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দৈনিক কাররন্ট যারেযাস 25.04.2022 
ভাররের গুরুত্বপূর্স খবর:  

 

নিনিল  প্রধািমন্ত্রী  বনর  জিরির  রে নিপক্ষীয  অরাচিা  কররি   প্রধািমন্ত্রী   িররন্দ্র  মমানৈ  

 
মকি ংবাৈ নলররািারম  

● ম্প্রনে নিনিল প্রধািমন্ত্রী বনর জিি ভারে ের কররি । যুক্তরারজযর প্রধািমন্ত্রী নররব এনিআ নি োাঁর প্রথম 
ভারে ের।  

● প্রধািমন্ত্রী িররন্দ্র মমাৈী নিনিল প্রধািমন্ত্রী বনর জিরির ারথ নিপক্ষীয অরাচিা কররি । 

মূ নবয মূ 
● ভারে ও যুক্তরাজয 2022 ারর মলরর নৈরক মুক্ত বানর্জয চুনক্ত ম্পাৈরির জিয যথাাধয মচষ্টা করার নদ্ধান্ত 

নিরযরি।  
● ভারে ও যুক্তরাজয এআ ৈলরক নিপক্ষীয ম্পকসরক গাআড করার জিয একনি উচ্চানভাী মরাডমযাপ -2030  চাু 

করররি। 
● াশ্রযী মূরযর বুজ াআররারজিরক ত্বরানিে করার জিয ভারে ও যুক্তরাজয একনি ভাচুসযা াআররারজি ারযন্স যান্ড 

আরিারভলি াব চাু কররে চররি , পালাপানল COP26-এ মঘানে নিি নিড আনিনলরযনিরভর জিয িেুি থসাযি 
এবং ভারে জুর়ে পাবনক ট্রান্সরপারিসর নবৈুযোযরির মযৌথ কারজ রযানগো কররে চররি।  

● োরা মুক্ত, উনু্মক্ত, ন্তভুসনক্তমূক এবং নিযম-নভনিক লৃঙ্খার উপর নভনি করর আরদা-পযাননেক ঞ্চ বজায রাখার 
উপর মজার মৈি।  

● প্রধািমন্ত্রী মমাৈী আরদা-পযাননেক ওলাি আনিনলরযনিভ-এ মযাগ মৈওযার জিয যুক্তরারজযর নদ্ধান্তরক স্বাগে 
জানিরযরিি। 

● উভয পক্আ াআবার নিরাপিা, মাকাল ও কৃনিম বুনদ্ধমিার মরো িেুি মডারমআরি হুমনক মমাকারবায নভযাি 
মজারৈার করার পালাপানল ন্ত্রাবাৈ ৈমরি রযানগো মজারৈার করা এবং নং চরমপন্থা ও মমৌবাৈ মমাকারবায 
রযানগো মজারৈার করার নবরযও একমে রযরি। 

ূি : Indian Express 
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রারজযর গুরুত্বপূর্স খবর: 

নব এ আরযৈুরাপ্পার  িারম  নলবরমাগা  নবমািবদররর  িামকরর্  করা রব 

 

 

 
মকি ংবাৈ নলররািারম  

● কর্সািরকর মুখযমন্ত্রী বাবরাজ মবাম্মাআ ম্প্রনে মঘার্া করররিি ময নিমসার্াধীি নলবরমাগা নবমািবদরনি প্রাক্তি 
মুখযমন্ত্রী নব এ আরযৈুরাপ্পার িারম িামকরর্ করা রব। 

মূ নবয মূ 
● প্রস্তাবনি এখি মবামনরক নবমাি পনরবি মন্ত্রর্ারয পাঠারিা রব। 
● নবমািবদরনি 2022 ারর নডরম্বরর উরিাধরির জিয প্রস্তুে রব।  
● UDAN (উর়ে  মৈল কা অম িাগনরক) কমসূনচর অওোয এআ প্রকল্প ির্ করা রযরি।  
● মবোুরুর মকরম্পরগৌ়ো অন্তজসানেক নবমািবদররর পরর নলবরমাগা নবমািবদরর কর্সািরকর নিেীয ৈীঘসেম 

রািওরয থাকরব। 
 
ূি : Indian Express 

প্রনেরক্ষা ম্পরকস গুরুত্বপূর্স খবর:  

iDEX-প্রাআম  এবং   6ষ্ঠ  ভারে  প্রনেরক্ষা  স্টািস -অপ চযারঞ্জ   

 

মকি ংবাৈ নলররািারম  



www.byjusexamprep.com 

 

● প্রনেরক্ষামন্ত্রী রাজিাথ নং িেুি নৈল্লীরে DefConnect 2.0 এর ময আরিারভলি ের নডরেন্স এনিরন্স (iDEX) 
প্রাআম এবং ষ্ঠ নডরেন্স আনন্ডযা স্টািস-অপ চযারঞ্জ (DISC 6) চাু করররিি।  

আরিারভলি ের নডরেন্স এনিরন্স (iDEX) ম্পরকস নকিু েথয: 
● এনি 2018  ামর এনপ্রর চাু করা রযনি।  

 
● এনি স্বনিভসরো জসি এবং MSME, স্টািস-অপ, স্বেন্ত্র উদ্ভাবক, গরবর্া ও R&D আিনস্টনিউি এবং একারডনমযা 

 নলল্পগুনরক জন়েে করর প্রনেরক্ষা ও এররারের উদ্ভাবি ও প্রযুনক্তর নবকালরক উৎানে করার রক্ষয কাজ 
করর। 

● iDEX-প্রাআমমর ক্ষয  প্রনেরক্ষা খারে ক্রমবধসমাি স্টািস-অপগুনরক াযো করার জিয 1.5 মকানি িাকা 
মথরক 10 মকানি িাকা পযসন্ত াযো প্ররযাজি এমি প্রকল্পগুনরক মথসি করা। 

নডরেন্স আনন্ডযা স্টািস-অপ চযারঞ্জ (DISC 6)ম্পরকস েথয : 
● 38 নি মযা নববৃনে   DISC 6 চাু করা রযনি।  
● নেিনি পনররবা এবং নকিু প্রনেরক্ষা পাবনক মক্টর অন্ডাররিনকং (DPSU) িা়োও, DISC 6 প্রথমবাররর মরো 

িবগনঠে ােনি প্রনেরক্ষা ংস্থা, ভারেীয মকাস্ট গাডস এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্ররকর ধীিস্থ ংস্থাগুনর ংলিরর্র 
াক্ষী।  

● এনি মযা নববৃনেগুন অনিসনেনলযা  আরন্টনরজন্স (AI), যাডভান্সড আরমনজং, মন্সর নরস্টম, নবগ মডিা 
যািাননিি এবং স্বাযিলানে অিমযািড নরস্টম এবং ুরনক্ষে মযাগারযারগর ারথ ম্পনকসে। 

● প্রনেরক্ষামন্ত্রী শ্রীমেী নিমসা ীোরমর্ 4ঠা অগস্ট 2018 ার মবোুরুরে নডরেন্স আনন্ডযা স্টািসঅপ চযারঞ্জ 
(DISC)  চাু কররনিরি। 

ূি: PIB 
পনররবল ও বাস্তুংস্থাি ম্পরকস গুরুত্বপূর্স খবর: 

বিযপ্রার্ী  ংরক্ষর্  (ংরলাধি ) নব 2021-এ পনরবেসরির  পরামলস  নৈরযরি  ংৈীয  পযারি  

 

 
মকি ংবাৈ নলররািারম  

● প্রবীর্ কংরি মিো জযরাম ররমরলর মিেৃত্বাধীি ংৈীয পযারি বিযপ্রার্ী ুরক্ষা (ংরলাধি) নব 2021 পযসারাচিা 
করর 254 পৃষ্ঠার একনি প্রনেরবৈি জমা নৈরযরিি। 

● এনিরে  অআি ম্পনকসে মবল করযকনি উরিগ 
েুর ধরা রযরি  এবং মকন্দ্রীয পনররবল মন্ত্রকরকর নররপারিস 
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উনল্লনখে নবজ্ঞািী ও ংরক্ষর্বাৈীরৈর ুপানরলগুনও নবরবচিা করার অহ্বাি জািাি রযরি। 

বিযপ্রার্ী (ুরক্ষা) অআি, 1972 ম্পরকস: 
● বিযপ্রার্ী (ুরক্ষা) অআি, 1972 বিয প্রার্ী ও উনদ্ভরৈর নবনভন্ন প্রজানের ুরক্ষা, োরৈর অবাস্থরর বযবস্থাপিা 

এবং োরৈর কাি মথরক দেনর বিয প্রার্ী, উনদ্ভৈ এবং পর্যগুনরে বানর্রজযর নিযন্ত্রর্ ও নিযন্ত্ররর্র জিয একনি 
অআিী কাঠারমা রবরা করর।  

● এআ অআিনি উনদ্ভৈ এবং প্রার্ীরৈর মযূচীও োনকাভুক্ত করর যা রকার কেৃসক নবনভন্ন নডিী ুরক্ষা ও 
পযসরবক্ষর্ প্রৈাি করর। 

● অআিনি মবল করযকবার ংরলাধি করা রযরি, বসরল ংরলাধিীনি 2006 ার করা রযনি। 

নবরর মূ দবনলষ্টয: 
 

○  
● নবনি উত্থাপরির জিয পনররবল মন্ত্রর্ায কেৃসক প্রৈি বরচরয গুরুত্বপূর্স কারর্নি ' 1975 ার কাযসকর 

ওযা নবপন্ন উনদ্ভৈ ও প্রার্ীরৈর ুরক্ষার জিয এনি একনি বহুপানক্ষক চুনক্ত, যা গে করযক বির ধরর নবপন্ন প্রার্ী 
ও উনদ্ভরৈর নবপন্ন প্রজানেরে অন্তজসানেক বানর্জয কিরভিলি (CITES) এর জিয ভারে কেৃসক প্রৈি 
প্রনেশ্রুনেগুনরক অআিী মথসি প্রৈাি করা জরুনর প্ররযাজি। 

● নবরর উরেলযগুনর মরধয ররযরি বিযপ্রার্ীর অন্তজসানেক বানর্জযরক অআিী, মিকআ এবং CITES বাস্তবাযরির 
মাধযরম খুাঁরজ মবর করা এবং নিনিে করা।  

● মন্ত্রর্ায মূ িযনি নলনডউ মথরক মাি নেিনিরে প্রজানেগুনর নলনডউরক নিমাআন্ড  করররি -  নলনডউ I  
এমি প্রজানের জিয যা রবসাচ্চ স্তররর ুরক্ষা উপরভাগ কররব, নলনডউ  II  এমি প্রজানের জিয যা কম 
পনরমারর্ ুরক্ষার  ারপরক্ষ রব  এবং নলনডউ III  যা উনদ্ভৈরক ুরক্ষা প্রৈাি কররব । 
 

ূি : HT 
গুরুত্বপূর্স খবর: যাপরযন্টরমন্ট 

 

নবনলষ্ট  পৈাথসনবৈ  জয কুমার  ুৈ প্রধাি  দবজ্ঞানিক  উপরৈষ্টা  নিযুক্ত  রি  

 
মকি ংবাৈ নলররািারম  

নবনলষ্ট পৈাথসনবজ্ঞািী জয কুমার ুৈরক রকাররর প্রধাি দবজ্ঞানিক উপরৈষ্টা (PSA) নারব নিযুক্ত করা রযরি।  

মূ নবয মূ 
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প্রধািমন্ত্রীর নবজ্ঞাি, প্রযুনক্ত ও উদ্ভাবি উপরৈষ্টা পনররৈর ৈয জয কুমার ুৈরক, মক নবজয রাঘবরির স্থানভনক্ত 
ওযার জিয 3 বিররর জিয এআ পরৈ নিযুক্ত করা রযরি। 
নপ্রনন্সপা ারযনন্টনেক যাডভাআজার (PSA) এর নেরর ক্ষয  নবজ্ঞাি, প্রযুনক্ত এবং উদ্ভাবি ম্পনকসে নবরয 
প্রধািমন্ত্রী এবং মনন্ত্রভারক বাস্তবম্মে এবং উরেলযমূক পরামলস প্রৈাি করা। 
ূি: HT 

িীনে  অরযারগর  ভাআ  মচযারমযাি  নররব  নিযুক্ত  রি  থসিীনেনবৈ  ুমি  মক মবনর  

 
মকি ংবাৈ নলররািারম  

● রাজীব কুমার পৈ মথরক রর যাওযার পর িীনে অরযারগর ভাআ মচযারমযাি নররব নিযুক্ত রযরিি থসিীনেনবৈ ডঃ 
ুমি মক মবনর। 

মূ নবয মূ 
● পারসারি মন্ত্রক এক নববৃনেরে জানিরযরি, মনন্ত্রভার নিরযাগ কনমনি ুমি মবনররক িীনে অরযারগর পূর্সমরযর ৈয 

এবং পরর 2022 ারর 1 া মম মথরক ভাআ মচযারপাসি নররব নিরযাগ করা রব। 
● ুমি মবনর িযালিা কাউনন্স ব যাপ্লারযড আরকািনমক নরারচসর (NCAER) মাপনরচাক নিরি। 
● মবনর প্রধািমন্ত্রীর থসনিনেক উপরৈষ্টা পনরৈ, ভাররের পনরংখযাি কনমলি এবং নরজাভস বযাংক ে আনন্ডযার অনথসক 

িীনে ম্পনকসে প্রযুনক্তগে উপরৈষ্টা কনমনির ৈয নারবও ৈানযত্ব পাি কররনিরি। 

িীনে অরযাগ (National Institution for Transforming India) ম্পরকস েথয: 
● গনঠে: 1া জািুযারী 2015 ার 
● পূবসবেসী রকারী ংস্থা: পনরকল্পিা কনমলি 
● ৈর ৈপ্তর: িেুি নৈল্লী 
● মচযারপাসি: িররন্দ্র মমাৈী 
ূি: Indian Today 

গুরুত্বপূর্স খবর: মখাধুা 

উআজরডরির  পাাঁচ  'বসররা  নক্ররকিার ' 2022-এর মরধয  িাম জনপ্রে  বুমরা , মরানে  লমসার  
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● ভারে নধিাযক মরানে লমসা এবং মপ নেযাররড জানপ্রে বুমরারক 2022 ারর যামািযারকর ংস্কররর্ 

উআজরডরির 'বসররা নক্ররকিার'-এ পাাঁচজি মখরাযার়ের মরধয ন্তভুসক্ত করা রযরি। 
● এআ জুনির পালাপানল, োনকায ররযরি নিউনজযারন্ডর বযািমযাি মডভি কিওরয, আংযারন্ডর মপার ন রনবিি 

এবং মপ্রানিযা িারী োরকা মডি ভযাি নিরককস। 
উআজরডি নক্ররকিাস যামযািাক ম্পরকস: 
● উআজরডি নক্ররকিাস যামািাক যা বাআরব ে নক্ররকি িারম প্রচনে, একনি নক্ররকিংক্রান্ত মরোররন্স বআ যা 

প্রনে বির যুক্তরারজয প্রকানলে য।  
Source: ET 

গুরুত্বপূর্স খবর: গুরুত্বপূর্স নৈিগুরা 

24 এনপ্র , জােীয  পঞ্চারযনে  রাজ নৈব  

 
ংবারৈ মকি? 
● প্রনে বির 24 এনপ্র জােীয পঞ্চারযনে রাজ নৈব পাি করা য। 
গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ 
● ভাররের েৎকাীি প্রধািমন্ত্রী মিরমাি নং 2010 ারর 24 মল এনপ্র প্রথম জােীয পঞ্চারযনে রাজ নৈব মঘার্া 

কররি। 
● পঞ্চারযনে রাজ মন্ত্রক 24 এনপ্ররক জােীয পঞ্চারযনে রাজ নৈব নারব স্মরর্ করর, কারর্ এআ োনররখ 73 েম 

াংনবধানিক ংরলাধিী কাযসকর রযনি৷  
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দ্রষ্টবয: 
● প্রধািমন্ত্রী িররন্দ্র মমানৈ জােীয পঞ্চারযনে রাজ নৈব 2022 উৈযাপরি ংল নিরে জমু্ম ও কাশ্মীর ের কররনিরি। 
● প্রধািমন্ত্রী বানিা কানজগুদ মরাড িারিরর উরিাধি কররি। 8.45 নকরানমিার ৈীঘস এআ িারিরর ের বানিা ও 

কানজগুরদর মরধয ়েক পরথর ৈূরত্ব 16 নকরানমিার করম যারব।  
● প্রধািমন্ত্রী মৃে ররাবর উরৈযারগরও ূচিা কররি। এনি মৈরলর প্রনেনি মজার 75 নি জালরযর উন্নযি ও 

পুিরুজ্জীনবে করার রক্ষয দেনর করা রযরি।    
Source: newsonair 

 

25 মল এনপ্র , নবশ্ব মযারনরযা  নৈব  

 
ংবারৈ মকি? 
● নবশ্ব মযারনরযা নৈব (WMD)  একনি অন্তজসানেক পানে নৈব যা প্রনে বির 25 মল এনপ্র উৈযানপে য এবং 

মযারনরযা নিযন্ত্ররর্র জিয নবশ্ববযাপী প্ররচষ্টারক স্বীকৃনে মৈয। 
গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ 
● নবশ্ব মযারনরযা নৈব 2022-এর নথম  "Harness innovation to reduce the malaria disease burden 

and save life" 
● 2007 ারর ওযার্ল্স মথ যারম্বনর ময নবশ্ব মযারনরযা নৈব WHO ৈয মৈলগুন িারা পানে রযনি। 

 
 

দ্রষ্টবয:  
● 2020 ার, 85নি মৈরল মযারনরযার অিুমানিক 241 নমনযি িেুি মক এবং 627000 মযারনরযাজনিে মৃেুয 

রযরি।  
● WHO অনিকাি ঞ্চর ববাকারী 5 বিররর কম বযী নলশুরৈর মরধয মৃেুযর ার ৈুআ েৃেীযাংরলরও মবনল। 
Source: who.int 

 


