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দৈনিক কাররন্ট যারেযাস 07.04.2022 

গুরুত্বপ়ূর্স খবর: নবশ্ব 

WHO এযার ককাযাননি ডািারব- 2022 অপরডি 

 
খবরর ককি? 

 WHO বায়ু মারির ডািারব 2022 অপরডি ি়ুযায়ী, প়ৃনিব়ীর জিংখযার প্রায 99 লতাংল 

মাি়ু কয বায়ু শ্বা কিয তা WHO এর বায়ু মারির ়ীমা নতক্রম করর যায এবং কনি 

মাি়ুরর স্বারযযর জিয হুমনক। 

ম়ূ পরযন্ট: 
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 117 নি কৈরলর 6000 নিরও কবনল লরগুনর একনি করকডস ংখযক এখি বায়ুর গুর্মাি 

পযসরবক্ষর্ কররে, তরব তারৈর মরযয ববাকার়ী কারকরা এখিও ়ূক্ষ্ম কর্া এবং 

িাআররারজি ডাআ ক্সাআরডর স্বাযযকর মাত্রার বায়ুর শ্বা নিরে, নিম্ন ও মযযম অরযর 

কৈলগুনর কারকরা রবসাচ্চ এক্সরপাজাররর নলকার রে। 

 নিম্ন ও মযযম অরযর কৈলগুনরত ববাকার়ী কাকরৈর িাআররারজি ডাআ ক্সাআড এবং 

়ূক্ষ্ম পানিসক়ু রি মযািাররর বসানযক এক্সরপাজার ররযরে। 

 এআ োেগুনর মাযযরম WHO জ়ীবাশ্ম জ্বাাি়ীর বযবার করায করার গুরুত্ব এবং বায়ু 

ৈ়ূরর্র মাত্রা হ্রা করার জিয পৈরক্ষপ গ্ররর্র গুরুত্ব ত়ু র যরররে। 

 

গুরুত্বপ়ূর্স খবর: ভারত 

 

1757 কিরক 1947 া পযসন্ত ভাররতর স্বায়ীিতা ংগ্রারমর উপর প্রৈলসি়ী 

 
 

খবরর ককি? 

 কাকভার নিকার ওম নবড়া 04 এনপ্র, 1757 কিরক 1947 া পযসন্ত ভাররতর 



www.byjusexamprep.com 
 
 

 

স্বায়ীিতা ংগ্রারমর উপর একনি প্রৈলসি়ীর উরবাযি কররি। নলক্ষা মন্ত্রর্ারযর অরযাজরি 

এ প্রৈলসি়ীর অরযাজি করা য। 

ম়ূ পরযন্ট: 

 প্রৈলসি়ীরত 1757 কিরক 1947 া পযসন্ত ভাররতর আনতারর প্রায 200 বেররর গল্প ত়ু র 

যরা রযরে।  

 এআ প্রৈলসি়ীর উরেলয  পনরনিত ংগ্রাম়ীকৈর গল্পগুনরক অরানকত করা যা জাত়ীয 

স্ম়ৃনতরত ম়ুনিত ওযা উনিত। 

 

‘প্রক়ৃ নত': পনররবল রিতিতা মযাকি 

 
খবরর ককি? 

 ককন্দ্র়ীয পনররবল, বি ও জবায়ু পনরবতসি মন্ত্র়ী ভ়ূ রপন্দ্র যাৈব 5আ মািস, 2022 তানররখ 

রিতিতা মযাকি 'প্রক়ৃ নত' এবং কাযসকর প্লানিক বজসয বযবযাপিার জিয িযািয ব়ুজ 

উরৈযারগর ়ূিিা কররকেি। 

ম়ূ পরযন্ট: 
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 অমারৈর জ়ীবিযাত্রায কোি কোি পনরবতসিগুন গ্রর্ ক়ীভারব পনররবলগত যানযরত্বর কক্ষরত্র 

একনি বড় ভ়ূ নমকা পাি কররত পারর ক ম্পরকস জিরিতিতা েনড়রয কৈওযার জিয 

মযাকি 'প্রক়ৃ নত' িা়ু করা রযরে।  

 এনি পনররবল, বি ও জবায়ু পনরবতসি মন্ত্রর্ায এবং ককন্দ্র়ীয ৈ়ূর্ নিযন্ত্রর্ কবাডস (CPCB) 

কৈরল কাযসকর প্লানিক বজসয বযবযাপিা (PWM) নিনিত করার জিয গ়ৃ়ীত নবনভন্ন প্ররিষ্টা 

এবং উরৈযাগ ম্পরকসও নলক্ষা কৈয। 

 

পারমার্নবক নবৈ়ু যৎ ককন্দ্র যাপরির জিয পাাঁিনি িত়ু ি াআরির ি়ুরমাৈি 

 

ককি খবরর? 
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• ম্প্রনত, ককন্দ্র়ীয প্রনতমন্ত্র়ী (স্বায়ীি ৈানযত্বপ্রাপ্ত) নবজ্ঞাি ও প্রয়ুনি; পরমার়্ু লনি ও 

মাকাল, ডঃ নজরতন্দ্র নং কাকভায বরি কয রকার ভনবযরত পারমার্নবক 

নবৈ়ু যৎ ককন্দ্র যাপরির জিয পাাঁিনি িত়ু ি াআরির জিয 'ি়ীনতগতভারব' ি়ুরমাৈি 

নৈরযরে। 

ম়ূ পরযন্টম়ূ 

• রকার 10নি কৈল়ীয 700 কমগাওযাি ক্ষমতাম্পন্ন কনভ ওযািার নরযযাক্টর (PHWRs) 

নিমসারর্র জিয প্রলানিক ি়ুরমাৈি ও অনিসক ি়ুরমাৈি নৈরযরে। 

• নিমসার্ায়ীি প্রকল্পগুনর প্রগনতল়ী মানপ্তর পরর এবং ি়ুরমাৈি কৈওযা র, 

পারমার্নবক ক্ষমতা 2031 ারর মরযয 22480 কমগাওযারি কপৌঁোরব বর অলা করা 

রে। 

• বতসমারি 6780 কমগাওযাি ক্ষমতা ম্পন্ন 22নি ি়ু নি ররযরে এবং একনি ি়ু নি, KAPP-

3 (700 কমগাওযাি) 10 জাি়ুযানর, 2021 তানররখ নগ্ররডর ারি ংয়ুি করা রযরে। 

Source: newsonair 

গুরুত্বপ়ূর্স খবর: িসি়ীনত 

ম়ুি বানর্জয ি়ু নি (FTAs) 
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ককি ংবারৈ? 

• এ পযসন্ত, ভারত তার বানর্নজযক ংল়ীৈাররৈর ারি 13 নি ম়ুি বানর্জয ি়ু নি (FTAs) 

স্বাক্ষর করররে, যার মরযয ভারত-মনরলা কনম্প্ররিনভ আরকািনমক ককা-পাররলি যান্ড 

পািসিারনলপ এনগ্ররমন্ট (CECPA), ভারত-ংয়ুি অরব অনমরাত মনিত ংল়ীৈানরত্ব ি়ু নি 

(CEPA) এবং ভারত-রেনযা িসনিনতক রযানগতা ও বানর্জয ি়ু নি (IndAus ECTA) 

 নতিনি ি়ু নি ররযরে। 

• ম্প্রনত কাকভায বানর্জয ও নলল্প মন্ত্ররকর প্রনতমন্ত্র়ী শ্রীমত়ী ি়ুনপ্রযা পরি এআ তিয 

জানিরযরেি। 

ম়ূ পরযন্টম়ূ 

• FTA -র িসনিনতক প্রভাব ম়ূযাযি তিয নবরের্ এবং মরয মরয কিকরাল্ডাররৈর 

পরামরলসর উভয কক্ষরত্রআ গ্রর্ করা রযরে, এনি প্রকাল করররে কয FTA ংল়ীৈাররৈর 
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ারি রপ্তানি এবং অমৈানি উভযআ ব়ৃনি কপরযরে। 

 

ভারত স্বাক্ষনরত FTA- র তানকা: 

 SN ি়ু নির িাম 

1 ভারত-শ্রীঙ্কা ম়ুি বানর্জয ি়ু নি (FTA) 

2 ৈনক্ষর্ এল়ীয ম়ুি বানর্জয ঞ্চ ম্পনকসত ি়ু নি (SAFTA) 

(ভারত, পানকস্তাি, কিপা, শ্রীঙ্কা, বাংারৈল, ভ়ু িাি, মাব়ীপ 

এবং অেগানিস্তাি) 

3 ভারত-কিপা বানর্জয ি়ু নি 

4 ভারত-ভ়ু িাি বানর্জয, বানর্জয ও রািনজি ি়ু নি 

5 ভারত-িাআযান্ড এেনিএ - অনস ারভসি নিম (EHS) 

6 ভারত-নঙ্গাপ়ুর মনিত িসনিনতক রযানগতা ি়ু নি (CECA) 
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7 ভারত-অনযাি CECA - পর্য, পনররবা ও নবনিরযাগ ি়ু নি 

(ব্রুিাআ, করবানডযা, আরদারিনলযা, াও, মারযনলযা, 

মাযািমার, নেনপাআি, নঙ্গাপ়ুর, িাআযান্ড এবং নভরযতিাম) 

বানর্জয 

8 ভারত-ৈনক্ষর্ ককানরযা মনিত িসনিনতক ংল়ীৈানরত্ব ি়ু নি 

(CEPA) 

9 ভারত-জাপাি CEPA 

10 ভারত-মারযনলযা CECA 

11 ভারত-মনরলা মনিত িসনিনতক রযানগতা ও ংল়ীৈানরত্ব 

ি়ু নি (CECPA) 

12 ভারত-ংয়ুি অরব অনমরাত CEPA 

13 ভারত-রেনযা িসনিনতক রযানগতা ও বানর্জয ি়ু নি 

(ECTA) 
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 Source: PIB 

গুরুত্বপ়ূর্স খবর: প়ুরিার ও ম্মািিা 

 

রস্বত়ী ম্মাি 2021-এর জিয রামৈারল নমরের িাম কঘার্া 

 
খবরর ককি? 

• প্রখযাত কনব ও াননতযক যযাপক রামৈারল নমেরক তাাঁর 'কম ি়ু  আযাাি হুি' 

কনবতা ংকরির জিয মযসাৈাপ়ূর্স রস্বত়ী ম্মাি, 2021 প্রৈাি করা রব। 

রস্বত়ী ম্মাি ম্পরকস: 

• 1991 ার প্রনতনিত, রস্বত়ী ম্মাি কৈরলর বরিরয মযসাৈাপ়ূর্স ানতয 
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প়ুরষ্কারগুনর মরযয একনি। এনি প্রনত বের ককািও ভারত়ীয িাগনররকর বারা ককািও 

ভারত়ীয ভাায ননখত এবং গত 10 বেররর মরযয প্রকানলত একনি ামািয 

ানতযকমসরক কৈওযা য। এনি একনি উি়ৃ নত, একনি েক এবং ₹15 ক্ষ িগৈ 

প়ুরষ্কার বি করর। 

যযাপক রামৈারল নমে ম্পরকস: 

• 1924 ারর 15আ অগি উত্তর প্ররৈরলর কগারক্ষপ়ুর কজার ড়ু মনর গ্রারম জন্মগ্রর্ 

কররি, নমে ননদ ানরতযর নবনভন্ন লাখায ৈক্ষতা জসি করররেি। 

গুরুত্বপ়ূর্স খবর: গুরুত্বপ়ূর্স নৈব 

7আ এনপ্র, নবশ্ব স্বাযয নৈব 

 

ককি ংবারৈ? 
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• 1948 ার নবশ্ব স্বাযয ংযার (WHO) প্রনতিার বানসক়ী উপরক্ষ প্রনত বের 7 

এনপ্র নবশ্ব স্বাযয নৈব পাি করা য। 

ম়ূ পরযন্টম়ূ 

 2022 ার নবশ্ব স্বাযয নৈবরর নিম নে- 'অমারৈর গ্র, অমারৈর স্বাযয'। 

আনতা: 

• নবশ্ব স্বাযয ংযা (WHO) 1948 ার প্রিম নবশ্ব স্বাযয পনরৈ অহ্বাি করর, যা 

একনি "নবশ্ব স্বাযয নৈব" প্রনতিার অহ্বাি জািায। 

• 1950 ারর 7আ এনপ্র প্রিম নবশ্ব স্বাযয নৈব পাি করা য এবং এর পরর প্রনত 

বের এআ তানররখ এনি পাি করা য। 

Source: India Today 

 
 


