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দদননক কারযন্ট যারপযাস 13th April 2022 
 

গুরুত্বূর্স খফয: নফশ্ব 
 
বাযত-ভানকসন 2+2  ভন্ত্রী মসারযয ংরা 

 
খফরয ককন? 

• প্রনতযক্ষাভন্ত্রী যাজনাথ নং এফং যযাষ্ট্রভন্ত্রী ডঃ এ জযঙ্কয 11 এনপ্রর, 2022 তানযরখ ওযানংটন নডনরত চতুথস বাযত-
ভানকসন মুক্তযাষ্ট্র 2+2 ভন্ত্রী মসারযয ংরার ং ননরযনিররন। যযাষ্ট্রভন্ত্রী যান্টনন নিরঙ্কন এফং প্রনতযক্ষাভন্ত্রী ররযড 
নিন মুক্তযারষ্ট্রয প্রনতনননধত্ব করযরিন। 

ভূর রযন্টভূ 
মুক্তযারষ্ট্রয রে ংরা: 

• ভানকসন মুক্তযাষ্ট্র বাযরতয প্রাচীনতভ এফং ফরচরয গুরুত্বূর্স 2 + 2 অররাচনায ংীদায। 
• ট্রাম্প প্রারনয ভয দুআ কদরয ভরধয প্রথভ 2+2 ংরা নুনিত রযনির, মখন তৎকারীন যযাষ্ট্রভন্ত্রী ভাআরকর 

রম্পও এফং তৎকারীন প্রনতযক্ষা ভন্ত্রী কজভ ভযানট 2018 াররয করেম্বরয নযানদনিরত প্রযাত ুলভা স্বযাজ এফং 
তৎকারীন প্রনতযক্ষাভন্ত্রী ননভসরা ীতাযভরনয ারথ কদখা করযনিররন। 

• 2019 ও 2020 ারর মথাক্ররভ ওযানংটন নডন এফং নযানদনিরত 2+2 ংরারয নিতীয ও তৃতীয ংস্কযর্ নুনিত য। 
প্রনতযক্ষা ও ককৌরগত চুনক্ত: 

• বাযত ও ভানকসন মুক্তযাষ্ট্র গবীয াভনযক রমানগতায জনয "কভৌনরক চুনক্ত" এয একনট ত্রযী স্বাক্ষয করযরি, মা 2016 
ারর রনজনিক এক্সরচঞ্জ কভরভারযন্ডাভ প এনিরভন্ট (LEMOA) কথরক শুরু করয, 2018 ারর প্রথভ 2+2 ংরারয রয 
কনভউননরকন কভযানটনফনরনট যান্ড ননকউনযনট এনিরভন্ট (COMCASA) এফং তাযরয 2020 ারর কফনক এক্সরচঞ্জ 
যান্ড ককা-ারযন এনিরভন্ট (BECA) িাযা নুযর্ কযা য। 

বাযত ও নভত্ররদয ভরধয 2+2 অররাচনা: 
• 2+2 ংরা র বাযরতয যযাষ্ট্র ও প্রনতযক্ষাভন্ত্রী এফং তায নভত্ররদয ককৌরগত ও ননযাত্তা নফলরয দফঠরকয একনট 

নফনযা।  
• চাযনট গুরুত্বূর্স ককৌরগত ংীদায: ভানকসন মুক্তযাষ্ট্র, রেনরযা, জাান এফং যানযায ারথ বাযরতয 2+2  ংরা 

যরযরি। যানযা িাডাও ফানক নতন কদ ককাযারড বাযরতয ংীদায। 
Source: Indian Express 
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গুরুত্বূর্স খফয: বাযত 
 

উৎফ কাটসার   
 

 
খফরয ককন? 

• ককন্দ্রীয মসটন, ংসৃ্কনত ও DONER ভন্ত্রী নজ নকলার্ কযনি 12 কথরক 13 এনপ্রর নযানদনিকত নুনিত রত চরা ভৃত 
ভাগারভয 2 নদরনয রেররনয উরিাধন করযরিন। 

• 2 নদরনয ভৃত ভগাভ রেররনয উরিাধনী নদরন, নজ নকলার্ কযনি উৎফ কাটসারনটও চারু করযনিররন। 
ভূর রযন্টভূ  

• মসটন ভন্ত্রক কতৃসক চারু কযা একনট নডনজটার উরদযাগ, উৎফ কাটসার ওরযফাআটনটয রক্ষয র াযা বাযত জুরড ভস্ত 
আরবন্ট, উৎফ এফং রাআব দসন প্রদসন কযা মারত কদরয নফনবন্ন ঞ্চররক নফশ্বফযাী জননপ্রয মসটন ককন্দ্র নারফ 
উন্নীত কযা মায।  

কনাট: 
• 25ক জানুযাযী জাতীয মসটন নদফ উররক্ষ AKAM (অজানদ কা মু্রত ভরাৎফ) এ কডনডরকরটড মসটন ককন্দ্রগুনরয 

নথরভয উয একনট নডনজটার কযাররন্ডাযও প্রকা করযনির ভন্ত্রক। 
• PRASHAD প্রকরেয অওতায নচনিত তীথসস্থান ও কনযরটজ কডনিরনরনয ুংত উন্নযরনয ররক্ষয 2021-22 ারর কভাট 

112.25 ককানট টাকায নফননভরয 03নট প্রকে নুরভাদন করযরি ভন্ত্রক।  
• ভন্তয্ক ম্প্রনত স্বরদ দসন প্রকেরক স্বরদ দসন 2.0 নারফ ুননফসনযস্ত করযরি।  

Source: PIB  
 

নযানার টাআভ নযনরজ িানড, 2022 
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ককন ংফাদ? 

• কন্ট্রার কফাডস প আননডরযক্ট টযারক্স যান্ড কািভ (CBIC) এয কচযাযভযান নফরফক কজানয নযানার টাআভ নযনরজ িানড 
(NTRS), 2022 প্রকা করযরিন। 

ভূর রযন্টভূ 
• NTRS 2022 ভূরত অন্তজসানতক ফানর্রজযয কারগসা নিযারযন্স প্রনক্রযায ভূরযাযরনয জনয একনট কভসক্ষভতা নযভা যঞ্জাভ, 

মা নফশ্ব ফানর্জয ংস্থা (WTO) িাযা ফানর্জয ুনফধা চুনক্ত (TFA) এফং নফশ্ব কািভ গসানাআরজন (WCO) এয ধীরন 
ুানয কযা রযরি।  

• NTRS 15 নট প্রধান কািভ গঠনরক অচ্ছানদত করযরি, মায ভরধয চাযনট ফন্দয নফবাগ যরযরি - ভুদ্রফন্দয, এযায 
কারগসা কভরেক্স (ACCs), বযন্তযীর্ করন্টআনায নডরা (ICDs) এফং আনন্টরিরটড কচক কাি (ICPs), মা প্রায 80 তাং 
নফর প এনন্ট্র (অভদানন ননথ) এফং 70 তাং ননং নফর (যপ্তানন ননথ) নযচারনা করয।   

• NTRS 2022 ূফসফতসী ফিরযয একআ ভরযয তুরনায 2022 ারর চাযনট কাটস নফবারগয জনয গড কারগসা নযনরজ টাআরভ 
অযও উন্ননত করযরি: ICP গুনরয জনয 2 তাং িাযা ACCগুনরয জনয উরিখরমাগযবারফ 16 তাং কফন। ভুদ্র ফন্দয ফা 
বযন্তযীর্ করন্টআনায নডরাগুনরয ভাধযরভ নযষ্কায কযা াভুনদ্রক কারগসায জনয গড ভুনক্তয ভয 12 তাং ফৃনি করযরি।  

• এআ উন্ননতয ারথ ারথ, ICP-গুনর 2023 াররয ভরধয জাতীয ফানর্জয জীকযর্ কভস নযকেনা (NTFAP) রক্ষযভাত্রা 
ভুনক্তয ভয জসন করযরি, নয নতননট ফন্দয নফবাগ NTFAP রক্ষযভাত্রায 75 তাংর কৌঁরিরি। 

Source: PIB 
 
 

গুরুত্বূর্স খফয: যারযন্টরভন্ট 
 

নফরদ নচফ লস ফধসন নরংরা G20 -এয ভন্বযক রত চরররিন 
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খফরয ককন? 

• নফরদ নচফ লস ফধসন নরংরারক G20 ীলস রেররনয জনয ভন্বযকাযী নারফ ননমুক্ত কযা রফ, মা 2023 ারর বাযত 
কাি কযরফ। 

ভূর রযন্টভূ 
• 2022 াররয 30 এনপ্রর ফয প্রাপ্ত নরংরা 2022 াররয 1কভ G20 ভন্বযক নররফ তায নতুন দানযত্ব ির্ কযরফন। 
• ীলস রেরন অরযাজরনয জনয এনট একনট নতুন বূনভকা। ফানর্জযভন্ত্রী ীমূল কগারযর G20 কযা থাকরফন। 
• 2022 াররয 1 নডরম্বয কথরক 2023 াররয 30 নরবম্বয মসন্ত G20 -এয বানতরত্বয দানযত্ব ারন কযরফ বাযত। 

G-20 ম্পরকস: 
• G-20 রচ্ছ একনট অন্তজসানতক কপাযাভ মা নফকশ্বয প্রধান থসনীনতগুররারক একনত্রত করয। 
• এয দযযা নফরশ্বয নজনডনয 80% এযও কফন, নফশ্বফযাী ফানর্রজযয 75% এফং ৃনথফীয জনংখযায 60% এযও কফন। 
• G-20 19 নট কদ ও আউরযাীয আউননযন ননরয গনঠত। 
• 19 নট কদ ররা- অরজসনন্টনা, রেনরযা, ব্রানজর, কানাডা, চীন, জাভসানন, ফ্রান্স, বাযত, আরন্দারননযা, আতানর, জাান, 

কভনক্সরকা, যানযান কপডারযন, কৌনদ অযফ, দনক্ষর্ অনফ্রকা, দনক্ষর্ ককানযযা, তুযস্ক, মুক্তযাজয এফং মুক্তযাষ্ট্র। 
Source: Indian Express 

 
 

গুরুত্বূর্স খফয: ুযস্কায ও োননা 
 

ভীযা কনফ নীরভনর্ পুকানরক 56তভ জ্ঞানীঠ ুযস্কায প্রদান কযা রযরি 

 
খফরয ককন? 
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• নফনষ্ট ভীযা কনফ নীরাভনর্ পুকানরক 56তভ জ্ঞানীঠ ুযস্কায প্রদান কযা রযরি, মায নুিাননট প্রথভফারযয ভরতা 
অারভ নুনিত রযরি।  

ভূর রযন্টভূ 
• রভয ভুখযভন্ত্রী নভন্ত নফশ্বভসা এফং জ্ঞানীঠ নররকন কফারডসয কচযাযাসন প্রনতবা যায 88 ফিয ফযী পুকারনয 

ারত ট্রনপ, কচক এফং নযানয স্মাযক তুরর কদন। 
• ঔনযানক ফীরযন্দ্র কুভায বট্টাচামস (1979) এফং ভাভনন যাআভ কগাস্বাভী (2000) এয রয পুকান ররন তৃতীয নভযা 

নমনন জ্ঞানীঠ ুযস্কায রাব কযররন। 
• 1981 ারর কনফতা ংকরন 'ককানফতা'-য জনয ানতয যাকারডনভ ুযস্কায নজরতনিররন পুকান।  
• নতনন 1990 ারর দ্মশ্রী এফং 2002 ারর ানতয একারডনভ কপররানর বূনলত ন। 

জ্ঞানীঠ ুযস্কায ম্পরকস: 
• জ্ঞানীঠ ুযস্কায র প্রাচীনতভ এফং রফসাচ্চ বাযতীয ানতয ুযস্কায মা বাযতীয জ্ঞানীঠ প্রনত ফিয একজন করখকরক 

"ানরতয াভানয ফদারনয" জনয প্রদান করয থারক।  
Source: Indian Express 

 
 
প্রধানভন্ত্রী নরযন্দ্র কভাদী রতা দীনানাথ ভরেকয ুযস্কায ারফন 

 
খফরয ককন? 

• প্রধানভন্ত্রী নরযন্দ্র কভানদরক উরিাধনী রতা দীনানাথ ভরেকয ুযষ্কারয োননত কযা রফ, মা প্রফীর্ গাযক (রতা 
ভরেকয) এয স্মযরর্ প্রনতনিত রযনির, নমনন এআ ফিরযয কপব্রুযানযরত ভাযা কগরিন। 

ভূর রযন্টভূ 
• ভািায দীনানাথ ভরেকয সৃ্মনত প্রতীিন জাননরযরিন, অগাভী 24 এনপ্রর ভুম্বআরযয ানভুখানন্দ রর এআ ুযস্কায নফতযর্ী 

নুিান নুনিত রফ। 
• রতা দীনানাথ ভরেকয ুযষ্কায প্রনত ফিয ককফরভাত্র একজন ফযনক্তরক কদওযা রফ নমনন কদ, এয ভানুল এফং ভারজয 

জনয াথ-কব্রনকং, দসনীয এফং নুকযর্ীয ফদান কযরখরিন। 
Source: India Today 

 
গুরুত্বূর্স খফয: গুরুত্বূর্স নদনগুররা 
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এনপ্রর 13, জানরযানওযারাফাগ গর্তযা 

 
খফরয ককন? 

• জানরযানওযারাফাগ গর্তযা, মা ভৃতয গর্তযা নারভও নযনচত, 1919 াররয 13 আ এনপ্রর ংঘনটত রযনির।  
ভূর রযন্টভূ 

• করনসর কযনজনাল্ড ডাযারযয কনতৃরত্ব নব্রনট বাযতীয কনাফাননীয প্রায 50 জন দনয ভৃতরযয জানরযানওযারাফারগ 
দফাখীয জনয জরডা ওযা ননযস্ত্র করাকরদয উয গুনর চারায। 

• জনগর্, মারদয কফনযবাগআ নখ নির, তাযা জানরযানওযারাফারগ দফাখী উদমারনয জনয এফং তয ার এফং ডঃ 
াআপুনিন নকচররউ নারভ দুআ স্বাধীনতা ংিাভীরক কিপ্তায ও ননফসারনয ননন্দা জানারত, জরডা রযনির । 

• নব্রনট যকারযয ভরত, জানরযানওযারাফাগ গর্তযায 379 জন ননত এফং 1,200 জন অত রযনির।  
Source: HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


