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দৈনক কারন্ট যারৌযাস 21th April 2022 

গুরুত্বোূর্স খ্:ন্শ্ব 

সৌনৈ অর্ চারো ুরখ আরযরর সেনরেন্ট অ্দ্রা্ু ানৈ োৈত্যাগ কর 

 

সক ং্াৈ নরাার  

 আরযরর সেনরেন্ট অ্দ্রা্ু ু ানৈ সৌনৈ অর্ চারো ুরখ োৈত্যাগ কর এ্ং ্ত্সার 
কাসত্ গৃ্নি ্স্থায রযরে। 

ূ ন্য  ূ 

 অ্দ্রা্্ু ু ানৈ সৈর 7  ্ে ুরে ো োৈত্যাগ কর এ্ং ্গনিত্ াষ্ট্রোনত্ োনরৈ 
কারে ত্া ক্ষত্া স্তান্ত কর, া রয 8 জ াজননত্ক সত্া  রযরে। 

 সৌনৈ অর্ াজাী নযারৈ অন্তঃ-আরযরন োারস ো কাঈনি গির সঘার্া সৈযা 
রযনে, সখাস সৌনৈ সতৃ্ত্ব আরযরর ানন্ত েনত্ষ্ঠা জয হুনত্রৈ ারে অরাচা শুরু কা জয 
কাঈনিরক অহ্বা জানরযনে, া ্ের ো ্ে র নং ংঘারত্ ন্ৎক্ত নে। 

আরযর ম্পরকস ত্েয: 
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আরযর, অুষ্ঠানকৎার্ আরযর েজাত্ন্ত্র ার োননচত্ , এনি োনি এনযা একনি সৈ, া অ্ 
ঈোদ্বীরো ৈনক্ষর্ োরন্ত ্নস্থত্ ।  

াজাী: াা 

ুদ্রা: আরযরন নযা 

ূত্র : Business Standard 

ৎারত্ গুরুত্বোূর্স খ্: ৎাত্ 

গুজারি সলা্া অযু আরৎস্টরন্ট যান্ড আরারৎ ানি-এ ঈরদ্বা কর োন্ত্রী রন্দ্র সাৈী   

 

সক ং্াৈ নরাার  

 োন্ত্রী রন্দ্র সাৈী 2022  ার 20 স এনে গুজারি গান্ধীগর াত্মা নির সলা্া 
অযু আরৎস্টরন্ট যান্ড আরারৎ ানরি ঈরদ্বা কর। 

 নার োন্ত্রী শ্রী ে্ীর্ কুা জুগাে এ্ং ন্শ্ব স্বাস্থয ংস্থা (WHO) াোনচাক েঃ 
সিররা সঘরেরযু এআ ুষ্ঠার ঈোনস্থত্ নের।   

ূ ন্য  ূ 

 এআ ীস রে ন্নরযারগ ম্ভা্া ঈরমাচর াযত্া কর্ এ্ং ঈদ্ভা্, গর্র্া  ঈন্নয, 
স্টািস-অো আরকানরস্ট এ্ং ুস্থ  নল্পরক ঈৎানত্ কর্।  
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 োন্ত্রী সাৈী এআ ঈোরক্ষ অযু এক্সরোািস সোরা কাঈনির নেনজিা ূচা কর।  
 অযু আৌর া্, অযু ো্ত্সী,  অযু ৌি আত্যানৈ অআনি ঈরৈযারগ ূচা কর নত্ন। 
 নত্ন ৎাত্ীয নৎা- অযু এ্ং  নৎা জয একনি তু্ ন্ৎাগ দত্ন কা কো সঘার্া কর, 
ারত্ ন্রৈীা অযু খারত্ ৎাত্ীয ৈক্ষত্া ুন্া সোরত্ োার। 

 ন্র অযু াকস দত্ন করত্ চররে ৎাত্। এআ নচহ্ননি ৎারত্ দত্ন র স্াচ্চ ার অযু 
োর্যগুনরত্ েরযাগ কা র্।  

  FSSAI  গত্ প্তার ত্ারৈ েন্ার 'অযু অা' ার একনি তু্ ন্ৎাগ সঘার্া কররে। 

সাি:  

 2014  ার অযু খাত্ 3  ন্নয োর ক নে, া এখ 18 ন্নয ো নত্ক্র কররে। 
 অযু ন্ত্ররক রে েনত্ক্ষা ন্ত্ররক ৈুনি ঈ স্বাক্ষনত্ রযরে, একনি 37নি কযান্টরন্ট াোাত্ার 
অযুর স্ৈ সকন্দ্র শুরু কা জয এ্ং যনি অসে সৌারস সনেকযা ানৎসরর (AFMS) 12নি 
ানক াোাত্ার অযুর স্ৈ সকন্দ্র চাু কা জয। 

ূত্র : newsonair 

সকন্দ্রীয কা নন ন্নাা, 2014  ংরা কররে  

 

সক ং্াৈ নরাার  

 সকাম্পান ন্যক ন্ত্রক জানরযরে, াার্ াুর স্বােস ুনক্ষত্ াখরত্ নন ন্ন, 2014  ংরা 
কররে সকন্দ্রীয কা। 

ূ ন্য  ূ 
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 সকাম্পান অআ, 1956 এ ীর, একনি নন ্া নঈচুযা স্ননৌি সাাআনি  েস  এ 
একনি ংস্থা া সকন্দ্রীয কা কাী সগরজরি ন্জ্ঞনপ্ত াযর নন ্া নঈচুযা স্ননৌি 
সাাআনি নার্ সঘার্া করনে।  

 সকাম্পান অআ, 2013 -এ ীর, োেনকৎার্ নন ংস্থা নার্ কাজ কা জয সকা ংস্থা 
সকন্দ্রীয কার কাে সেরক সঘার্া োাযা েরযাজ নে া।  

 এআ র ংস্থাগুনরক সক্ নন নার্ ন্তৎুসক্ত করত্ র্ এ্ং নন ন্নগুন নয 5 এ 
ঈো-ন্ন (1) এ ীর েরযাজীযত্াগুন োূর্ করত্ র ,্ স, 200 এ ূযত্ ৈযোৈ, 10 
ক্ষ িাকা সি ানকাাী ত্ন্, 1:20 এ ুোাত্ জা সৈযা জয NOF এ্ং নন 
ন্ন,2014 শুরু যা এক ্ের রয  ্ানর্নজযক ্যাংক ্া সোাস্ট নৌর 10% ংত্ অাত্ 
াখা ।  

 সকাম্পান অআর ংরার ো, 2013 w.e.f. 15.08.2019 এ্ং এ ৌর নন ন্নাা, 2014 
w.e.f. 15.08.2019, নন নার্ ন্তৎুসক্ত সকাম্পানগুনরক নন (ংরাী) ন্নগুন শুরু যা 
োর ন্তৎুসক্ত কা র, নন (ংরা) ন্নগুন শুরু যা োর ন্ে যা 14 ার রয 
সঘার্া জয NDH-4 ৌরস সকন্দ্রীয কার কারে অর্ৈ করত্ র্৷ 15.08.2019 এ্ং নন 
(ংরা) ন্ন শুরু যা 09 ার রয w.e.f. 15.08.2019, নৈ ত্াা 2014-এ োর নকন্তু 
15.08.2019-এ অরগ নন নার্ ন্তৎুসক্ত য। 

সাি:  

 1956  ার সকাম্পান অআ ুাযী, োয 390নি সকাম্পানরক শুুাত্র নন সকাম্পান নরর্ 
সঘার্া কা য।  

 2014-2019  ার রয, ৈ াজার স্ন সকাম্পান ন্তৎুসক্ত কা রযরে।  

ূত্র : PIB 
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স্অআী নক্রযাকাো (েনত্রা) অআ 1967 

 

সক ং্াৈ নরাার  

     ন্ত্রাী ংগি স্ক-আ-দত্্া একজ কান্ডা  রাগী ৈয সখ াজাৈরক 1967 ার 
স্অআী নক্রযাকাো (েনত্রা) অআর ীর ন্ত্রাী নার্ সঘার্া কা রযরে।  

ূ ন্য  ূ 

 স্বাষ্ট্র ন্ত্রক এক ন্জ্ঞনপ্তরত্ জানরযরে, সখ াজাৈ ন্ত্রা্াৈী ংগি স্ক-আ-দত্্ারক েস কা 
জয জেু  কাশ্মীর ু্করৈ নক্রযৎার্ ঈগ্র্াৈী, ুোনর্ত্  নরযাগ করে এ্ং ন্ত্রার 
েসাযর ারে জন়িত্ রযরে। 

স্অআী কাসকাো (েনত্রা) অআ 1967 ম্পরকস: 

 এনি একনি ৎাত্ীয অআ া ৎারত্ স্অআী নক্রযাকাো ননত্ েনত্রার রক্ষয োনচানত্ য।  
 এ ূ ঈরেয নে ৎারত্ খণ্ডত্া  া স্রৎৌরত্ব ন্রুরে োনচানত্ নক্রযাকারো ারে 
সাকান্া কা জয ক্ষত্া ঈোব্ধ কা। 

 অআর াম্প্রনত্কত্ ংরাী, স্অআী নক্রযাকাো (েনত্রা) ংরাী অআ, 2019  (UAPA 
2019) সকন্দ্রীয কার োরক্ষ অআর োে েনক্রযা ো়িাআ ্যনক্তরৈ ন্ত্রাী নার্ নচনহ্নত্ কা 
ম্ভ্ কর তু্ররে।  

 এনি UAPA  ন্ত্রা ন্রাী অআ ার োননচত্। 
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ূত্র : newsonair 

গুরুত্বোূর্স খ্: েনত্ক্ষা 

ুম্বআরয চাু  ষ্ঠ স্কনো া্রন 'অআএএ ৎাগন' 

 

ং্ারৈ সক? 

 আযােস 11880, েরজক্ট 75-এ ৎাত্ীয সৌ্ানী কাৎাী সের্ী া্রনগুন ষ্ঠ এ্ং স 
া্রন 'INS Vagsheer' াজাগ েক ননরিে (MDL) এ কারানজ অংরগ্র রযি স্নর চাু 
কা রযরে।  

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 

 েকরল্প েেনি - 75নি া্রন নেরম্ব 2017 ার সৌ্ানীরত্ নুক্ত কা রযনে এ্ং 
্ত্সার এআ েকরল্প চানি া্রন (অআএএ কাৎান, অআএএ খারিন এ্ং অআএএ 
কাাং এ্ং অআএএ সৎা) ৎাত্ীয সৌ্ানীরত্ নক্রয রযরে।  

 োঞ্চ া্রন 'অআএএ ৎানগ' ন ট্রাযার ারে এনগরয চররে এ্ং ম্ভ্ত্ এআ ্ে ্া 
কা র্।  

 ষ্ঠ া্রন এখ ন্নৎন্ন ঞ্জা এ্ং ত্ারৈ সোাত্ােরয ট্রাযার কাজ শুরু কর্।  
 া্রনগুন ফ্রারি াৎা গ্রুরো রানগত্ায াজাগাাঁ েক নোন্ল্ডাস ননরিরে (MDL) দত্ন 
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কা রে। 

Source: HT 

েনত্ক্ষা নচ্ জাত্ীয স্তর ৈূর্ েনত্নক্রযা ুী 'NATPOLREX-VIII' ঈরদ্বা কররে 

 

ং্ারৈ সক? 

 েনত্ক্ষা নচ্ েঃ জয কুা সগাযা ুুগা ্ি সেরক ৎাত্ীয সকাস্ট গােস (ICG) দ্বাা 
োনচানত্ ৈুআ নৈর (এনে 19-20, 2022) জাত্ীয স্তর ৈূর্ েনত্নক্রযা ুী, 'NATPOLREX-
VIII'-এ 8 ংস্করর্ ঈরদ্বা কর।  

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 

 আরৎরন্ট 50নি ংস্থা 85 নি স্ন ংগ্রর্কাী ঈোনস্থত্ নে, া রয 22নি ্নু্ধত্বোূর্স ন্রৈী 
সৈ  অন্তজসানত্ক ংস্থা 29 জ োসর্ক্ষক এ্ং শ্রীঙ্কা  ্াংারৈর ৈুনি সকাস্ট গােস জাাজ 
নে। 

 NATPOLREX-VIII এ ঈরেয  াুনদ্রক নি সাকার্ায স্ত সস্টকরাল্ডারৈ েস্তুনত্ এ্ং 
েনত্নক্রযা ক্ষত্া ্া়িারা।  

 এনি, ৎাত্ া একনি ৈয াষ্ট্র, এ ক্ষয SACEP র াত্া স্মারক ীর জাত্ীয  অঞ্চনক 
স্তর জাত্ীয সত্ নেিারা ৈুরসাগ কনন্টরজনি প্ল্যা (NOSDCP) এ রয োকা োেনত্ এ্ং 
নরৈসনকাগুনরক দ্ কা।  

 ্ত্সার, ৎাত্ীয সকাস্ট গােস এআ ঞ্চর র স্াচ্চ স্তর সত্ েন়িরয ো়িা সাকান্া করত্ ক্ষ, া 
700 ি ্া ত্া োর। 

ন্ঃদ্রঃ: NATPOLREX এ োাাোান, ICG 18-29 এনে, 2022 ার সচন্নাআরত্ আনন্ডযা া ন 
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যারানরয (IORA) এ ৈয াষ্ট্রগুন  18নি সৈর 45 জ অন্তজসানত্ক ংগ্রর্কাীরৈ জয 
সন রয সোি এ্ং নেরোযােসরর জয একনি ক্ষত্া ্ৃনে সোাৈা েনক্ষর্ সকাস োনচাা 
করে। 

Source: India Today  

গুরুত্বোূর্স খ্: োনর্  োনস্ন্ৈযা 

সক  ্াংা সেরক তু্ আ েজানত্ ন্ধা সোর ন্জ্ঞাীা 

 

ং্ারৈ সক? 

 ৎাত্ীয ন্জ্ঞাীরৈ একনি ৈ োক্রর সকাা এ্ং োনি্রে কাাুকু্ক এ্ং ৈীঘা সাা ৎয 
্ি সেসক ংগৃীত্ ুাগুন রয একনি তু্ েজানত্ ই অন্ষ্কা কররে।  

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 

 তু্ অন্ষৃ্কত্ ইনি কনগ্রে ই গ্রুরো ন্তগসত্ এ্ং এ া সৈযা রযরে যানরাা 
আনন্ডকা।  

 আনন্ডযা কাঈনি ৌ এনগ্রকাচা নাচস-যাা ্ুযরা ৌ নৌ সজরনিক নরারস (ICAR-
NBFGR), খঈ এ্ং এসু্টযাাআ ্ারযানজ ননজা সন্টা, জুনজকযা ারৎস ৌ আনন্ডযা, 
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সগাোাোু--ন, নো সেরক ন্জ্ঞাীা যানরাা আনন্ডকারক একনি তু্ েজানত্ নরর্ 
ননিত্ কররে। 

 তু্ েজানত্ সাি দৈঘসয 362 নননিা।  

অনরাা েজানত্ 7নি েজানত্ রযরে, া রয তু্ াক্ত কা ই রযরে া ৎাত্ীয জীায 
নেৎুক্ত কা রযরে। ন্শ্ব্যাোী, নজার 223 নি েজানত্ রযরে। 

দ্রষ্ট্য: আন্টাযাা আঈনয ৌ কজারৎ ৌ সচা (IUCN) এ া ত্ানকায তু্ ইর 
েজানত্রক 'ঙ্কিাোন্ন' ্া 'ন্োন্ন' নার্ ত্ানকাৎুক্ত কা যন। 

Source: DTE 

গুরুত্বোূর্স খ্: গুরুত্বোূর্স নৈ্ 

21স  এনে - জাত্ীয ননৎ ানৎস নৈ্  

 

ং্ারৈ সক? 
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 জাত্ীয ননৎ ানৎস নৈ্ েনত্ ্ে 21 স এনে োা কা য এ্ং জোর ত্ারৈ ্ৈা 
এ্ং করিা োনের জয ৎারত্ কাী কসচাীরৈ েনত্ ঈৎগসীকৃত্ কা য।  

গুরুত্বোূর্স োরযন্টূ 

 ননৎ ানৎসর সে 2022-এ নে  "নৎ আনন্ডযা@2047 - াগনক  কারক কাোকানে নরয 
অা"। 

 েে জাত্ীয ননৎ ানৎস নৈ্ 2006 ার োানত্ য। 
 ৎাত্ কা 21 স এনেরক জাত্ীয ননৎ ানৎস নৈ্ নার্ স্রে নরযনে কার্ এআ নৈর 
সৈর েে স্বাষ্ট্রন্ত্রী ৈসা ্ল্লৎৎাআ োযারি 1947 ার ্নুক্ত োনক োনর্া কসকত্সারৈ 
রম্বা করনের।  

 নৈনল্ল সিকাৌ াঈর এআ ঐনত্ানক ঘিা ঘরিনে।  
 ৈসা োযারি কান কসচাীরৈ 'ৎারত্ আিাত্ সফ্র' নার্ ঈরল্লখ করনের। 

 


