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দদননক কারযন্ট অ্যারপযাস 08.04.2022 
 

গুরুত্বূর্স খফয: নফশ্ব 

ফপাফস যার্ল্স' নফনরযরনযাযরদয তানরকা 2022 

 

ফকন ংফারদ 

 ম্প্রনত ফপাফস 2022 াররয 36তভ ফানলসক নফরশ্বয নফনরযরনযায তানরকা প্রকা 

করযরে। 

 প্রথভফারযয ভরতা তানরকায ীরলস উরে এররেন ইরন ভাস্ক। 

গুরুত্বূর্স  রযন্টভূ 
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ফপাফস যার্ল্স' নফনরযরনযায নরস্ট 2022-এয ীলস 3 জন: 

ক্রভ নাভ  ফনট ভূরয ম্পরদয উৎ 

1 ইরন ভাস্ক $219 

নফনরযন 

ফটরা, ফেএক্স 

2 ফজপ ফফরজা $171 

নফনরযন 

আভাজন 

3 ফানসার্স আনসল্ট 

এফং নযফায 

$158 

নফনরযন 

LVMH 

 ফপাফস 2022 াররয নফশ্ব নফনরযননযাযরদয তানরকায জনয নফশ্বজুর়ে 2668 জন 

নফনরযননযাযরক খুুঁরজ ফরযরে, মা গত ফেয ফযকর্স 2755 জন ফথরক কভ। 

 নিনরতবারফ, তাযা $12.7 নিনরযন ভূররযয, 2021 তানরকায ফযকর্স $13.1 

নিনরযন ফথরক ননরে। 

 735 জন নফনরযননযায নাগনযক ননরয ভানকসন মুক্তযাষ্ট্র এখন রফসাচ্চ যাজত্ব 

কযরে, মা 2021 াররয তুরনায 11 জন ফফন। 

 বাযরতয ভুরক আম্বানন, আযআইএর-এয ফেযাযভযান, 90.7 নফনরযন ভানকসন 

র্রায ম্পরদয ারথ নফশ্বফযাী তানরকায দভ স্থারন যরযরেন। 
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Source: forbes.com 

গুরুত্বূর্স খফয: বাযত 

প্রাকৃনতক কৃনল নফলরয ফযাক প্রনক্ষর্ কভসূেী 

 

ফকন ংফারদ 

 ফকন্দ্রীয কৃনল  কৃলক করযার্ ভন্ত্রী নরযন্দ্র নং ফটাভয াযদ্রাফারদয নযানার ইননস্টনটউট 

অ্প এনিকারোযার এক্সরটনন ভযারনজরভন্ট (MANAGE) দ্বাযা আরযানজত প্রাকৃনতক কৃনল 

ম্পনকসত ফযাক প্রনক্ষর্ কভসূনেয উরদ্বাধন করযররন। 

গুরুত্বূর্স  রযন্টভূ 

MANAGE ম্পরকস: 

 MANAGE 1987 ারর াযদ্রাফারদয নযানার ফন্টায পয ভযারনজরভন্ট অ্প এনিকারোযার 

এক্সরটনন নারফ প্রনতনিত রযনের, কৃনল  কৃলক করযার্ ভন্ত্রর্ারয, বাযত যকায 

একনট স্বাযত্তানত প্রনতিান নারফ। 

 MANAGE নযোরনা 'র দ্রুত ফধসনীর এফং দফনেত্র্যভয কৃনল খারত কৃনল ম্প্রাযরর্য 

েযাররঞ্জগুনরয প্রনত বাযতীয প্রনতনক্রযা। 
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প্রাকৃনতক কৃনল: 

 এনট একনট "যাাযননক-ভুক্ত কৃনল এফং গফানদ শু নবনত্তক" নারফ ংজ্ঞানযত 

কযা ফমরত ারয। 

 প্রাকৃনতক োল ফানযক ইনুরটয উয কৃলকরদয ননবসযতা হ্রা, োরলয খযে হ্রা 

এফং কৃলকরদয আয ফা়োরনায একনট আাফযঞ্জক উায। 

 যকায বাযতীয প্রাকৃনতক কৃনল ফযফস্থারক (BPKP) ঐনতযফাী আনদফাী ফদয 

প্রোরযয জনয যম্পযাগত কৃনল নফকা ফমাজনা (PKVY) এয একনট উ-প্রকল্প 

নারফ প্রোয কযরে। 

 আগাভী নদরন প্রননক্ষত ভাস্টায প্রনক্ষকযা াযা ফদর 30,000 িাভ প্রধারনয 

জনয 750 নট রেতনতাভূরক কভসূনেয আরযাজন কযরফন এফং তারদয ননজ ননজ 

যারজয প্রাকৃনতক োরলয উরদযাগরক এনগরয ননরয ফমরত াযতা কযরফন। 

 4.09 রক্ষ ফক্টয এরাকা প্রাকৃনতক োরলয আতায যরযরে। 

 প্রাকৃনতক কৃনলরক উৎানত কযায জনয 2022-23 াররয ফারজরট একনট 

ফঘালর্া কযা রযরে। 

Source: PIB 

  

'One Health' াইরট প্রকল্প 
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 ফকন ংফারদ? 

● বাযত যকারযয শুারন  দুগ্ধ নফবাগ (DAHD) এক স্বাস্থয াযতা ইউননট দ্বাযা এক 

স্বাস্থয কাোরভা ফাস্তফাযরনয জনয উত্তযাখণ্ড যারজয একনট াইরট প্রকল্প োরু করযরে। 

 

One Health কনরপ্ট: 

● One Health এভন একনট দ্ধনত মা ফরর ফম ভানুরলয স্বাস্থয, প্রার্ীরদয স্বাস্থয এফং আভারদয 

ফযায কযা নযরফরয ারথ ঘননিবারফ জন়েত। 

● জানতংরঘয খাদয  কৃনল ংস্থা (FAO), নফশ্ব প্রার্ী স্বাস্থয ংস্থা (OIE) এয ভন্বরয গনেত 

নত্র্ানক্ষক-প্লা ফজারটয ভরধয েুনক্ত ফথরক একনট স্বারস্থযয দৃনিবনি তায বু্ল নপ্রন্ট  অ্জসন করযরে। 

● ইউননটনটয ভূর উরেয র াইরট প্রকল্প ফাস্তফাযরনয নক্ষায উয নবনত্ত করয একনট জাতীয 

এক স্বাস্থয ফযার্ভযা দতনয কযা। 
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● দীঘসরভযাদী ররক্ষযয ারথ াভঞ্জয ফযরখ, বাযত 1980-এয দরক জুরনার ম্পনকসত একনট 

জাতীয স্থাযী কনভনট প্রনতিা করযনের। 

Source: PIB 

ফদরয ভরধয ফরেরয কভ ফফকাযরত্বয ায ননরয প্রথভ স্থারন যরযরে েনত্তগ়ে। 

 

ফকন ংফারদ? 

● ফদরয ভরধয ফরেরয কভ ফফকাযরত্বয ায যরযরে এভন যাজযগুনরয ভরধয প্রথভ স্থারন যরযরে 

েনত্তগ়ে। 

● ফন্টায পয ভননটনযং ইনিযান ইরকাননভ (CMIE) দ্বাযা প্রকানত ফসরল তথয অ্নুমাযী, এই ভােস 

ভার েনত্তগর়ে ফফকাযরত্বয ায 0.6 তাং ফযকর্স কযা রযরে, মা এখন মসন্ত ফসননম্ন। 

ভূর রযন্টভূ 

● তথয অ্নুমাযী, নযযানায ফফকাযরত্বয ায ফরেরয ফফন 26.7 তাং, তাযরয যাজস্থান  জিু 

 কাশ্মীরয 25 তাং এফং ঝা়েখরণ্ড 14.5 তাং। 

● ফদরয ভরধয ফরেরয কভ ফফকাযরত্বয ায ননরয েনত্তগ়ে প্রথভ স্থারন যরযরে এফং একই ভার 

(ভােস) ফদরয ফফকাযরত্বয ায দাুঁন়েরযরে 7.6 তাংর। 

● েনত্তগ়ে যকায নতন ফেয আরগ ভাত্মা গান্ধীয 'িাভ স্বযাজ'-এয দৃনিবনিয ারথ াভঞ্জয 

ফযরখ উন্নযরনয একনট নতুন ভরর্র ির্ করযনের এফং িাভীর্ অ্থসনীনতরক োিা কযায জনয 
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ুযজী গাুঁ ফমাজনা, নাবসা-গাযবা-ঘুযবা-ফানয ফপ্রািাভ, ফগাধর্যনয ফমাজনা, যাজীফ গান্ধী নকলার্ 

নযায ফমাজনা  নফনবন্ন প্রকল্প োরু করযনের। 

● যাজয যকায আগাভী াুঁে ফেরয প্রায 15 রক্ষ নতুন কভসংস্থারনয ুরমাগ ৃনিয ররক্ষয 'েনত্তগ়ে 

কভসংস্থান নভন' প্রনতিা করযরে। 

Source: Indian Express 

করযানাবাইযারয 'XE' বযানযরযন্ট 

ফকন ংফারদ? 

 

● ম্প্রনত ফৃনু্মম্বই নভউনননযার করসারযন (BMC) ফঘালর্া করযরে ফম দনক্ষর্ আনিকায ভ্রভরর্য 

ইনতা যরযরে এভন 50 ফেয ফযী এক ভনরা করযানাবাইযারয নতুন আনফষৃ্কত 'XE' 

বযানযরযরন্ট আক্রান্ত রয থাকরত ারযন। 

ভূর রযন্টভূ 
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● XE, নভক্ররনয একনট াফ-ফবনযরযন্ট, মা এই ীরত ফকানবর্ -19 এয তৃতীয তযরিয কাযর্ 

রযনের, এখন মসন্ত মা বাযরত নের না। 

করযানাবাইযারয XE ফবনযরযন্ট: 

● নভক্রন ফবনযরযন্ট, মা এই ফেয নাক্ত যা ংক্রভরর্য 90 তাংরয ফফন জনয দাযী, এয 

ভরধয দুনট নফনি াফ-ফবনযরযন্ট যরযরে, মায নাভ BA.1 এফং BA.2। একনট BA.3 াফ-

ফবনযরযন্ট যরযরে, তরফ এনট কভ াধাযর্। 

● প্রাথনভক মসারয, BA.1 াফ-ফবনযরযন্টনট ফরেরয ফযাক নের। তরফ বাযরত তৃতীয তযরিয ভয 

BA.2-এয দাট নের ফরেরয ফফন। 

● BA.2 BA.1 এয ফেরয নকেুটা ফফন ংক্রাভক ফরর ভরন কযা রযনের, মনদ এনট আয 

নফজ্জনক নের না। 

● নফশ্ব স্বাস্থয ংস্থায (WHO) ভরত, গত করযক ভার BA.2 এয জাতনট নফশ্বজুর়ে ফরেরয নফসৃ্তত 

রয উফেরে, মা গত এক ভার ভস্ত নভক্রন ংক্রভরর্য প্রায 94 তাংরয জনয দাযী। 

Source: Indian Express 

গর্নফধ্বংী অ্স্ত্র এফং তারদয ফর্নরবানয নরস্টভ ংরাধনী নফর, 2022 
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ফকন ংফারদ? 

● ম্প্রনত, ফরাকবায গর্নফধ্বংী অ্স্ত্র এফং তারদয নফতযর্ ফযফস্থা (ফফআইনী নক্রযাকরা নননলদ্ধকযর্) 

ংরাধনী নফর, 2022 া রযরে। 

 

ভূর রযন্টভূ 

● যযাষ্ট্রভন্ত্রী এ জযঙ্করযয উত্থানত নফরনটরত গর্নফধ্বংী অ্স্ত্র এফং তারদয নফতযর্ ফযফস্থা 

(ফফআইনী নক্রযাকরা নননলদ্ধকযর্) আইন, 2005 ংরাধন কযা রযরে।   

● 2005 াররয এই আইরন গর্নফধ্বংী অ্স্ত্র এফং তারদয যফযারয উায ম্পনকসত ফফআইনী 

নক্রযাকরা (ফমভন উৎাদন, নযফন ফা স্থানান্তয) নননলদ্ধ কযা রযরে।  

● গর্নফধ্বংী অ্স্ত্রগুনর দজনফক, যাাযননক ফা াযভার্নফক অ্স্ত্র। 

● ফতসভান নফরনট ফযনক্তরদয গর্নফধ্বংী অ্স্ত্র এফং তারদয নফতযর্ ফযফস্থা ম্পনকসত ফম ফকান 

নননলদ্ধ নক্রযাকরারয অ্থসাযন ফথরক নফযত যারখ। 
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● এই ধযরনয নক্রযাকরারয অ্থসাযন ফথরক ফযনক্তরদয প্রনতরযাধ কযায জনয, ফকন্দ্রীয যকায 

তারদয তনফর, আনথসক ম্পদ, ফা অ্থসনননতক ংস্থানগুনর (যানয ফা রযাক্ষবারফ 

ভানরকানাধীন) ফারজযাপ্ত ফা ংমুক্ত কযরত ারয। 

● এনট নননলদ্ধ ফম ফকান নক্রযাকরারয ারথ ম্পনকসত অ্নযানয ফযনক্তয ুনফধায জনয অ্থস ফা 

ম্পনকসত নযরলফাগুনর উরব্ধ কযা ফথরক ফযনক্তরদয নননলদ্ধ কযরত ারয। 

 

গর্নফধ্বংী অ্রস্ত্রয নফস্তায ননযন্ত্ররর্য প্ররেিাগুনর আন্তজসানতক েুনক্তগুনররত নন্নরফনত যরযরে। ফমভন: 

● 1968 াররয াযভার্নফক অ্-প্রাযর্ েুনক্ত 

● 1972 দজনফক অ্স্ত্র কনরবনন 

● যাাযননক অ্স্ত্র কনরবনন 1993 

Source: Indian Express 

 

 

কর্সাটক দুধ উৎাদকরদয জনয ভফায ফযাংক প্রনতিা করযরে 

 
খফরয ফকন? 

● কর্সাটকই ফদরয একভাত্র্ যাজয ফমখারন দুগ্ধ উৎাদকরদয জনয একনট নফরল ফযাংক স্থান 

কযা  র। ম্প্রনত কর্সাটরকয ভুখযভন্ত্রী ফাফযাজ ফফািাই এয 'ননিনী ক্ষীযা ভৃনদ্ধ ভফায 
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ফযাংক' প্রনতিা একনট দফপ্লনফক উরদযাগ, মা দুগ্ধ উৎাদকরদয জনয আয ফফন আনথসক 

নক্ত যফযা কযরফ। কর্সাটকই ফদরয একভাত্র্ যাজয ফমখারন দুগ্ধ উৎাদকরদয জনয 

একনট নফরল ফযাংক স্থান কযা রে। 

 

ভূর রযন্টভূ: 

● ফকন্দ্রীয স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী অ্নভত া 'ননিনী ক্ষীযা ভৃনদ্ধ ভফায ফযাঙ্ক'-এয ফরারগা উরদ্বাধন 

করযরেন। 

● কর্সাটরকয দুগ্ধ উৎাদক ভফাযগুনরয প্রনতনদন নফনবন্ন ফযাংরক প্রায 20,000 ফকানট টাকায 

ফরনরদন য।  

● এনট তারদয ননজস্ব ফযাংক প্রনতিায জনয একনট নফরল ফপ্রািাভ মা তারদয জনয আয ফফন 

আনথসক াযতা প্রদান কযরফ এফং তারদয অ্থসনননতক অ্ফস্থায উন্ননত কযরফ। 

 

Source: the print 

 

গুরুত্বূর্স খফয: ফই  ফরখক 
 

 

ভীনা নাযায এফং নিত নং ফখাযারতয ফরখা "Tiger of Drass: Capt. Anuj 

Nayyar, 23, Kargil Hero" ভুনক্ত ফরযরে। 
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● ফইনটরত অ্নুরজয ভাত্র্ 23 ফেরযয মাত্র্ারক তুরর ধযা রযরে, মখন নতনন একনট ধানভসক নশু 

ফথরক একজন নভনরটানয প্ররপনার যরে রূান্তনযত রযনেররন। 

● ভীনা নাযায নদনি নফশ্বনফদযাররযয অ্ফযপ্রাপ্ত িন্থাগানযক MVC -য কযারপ্টন অ্নুজ নাযারযয 

ভাতা। 

● নিত নং ফখাযাত ননত দনযরদয নযফাযরক াাময কযা এফং তারদয গল্পগুনর নফরশ্বয 

ারথ ফযায করয ফনযারক তায জীফরনয নভরন নযর্ত করযরেন।  

 


