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দৈনক কারন্ট যারৌযাস 19th April 2022 
 

Important News: India 
 

2021 নউযা াআট নরোাটস  আনিযা: ানকস ুক্তাষ্ট্র  

 
ং্ারৈ কক? 

● ানকস কেট নডোাটসরন্ট 2021 ার ৎারে া্ানকার উো একনট নক্তাী এ্ং ারাচাূক প্রনের্ৈ 
প্রকা কররে। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● প্রনে ্ে ানকস কংরের এআ নরোাটস জা কৈযা য। 

প্রনের্ৈর ূ ন্যগুরা: 
● ৎােীয অআ "নন স্চার কেপ্তা এ্ং অটক ননদ্ধ কর নকন্তু উৎযআ এ ্ের রয ঘরটরে", োুন "কেপ্তার 

ন্চানক োসারাচা স্থনগে কা জয ন্র নাোত্তা অআ" ্য্া কররে। 
● ৎারে "উরেখরাগয া্ানকার যা" রযরে ক "নংো  স্বাী েপ্রকা এ্ং ননডযা উো 

ন্ননর" এ্ং "নংো হুনক, ্া াং্ানৈকরৈ ন্রুরদ্ধ রৌনক্তক কেপ্তা ্া াা"। 
● প্রনের্ৈর ্া রযরে, 'ন্ত্রাী  চোন্থীা কার ারাচা কাী াং্ানৈকরৈ ন্রুরদ্ধ েযা, নংো  

ৎযৎীনে প্রৈস করে' । 
● প্রনের্ৈর উরেখ কা রযরে ক নিড আ ৈয যার্ল্স 2021-এ প্রনের্ৈর ৎােরক ন্াূরয কেরক 

অংনকৎার্ ুক্ত কা রযরে এ্ং ্া রযরে ক কা গে ্ে কৃকরৈ ন্রষাৎ কৎা কা ক্ করযকজ 
াং্ানৈরক টুআটা যাকাউন্ট ্ন্ধ কর নৈরযরে।  

● প্রনের্ৈর যারনে আন্টাযাা আনিযা াাগুন েুর া রযরে, ারৈ ম্পৈ এরৌাসরন্ট নডরক্টরট 
দ্বাা নানযে কা রযরে এ্ং নৎরাগ ঙ্ঘর জয করযে নউযা াআট আননরযনটৎ (CHRI) এ 
ৌর কনিন্উ (কগুর) যাক্ট (FCRA) াআকন্স স্থনগে কা রযরে। 

ৎারে া্ানকা ম্পনকসে ন্াগুন: 
ংন্ার ্নর্সে: 
● কৌনক নকা: ংন্ার 12 কেরক 35 ুরেৈ 
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● াষ্ট্রীয ীনে নরৈসূক ীনে: ংন্ার 36 কেরক 51 ুরেৈ 
ন্ন্দ্ধ ন্া: 
● া্ানকা ুষা অআ (PHRA), 1993 (2019 ার ংরানে)  
● ৎাে া স্জী া্ানকা কঘার্া খডা দেনরে নিয ং নরযনে (UDHR) 

Source: The Hindu 

গুরুত্বোূর্স খ্: াজয 
 

‘e-DAR’ (আ-নডরটআড যানিরডন্ট নরোাটস) 

 
ং্ারৈ কক? 

● ম্প্রনে, ডক, োন্  াডক ন্ত্রর্ায (MoRTH) ‘e-DAR’ (আ-ন্ৈ ৈুঘসটা প্রনের্ৈ) ার একনট 
কোাটসা দেন কররে।  

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● ্ীা ংস্থাগুন ারে োাস কর কা কেৃসক নডজাআ কা একনট রয্ কোাটসা করযকনট নিরক াযর 

ডক ৈুঘসটা ম্পরকস োৎষনর্ক েেয ্া কর্ এ্ং ৈুঘসটা ষনেোূরর্ ৈান্রক ত্বানিে করে াযো 
কর্, া ষনেেস্থরৈ োন্ারক ষনেোূর্ কৈর্। 

● নডনজটাাআজড নডরটআর্ল্ যাকনরডন্ট নরোাটস (DAR) রজ যারির জয কোাটসার অোরাড কা র্।  
● রয্ কোাটসানট আনন্টরেরটড কাড যানিরডন্ট কডটার্ (iRAD) এ ারে ুক্ত কা র্।  
● iRAD কেরক, 90% এ ক্ন কডটাররট যানিরক ান e-DAR-এ োাঠারা র্।  
● োুন, ডক কেৃসোষ, াোাো আেযানৈ কেকরার্ল্ারৈ e-DAR ৌসগুন জয খু্ ক েেয প্রর্ নৈরে র্।  
● e-DAR র্ iRAD-এ একনট এিরট এ্ং আ-ংস্কর্। 

ডক নাোত্তা ম্পনকসে যায উরৈযাগ: 
ৎাে: 
● কাট া্া ংরাী অআ, 2019 
● ৈয কযারজ ্াআ কাড যাক্ট, 2007 
● জােীয াডক নযন্ত্রর্ (ৎূন  ট্রানৌক) অআ, 2000 
● যাা াআরয েননট ৌ আনিযা যাক্ট, 1998 

অন্তজসানেক স্ত: 
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● ডক নাোত্তা ংিান্ত ব্রাননযা কঘার্া (2015) 
● আউএ কলা্া কাড কৌনট উআক 
● আন্টাযাা কাড যাররন্ট কপ্রাো (iRAP) 

Source: The Hindu 

গুরুত্বোূর্স খ্: যাোরযন্টরন্ট 
 

জানেংরঘ আরকারাক(ECOSOC)-এ চানট ংস্থায ন স্ানচে রযরে ৎাে 
 
ং্ারৈ কক? 

● ৎাে উন্নযর জয ন্জ্ঞা  প্রুনক্ত কন  জানেংরঘ েসননেক  াানজক কাউনন্সর (ECOSOC) 
চানট প্রা ংস্থায ন স্ানচে রযরে। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● ৎাে চানট UN ECOSOC ংস্থায ন স্ানচে রযরে: াানজক উন্নয কন, এনজ ন্যক কননট, উন্নযর 

জয ন্জ্ঞা  প্রুনক্ত কন এ্ং াষ্ট্রৈূে প্রীনে র্ েসননেক, াানজক  াংসৃ্কনেক নকা 
(নআএনঅ) কননটরে োুঃন স্ানচে রযরে। 

 
 
 

 
দ্রষ্ট্য: এ অরগ 2021 ার এনপ্র ার, ৎাে নেনট UN ECOSOC ংস্থায ন স্ানচে রযনে া রয রযরে, োা 
প্রনেরা  োাূক ন্চা কন, আউএ উআরর ন স্াী ক্াডস এ্ং ন্শ্ব খাৈয কসূনচ ন স্াী ক্াডস। 
েসননেক  াানজক োনৈ (ECOSOC) ম্পরকস: 

● ECOSOC  1945 ার জানেংরঘ ৈ দ্বাা প্রনেনিে জানেংঘ ্য্স্থা েযনট প্রা ঙ্গগুন রয একনট।  
● এনট াার্ োনৈ দ্বাা ন স্ানচে জানেংরঘ 54 জ ৈয নরয গনঠে। 

Source: India Today 
 

গুরুত্বোূর্স খ্: োুস্কা  ম্মাা 
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ক্ানক ন্া োন্ ন্ত্ররক "UDAN" প্রকল্প জপ্রার কেিরত্ব জয প্রান্ত্রী োুস্কার জয ন স্ানচে 
রযরে 

 

 
ং্ারৈ কক? 

● ক্ানক ন্া চাচ ন্ত্রায (MoCA) ফ্ল্যাগনো অঞ্চনক ংরাগ প্রকল্প UDAN 
(UdeDeshkaAamNagrik) "উদ্ভা্ (াার্) - ককন্দ্রীয" ন্ৎারগ ীর জপ্রার কেিরত্ব জয প্রান্ত্রী 
োুস্কা 2020-এ জয ন স্ানচে রযরে। 

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
োুস্কা ম্পরকস: 

● াজয/কার কজা এ্ং ংস্থাগুন দ্বাা কা াার্ এ্ং উদ্ভা্ী কারজ স্বীকৃনে, স্বীকৃনে এ্ং োুসৃ্কে 
কা জয ৎাে কা এআ োুস্কা শুরু কররে।  

● এআ নস্কনট শুুাত্র োনার্গে ষযাত্রা জসর োন্রেস ুা, গুর্গে জস এ্ং ক াআ ংরারগ উো 
কজা কৈয। োুস্কার রয রযরে একনট ট্রনৌ, করা এ্ং 10 াখ টাকা প্ররর্াৈা। 

দ্রষ্ট্য: ক্ানক ন্া োন্ ন্ত্রক 21ক এনপ্র োুস্কানট ের্ কর্, i.e. ননৎ Service Day.  
UDAN প্রকল্প ম্পরকস: 

● 2016 ার চাু যা UDAN নস্কর ষয  UdeDeshka AamNagrik-এ ৈৃনষ্টৎনঙ্গ ুর্ কর াার্ 
াুর অকাঙ্খা োূর্ কা, একনট উন্নে ন্া োনকাঠারা এ্ং নদ্বেীয এ্ং েৃেীয স্তর গুনরে ন্া 
কাগারাগ। 

● 5 ্ের ল্প রয রয, অজ 415নট UDAN রুট কনকোাটস এ্ং যাটা এরাররা  66নট 
 স্াচী/োনরনে ন্া্ন্দরক ংুক্ত কররে এ্ং 92 রষ ক্ন াু এ কেরক উোকৃে রযরে।  

● এআ প্রকরল্প ীর 1 াখ 79 াজার ক্ন ফ্ল্াআট উরডরে।  
● ক্ানক ন্া োন্ ন্ত্রক 2026 ার রয UDAN RCS প্রকরল্প ীর 1,000নট েু রুট  2024 

ার রয ৎারে 100নট েু ন্া্ন্দ নসারর্ োনকল্পা কররে এ্ং প্রনেশ্রুনে্দ্ধ। 
Source: PIB 

 

গুরুত্বোূর্স খ্: কখাুা 
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ৎাে 2023 ার নিট চাআর্ল্ নিরকট ন্শ্বকাো অরযাজ কর্ 

 
ং্ারৈ কক? 

● ৎাে 2023 ার নিট চাআর্ল্ নিরকট ন্শ্বকাো অরযাজ কর্।  
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 

● নিট চাআর্ল্ আউাআরটড এ্ং কৎ ৈয নচরর আনিযা দ্বাা অরযানজে, নিট চাআর্ল্ নিরকট ন্শ্বকাো 2023 অগাী 
্ে ৎারে 16 নট কৈর 22 নট ৈরক স্বাগে জাার্। 

● অআনন ন্শ্বকারো অরগ করেম্বর এআ আরৎন্টনট ুনিে র্। 
Source: newsonair 

 

গুরুত্বোূর্স খ্: ্যনক্তত্ব 
 

োানকস্তার া্ো্াৈী কসী ন্নক ্ারা আন াা কগরে 
 

● োানকস্তার া্ো্াৈী কসী ন্নক ্ারা আন াা কগরে। 
● ন্কুআ ্ারা এন নের একজ োানকস্তান কোাৈা াস এ্ং কৈর যে নিয াজর্ী।  
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● ন্নক ো স্বাী ারে কাাঁর কাাঁ ননরয কাজ করনের অ্ৈু াত্তা এন ৌাউরি প্রনেিায, একনট 

কযার্ূক ংগঠ া রক কষরত্র ো ান্ক কারজ জয ন্শ্ব্যাোী খযানে জস করনে। 
● ো ্ৈার জয, নেন 1986 ার োা্নক ানৎসর জয  যাগরর োুস্কা এ্ং 2015 ার াানজক 

যাযন্চার জয াৈা কেরা করানযা আন্টাযাা যাযারডস ৎূনে ।  
Source: Business Today 

 

গুরুত্বোূর্স খ্: গুরুত্বোূর্স নৈ্ 
 

18 এনপ্র, ন্শ্ব ঐনেয নৈ্ 
 

 
ং্ারৈ কক? 

● ুরন্ট এ্ং াআটগুন জয অন্তজসানেক নৈ্ (IDMS), া ন্শ্ব ঐনেয নৈ্ নার্ োননচে, 18 এনপ্র 
োা কা য।  

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 
● 2022 ার ন্শ্ব ঐনেয নৈ্র নে  "ঐনেয এ্ং জ্াযু"।  
● 18 এনপ্র 1982 ার আন্টাযাা কাউনন্স  ুরন্ট যাি াআট (ICOMOS) দ্বাা ুরন্ট এ্ং 

াআটগুন জয অন্তজসানেক নৈ্ প্রস্তা্ কা রযনে এ্ং 1983 ার আউররস্কা াার্ োনৈ দ্বাা 
ুরানৈে রযনে। 
ৎারে আউররস্কা যার্ল্স কনরটজ াআট: 
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● জন্তা গুা, আরাা গুা, অো কৌাটস এ্ং োজ, কগুন রয ্কনটআ 1983 ার যার্ল্স কনরটজ 
কননট নর্র কখাৈাআ কা রযনে।  

● কখাৈাআ কা  স্র াআটনট  2021 ার কাানৎা, গুজাট।  
● 2021 ার জুাআ োসন্ত, ৎারে 36নট াজয এ্ং ককন্দ্রানে ঞ্চগুন রয 19নট ন্শ্ব ঐনেয্াী স্থাগুন 

অ্াস্থ, কখার াারষ্ট্র  স্ানক ংখযক াআট রযরে (5)৷ 
● ্েসার, ৎারে 40নট ন্শ্ব ঐনেয্াী স্থা রযরে। এ রয 32নট াংসৃ্কনেক, 7নট প্রাকৃনেক এ্ং 1নট নে 

(াংসৃ্কনেক এ্ং প্রাকৃনেক উৎয াৈণ্ড োূর্ কর), া ংগঠর ন স্াচর াৈণ্ড দ্বাা নসানে য।  
● ন্রশ্ব ি ্ৃত্ত াআট রযরে ৎারে৷ 

ন্রশ্ব আউররস্কা যার্ল্স কনরটজ াআট: 
● 2021 ার জুাআ োসন্ত, 167নট কৈর কাট 1,154নট ন্শ্ব ঐনেয্াী স্থা (897নট াংসৃ্কনেক, 218নট প্রাকৃনেক 

এ্ং 39নট নে দ্নষ্টয) ন্ৈযা।  
● 58নট ন স্ানচে এাকা নরয, োনকায ্রচরয ক্ন াআট অরে এ কৈ  আোন৷ 

Source: Indian Express 
 
 

17 এনপ্র, ন্শ্ব নরানৌনযা নৈ্ 

 
ং্ারৈ কক? 

● প্রনে ্ে 17 এনপ্র ন্শ্ব নরানৌনযা নৈ্ নরর্ োা কা য।  
গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 

● ন্শ্ব নরানৌনযা নৈ্ 2022-এ নে  'কর জয যারি: ংীৈানত্ব। ীনে. েগনে'। 
● এনট নরানৌনযা এ্ং যায ক্তোােজনে ্যানগুন জয একনট অন্তজসানেক রচেো নৈ্ এ্ং 

নরানৌনযা যার্ল্স কৌডারর প্রনেিাো িাঙ্ক শ্নার্র জন্ম্ানসকী নচনিে কর৷  
নরানৌনযা ম্পরকস: 

● নরানৌনযা এ একনট ্যান া ৌর নেনক্ত ক্তষর্ য। গুরুে নরানৌনযায অিান্ত ্যনক্তরৈ ককা 
কার্ োডাআ ক্তোাে রে োার। 

Source: HT 
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