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দদননও ওারযন্ট যারপযাস 20th April 2022 

 
গুরুত্বূর্স ঔফয: বাযত 

গুজযারে WHO Global Centre for Traditional Medicine-এয নবনিপ্রস্তয স্থান ওযররন প্রধানভন্ত্রী মভাদী 
 

 
ংফারদ মওন? 

● প্রধানভন্ত্রী নরযন্দ্র মভাদী 19 এনপ্রর, 2022 তানযরঔ গুজযারেয জাভনকরয ভনযারয প্রধানভন্ত্রী প্রনবন্দ ওুভায 
জুকনাথ এফং নফশ্ব স্বাস্থয ংস্থায (WHO) ভানযচারও ডঃ মেররা মখরেরযারয উনস্থনতরত WHO 
মলাফার মন্টায পয ট্র্যানডনার মভনডনন (GCTM) এয নবনিপ্রস্তয স্থান ওরযন।  

● প্রধানভন্ত্রী ফানাওাাঁথা মজরায নদদরয এওনে নতুন মডআনয ওভরেক্স এফং অরু প্রনিযাওযর্ োন্ট জানতয 
উরের উৎকস ওরযরেন। নতুন মডআনয ওভরেক্সনে র এওনে নিননপল্ড প্রওল্প। 

গুরুত্বূর্স রযন্টভূ 
WHO মলাফার মন্টায পয ট্র্যানডনার মভনডনন (GCTM) ম্পরওস: 

● GCTM রফ াযা নফরশ্ব ঐনতযফাী লরধয জনয প্রথভ এফং এওভাত্র মলাফার অউেরাস্ট মন্টায।  
● এনে নফশ্বফযাী ুস্থতায এওনে অন্তজসানতও মওন্দ্র নররফ অনফবূসত রফ।  
● এনে মডো, উদ্ভাফন এফং স্থানযরত্বয উয মপাওা ওযরফ এফং ঐনতযকত লুরধয ফযফাযরও নিভাআজ 

ওযরফ।  
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দ্রষ্টফয: 2016 ারর, অযুল ভন্ত্রও ঐনতযকত লুরধয মেরত্র নফশ্ব স্বাস্থয ংস্থা (WHO) এয ারথ এওনে PCA (প্রওল্প 
রমানকতা চুনি) স্বােয ওরযরে।  
Source: newsonair 
 
 
 
মওাযান্টাভ ওনম্পউনেং-এ আরন্দা-নপনন বাচুসযার মনেযাওস মন্টায 

 

 
ংফারদ মওন? 

● ম্প্রনত, নপনরযারেয থসনননতও নফলযও ভন্ত্রী নভওা নরননেরা মওন্দ্রীয নফজ্ঞান  প্রমুনি প্রনতভন্ত্রী (স্বাধীন 
দানযত্বপ্রাপ্ত) নজরতন্দ্র নংরযয ারথ মদঔা ওরযন এফং দুআ ভন্ত্রী মওাযান্টাভ ওনম্পউনেং-এয উয এওনে আরন্দা-
নপনন বাচুসযার মনেযাওস মন্টায স্থারনয নদ্ধারন্তয ওথা মখালর্া ওরযন। 

গুরুত্বূর্স রযন্টভূ 
● ডঃ নজরতন্দ্র নং ফররন, বাযতীয দর নতননে প্রধান প্রনতষ্ঠান মমভন অআঅআনে ভাদ্রাজ, অআঅআএআঅয 

ুরন এফং ন-ডযাও ুরনরও মওাযান্টাভ ওনম্পউনেং-এয বাচুসযার মনেযাওস মন্টারযয জনয নচনিত ওরযরে।  
● বাযত নপনরযারেয করফলর্া  উন্নযন প্রনতষ্ঠানগুনরয ারথ করফলর্া রমানকতা এফং নপনন নরল্পয ারথ 

প্রমুনি রমানকতায নফওাওযরত অিী, নফরল ওরয ননম্ননরনঔত প্রমুনি মডারভন এফং মওাযান্টাভ 
ওনম্পউনেং এয প্ররযারকয উয দৃনষ্ট ননফদ্ধ ওরয মমভন: মেওআ নি প্রমুনি, নযরফ  নযচ্ছন্ন প্রমুনি, 
ফারযারফড থসনীনত, ফারযাফযাঙ্ক এফং নফনবন্ন যানেরওরনয জনয ফারযা নবনিও উওযর্, জর  াভুনদ্রও 
প্রমুনি, ঔাদয  ওৃনল প্রমুনি,  াশ্রযী ভূররযয স্বাস্থযরফা, উন্নত উৎাদরনয জনয প্রমুনি, এঅআ এয 
আনন্টরিন এফং ভস্ত মডারভআরন মভনন রাননসং। 

দ্রষ্টফয: বাযত এফং নপনরযাে যান্টাওসনেও চুনিয যাভসও দয এফং যান্টাওসনেওায তারদয নিয মস্টন যরযরে। 
নপনরযাে 2023 ারর যান্টাওসনেও নট্র্নে ওনাররেনেব নভনেং (ATCM) এফং 2024 ারর বাযত মাস্ট ওযরফ। 
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Source: The Hindu 
 
 
নযানার াআফায ননওউনযনে আননরডন্ট মযন্স এক্সাযাআজ (NCX India)  

 
ংফারদ মওন? 

● নযানার ননওউনযনে ওাউনন্সর মরিোনযরযে বাযরতয াআফায ফস্থান মজাযদায ওযায জনয যওানয 
ওভসওতসা এফং নিনেওযার মক্টয কসানাআরজনরদয জনয জাতীয াআফায ননওউনযনে আননরডন্ট মযন্স 
এক্সাযাআজ (NCX India) অরযাজন ওরযরে। 

● 18 মথরও 29 এনপ্রর 2022 মসন্ত দ নদরনয ভরধয নযানার াআফায এক্সাযাআজ (NCX) আনেযা এওনে 
াআনেড নুীরন নারফ নযচানরত রচ্ছ। 

গুরুত্বূর্স রযন্টভূ 
জাতীয াআফায ননওউনযনে আননরডন্ট মযন্স এক্সাযাআজ (NCX India) ম্পরওস: 

● নযানার ননওউনযনে ওাউনন্সর মরিোনযরযে (NSCS), বাযত যওায এআ মপ্রািাভনে বাযরতয মডো 
ননওউনযনে ওাউনন্সর (DSCI) এয রমানকতায নররজ ােসনায নারফ এফং প্রনতযো করফলর্া  উন্নযন 
ংস্থা (DRDO) দ্বাযা ভনথসত এআ মপ্রািাভনে নযচারনা ওযরে।  

● প্রনেরর্য জন্ম েযােপভস CyberExer Technologies দ্বাযা প্রদান ওযা রচ্ছ, এওনে এরস্তাননযান 
াআফাযননওউনযনে মওাম্পানন মা নফশ্বফযাী মফ ওরযওনে ফড় াআফায নুীরন নযচারনায জনয স্বীওৃত। 

● ংির্ওাযীরদয নফনবন্ন গুরুত্বূর্স াআফায ননযািা মেত্র মমভন নুপ্ররফ নাক্তওযর্ মওৌর, 
ভযারযযায তথয মযানযং েযােপভস (MISP), বারনারযনফনরনে যােনরং এফং নুপ্ররফ যীো, মনেযাওস 
মপ্রারোওর এফং মডো মলা, নডনজোর পরযননও আতযানদ নফলরয প্রনের্ মদযা রফ। 
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াআফায ননযািা উরদযাক: 
● নযানার নিনেওযার আনপযরভন আনফ্রাস্ট্রাওচায মপ্রারেওন মন্টায  
● াআফায ুযনেত বাযত উরদযাক 
● াআফায স্বচ্ছতা মওন্দ্র 
● তথয প্রমুনি অআন, 2000 
● বাযরতয াআফায িাআভ ভন্বয মওন্দ্র  

Source: PIB 
 

প্রধানভন্ত্রী কযীফ ওরযার্ যারওজ: COVID-19-এয নফরুরদ্ধ রড়াআযত স্বাস্থযওভসীরদয জনয ফীভা প্রওল্প 
 

 
ংফারদ মওন? 

● ‘প্রধানভন্ত্রী কযীফ ওরযার্ যারওজ (PMGKP), মওানবড-19-এয নফরুরদ্ধ রড়াআযত স্বাস্থযরফা ওভসীরদয জনয 
ফীভা প্রওল্প’ 19 এনপ্রর, 2022 মথরও অয 180 নদরনয জনয ফাড়ারনা রযরে।  

গুরুত্বূর্স রযন্টভূ 
● মওানবড-19 মযাকীরদয মত্ন মনযায জনয ননমুি স্বাস্থযওভসীরদয ননবসযীররদয ননযািা মফষ্টনী প্রদান ফযাত 

যাঔায জনয নীনতনে ফাড়ারনায নদ্ধান্ত মনযা রযরে। 
প্রধানভন্ত্রী কযীফ ওরযার্ যারওজ (PMGKP) ম্পরওস: 

● 2020 াররয 30 ম ভাচস নএভনজরওন চারু ওযা রযনের, মারত ওনভউনননে স্বাস্থযওভসী এফং মফযওাযী 
স্বাস্থযওভসী  22.12 রে স্বাস্থযরফা প্রদানওাযীরও 50 রে োওায ফযাও ফযনিকত দুখসেনা ওবায প্রদান 
ওযা মায, মাযা মওানবড -19 মযাকীরদয যানয মমাকারমাক  মরত্ন থাওরত ারয এফং এয দ্বাযা প্রবানফত 
যায ঝুাঁনওরত থাওরত ারয। 
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● উযন্তু, বূতূফস নযনস্থনতয ওাযরর্, মফযওানয াাতাররয ওভসী / ফযপ্রাপ্ত / মস্বচ্ছারফও / স্থানীয 
হুরয ংস্থা / চুনি / দদননও ভজুনয / যাড-ও / অউেরাসড ওভসীরদয দ্বাযা যাজয / মওন্দ্রীয াাতার 
/ মওন্দ্রীয / মওন্দ্রানত ঞ্চরগুনরয স্বাযিানত াাতার, AIIMS এফং আননস্টনেউে প নযানার 
আম্পরেসন্স  / মওন্দ্রীয ভন্ত্ররওয াাতারগুনর নফরলবারফ COVID-19 মযাকীরদয মরত্নয জনয দতনয ওযা 
রযরে, মগুনর PMGKP-এয অতায যরযরে। 

● এআ প্রওল্প চারু যায য মথরও, এঔন মসন্ত, মওানবড ম্পনওসত দানযত্বাররনয ভয ভাযা মাযা 
স্বাস্থযওভসীরদয 1905 নে দানফ ননষ্পনি ওযা রযরে। 

দ্রষ্টফয: এয অরক, মওন্দ্রীয ভনন্ত্রবা প্রধানভন্ত্রী কনযফ ওরযার্ ন্ন মমাজনা (PMGKAY) অয 6 ভা ফানড়রয 2022 
াররয মরিম্বয মসন্ত ওরযনের। 
Source: PIB 
 

 
 

গুরুত্বূর্স ঔফয: থসনীনত 
 
 

IMF বাযরতয 2023 াররয GDP ফৃনদ্ধয ূফসাবা অরকয 9% মথরও ওনভরয 8.2%-এ নানভরয এরনরে 

 
ংফারদ মওন? 

● অন্তজসানতও ভুদ্রা তনফর (IMF), ম্প্রনত প্রওানত তায ফসরল নফশ্ব থসনননতও অউেরুও নযরারেস, 
বাযরতয 2023 াররয GDP ফৃনদ্ধয ূফসাবা অরকয 9 তাং মথরও ওনভরয 8.2 তাংর নাভীরয এরনরে৷  

গুরুত্বূর্স রযন্টভূ 
● IMF এোড়া 2022 াররয ওযাররোয ফেরযয জনয তায দফনশ্বও প্রফৃনদ্ধয অবা 4.4 তাং মথরও ওনভরয 

3.6 তাং ওরযরে ফরর মম আউরযার মুরদ্ধয ওাযরর্ রর্যয ভূররযয ঠানাভা এফং াোআ মচআরনয ফযাখারতয 
ওাযরর্ নফশ্বফযাী থসনননতও ম্ভাফনা উরেঔরমাকযবারফ ঔাযা রযরে। 
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দ্রষ্টফয: এয অরক, নফশ্বফযাংও 2022-23 অনথসও ফেরযয জনয বাযরতয নজনডন ূফসাবা ওনভরয 8 তাংর নানভরয 
এরনরে। এনদরও, বাযতীয নযজাবস ফযাংও (RBI) 2022-23 অনথসও ফেরযয জনয বাযরতয প্রফৃনদ্ধয প্ররের্রও 7.2 
তাংর নানভরয এরনরে, মঔন নযংঔযান  ওভসূনচ ফাস্তফাযন ভন্ত্ররওয নদ্বতীয নিভ নুভামন ফরা রযনের মম 
নজনডন প্রফৃনদ্ধ 8.9 তাং রফ। 
অন্তজসানতও ভুদ্রা তনফর (IMF) ম্পরওস তথয: 

● কঠন: 27 নডরম্বয 1945 
● দয দপ্তয: যানংেন, নড.ন., আউ.এ. 
● দযদ: 190নে মদ  
● নযচারন নধওতসা: নিস্টানরনা জনজসবা 
● প্রথভ উ-ফযফস্থানা নযচারও: কীতা মকাীনাথ 

Source: TOI 
 
 
LIC-মত 20% FDI-এয নুভনত নদরত যওায FEMA ননযভ ংরাধন ওরযরে৷ 

 
ংফারদ মওন? 

● মওন্দ্রীয যওায পরযন এক্সরচঞ্জ ভযারনজরভন্ট যাক্ট (FEMA) এয ননযভগুনর ংরাধন ওরযরে, মা নফভা নফভা 
এরঅআনরত 20 তাং মসন্ত FDI (নফরদী যানয নফননরযাক) এয থ প্রস্ত ওরযরে৷ 

গুরুত্বূর্স রযন্টভূ 
● যওায প্রাথনভও াফনরও পারযয (IPO) ভাধযরভ এরঅআন-মত তায ংীদানযত্ব ওভারনায নযওল্পনা 

ওযরে।  



www.byjusexamprep.com 
 

 

● LIC 2022 াররয মপব্রুযানযরত অআনয জনয ফাজায ননযন্ত্রও SEBI-এয ওারে রাফ্ট মযড মনযং প্ররক্টা 
(DRHP) দানঔর ওরযনের। 

● ভনন্ত্রনযলরদয নুরভাদরনয য, 14 ভাচস, 2022-এ নল্প  বযন্তযীর্ ফানর্রজযয প্রচায নফবাক (DPIIT) মভকা 
াফনরও পারযয অরক LIC-মত নফরদী নফননরযারকয ুনফধারথস দফরদনও প্রতযে নফননরযাক নীনত ংরাধন 
ওরযনের। 

● FDI নীনত নযফতসন  এওনে মপ্র মনারেয ভাধযরভ DPIIT জানয ওযা নফধানগুনররও ওামসওয ওযায জনয 
FEMA নফজ্ঞনপ্তয প্ররযাজন নের মা ফৃৎ নফরদী মােসরপানর নফননরযাকওাযীরদয LIC-এয মযাযগুনররত 
াফস্ক্রাআফ ওযায নুভনত মদরফ। 

● এআ ননযভগুনররও পরযন এক্সরচঞ্জ ভযারনজরভন্ট (নন-মডে আনস্ট্রুরভন্ট) (ংরাধন) নফনধ, 2022 ফরা মমরত 
ারয। 

● নফজ্ঞনপ্তনে নফদযভান নীনতরত এওনে নুরচ্ছদ নন্নরফনত ওরযরে, স্বযংনিয রুরেয ভাধযরভ এরঅআনরত 20 
তাং মসন্ত FDI ওযায নুভনত মদয। 

● এরঅআন-মত নফরদী নফননরযাক রাআপ আনু্সযরযন্স ওরসারযন যাক্ট, 1956, (এরঅআন যাক্ট) এয 
নফধানগুনরয াররে মা ভরয ভরয ংরানধত য এফং ফীভা অআন, 1938-এয এআ ধযরনয নফধানগুনর, 
মা ভরয ভরয ংরানধত য, মমভননে LIC-এয মেরত্র প্ররমাজয। 

Foreign Exchange Management Act (FEMA) ম্পরওস: 
● FEMA র বাযরতয ংরদয এওনে অআন মা "দফরদনও ভুদ্রা ম্পনওসত অআননেরও ংত  ংরাধন 

ওযায ররেয ফানযও ফানর্জয  থস প্রদারনয ুনফধারথস এফং বাযরত দফরদনও ভুদ্রায ফাজারযয ুৃঙ্খর 
উন্নযন  যের্ারফেরর্য প্রচারযয ররেয কনঠত রযরে"। 

● এনে 1999 ারর পরযন এক্সরচঞ্জ মযগুররন যাক্ট (FERA) প্রনতস্থান ওরয ংরদ া রযনের।  
● এনে নফশ্ব ফানর্জয ংস্থায (WTO) উদীযভান ওাঠারভায ারথ াভঞ্জযূর্স এওনে নতুন দফরদনও ভুদ্রা 

ফযফস্থানা ফযফস্থা েভ ওরয।  
Source: Business Standard 

 
 

গুরুত্বূর্স ঔফয: যাজয 
 

 
'মযনড ে'- বাযরত দৃনষ্টপ্রনতফন্ধীরদয জনয প্রথভ মযনড চযারনর চারু র ভাযারে  
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মওন ংফারদ? 

● দৃনষ্টীনরদয জনয মদরয প্রথভ মযনড চযারনর, মায নাভ 'মযনড ে' ভাযারেয নাকুরয চারু ওযা রযরে। 
ভূর রযন্টভূ 

● এনে ব্লাআে নযনরপ যারানরযন নাকুয এফং ভদৃনষ্ট েভাতা নফওা অবাভ নুন্ধন ভণ্ডর (Saksham) 
এয াযতায চারু ওযা রযরে। 

● এআ ধাযর্ানে ভদৃনষ্ট েভতা নফওা অবাভ নুন্ধন ভণ্ডর দ্বাযা তারদয নডনজোর নডবাআগুনররত 
দৃনষ্টপ্রনতফন্ধীরদয যফযা ওযা নডফুওগুনরয নফওল্প নারফ দতনয ওযা রযনের, মা মওানবড -19 
ভাভাযীয ওাযরর্ ভ্রভরর্য উয নফনধননরলরধয ওাযরর্ ফন্ধ রয নকরযনের। 

Source: TOI 
 
 

গুরুত্বূর্স ঔফয: নফজ্ঞান 
 
 
 

 

বাযতীয নফজ্ঞানীযা মওানবড-19 এয জনয োজভা-নবনিও নডওন্টানভরনন্ট দতনয ওরযরেন  
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মওন ংফারদ? 

● বাযতীয নফজ্ঞানীরদয এওনে দর মওাল্ড যােরভারেনযও মপ্রায োজভা (CAP) এয াারময দতনয এওনে 
োজভা-নবনিও জীফারু্নাও দতনয ওরযরেন মা মওানবড 19 এয জনয ফুজ নডওন্টানভনযান্ট নারফ ওাজ 
ওযরত ারয। 

ভূর রযন্টভূ 
● আননস্টনেউে প দয যাডবান্সড স্টানড আন ারযন্স যাে মেওরনারনজ (IASST) এয রাআপ ারযরন্স যাে 

নপনজওযার ারযরন্স নফবারকয নফজ্ঞানীরদয এওনে দর, নফজ্ঞান  প্রমুনি নফবারকয এওনে স্বাযিানত 
করফলর্া আননস্টনেউে, বাযত যওায, গুযাানে, অারভয এওনে স্বাযিানত করফলর্া আননস্টনেউে, গুযাানে, 
মদনঔরযরে মম ঠাো ফাযুভণ্ডরীয চা দ্বাযা উৎন্ন োজভা SARS-CoV-2 স্পাআও মপ্রানেন নননিয ওযায 
ম্ভাফনা যরযরে,  মা বাআযার ংিভর্ এফং যফতসী মওানবড -19 প্ররযানচত ওযায জনয ভানফ ACE2 
নযরিরযয ারথ অফদ্ধ। 

● োজভা, দারথসয চতুথস দা মা ভানফরশ্বয মফনযবাক ং দতনয ওরয মঔন করফলর্াকারয ননযনন্ত্রত ফস্থায 
উৎানদত য এফং মওাল্ড যােরভারেনযও মপ্রায োজভা (CAP) নারফ নবনত ওযা য।  

● ম্প্রনত RSC (যরযর মাাআনে প মওনভনস্ট্র) যাডবারন্স-এয অন্তজসানতও জানসারর প্রওানত এআ করফলর্ায 
মদঔা মকরে মম োজভায উৎন্ন স্বল্পওারীন তযন্ত প্রনতনিযাীর নক্সরজন এফং নাআরট্র্ারজন প্রজানত (ROS 
/ RNS) CAP নচনওৎায 2 নভননরেয ভরধয SARS-CoV-2 স্পাআও মপ্রানেরনয মূ্পর্স নননিযওযরর্য নদরও 
নযচানরত ওরয।  

● RT-PCR নফরেলরর্ অয প্রভানর্ত রযরে মম CAP SARS-CoV-2 বাআযারয RNA নননিয ওযরত ারয। 
Source: Business Today 
 


