Source: Indian Express 

 

গুরুত্বপূর্স খবর: তখািুা 

 
অআনন মনা নক্ররকি নবেকাপ 2022 নর্রিরে রেনযা 

 
 
খবরর তকি? 

 নিউনর্যারির ক্রাআেচারচসর যাগন ওভার আংযািরক 71 রারি ানররয রেনযা 2022 ারর 

অআনন মনা নক্ররকি নবেকারপ নবর্যী রযরে। 
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মূ পরযন্ট: 

 রেনযা একনিও মযাচ িা তরর নবেকাপ নর্রিরে।  

 রেনযার যানা নন এআ মযারচ 170 রাি কররি, যা নবেকাপ োআিার পুরু বা মনা তয তকািও 

নক্ররকিাররর রবসাচ্চ বযনক্তগি তস্কার। 

 এনি মনা নক্ররকি নবেকারপর 12িম ংস্করর্। 2022 ারর 4 মাচস তর্রক 3 এনপ্র পযসন্ত 

নিউনর্যারি এআ প্রনিরযানগিা িুনিি য। 

 তিযার ে ৈয িুিসারমন্ট - যানা নন। 

 মনা নক্ররকি নবেকাপ 2022-এ 8 নি ৈ ংলগ্রর্ করররে: ভারি, বাংারৈল, ৈনক্ষর্ অনফ্রকা, 

নিউনর্যাি, রেনযা, আংযাি, ওরযে আনির্, পানকস্তাি 

Source: India Today 

 

তমঘায 2022 ার 83 িম র্ািীয তিনব তিনি চযানম্পযিনলরপর অরযার্ি কররব। 

 

 
 
খবরর তকি? 

 তমঘায 83িম র্ািীয তিনব তিনি চযানম্পযিনলপ 2021 অরযার্রির র্িয প্রস্তুি, যা 18আ এনপ্র 

তর্রক 25তল এনপ্র, 2022 পযসন্ত নলং-এর NEHU -এর াআ আিরডার তরনিং তন্টারর শুরু ওযার কর্া 

ররযরে। 

তিনব তিনি তেডাররলি ে আনিযা ম্পরকস: 
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 TTFI 1926 ার প্রনিনিি য।  

 এনি ITTF -এর প্রনিিািা ৈয এবং ভারি এবং নবরের মরিয তগমনির প্রচাররর তক্ষরত্র গ্রর্ী ভূনমকা 

পাি করররে।  

 TTFI -এর 34নি রার্য আউনিি এবং 37নি প্রনিিারির নিভুনক্ত ররযরে। 

 TTFI তৈরলর মস্ত ক্রী া তেডাররলিগুনর মরিয বরচরয নক্রয।  

 ননম্পক, নবে, কমিওরযর্, এনলযাি এবং মস্ত তপ্রা িুযররর মরিা মস্ত প্রিাি অন্তর্সানিক 

চযানম্পযিনলরপ TTFI র মািযরম ভাররির প্রনিনিনিত্ব করা য। 

 বিসমারি, TTFI -এর তিিৃরত্ব ররযরেি ভাপনি শ্রী ৈুলযন্ত তচৌিাা এবং তরক্রিানর তর্িারর শ্রী রুর্ 

কুমার বরন্দযাপািযায। 

Source: India Today 

 

এমএ তিানি নিিীয ভারিীয নররব 350 নি-২০ মযাচ তখার কৃনিত্ব র্সি কররি। 

 

 
 
খবরর তকি? 

 প্রাক্তি ভারি ও তচন্নাআ ুপার নকং (CSK) নিিাযক এমএ তিানি 3 এনপ্র পািাব নকংরর (PBKS) 

নবরুরে অআনপএ 2022-এর 11িম মযারচ িার 350িম নি-20 মযাচ তখরি। 

মূ পরযন্ট: 

 মুম্বআ আনিযারের নিিাযক তরানি লমসা রি িয ভারিীয তখরাযা  নযনি 350 নিরও তবনল নি-২০ 

মযাচ তখররেি।  

 350 নি নি-২০ মযারচর মরিয এমএ তিানি 98নি নি-২০ অন্তর্সানিরক ভাররির প্রনিনিনিত্ব করররেি এবং 

নিনি তচন্নাআ ুপার নকং এবং রাআনর্ং পুরি 
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ুপারর্াযান্টরর রয আনিযাি নপ্রনমযার নরগ 222 নি নি-২০ মযাচ তখররেি। 
Source: India Today 

 

 

গুরুত্বপূর্স খবর: গুরুত্বপূর্স নৈি 
 

অন্তর্সানিক খনি রচিিিা এবং মাআি যাকলরি াযিা নৈব  – 4 এনপ্র 

 
 
খবরর তকি? 

• 4 এনপ্র অন্তর্সানিক খনি রচিিিা নৈব পাি করা য, যারি খনি করমসর র্িয াযিা করা 

মািু, যািমাআি এবং মািুরর নিরাপত্তার র্িয হুমনক ম্পরকস রচিিিা বৃনে এবং িারৈর 

নিমূসরর নৈরক কার্ করার র্িয মািুরর মরিয মরিারযাগ বৃনে করা য। 

মূ পরযন্ট: 

 এ বের অন্তর্সানিক খনি রচিিিা নৈবরর প্রনিপাৈয রে "Safe Ground, Safe Steps, Safe 

Home"। 

 2005 ারর 8 নডরম্বর র্ানিংঘ, ািারর্ পনরৈ এআ নৈিনি িুরমাৈি করর। 
Source: UN news 
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