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দৈনিক কাররন্ট অ্যারেযাস 28.04.2022 
গুরুত্বপূর্স খবর: নবশ্ব 

ইউররাপীয  ইউনিযি  (EU) নডনিটা  ানভসর  অ্যাক্ট  (DSA) 

 
ককি ংবাৈ নলররািারম   

ইউররাপীয পাসারমন্ট এবং ইউররাপীয ইউনিযরির (EU) ৈয রাষ্ট্রগুরা কঘার্া করররে কয তারা নডনিটা 
ানভসর অ্যাক্ট (DSA) ম্পনকসত একনট রািনিনতক চুনি ম্পাৈি করররে । 

মূ নবয মূ 
● নডনিটা ানভসর অ্যাক্ট (DSA) একনট যুগান্তকারী আইি যা বড় ইন্টাররিট ককাম্পানিগুনরক ভু তথ্য 

এবং অ্নবধ এবং ক্ষনতকারক ামগ্রীর নবরুরে কাি কররত বাধয করর এবং "ইন্টাররিট বযবারকারীরৈর 
এবং তারৈর কমৌনক অ্নধকারগুনর িিয আরও ভা ুরক্ষা প্রৈাি করর"। 

● এনট প্রযুনিগত  ংস্থাগুনর দ্বারা স্ব-নিযন্ত্ররর্র যুরগর অ্বাি ঘটারত চায এবং 'এই িীনতরত বযবানরক 
প্রভাব কৈয কয, যাা অ্োইরি অ্নবধ, কনট  অ্িাইরিও অ্নবধ ওযা উনচত'। 

● এনট "াধারর্ ওরযবাইট কথ্রক শুরু করর, ইন্টাররিট অ্বকাঠারমা পনররবা এবং অ্িাইি প্ল্যাটেমসগুন 
পযসন্ত অ্িাইি পনররবাগুনর  একনট বড় নবভাগ"নারব প্ররযািয রব। 

কপ্রক্ষাপট: 
● কনমলি 2020  ারর 15 ই নডরম্বর নডনিটা ানভসর অ্যারক্টর উপর তার প্রস্তাব উত্থাপি করর, যা 

নডনিটা বািার আইরির প্রস্তারবর ারথ্ যুি, যার উপর নভনি করর ইউররাপীয ংৈ এবং কাউনি 
22 কল মাচস 2022 ার একনট রািনিনতক চুনি করররে।  

● EU-কত একনট নিরাপৈ, উনু্মি এবং িযাযয অ্িাইি পনররবল নিনিত কররত এই ৈুনট োইরর 
রািনিনতক চুনিগুন একারথ্ কাি কররব। 
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● দ্রষ্টবয: ভাররত, অ্িুরূপ নবরয একনট নব (কডটা কপ্রারটকলি নব 2019) ংরৈ মুতুনব ররযরে। 
        ূত্র : Indian Express 
 
কমঘারয  ভারত -বাংারৈল  ীমারন্ত  ৈুই বের পর খুরে  বডসার  াট 

 
ককি ংবাৈ নলররািারম  

● কমঘারয ভারত-বাংারৈল ীমারন্তর বডসার াট খুর কৈওযা  ৈু'বের পর।  

মূ নবয মূ 
● কমঘারযর পূবস খান পাবসতয কিার বাাত এবং বাংারৈরলর ুিামগঞ্জ কিার ডারাড়ায াউওযাঘররর 

মরধয বডসার াট কখাার নোন্ত নিরযরে িরযন্ট বডসার াট মযারিিরমন্ট কনমনট। 
● বতসমারি, ভারত ও বাংারৈরল াতনট প্রনতনিত বডসার াট ররযরে এবং আরও িযনট িতুি বডসার  াট 

ররযরে পাইপাইরি মাধযরম ।  
● বডসার াটগুন ীমারন্তর উভয পারল স্থািীয বানন্দারৈর স্থািীয পর্য বানর্িয কররত ক্ষম করর।  
● দ্রষ্টবয: 2021 ারর নারব, BIMSTEC-এর  4  নট প্রনতরবলী কৈল যথ্া:  বাংারৈল, ভুটাি, মাযািমার 

এবং কিপারর ারথ্ ভাররতর বডসার াট ররযরে। 
 
ূত্র: newsonair 

গুরুত্বপূর্স খবর: ভারত 
ভাররতর  প্রযুনিগত  লনিরক  কারি  াগারিার  িিয CSIR এবং iCreate-এর মরধয  MoU 
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ককি ংবাৈ নলররািারম  
● গুিরারটর মুখযমন্ত্রী ভূরপন্দ্র পযারট গুিরাট রকাররর ফ্ল্যাগনলপ কটকরিানি ইিনকউরবটর - iCreate  

(ইন্টারিযালিা কন্টার ের এন্টাররপ্রিারনলপ অ্যান্ড কটকরিানি) এবং কাউনি অ্ে ারযনন্টনেক অ্যান্ড 
ইন্ডানিযা নরাচস (CSIR) এর মরধয স্বাক্ষনরত মর াতা স্মাররক ভাপনতত্ব কররি। 

মূ নবয মূ  
●  এই MoU-এর আওতায, CSIR এবং iCreate কৈরলর উরৈযািা এবং উদ্ভাবকরৈর িিয কযৌথ্ ংস্থাি 

উপব্ধ করার মাধযরম প্রযুনিগত স্টাটস-আপগুনর প্রনতশ্রুনত কৈওযার িিয একনট রযানগতামূক 
াযতা বযবস্থা প্রনতিা কররত চায।  

● এই ধররির স্টাটস-আপগুনরত CSIR-এর রঞ্জাম, ুনবধা এবং দবজ্ঞানিক িিলনি অ্যারে কররব।  
● CSIR বুনেবৃনিক ম্পনি াযতা প্রৈাি কররব এবং উৈীযমাি উরৈযািারৈর উৎানত করার িিয 

ভারত কথ্রক উদ্ভাবিী স্টাটস-আপগুনরক আনথ্সকভারব াযতা করার পেনতগুন অ্রের্ কররব। 

iCreate ম্পরকস (ইন্টারিযালিা কন্টার ের এন্টাররপ্রিারনলপ অ্যান্ড কটকরিানি): 
● এনট গুিরাট রকাররর কেি একনট স্বাযিলানত ককন্দ্র এবং প্রযুনিগত উদ্ভাবরির উপর নভনি করর 

স্টাটস-আপগুনরক ে বযবারয রূপান্তনরত করার িিয ভাররতর বৃত্তম প্রনতিাি।  
● আি পযসন্ত এনট 412 নটরও কবনল উদ্ভাবি এবং 30+ কপরটন্টরক একনট াই -টাচ , উরৈযািারৈররক  

প্রথ্ম মরডরর ারথ্ যুি  করররে, তারৈর পরামলসৈাতারৈররক , বািার এবং অ্রথ্সর ারথ্ ংযুি 
করররে।  
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● এনট ভাররত Cisco-র বৃিম ইরিারভলি যারবর আবাস্থ এবং এনটর  মানকসি যুিরাষ্ট্র, ইরারয 
এবং অ্িযািয কৈরলর কিতৃস্থািীয প্রনতিািগুনর ারথ্ অ্ংলীৈানরত্ব ররযরে। 

 
ভাররত স্টাটসআপ ইরকানরস্টম:  

● ভাররত নবরশ্বর নদ্বতীয বৃিম স্টাটসআপ ইরকানরস্টম ররযরে। 
● ভাররত প্রায 20,000  স্টাটসআপ ররযরে; এর মরধয প্রায 4,750 নট প্রযুনিগত ভারব  পনরচানত 

স্টাটসআপ। 
ংনিষ্ট অ্িযািয উরৈযাগ: 

● স্টাটসআপ ইনন্ডযা নড োন্ড নিম 
● াংাই ককা-অ্পাররলি অ্গসািাইরিলি (SCO) স্টাটসআপ কোরাম  
● নেলানরি স্টাটসআপ গ্রযান্ড চযাকঞ্জ 

 
ূত্র : PIB  
 

ককন্দ্রীয  নবৈযারয  াংৈ  ককাটা  বানত  কর ককন্দ্র , ভনতসর  নিরৈসনলকা  ংরলাধি  করা   

 
ককি ংবাৈ নলররািারম  

● ককন্দ্রীয রকার ককন্দ্রীয নবৈযারয (KVs) ভনতসর িিয নবরবচিামূক  ংৈ ৈয (MP) ককাটা বানত 
কর এবং ংরলানধত ভনতসর নিরৈসনলকা িানর করা রযরে। 

মূ নবয মূ 
● KVS কেলা নডনিনবউলি অ্যাডনমলি নিম বা MP ককাটার অ্ধীরি, একিি ংৈ ৈয প্রথ্ম কথ্রক 

িবম কেনর্রত ভনতসর িিয প্রনত নলক্ষাবরস তারৈর নিি নিি 
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নিবসাচিী এাকার রবসাচ্চ 10 িি নলক্ষাথ্সীরক ুপানরল করার ক্ষমতা আরে। 
● MP ককাটা োড়াও, KVS  নলক্ষা মন্ত্রর্ারযর কমসচারীরৈর 100 িি ন্তাি, MP এবং অ্বরপ্রাপ্ত KV 

কমসীরৈর নলশু ও তারৈর উপর  নিভসরলী িানত-িাতনি এবং িু পনরচািা কনমনটর কচযারমযারির 
নবরবচিামূক   ককাটা  অ্িযািয ংরক্ষর্ও প্রতযাার করা রযরে । 

● িতুি ককাটায CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, NDRF, এবং আাম রাইরেরর মরতা গ্রুপ B  এবং C -
এর মরতা ককন্দ্রীয পুনল ংস্থার ওযাডসগুনর িিয ৫০ নট আি অ্ন্তভুসি করা রযরে , যারা  অ্ভযন্তরীর্ 
নিরাপিা, এবং এই ওযাডসগুন ীমান্ত কপানস্টংরযর িিয নিযুি,এবং  ককন্দ্রীয স্বরাষ্ট্র মন্ত্ররকর অ্ন্তগসত ।  

● এোড়াও,  আিুিানিকভারব  PM CARES  প্রকরের আওতায থ্াকা KVS নলশুরৈরও এই নবধারির আওতায 
অ্ন্তভুসি করা রযরে। 

ূত্র : HT 
Covaxin, Corbevax 12 বেররর  কম বযী  নলশুরৈর  িিয িরুনর বযবাররর  অ্িুরমাৈি  কপরযরে  

 
ংবারৈ ককি? 
● ড্রাগ কররাার কিিারর অ্ে ইনন্ডযা (DCGI) 5-12 বের বযীরৈর িিয Corbevax, 6-12 বযরর িিয 

Covaxin এবং 12 বেররর কবনল বযীরৈর িিয Zycov-D কক িরুরী বযবাররর অ্িুরমাৈি (EUA) মঞু্জর 
করররে। 

গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ  
● ভাররতর ড্রাগ কররাার কিিারর (DCGI) 6-12 বের বযী নলশুরৈর িিয ভারত বারযারটরকর ককানভড 
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ভযাকনি ককাভযানেি ীমাবে িরুনর বযবাররর অ্িুরমাৈি নৈরযরে।  
● এোড়াও DCGI 5-12 বের বযী নলশুরৈর িিয Corbevax-কক িরুনর বযবাররর অ্িুরমাৈি নৈরযরে। 
● Cadila Health-এর ZyCoV-D 12 বেররর কবনল বযী নলশুরৈর িিয ীমাবে িরুনর বযবাররর অ্িুরমাৈি 

কপরযরে। 
দ্রষ্টবয: নবশ্ব নটকাৈাি প্তা 2022 এর 24 কথ্রক 30 এনপ্র 2022 পযসন্ত পানত রে। 2022 এর নথ্ম  
'করর িিয ৈীঘস িীবি'। 
Source: ET 

গুরুত্বপূর্স খবর: রািয 
উপাচাযস -এর িাম মরিািীত  করার রািযপারর  নবরল  ক্ষমতা  ককরড়  নিরত তানমিাডু়  ২নট নব পা 

করররে  

 
ংবারৈ ককি? 
● তানমিাডু় নবধািভা 13নট নবশ্বনবৈযারযর আইি ংরলাধরির িিয ৈুনট নব পা করররে যারত রািযপা 

কথ্রক তারৈর উপাচাযস নিরযারগর ক্ষমতা রািয রকাররর কারে স্তান্তর করা য।  
গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ 
● মুখযমন্ত্রী এম কক স্টযানি বররেি কয রািয রকাররর উপাচার্য নিরযারগর নিরযারগর ক্ষমতা িা থ্াকায 

উচ্চনলক্ষায বযাপক প্রভাব পরড়রে।  
● নতনি উরেখ করররেি কয গুিরারট, প্রধািমন্ত্রী িররন্দ্র কমাৈীর স্বরাষ্ট্র রািয, রািয রকার একনট অ্িুন্ধাি 

কনমনটর ুপানরলকৃত নতিনট িাম কথ্রক উপাচাযস নিরযাগ কররে। 
● প্রস্তানবত নবগুনকত কিার কৈওযা রযরে কয "উপাচারযসর প্রনতনট নিরযাগ রকার দ্বারা নতিনট িারমর একনট 
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পযারি কথ্রক করা রব" একনট অ্িুন্ধাি-কাম-নিবসাচি কনমনট দ্বারা ুপানরল করা রযরে৷ 
● UGC (নবশ্বনবৈযায এবং করিগুনরত নলক্ষক এবং অ্িযািয একারডনমক স্টাে নিরযারগর িিয িূযিতম 

কযাগযতা এবং উচ্চ নলক্ষার মাি বিায রাখার িিয অ্িযািয বযবস্থা) করগুরলি, 2018 অ্িুারর, "নভনিটর / 
চযারির" - কবনলরভাগই রারিযর রািযপা - অ্িুন্ধাি-কাম-নিবসাচি কনমনট দ্বারা প্রস্তানবত িারমর পযারি 
কথ্রক উপাচাযস নিরযাগ কররব। 

● ককন্দ্রীয নবশ্বনবৈযায আইি, 2009 এর অ্ধীরি, ভাররতর রাষ্ট্রপনত একনট ককন্দ্রীয নবশ্বনবৈযারযর পনরৈলসক 
রবি। 

● ককন্দ্রীয নবশ্বনবৈযাযগুনরত চযারিররা রি লীসস্থািীয প্রধাি, যাাঁরৈর রাষ্ট্রপনত তার পনরৈলসক নারব 
নিরযাগ কররি। 

● উপাচাযসও ককন্দ্র রকার দ্বারা গনঠত অ্িুন্ধাি এবং নিবসাচি কনমনট দ্বারা বাোই করা িারমর পযারি কথ্রক 
নভনিটর দ্বারা নিযুি ি। 

দ্রষ্টবয: অ্নধকন্তু, ককন্দ্র-রািয ম্পকস খনতরয কৈখরত 2007 ার ককন্দ্র দ্বারা গনঠত নবচারপনত মৈি কমাি পুনি 
কনমলি ুপানরল কররনে কয রািযপারৈর উপাচাযস নিরযারগর ক্ষমতা অ্পসর্ করা উনচত িয কযরতু "কাযসাবী 
ও ক্ষমতার ংঘস রব"। উনিলনট রািয কনমলরির নররপাটসরক মথ্সি করর তারৈর মন্তরবযর প্রস্তাব নৈরযরে। 
Source: TOI 

গুরুত্বপূর্স খবর: প্রনতরক্ষা 
ামনরক  ক্ররযর  কক্ষরত্র 'কমক ইি ইনন্ডযা ' প্রচাররর  িিয রকার  প্রনতরক্ষা  অ্নধগ্রর্  পেনত 2020 

ংরলাধি  করররে  

 
ংবারৈ ককি? 
● প্রনতরক্ষা কক্ষরত্র 'কমক ইি ইনন্ডযা' এবং 'আত্মনিভসরতা'কক আরও প্রচার কররত এবং বযবা করার িতা 

ক্ষম কররত, নডরেি অ্যাকুইনিলি কাউনি (DAC) দ্বারা প্রৈি অ্িুরমাৈরির নভনিরত প্রনতরক্ষা অ্নধগ্রর্ 
প্রনক্রযা (DAP) 2020 ংরলাধি করা রযরে। 
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গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ 
● মূধি অ্নধগ্ররর্র নবরৈলী নলে কথ্রক প্রনতরক্ষা রঞ্জাম আমৈানি/কানসং শুধুমাত্র একনট বযনতক্রম ওযা 

উনচত এবং DAC/প্রনতরক্ষা মন্ত্রীর নিনৈসষ্ট অ্িুরমাৈরির ারথ্ করা উনচত। 
● অ্থ্স মন্ত্ররকর পরামলস অ্িুযাযী এবং আনথ্সক ুরক্ষা বিায রাখার ময ভারতীয প্রনতরক্ষা নলরের উপর 

আনথ্সক কবা া কমারিার িিয, ইনন্টনগ্রনট পযাক্ট বযাঙ্ক গযারানন্ট (IPBG) এর প্ররযািিীযতা ৈূর করা রযরে।  
● আরও, ভারত রকাররর বতসমাি িীনত অ্িুারর, মাইরক্রা এবং স্ম এন্টারপ্রাইি (MSEs) কথ্রক আরিসস্ট 

মানি নডরপানিট (EMD) প্ররযািি য িা। 
● R&D ইিনস্টনটউট, একারডনমযা, নলে, স্টাটসআপ এবং স্বতন্ত্র উদ্ভাবকরৈর মৃ্পি করার মাধযরম উদ্ভাবিরক 

উৎানত করর এবং প্রনতরক্ষায প্রযুনির উন্নযিরক উৎানত করর এমি একনট ইরকানরস্টম দতনর কররত, 
iDEX কেমওযাকসনট এনপ্র 2018-এ প্রধািমন্ত্রী িররন্দ্র কমানৈ চাু কররনেরি।  

● কৈরলর উৈীযমাি স্টাটসআপ টযারন্ট পুরক স্বযংমূ্পর্সতা এবং স্বরৈলীকররর্র যুগ মরন্ত্র অ্বৈাি রাখরত 
ক্ষম করার িিয, DAP 2020 এর iDEX পেনতর অ্ধীরি ক্রয প্রনক্রযা ি করা রযরে।  

● DAP-2020-এর কমক-II পেনত, কপ্রারটাটাইপ কডরভপরমন্ট পযসাকয নলরের অ্থ্সাযরি পনরচানত প্রকরের 
মাধযরম প্রনতরক্ষা রঞ্জারমর স্বরৈলীকরর্ িনড়ত, কপ্রারটাটাইরপর একক পযসায করম্পানিট ট্রাযাগুনরক 
অ্ন্তভুসি করর এবং অ্নপসত কক্ষরত্র প্রাথ্নমক ংগ্ররর িিয পনরমার্ যাচাই এবং কিনংরযর মাধযরম রীকৃত 
করা রযরে।  

Source: India Today 

গুরুত্বপূর্স খবর: গুরুত্বপূর্স নৈিগুরা 
28 এনপ্র , কমসরক্ষরত্র  নিরাপিা  ও স্বারস্থযর  িিয নবশ্ব নৈব 

 
ংবারৈ ককি? 
● কমসরক্ষরত্র নিরাপিা ও স্বারস্থযর িিয নবশ্ব নৈব  িানতংরঘর একনট আন্তিসানতক নৈব যা প্রনত 28 কল 

এনপ্র পানত য। 
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গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ 
● ওযার্ল্স কড ের কেনট অ্যান্ড কথ্ অ্যাট ওযাকস 2022 নিরাপিা এবং স্বারস্থযর ংিৃনতর প্রনত ামানিক 

করথ্াপকথ্ি বাড়ারিার উপর ৈৃনষ্ট নিবে করর। 
● এনট নিরাপৈ কাি এবং কারির ারথ্ ম্পনকসত ৈুঘসটিা এবং করারগর মাত্রা এবং োে ম্পরকস 

রচতিতা ম্পরকস উনদ্বগ্ন; অ্কুরপলিা কেনট অ্যান্ড কথ্ (OSH)কক আন্তিসানতক এবং িাতীয এরিন্ডায 
স্থাি নৈরত প্রনতশ্রুনতবে। 

● 2003 ার আন্তিসানতক েম ংস্থা (ILO) দ্বারা কমসরক্ষরত্র নিরাপিা ও স্বারস্থযর িিয নবশ্ব নৈবনট প্রথ্ম 
পানত য। 

Source: un.org 


