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দদননক কারযন্ট অ্যারপযাস 05.04.2022 
 

গুরুত্বূর্স খফয: নফশ্ব 
 

Hurun 2022 নফরশ্বয ফরেরয ধনী স্বযং মূ্পর্সা নাযী 

 

 
 

খফরয ককন? 

 2022 াররয জনয নফরশ্বয ফরেরয ধনী স্বযং মূ্পর্সা ভনরা নফনরযনানযরদয তানরকা প্রকা করযরে হুরুন 

নযােস ইননিনিউি। ীলস 10 জরনয তানরকায 8 জন েীনা নাযী, মুক্তযাষ্ট্র ও মুক্তযারজযয 1 জন করয এফং 

বাযরতয 1 জন যরযরেন। 

ভূর নফলযগুররা: 

 রুািস হুরগওযাপস, তায েীনা নাভ হু রুন  নারভও নযনেত, হুরুন নযরারিসয কেযাযভযান এফং প্রধান 
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গরফলক। ভূরত এনি একনি গরফলর্া, নভনিযা এফং নফননরযাগ ফযফা, তায হুরুন নযে নররিয জনয 

ফসানধক নযনেত। 

 ফারযাকরনয নতন বাযতীয ভনরা নকযর্ ভজুভদায-, নাইকায পাল্গুনী নাযায এফং কজারায যাধা কবমু্ব 

2022 াররয ফসরল হুরুন ধনীতভ স্বযং মূ্পর্সা ভনরারদয (হুরুন ভনরারদয স্বযং মূ্পর্সা  

নফনরযনানযরদয তানরকা) ভরধয স্থান করযরে। 

 উ ইযাজুন, একনি কফইনজং নবনিক ম্পনি নফকাকাযী এই তানরকায ীরলস যরযরে। 

 নইও এফং নাইকা প্রনতষ্ঠাতা, পাল্গুনী নাযায 7.6 নফনরযন িরায ননরয ীলস 10 ধনী তানরকায স্থান 

করযরে। 

 

গুরুত্বূর্স খফয: বাযত 
 

নতুন যাাযননক কযপারযন্স উাদান 
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খফরয ককন? 

 নযানার কিা কিনিং রযাফরযিনয (NDTL) কদীযবারফ েযনি নতুন এফং নফযর কযপারযন্স উাদান 

(RMs) দতনয করযরে, মা নফরশ্বয ভস্ত WADA-স্বীকৃত রযাফরযিনযরত অ্যানন্ট-কিানং নফরেলরর্য জনয 

প্ররযাজনীয যাাযননরকয নফশুদ্ধতভ পভস। 

 

ভূর রযন্ট:  

• ক্রীডা নেফ শ্রীভতী ুজাতা েতুরফসদী এফং ক্রীডা ভন্ত্ররকয অ্নযানয উচ্চদস্থ আনধকানযকরদয উনস্থনতরত 

NDTL-এয 15তভ গবননসং ফনিয দফঠরক ককন্দ্রীয মুফ ও ক্রীডা ভন্ত্রী শ্রী অ্নুযাগ নং ঠাকুয এই RM-এয 

ূেনা করযরেন। 

 কযপারযন্স উাদান (RMs) অ্যানন্ট-কিানং নফরেলরর্য জনয প্রকযাজনীয যাাযননরকয নফশুদ্ধতভ পভস। 

 

নযানার কিা কিনিং রযাফরযিনয  (NDTL): 

 নযানার কিা কিনিং রযাফরযিনয (NDTL) একনি প্রধান নফরেলর্াত্মক যীক্ষা ও গরফলর্া ংস্থা মা 

বাযত যকারযয মুফ নফলযক ও ক্রীডা ভন্ত্রর্াররযয অ্ধীরন একনি স্বাযিানত ংস্থা নারফ যরযরে।  

 এনি কদরয একভাত্র গরফলর্াগায মা ভানফ ক্রীডা কিা যীক্ষায জনয দাযী। 

 

 

অ্ন্ধ্র প্ররদর প্রথভ 'She Auto' িযান্ড কযা রযরে 
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খফরয ককন? 

• নাযী ও োত্রীরদয ননযাদ নযফরনয জনয অ্ন্ধ্র প্ররদরয ুনর নতননি 'She Auto' িযান্ড স্থান 

করযরে, মা এই ধযরনয প্রথভ । 

 

ভূর রযন্ট:  

• নতরুনত যারজযয প্রথভ কমখারন ভনরারদয জনয এই ধযরনয নফরল অ্রিা িযান্ড স্থান কযা রযরে। 

• আরগ, ভনরা, অ্রিা োরকযা অ্নয অ্রিা িযারন্ড ুরুলরদয ারথ তারদয গানড যাখরত ফযফায কযরতন। 

Source: ANI news 

 

ংসৃ্কনত ভন্ত্রর্ারয 'কিম্র 360' ওরযফাইি োরু করযরে 
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খফরয ককন? 

• ম্প্রনত, ভনিয 360, নারভ একনি ওরযফাইি ককন্দ্রীয ংসৃ্কনত ভন্ত্রক দ্বাযা উরদ্বাধন কযর। এখন বক্তযা 

তারদয ুনফধাভরতা এফং কম ককানও জাযগা কথরক গুরুত্বূর্স তীথসস্থান ফা ভনিযগুনরয অ্নরাইন দসন 

কযরত ারযন। 

 

ভূর রযন্ট: 

• ওরযফাইরি, দসকযা াযা বাযত জুরড ভনিয কথরক রাইব নবনিও নপি কদখরত ারফন। 

• ংসৃ্কনত প্রনতভন্ত্রী ভীনাক্ষী করনখ আজানদ কা অ্ভৃত ভরাৎরফয ফযানারয নযানদনিরত তাাঁয ভন্ত্রক 

আরযানজত একনি অ্নুষ্ঠারন 'কিম্পর 360' ওরযফাইরিয উরদ্বাধন করযরেন। 

 

গুরুত্বূর্স খফয: অ্যারযন্টরভন্ট 
 

নবক্টয অ্যফান: ারেনযয নতুন প্রধানভন্ত্রী 
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খফরয ককন? 

• নবক্টয অ্যফান আফাযও েতুথসফারযয ভরতা ারেনযয প্রধানভন্ত্রী ননফসানেত রযরেন। 

ভূর রযন্ট:  

• তায িানন্থী নপরদজ দর 199 নি আরনয ভরধয 135 নি আরন জযরাব করয প্রায 99% কবাি 

করযরে। 

ারেনয ম্পরকস: 

• ারেনয ভধয ইউরযারয একনি স্থররফনিত কদ। এয যাজধানী ফুদারি, দাননউফ নদী দ্বাযা নফবক্ত।  

• প্রথভ নফশ্বমুরদ্ধয করল, নত্রযানন েুনক্ত (1920) এয পরর ারেনয তায 71 তাং অ্ঞ্চর াযায। 

 

অ্রুর্াব কঘালরক জানতংঘ প্রধান কনি-ূনয ননগসভন প্রনতশ্রুনতয উচ্চ-মসারযয নফরলজ্ঞ গ্রুর 

ননমুক্ত করযরেন 
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খফরয ককন? 

• অ্রুর্াব কঘাল, একজন কনতৃস্থানীয বাযতীয াফনরক নরন নফরলজ্ঞ, জানতংরঘয ভানেফ অ্যারতাননও 

গুরতরয দ্বাযা একনি নফরলজ্ঞ গ্রুর ননমুক্ত রযরেন, মায রক্ষয র ফযফা, নফননরযাগকাযী, য এফং 

অ্ঞ্চর  অ্-যাষ্ট্রীয ংস্থাগুনরয দ্বাযা কনি-ূনয ননগসভরনয প্রনতশ্রুনতগুনরয জনয নক্তারী এফং নযষ্কায 

ভান দতনয কযা এফং তারদয ফাস্তফাযনরক ত্বযানিত কযা। 

ভূর রযন্ট:  

• অ্রুর্াব কঘাল জরফাযু ও নক্ত নথঙ্ক িযাঙ্ক কাউনন্সর অ্ন এনানজস, এনবাযযনরভন্ট অ্যান্ড ওযািায (CEEW) 

এয নইও। 

• কঘাল বাযত যকারযয নজ-20 অ্যািবাইজনয গ্রুরও কাজ করযরেন। 

 

PharmEasy আনভয খানরক ব্র্যান্ড অ্যাম্বারিয নারফ ননরযাগ করযরে 
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খফরয ককন? 

• কননজউভায করথরকযায অ্যা PharmEasy তায ব্র্যান্ড অ্যাম্বারিয নারফ আনভয খারনয ারথ তায 

প্রোযানবমান শুরু করযরে। 

 

ভূর রযন্ট:  

• ব্র্যারন্ডয ভুখ নারফ, নতনন কীবারফ ওলুধ, িাযগনননিক যীক্ষা এফং স্বাস্থযরফা র্যগুনর  

• কীবারফ গ্রাকরদয নখদসরর্ আরফ তা আযও ফানডরয তুররত াাময কযরফন। 

• PharmEasy একনি বাযতীয স্বাস্থযরফা অ্যানিরকন এফং ইকভাস অ্নরাইন ঔলধ, িাযগনননিক, 

telehealth, এফং অ্নরাইন িাক্তায যাভস কফা নফনক্র জনডত কবাক্তারদয জনয ইকভাস িযািপভস।  

• PharmEasyয দয দপ্তয ভুম্বাইরত অ্ফনস্থত। 

 

 

গুরুত্বূর্স খফয: কখরাধুরা 
 

2021 কখররা ইনন্ডযা ইউননবানসনি কগভরয করারগা উরমােন কযা র 
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খফরয ককন? 

● 2021 কখররা ইনন্ডযা ইউননবানসনি কগভরয করারগা ম্প্রনত উরমােন কযা রযরে। এনি 2022 াররয 24ক 

এনপ্রর কথরক কর্সািরক অ্নুনষ্ঠত রফ। কফোরুরুয শ্রী কানতযাবা কিনিযারভ করারগা উরমােন কযা রযরে। 

ভূর রযন্ট:  

● কফোরুরুয দজন নফশ্বনফদযারয 2022 াররয 24ক এনপ্রর কথরক 3যা কভ মসত এই অ্নুষ্ঠারনয আরযাজন 

কযরফ। 

● ককানবি-19 ভাভানযয কাযরর্ এয আরগ এই অ্নুষ্ঠাননি স্থনগত কযা রযনের। 

● এই ংস্কযর্নি কগভরয নদ্বতীয ংস্কযর্ রফ। 

কখররা ইনন্ডযা ইউননবানসনি কগভরয প্রথভ ংস্কযর্নি 2020 ারর ওনডায অ্নুনষ্ঠত রযরে। 

● াযা বাযত কথরক প্রায 4,500 ক্রীডানফদ অ্ংগ্রর্ কযরফ। 

● কগভগুনররত রাইব আরিি কদওযায জনয কখররা ইনন্ডযা অ্যা নারভ একনি অ্যাও োরু করযনের যাজয। 

● ভযাকি: কগভরয অ্নপনযার ভযাকি র 'ফীযা', একনি ানত। 

 

গুরুত্বূর্স খফয: ুযস্কায ও ম্মাননা 
 

64 তভ গ্রযানভ ুযস্কায 2022 
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খফরয ককন? 

• কেবয কনাযা দ্বাযা কাি কযা 64 তভ গ্রযানভ অ্যাওযািস, এভনজএভ গ্রযান্ড গারিসন এনযযারত রা কবগার 

অ্নুনষ্ঠত র। 

ভূর রযন্ট:  

গুরুত্বূর্স নফজযীযা: 

• Album of the year  - জন ফানতরস্ত- We Are 

• Best Record of the year- নল্ক ননক - Leave the Door Open 

• Best Song of the year - নল্ক ননক - Leave the Door Open 

• Best New Artist - অ্নরনবযা যনিরগা 

 

• গ্রযানভ ুযস্কায, ফা শুধু গ্রযানভ, ভানকসন মুক্তযারষ্ট্রয "েীত নরে অ্াভানয কৃনতত্ব" স্বীকৃনত কদওযায জনয 

কযকনিসং একারিভী দ্বাযা উস্থানত একনি ুযষ্কায। েনপনি একনি নগরেি গ্রারভারপানরক নেনত্রত করয। 

 

5  জন বাযতীয গাযক মাযা অ্তীরত এই ম্মানজনক ুযষ্কাযনি ফানডরত এরনরেন: 

 

• 1968 ারর, প্রযাত বাযতীয ুযকায নিত যনফঙ্কয প্রথভ বাযতীয নররফ 'ওরযি নভি ইি' 

অ্যারফারভয জনয গ্রযানভ ুযস্কায নজরতনেররন।  
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• কানু ননগভও 2017 ারর 'ভুফাযকান' েনফরত তাাঁয প্রংনীয কারজয জনয গ্রযানভ অ্যাওযািস করযনেররন। 

• জানকয হুরনরক গ্রযানভয জনয ভরনানীত কযা রযনের ককফর একফায নয, োযফায। মাইরাক, নতনন 

2008 ারর ুযষ্কাযনি করযনেররন। 

• 2008 ারর অ্স্কাযজযী েনফ 'স্লাভিগ নভনরযরনযায'-এয জনয 'কফি কম্পাইররন াউন্ডেযাক অ্যারফাভ' 

এফং 'নবজুযযার নভনিযায জনয করখা কযা গান' নফবারগ এ আয যভান দুনি কখতাফ নজরতনেররন। 

• জুনফন কভতাও একানধকফায গ্রযানভ ুযস্কায নজরতরেন। 

 

জাতীয াভুনিক নদফ 2022 5ই এনপ্রর ারন কযা য 

 

 
 

খফরয ককন? 

বাযত প্রনত ফেয 5 এনপ্রর জাতীয াভুনিক নদফ ারন করয। 5ই এনপ্রর এই নদননি উদমারনয যীনতনি র 

1919 ারর ভুম্বাই কথরক রন্ডন মসত ঔননরফনক বাযরতয প্রথভ বাযতীয ফানর্নজযক জাারজয মাত্রারক স্বীকৃনত 

কদওযা। 
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ভূর রযন্ট: 

 ফানর্নজযক জাাজনিয নাভ নের SS Loyalty, মা ননিযা নিভ কননবরগন ককাম্পানন নরনভরিরিয 

ভানরকানাধীন নের। 

 বাযরতয একনি উকূররযখা যরযরে মা 7,500 নকররানভিায দীঘস, মায উয কদর 12 নি প্রধান এফং 

200 নিযও কফন অ্-প্রধান ফিয যরযরে। 

কনাি:  

 জওযরার কনররু কািস োি (কজএনননি) 33 তভ স্থারন যরযরে এফং ভুন্দ্রা ফিযনি কনরিইনাযগুনরয 

জনয কযা 40 নি আতজসানতক ননং কারিসয ভরধয 37 নি কযা আতজসানতক ননং কািস। 
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