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দৈনিক কাররন্ট অ্যারেযাস 27.04.2022 
গুরুত্বপূর্স খবর: নবশ্ব 

মামানর  রেও নবরশ্বর  ামনরক  বযয বসকারর  রবসাচ্চ : SIPRI 

 
ককি ংবারৈ? 

 স্টকরাম ইন্টারিযালিা নপ নরার্স ইন্সনিনিউি (SIPRI) দ্বারা প্রকানলত নবশ্ববযাপী ামনরক বযরযর িতুি 
তথ্য অ্িুযাযী, 2021 ার নবশ্ব ামনরক বযয বৃনি অ্বযাত ররযরে, যা মামারীর অ্থ্সনিনতক নবপযসয 
রেও বসকারর রবসাচ্চ 2.1 নিনযি ডারর কপৌঁরেরে।  

মূ পরযন্টমূ 
 2021 ার পাাঁর্নি বৃত্তম বযযকারী নে মানকসি যুক্তরাষ্ট্র, র্ীি, ভারত, যুক্তরাজ্য এবং রানলযা, যা 

একারথ্ বযরযর 62% করররে। 
 ভাররতর 76.6 নবনযি মানকসি ডার ামনরক বযয নবরশ্বর মরযয তৃতীয রবসাচ্চ। এনি 2020 ারর 

তুিায 0.9% এবং 2012 ারর তুিায 33% বৃনি কপরযরে।  
স্টকরাম ইন্টারিযালিা নপ নরার্স ইন্সনিনিউি (SIPRI): 

 SIPRI স্টকরাম নভনত্তক একনি আন্তজ্সানতক প্রনতষ্ঠাি।  
 এনি 1966 ার প্রনতনষ্ঠত রযনে এবং লস্ত্র ংঘাত, ামনরক বযয এবং অ্স্ত্র বানর্রজ্যর পালাপানল 

নিরস্ত্রীকরর্ ও অ্স্ত্র নিযন্ত্ররর্র জ্িয তথ্য, নবরের্ এবং ুপানরল রবরা করর।  
Source: The Hindu 
 
ইি মাস্ক 44 নবনযি  ডাররর  নবনিমরয  িুইিাররক  নকরি  নিরযরেি  
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ককি ংবারৈ? 

 মানকসি যিকুরবর ইি মাস্ক প্রায 44নবনযি মানকসি ডারর িুইিার ককিার জ্িয একনি রু্নক্তরত 
কপৌঁরেরেি।  

মূ পরযন্টমূ 
 রু্নক্তনি, যা বসম্মনতক্ররম িুইিাররর কবাডস দ্বারা অ্িুরমানৈত রযনে, এই বের বন্ধ রব বর আলা করা 

রে। এই রু্নক্তর অ্যীরি, িুইিাররর কলযারগুন তানকাভুক্ত করা রব এবং এনি বযনক্তগত ভারব কিওযা 
রব। 

িুইিার ম্পরকস: 
 িুইিার একনি আরমনরকাি মাইরক্রাব্লনগং এবং কালযা কিিওযানকসং পনররবা যা বযবারকারীরা "িুইি" 

িারম পনরনর্ত বাতসাগুন কপাস্ট করর এবং ইন্টারঅ্যাক্ট করর।  
 নইও: পরাগ আগরওযা  

Source: Indian Express 
 

গুরুত্বপূর্স খবর: ভারত 

রাইনিা  ডাযাগ  2022 

 
ককি ংবারৈ? 

 প্রযািমন্ত্রী িররন্দ্র কমাৈী রাইনিা ডাযাগ 2022 -এর উরদ্বাযিী অ্নযরবলরি উপনিত নেরি, কযখারি 
ইউররাপীয কনমলরির ভাপনত শ্রীমতী উরুা ভি কডর করযি মূ বক্তবয রারখি। 
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মূ পরযন্টমূ 
 2022 ারর 25 এনপ্র কথ্রক 27 এনপ্র পযসন্ত রাইনিা ডাযাগ 2022 -এর প্তম ংস্করর্নি 

িযানৈনিরত অ্িুনষ্ঠত রে। 
 2022 ারর রাইনিা ডাযারগর প্রনতপাৈয নবয রে -"Terra Nova: Impassioned, impatient, 

and Imperilled"। 
 এই ংারপর েযনি নবসৃ্তত নথ্মযানিক স্তম্ভ ররযরে যার মরযয ররযরে নরনথ্নকং কডরমারক্রন, এন্ড অ্ে 

মানিপনিকানজ্ম, ওযািার ককা, নিি িািনজ্লি অ্জ্সি। 
মূ পরযন্টমূ 

 2022 ারর 25 এনপ্র কথ্রক 27 এনপ্র পযসন্ত রাইনিা ডাযাগ 2022 -এর প্তম ংস্করর্নি 
িযানৈনিরত অ্িুনষ্ঠত রে। 

 2022 ারর রাইনিা ডাযারগর প্রনতপাৈয নবয রে -"Terra Nova: Impassioned, impatient, 
and Imperilled"। 

 এই ংারপর েযনি নবসৃ্তত নথ্মযানিক স্তম্ভ ররযরে যার মরযয ররযরে নরনথ্নকং কডরমারক্রন, এন্ড অ্ে 
মানিপনিকানজ্ম, ওযািার ককা, নিি িািনজ্লি অ্জ্সি।  

Source: newsonair 
 
 
ভারত , আবার , যমসীয  স্বাযীিতার  নভনত্তরত  'নবরল  উরদ্বরগর  কৈল ': মানকসি  কনমলি  

 
 
ককি ংবারৈ? 
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 মানকসি যুক্তরারষ্ট্রর আন্তজ্সানতক যমসীয স্বাযীিতা কনমলি (USCIRF) িািা তৃতীয বেররর জ্িয ুপানরল 
করররে কয, 2021ার ভারতরক 'নবরল উরদ্বরগর কৈল' (CPC) নারব উরিখ করা রব, অ্থ্সাৎ, যমসীয 
স্বাযীিতার মািৈরে বরর্রয খারাপ কাজ্ করর এমি রকারগুনর নবভাগ। 

প্রনতরবৈরির মূ নবযগুরা: 
 প্রনতরবৈরি বা রযরে, 2021 ার ভাররত যমসীয স্বাযীিতার পনরনিনত 'উরিখরযাগযভারব খারাপ' 

রযরে। 
 ভারত ম্পরকস নররপািস নবভারগ বা রযরে কয রকার "মারার্িামূক কণ্ঠস্বররক ৈমি করররে", 

নবরল করর ংখযাঘু ম্প্রৈায এবং তারৈর উপর নররপািস করা বযনক্তরা।  
 এরত কাশ্মীরর অ্নযকার কমসী খুরাি পাররভরজ্র কিপ্তার এবং 2021 ারর জু্াই মার অ্নবয কাযসকাপ 

প্রনতররায আইরির (UAPA) এর অ্যীরি 2020 ারর অ্রক্টাবরর কিপ্তার ওযা অ্ষ্টাৈলী োৈার স্টযাি 
স্বামীর মৃতুযর কথ্া উরিখ করা রযরে।  

 এই প্রনতরবৈরি কবরকানর ংিা (NGOs) নবরল করর নবরৈলী অ্থ্সাযরির কেরে কযব র্যাররের 
মুরখামুনখ রত য, তা তুর যরা রযরে। এরত যমসান্তরর্ নবররাযী আইিও তুর যরা রযরে। 

কিাি: 
 CPC-র জ্িয ুপানরলকৃত অ্িযািয কৈলগুন : আেগানিস্তাি, িাইরজ্নরযা, ননরযা এবং নভরযতিাম।  
 USCIRF ুপানরল করররে কয কস্টি নডপািসরমন্ট মাযািমার, র্ীি, ইনরনেযা, ইরাি, উত্তর ককানরযা, 

পানকস্তাি, রানলযা, কৌনৈ আরব, তানজ্নকস্তাি এবং তুকসরমনিস্তািরক CPC নারব পুিরায িামকরর্ 
করররে। 

ভাররত যমসীয স্বাযীিতার অ্বিা: 
 ভাররত যমসীয স্বাযীিতা ভারতীয ংনবযারির 25-28 অ্িুরেৈ দ্বারা নিনিত করা একনি কমৌনক অ্নযকার। 
 এোডাও, ংনবযারির 29 এবং 30  
 অ্িুরেরৈ ংখযাঘুরৈর স্বাথ্স রোর কথ্া বা রযরে। 

United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF): 
 USCIRF একনি মানকসি কেডারর রকার কনমলি যা 1998 ারর আন্তজ্সানতক যমসীয স্বাযীিতা আইি 

দ্বারা দতনর করা রযনে।  
 প্রনতনষ্ঠত: 28 অ্রক্টাবর 1998 
 ৈর ৈপ্তর: ওযানলংিি, নড.ন। 

Source: The Hindu 
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AAHAR 2022 

 
ককি ংবারৈ? 

 এনিকার্ারা অ্যান্ড প্ররড েুড কপ্রাডাক্ট এক্সরপািস কডরভপরমন্ট অ্থ্নরনি (APEDA) ভারত 
বানর্জ্য প্রর্ার ংিার (ITPO) রযানগতায এনলযার বৃত্তম B2B আন্তজ্সানতক খাৈয ও 
আনতরথ্যতা কমা AAHAR 2022 এর ৩৬ তম ংস্কররর্র আরযাজ্ি কররে। 

• 2022 ারর 26-30 এনপ্র প্রগনত মযৈারি (িযানৈনি) এনি ংগনিত রে। 
মূ পরযন্টমূ 

• 80 নিরও কবনল রপ্তানিকার কৃন পর্যগুনর নবনভন্ন নবভাগ গিি করর, যার মরযয নজ্আই পর্য, 
প্রনক্রযাজ্াত খাৈয, দজ্ব, নমানযত খাৈয পর্য, বাজ্রা ইতযানৈ অ্ন্তভুসক্ত ররযরে। 

কিাি: 
 নজ্আই করনজ্নি দ্বারা 150 নিরও কবনল খাৈয ও কৃন পর্য নজ্আই নারব নিবনন্ধত রযরে যার 

মরযয 123 নি নজ্আই পর্য মার্স, 2022 পযসন্ত APEDA এর নবভারগর অ্যীরি পরড। 
 DGCI&S-এর তথ্য অ্িুযাযী, 2021-22 ার কৃন রপ্তানি 19.92 লতাংল বৃনি কপরয 50.21 

নবনযি ডারর কপৌঁরেরে।  
• বৃনির ার উরিখরযাগয কারর্ এনি  2020-21 ার অ্নজ্সত 41.87 নবনযি ডারর 17.66 

লতাংল বৃনির কর্রযও কবনল। 
Source: ET 

কৃনমন্ত্রী  িররন্দ্র নং কতামর  'নকার্  ভানগৈানর -প্রথ্নমকতা  ামানর ' প্রর্ারানভযারির  উরদ্বাযি  করররেি  
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ককি ংবারৈ? 

• কৃন ও কৃক কযার্ মন্ত্রক ভারত রকাররর অ্িযািয মন্ত্রক ও নবভারগর রযানগতায 'আজ্ানৈ 
কা অ্মৃত মরাৎব'-এর আওতায  25কল এনপ্র কথ্রক 30কল এনপ্র 2022 পযসন্ত 'নকার্ 
ভানগৈারী, প্রথ্নমক্তামানর' প্রর্ারানভযারির আরযাজ্ি কররে। 

মূ পরযন্টমূ 
• প্তাবযাপী এই প্রর্ারানভযারির ময, কৃনমন্ত্রী কমি ানভস কন্টার দ্বারা আরযানজ্ত ে বীমা 

নিরয কৈলবযাপী একনি কমসলাারও উরদ্বাযি কররবি।  
• প্রনতনি কৃন নবজ্ঞাি ককরন্দ্র কৃন কমারও আরযাজ্ি করা রে। 
• এই প্রর্ারানভযারি প্রযািমন্ত্রী নকার্ ম্মাি নিনয, প্রযািমন্ত্রী ে নবমা কযাজ্িা এবং প্রযািমন্ত্রী 

কৃন নঞ্চাই কযাজ্িার মরতা নবনভন্ন ফ্ল্যাগনলপ প্রকরের আওতায ােয ও নক্রযাকাপগুনরকও 
তুর যরা রযরে।  

দ্রষ্টবয: 'নকার্ ভানগৈানর-প্রথ্নমকতাামানর' প্রর্ারানভযারির অ্ংল নারব, খাৈয প্রনক্রযাকরর্ নলে মন্ত্রক, েুদ্র 
খাৈয প্রনক্রযাকরর্ উরৈযাগ (PMFME) প্রকরের প্রযািমন্ত্রী আিুষ্ঠানিকতার অ্যীরি, জ্মু্ম ও কাশ্মীররর নকস্তওযার 
কজ্ায আখররারির প্রনক্রযাকরর্ ও মূয ংরযাজ্রির উপর এক কজ্া এক পর্য (ODOP) নভনত্তক কমসলাার 
আরযাজ্ি কররনে।    
েুদ্র খাৈয প্রনক্রযাকরর্ উরৈযাগ (PMFME) প্রকরের প্রযািমন্ত্রী আিুষ্ঠানিকতা ম্পরকস: 

• ভারত অ্নভযারির অ্যীরি র্াু ওযা PMFME নস্কম একনি ককন্দ্রীযভারব স্পিডস নস্কম যার েয 
খাৈয প্রনক্রযাকরর্ নলরের অ্ংগনিত নবভারগ নবৈযমাি পৃথ্ক েুদ্র-উরৈযারগর প্রনতরযানগতা বৃনি 
করা এবং এই খারতর আিুষ্ঠানিকতার প্রর্ার করা এবং কৃক উৎপাৈক ংিা, স্বনিভসর কগাষ্ঠী 
এবং প্ররযাজ্ক মবাযগুনরক তারৈর মি মূয লৃঙ্খর াযতা প্রৈাি করা।  

• 2020-21 কথ্রক 2024-25 া পযসন্ত পাাঁর্ বেরর 10,000 ককানি িাকা বযরয, এই প্রকেনি 
নবৈযমাি েুদ্র খাৈয প্রনক্রযাকরর্ উরৈযাগগুনর উন্ননতর জ্িয আনথ্সক, প্রযুনক্তগত এবং বযবানযক 
াযতা প্রৈারির জ্িয 2,00,000 মাইরক্রা েুড প্ররনং ইউনিিরক রানর াযতা করার কথ্া 
ভাবরে। 
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Source: newsonair 
নলবনগনর  তীথ্সযাোর  90 তম বানসকী  এবং ব্রহ্মা নবৈযারযর  ুবর্স  জ্যন্তী  

 

ককি ংবারৈ? 
• প্রযািমন্ত্রী িররন্দ্র কমাৈী 7 কাক কযার্ মারগস নলবনগনর তীথ্সযাোর 90তম বানসকী এবং ব্রহ্মা 

নবৈযারযর ুবর্সজ্যন্তীর বেরবযাপী কযৌথ্ অ্িুষ্ঠারির উরদ্বাযিী অ্িুষ্ঠারি অ্ংল নিরযনেরি।  
• নতনি বেরবযাপী কযৌথ্ উৈযাপরির জ্িয কারগানিও র্াু কররনেরি।  

মূ পরযন্টমূ 
• নলবনগনর তীথ্সযাো এবং ব্রহ্মা নবৈযায উভযই মাি মাজ্ ংস্কারক শ্রী িারাযর্ গুরুর আলীবসাৈ 

ও নিরৈসলিার মাযযরম শুরু রযনে।  
 প্রযািমন্ত্রী বরি, শ্রী িারাযর্ গুরু আযুনিকতার কথ্া বররেি, নকন্তু নতনি ভারতীয ংসৃ্কনত ও 

মূযরবাযরকও মৃি করররেি।  
• নতনি বর্সবারৈর িারম কয দবময র্রে তার নবরুরি একনি কযৌনক্তক ও বযবানরক ডাই 

কররনেরি।  
• নলবনগনরর ব্রহ্ম নবৈযায এই ৈলসিরক বাস্তবানযত করার জ্িয প্রনতনষ্ঠত রযনে। ব্রহ্মা নবৈযায 

ভারতীয ৈলসরির উপর 7 বেররর একনি ককাস প্রৈাি করর, যার মরযয ররযরে শ্রী িারাযর্ গুরুর 
কাজ্ এবং নবরশ্বর মস্ত গুরুত্বপূর্স যরমসর যমসিন্থ। 

নলবনগনর তীথ্সযাো ম্পরকস: 
• নলবনগনর  ককরাার নেবান্দ্রম কজ্ার ভারকাা কপৌরভার একনি এাকা।  
• এনি ভারকা লররর একনি তীথ্সিাি কযখারি শ্রী িারাযর্ গুরুর মানয বা মানয অ্বনিত।  
• 30 নডরম্বর কথ্রক 1 জ্ািুযানর পযসন্ত নলবনগনর তীথ্সযাোর নৈিগুনরত (নলবনগনর তীথ্সৈািম) প্রনত 

বের তাাঁর মানয াজ্ার াজ্ার ভক্তরক আকৃষ্ট করর। 
Source: PIB 
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গুরুত্বপূর্স খবর: পুরস্কার ও ম্মািিা 

একরে  78,220 নি পতাকা  উনডরয  নগরি  ওযার্ল্স  করকডস  গড ভারত 

 
 
ককি ংবারৈ? 

• একরে 78,220নি কতরো উরত্তাি করর নবশ্বররকডস গড ভারত।  
• 2022 ারর 23কল এনপ্র, নবাররর কভাজ্পুরর বীর কুিওযার নং নবজ্রযাৎব কমসূনর্রত ভারত 

একরযারগ 78 াজ্াররর এরও কবনল কতরো পতাকা উরত্তাি করর নগরি বুক অ্ে ওযার্ল্স 
করকডসর প্ররবল করররে।  

মূ পরযন্টমূ 
• ভাররতর স্বাযীিতার 75 তম বানসকী 'আজ্ানৈ কা অ্মৃত মরাৎব'-এর অ্ংল নারব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক 

এবং ংসৃ্কনত মন্ত্রক এই অ্িুষ্ঠারির আরযাজ্ি কররনে। 
• 1857 ারর নবরদ্রারর মূ র্নরে স্বাযীিতা ংিামী বীর কুিওযার নং-এর 164 তম বানসকী 

উপরে 'অ্মৃত মরাৎব'-এর আরযাজ্ি করা রযনে।  
 বীর কুিওযার নং 1858 ারর 23কল এনপ্র জ্গৈীলপুররর কারে তার কল যুরি ডাই 

কররনেরি এবং এই যুরি ইস্ট ইনন্ডযা ককাম্পানিরক পরানজ্ত কররনেরি।  
• জ্গৈীলপুর ককিা কথ্রক ইউনিযি জ্যারকর পতাকা িামারিার পর কৈরলর কবায মারা যাি 

কুিওযার নং। 
Source: HT 
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