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দৈনক কারন্ট অ্যারৌযাস 26.04.2022 
গুরুত্বোূর্স খ্: ন্শ্ব 

ন্রশ্ব  ৈনদ্রত  দৈগুরা  স্বাস্থ্যর্া  দকরে  জ   োয়ঃনষ্কার   জয ্ছর  600  ননয  ডা  প্ররযাজ : 

WaterAid 

 
দক ং্াৈ নরাার  

● তু এক প্রনতর্ৈর ্া রযরছ, 2030 ার রয ৈনদ্রত করযকনি দৈর স্বাস্থ্যর্া 
দকেগুরারত জ  োয়ঃনষ্কা ্য্স্থ্া করত ্ছর প্রায 600  ননয ডা প্ররযাজ।  

● একনি আন্তজসানতক দ্কাী ংস্থ্া WaterAid-এ ন্রের্নি যারি জাসার প্রকানত একনি 
 স্র গর্র্াোরে উো নৎনি কর এনি দতন কা রযরছ, া 46 নি স্বরপান্নত দৈর (LDC) স্বাস্থ্য 
ুন্াগুনরত জ, যানরি এ্ং স্বাস্থ্যন্ন অ্যারের অ্ৎার্ উো ৈৃনি ন্দ্ধ কর।   

ূ ন্য ূ 
● ন্রশ্ব ৈনদ্রত দৈগুরা প্রনতনি জস্বাস্্থ্ দকরে জ   োয়ঃনষ্কা ্য্স্থ্া অ্জসর জয 2021  

দেরক 2030  া োসন্ত প্রায 6.5 -9.6  ন্নয ডা প্ররযাজ র্।    
● জ, যানরি এ্ং াইনজ (WASH) এ  স্জী অ্যারে অ্জসর জয গাসস্থ্য জাারর্ 

ম্পৈগুন, অ্রেস একনি গুরুত্বোূর্স উৎ।  
● LDC-এ অ্ন্তগসত অ্রসক স্বাস্থ্যর্াগুনরত  দৌনক জ োনর্া অ্ৎা্ রযরছ এ্ং 60 তাংর 

দকা যানরি োনর্া দই।  
● ন্দশ্ব প্রনত চানি স্বাস্থ্যর্া দকরে রয একনিরত দৌনক জ োনর্া অ্ৎা্ রযরছ, WHO 

এ্ং UNICEF-এ  দৌে নিনং দপ্রাগ্রার অ্ন্তগসত স্বাস্থ্যর্া ুন্াগুনরত জ ্া, 
যানরি এ্ং াইনজর জয এই প্রে   WASH-এ দ্নশ্বক ূযাযর ্া রযরছ।  

● জ  যানরির জয ন্শ্ব্যাোী তন্র প্রায 75  তাং এখ ঋরর্ আকার রযরছ।  
● WaterAid  ন্রশ্ব ্রচরয ী দৈগুন প্রনত আহ্বা জানরযরছ, া রয G7 রযরছ াা 2022 

ার জুর জাসানরত ননত র্ এ্ং  2030  ার 



www.byjusexamprep.com 
 

 

রয নকছু ৈনদ্রত দৈর স্বাস্থ্যর্া দকেগুনরত জী্ক্ষাকাী জ, যানরি এ্ং স্বাস্থ্যন্ন 
ুন্া প্রৈার জয 600  ননয ডার ্ানসক তন্র ঘািনত ্া কা র্ । 

ূে : DTE 

গুরুত্বোূর্স খ্: ৎাত 

ৎাত -ইউরাোীয  ইউনযর    দকৌগত  অ্ংীৈানত্ব  

●  প্রান্ত্রী রে দাৈী যানৈনিরত ইউরাোীয কনর ৎাোনত উুা ৎ ডা দরযর ারে 
আরাচা কর ।  

 
ূ ন্য ূ 

● প্রান্ত্রী শ্রী দাৈী এ্ং শ্রীতী দরয ৎাত--ইউরাোীয ইউনযর রয  দকৌগত অ্ংীৈানরত্ব 
অ্গ্রগনত োসারাচা কর এ্ং ্ানর্জয, জ্াযু, নডনজিা প্রুনি এ্ং জগরর্ রয ম্পরকস দক্ষরে 
রানগতা আ গৎী কা ন্রয একত ।  

● তাা একনি ুি ্ানর্জয চুনি  ন্নরযাগ চুনি অ্গ্রগনত োুায শুরু কা  ন্রয োসারাচা কর।   
● তাা ৎাত-ইউরাোীয ইউনযর  ্ানর্জয  প্রুনি কাউনি গঠর দঘার্া কর।  
● উৎয দতাই ইরদা-োযাননৌক ন্রয ক্র্সা ীনতগত ন্বরয কো উরিখ কর এ্ং ন্শ্ব ্ানর্জয 

ংস্থ্া, G-20, আৌগানস্তা এ্ং াযাার রানগতা  োাস্পনক স্বােসংনেি অ্যায আঞ্চনক  
দ্নশ্বক ন্যগুনরত  তাত ন্নয কর।  

● নগ্র াইররারজর রতা দক্ষেগুনরত ৎাত  ইউরাোীয ইউনযর রয রানগতা ম্ভা্া  
জ্াযু ম্পনকসত ন্যগুন নরয দতাা একনি ন্সৃ্তত আরাচা কর।  

ইউরাোীয ইউনয (EU):   
● ৈ ৈপ্ত: ব্রার, দ্নজযা 
● গনঠত য : 1 া রৎম্ব 1993  
● ৈস্ দৈ: 27নি 
● 2020 ার 31 দ জাুযান ুিাজয প্রে ৈয াষ্ট্র নরর্ ইউরাোীয ইউনয দেরক দ্নরয 

ায। 
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● 2012 ার ইউরাোীয ইউনযরক ানন্তরত দার্ োুস্কা প্রৈা কা য। 
 
ূে: PIB 

দ্ানক  ন্া  োন্  ন্ত্রর্ায  "দাগ  প্রৎা" এ আরযাজ  ক 

 
দক ং্াৈ নরাার?  

● দকেীয অ্ানক ন্া োন্র্ ন্ত্রী দজযানতানৈতয ননিযা এ্ং অ্ানক ন্া োন্র্ প্রনতন্ত্রী 
দজার নৎরক নং (Rtd) যানৈনি ৌৈজং ন্া্দর দগা 'দাগ প্রৎা' অ্ুষ্ঠার উরবা কর। 

● দ্ানক ন্া োন্ ন্ত্রর্ায (MoCA) 'দাগ প্রৎা' এ আরযাজ করনছ।  

ূ ন্য ূ 
● MoCA এ্ং এ ংুি ংস্থ্া / PSU/ স্বাযিানত ংস্থ্া 900 এ দ্ন কসকতসা এই দগা 

ইরৎরন্ট অ্ং নরযনছর।  

 ইন্টাযাা দড অ্ৌ দাগা   ম্পরকস: 
● প্রান্ত্রী রে দাৈী উরৈযারগ এ্ং জানতংরঘ াার্ োনৈ (UNGA) 2014  ার 21  দ 

জুরক আন্তজসানতক দাগা নৈ্ (IDY) নার্ দঘার্া কা জয একনি ঐনতানক নদ্ধান্ত দয।  
● দ্রি্য: আজানৈ কা অ্ৃত রাৎ্ উৈাোর য 21দ জু 2022 তানরখ আন্তজসানতক দাগা 

নৈ্র প্রায ৈুই া ্ানক োকরত, দাগপ্রৎা দাগা গুরুত্ব ম্পরকস অ্ংগ্রর্কাীরৈ রয একনি 
্ৃি রচততা দতন করত াযতা করছ এ্ং তারৈ প্রনতনৈ দাগ্যাযার অ্ং নরত অ্ুপ্রানর্ত 
করছ। 

 
ূে: ET 

গুরুত্বোূর্স খ্: অ্যাোরযন্টরন্ট 
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ইাুরয  যাক্র  ফ্রারি  দপ্রনরডন্ট  নরর্  িাা  নবতীয   ন স্ানচত  র। 

 
দক ং্াৈ নরাার  

● ফ্রারি দপ্রনরডন্ট ন স্াচর নবতীয্া  ন্জযী রযরছ ইাুরয যাক্র।  
 

ূ ন্য ূ  
● ইাুরয যাক্র উগ্র ডাোন্থী প্রনতবন্দ্বী দন দ দোরক োানজত কর। 
● গত ৈুই ৈরক রয এই প্রে ফ্রাি নবতীয ্ার রতা দকারা দপ্রনরডন্টরক ান ন স্ানচত ক।  
ূে: newsonair 

গুরুত্বোূর্স খ্: োুস্কা  ম্মা 

প্রে  তা ৈীাাে  রেক োুস্কা  দোর  প্রান্ত্রী  রে  দাৈী   

দক ং্াৈ নরাার  

প্রান্ত্রী রে দাৈী ুম্বাইরয 80ত ্ানসক াস্টা ৈীাাে রেক োুষ্কা অ্ুষ্ঠার দৈ  ারজ প্রনত ন়ঃস্বােস দ্া জয প্রে 

তা ৈীাাে রেক োুস্কা াৎ কর। 

 
ূ ন্য ূ 

● তা ৈীাাে রেক োুস্কানি তা রেকর সৃ্মনত  ম্মার প্র্নতসত রযনছ, নন 2022 
ার 6ই দৌব্রুযান 92  ্ছ ্যর াা া। 

 
ূে: HT 
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গুরুত্বোূর্স খ্: ্যনিত্ব 

প্র্ীর্  কংরগ্র  দতা  দক ঙ্কাাযর্  াা  দগর   

 
● ন্নৎন্ন ারজয প্রাি াজযোা এ্ং প্র্ীর্ কংরগ্র দতা দক ঙ্কাাযর্ 89 ্ছ ্যর াা দগর ।  
● নতন ছযনি ারজয (াাষ্ট্র, াগাযান্ড, আা, অ্রুর্াচ প্ররৈ, দগাযা এ্ং ঝাড়খণ্ড) াজযোা নার্ 

ৈানযত্ব োা করনছর। 
● নতন 2001 দেরক 2004 া োসন্ত এ দক অ্যান্টন নন্ত্রৎায অ্েসন্ত্রী নার্ উরিখরাগয ৎূনকা োা 

করনছর।  
● নতন নেোা, শ্রীকদোু, ট্টাোাা এ্ং োাাক্কা ন্াৎা দকে দেরক াজয ন্াৎায ন স্ানচত 

রযনছর।.  
ূে: The Hindu 

প্রখযাত  দনখকা  ্ীর্াোানর্  দাানন্ত  াা  দগর  

 

● ন্খযাত নড়যা দনখকা ্ীর্াোানর্ দাানন্ত 85 ্ছ ্যর াা দগর। 
● দাানন্ত কৃনতরত্ব 100 নি দ্ন ্ই রযরছ।  
● 2020 ার োদ্মশ্রী োাযা োাাোান দাানন্ত ানতয অ্যাকারডন োুস্কা, া ম্মা এ্ং নড়া 

ানতয অ্যাকারডন কতৃসক আনত্ানৈ জগন্নাে ৈা ম্মা াৎ কর। 
ূে: TOI 
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গুরুত্বোূর্স খ্: গুরুত্বোূর্স নৈ্  

26দ এনপ্র , ন্শ্ব ইরন্টরকচুযা  দপ্রাোানিস  দড  

 
দক ং্ারৈ? 

●  ন্শ্ব ইরন্টরকচুযা দপ্রাোানিস দড(World IP Day) প্রনত ্ছ 26দ  এনপ্র োা কা য। 

ূ ন্য ূ 
●  2022 ার 'ন্শ্ব ইরন্টরকচুযা দপ্রাোানিস দড' -এ নে নছ- "IP and Youth: Innovating for a 

Better Future"। 
● 2000 ার যার্ল্স ইরন্টরকচুযা প্রোানিস অ্গসাাইরজ (WIPO) বাা "দোরিন্ট, কনোাইি, দেডাকস এ্ং 

নডজাইগুন দৈনদ জী্র কীৎার্ প্রৎা্ দৌর দ ম্পরকস রচততা ্াড়ারা জয" এই নৈ্নি 
প্রনতষ্ঠা কা রযনছ। 

● 26দ এনপ্ররক ন্শ্ব ্ুনদ্ধ্ৃনিক ম্পনি নৈ্র তানখ নার্ দ্রছ দযা রযনছ কার্ এনি 1970 
ার ন্শ্ব ্ুনদ্ধ্ৃনিক ম্পনি ংস্থ্া প্রনতষ্ঠা করৎর তানরখ ারে নর ায। 
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