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দৈনিক কাররন্ট যারেযাস 06.05.2022 
গুরুত্বপূর্স খবর: নবশ্ব 

2020 ারর  তুিায  2021 ার  অরও  40 নমনযি  মািু  খাৈয  নিরাপত্তাীিতার  মু্মখীি  রযরে : নররপার্স  

 
ংবারৈ ককি? 
● কলাবা কির্ওযাকস যারগআিস্ট েুড ক্রাআন (GNAFC) এর নররপার্স িুারর, নবশ্ববযাপী অরও প্রায 40 

নমনযি মািু 2020 ারর তুিায 2021 ার ংকরর্ বা অরও খারাপ পযসারয তীব্র খাৈয 
নিরাপত্তাীিতার মু্মখীি রযরে। 

● GNAFC  জানতংঘ, আউররাপীয আউনিযি, রকানর ও কবরকানর ংস্থাগুনর একনর্ অন্তজসানতক কজার্ 
যা একরে খাৈয ংকর্ কমাকারবায কাজ করর। 

গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ 
● এর মরযয, আনিওনপযা, ৈনির্ মাৈাগাস্কার, ৈনির্ ুৈাি এবং আরযরমরির যস নমনযরিরও কবনল কাকরক 

(570,000) তীব্র খাৈয নিরাপত্তাীিতার বরেরয গুরুতর পযসারয কের্ীবদ্ধ করা রযনে। 
● িনিরত কৈখা কগরে কয 53নর্ কৈল বা ঞ্চরর প্রায 193 নমনযি মািু 2021 ার ংকর্ বা অরও খারাপ 

পযসারয তীব্র খাৈয নিরাপত্তাীিতার মু্মখীি রযরে। 
প্রনতরবৈি িুারর খাৈয নিরাপত্তাীিতার জিয নতিনর্ প্রযাি নিযামক নে:  
● প্রিমনর্ নে ংঘস। প্রনতরবৈিনর্ 24 কেব্রুযারী, 2022 ার আউরক্ররি রানলযার অগ্রারির অরগ কখা 

রযনে। নকন্তু এরত কৈখা কগরে কয ংঘাত 24নর্ কৈল/ঞ্চর 139 নমনযি মািুরক তীব্র খাৈয 
নিরাপত্তাীিতায বাযয করররে। এনর্ 2020 ার 23নর্ কৈল/ঞ্চর 99 নমনযি কিরক বৃনদ্ধ কপরযরে। 

● অররকনর্ কারর্ নে অবাওযার েরমতা, যা 2020 ার 15নর্ কৈল/ঞ্চর 15.7 নমনযি কিরক অর্নর্ 
কৈল/ঞ্চর 23 নমনযি মািুরক তীব্র খাৈয নিরাপত্তাীিতায বাযয করররে। 

● তৃতীয একনর্ কারর্ নে িসনিনতক যাক্কা। িসনিনতক যাক্কার কাররর্ 2021 ার 21নর্ কৈল/ঞ্চর 30 
নমনযরিরও কবনল মািু তীব্র খাৈয নিরাপত্তাীিতায ভুগরে, যা 2020 ার 17নর্ কৈল/ঞ্চর 40 
নমনযরিরও কবনল কারকর কিরক কম। 
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Source: DTE 

RSF 2022 ওযার্ল্স  কপ্র নিডম  আিরডরে  ভারত  8 যাপ কিরম  150 তম স্থারি  কিরম  এররে  

 
ংবারৈ ককি? 
● নররপার্সাস উআৈাউর্ বডসার (RSF) প্রকানলত প্রনতরবৈি িুারর, 2022 ারর নবশ্ব কপ্র নিডম আিরডরে 

(20 তম ংস্করর্) ভাররতর  যসা নকং 180নর্ কৈরলর মরযয গত বেররর 142 তম স্থাি কিরক 150 তম 
বস্থারি কিরম এররে। 

গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ 
● কিপা বযতীত ভাররতর প্রনতরবলী কৈলগুনর যসা নকংও িীরে কিরম কগরে, ূেরক পানকস্তািরক 157 তম স্থারি, 

শ্রীকা 146 তম, বাংারৈল 162 তম এবং মাযিমার 176 তম স্থারি ররযরে৷ 
● কিপা নবশ্ব যসা নকংরয 30 পরযন্ট এনগরয 76 তম স্থারি ররযরে। 
● এ বের িরওরয (1ম), কডিমাকস (2য), ুআরডি (3য), এরস্তানিযা (4িস) এবং নেিযান্ড (5ম) লীসস্থাি ৈখ 

করররে, কযখারি উত্তর ককানরযা ররযরে তানকার বরেরয িীরে। 
● দবনশ্বক পনরনস্থনত ম্পরকস, RSF বররে কয 20 তম নবশ্ব কপ্র নিডম আিরডে তিয নবলৃঙ্খার দ্বারা প্রানরত 

"কপাারাআরজলি"-এ নদ্বগুর্ বৃনদ্ধ প্রকাল করর, িসাৎ, নমনডযা কমরুকরর্ কৈলগুনর মরযয নবভাজি, কআারি 
অন্তজসানতক স্তরর কৈলগুনর মরযয কমরুকরর্রক উৎানত করর৷ 

Source: HT 
গুরুত্বপূর্স খবর: ভারত 

প্রযািমন্ত্রী  িররন্দ্র  কমানৈর  িান্স ের 
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ংবারৈ ককি? 
● প্রযািমন্ত্রী িররন্দ্র কমানৈ ককারপিররগরি নদ্বতীয ভারত-িনডসক লীস রম্মি কিরক কেরার পরি 4 কম, 2022-

এ িারন্স একনর্ অিুষ্ঠানিক ের কররনেরি। 
গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ 
● পযানরর, প্রযািমন্ত্রী কমাৈী িারন্সর রাষ্ট্রপনত আমািুরয মযারক্রাোঁর ারি এরকর পর এক এবং প্রনতনিনয স্তররর 

েমসযারর্ কৈখা কররনেরি। 
● ৈুআ কিতা প্রনতরিা, মাকাল, িী িসিীনত, কবামনরক পারমার্নবক এবং জিগরর্র মরযয ম্পকস  

নদ্বপানিক আুযগুনর মূ্পর্স পনররর অরােিা করররেি। 
দ্রষ্টবয:  
● অগস্ট 2019, জুি 2017, িরভম্বর 2015 এবং এনপ্র 2015 এর পর এনর্ প্রযািমন্ত্রী কমানৈর পঞ্চম িান্স 

ের। 
● উভয কিতা 2021 ারর রটাবরর G20 করাম লীস রম্মরি, জুি 2019-এ G20 ওাকা লীস রম্মি এবং 

নডরম্বর 2018-এ G20 বুরযি অআরর লীস রম্মরির পালাপানল কৈখা কররনেরি। 
● ভারত এবং িান্স, যারা 1998 া কিরক ককৌলগত ংলীৈার, প্রনতরিা, কবামনরক পারমার্নবক, িসিীনত, 

মাকাল এবং ামুনদ্রক নিরাপত্তা, পনরচ্ছন্ন লনি এবং পনররবল, ন্ত্রা ৈমি, জিগরর্র মরযয ম্পরকসর কিরে 
বর্সাী জুর়ে বহুমুখী ংলীৈানরত্ব ররযরে। 

● 2015 ারর িরভম্বরর জানতংরঘর জবাযু পনরবতসি COP21-এ প্রযািমন্ত্রী কমাৈী কতৃসক কঘানত 
অন্তজসানতক কৌর কজারর্র প্রনতষ্ঠাতা ৈয ভারত ও িান্স। 

Source: TOI 

এক কজা  এক পর্য  ব্রযান্ড   

 
ংবারৈ ককি? 

● পশুপনত কুমার পার, ককন্দ্রীয খাৈয প্রনক্রযাকরর্ নলল্প মন্ত্রী মাআরক্রা েুড প্ররনং এন্টারপ্রাআজ (PMFME) 
প্রকরল্পর প্রযাি মন্ত্রী েমসাাআরজলরির যীরি নতিনর্ এক কজা এক পর্য (ODOP) ব্রযান্ড োু করররেি। 

গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ 
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● খাৈয প্রনক্রযাকরর্ নলল্প মন্ত্রর্ায PMFME নস্করমর ব্রযানন্ডং এবং নবপর্ি উপাৈারির যীরি নিবসানেত 20নর্ 
ODOP-এর 10নর্ ব্রযারন্ডর নবকারলর জিয NAFED-এর ারি একনর্ েুনি স্বাির করররে। 

● 7নর্ ওনডওনপ ব্রযান্ড এবং 9নর্ পর্য, 3নর্ ওনডওনপ ব্রযান্ড এবং 5নর্ পর্য যিা মযুরনমিা, অিার, নপন্ড ক 
এবং ৈুনর্ পর্য মলা কপস্ট এবং কমি ানি িতুি উন্নত ব্রযান্ড কাশ্মীনর মন্ত্র এবং মযুমরন্ত্রর যীরি যিাক্ররম 
েভারব োু করা রযরে। 

মাআরক্রা েুড প্ররনং এন্টারপ্রাআজ (PMFME) প্রকরল্পর প্রযািমন্ত্রী অিুষ্ঠানিককরর্ ম্পরকস: 
● অত্মনিভসর ভারত নভযারির যীরি োু করা, PMFME নস্কম  একনর্ ককন্দ্রীয স্পিরড নস্কম যার িয 

খাৈয প্রনক্রযাকরর্ নলরল্পর ংগনিত ংরল নবৈযমাি স্বতন্ত্র িুদ্র-উরৈযাগগুনর প্রনতরযানগতামূকতা বা়োরিা 
এবং কটররর অিুষ্ঠানিককরর্রক উন্নীত করা এবং কৃক উৎপাৈিকারী ংস্থাগুনরক াযতা প্রৈাি করা। 
স্ব-াযক কগাষ্ঠী, এবং প্ররযাজক মবায তারৈর মূ্পর্স মূয লৃঙ্খ বরাবর। 

● র্াকা বযয  2020-21 কিরক 2024-25 পযসন্ত পাোঁে বেররর মরযয 10,000 ককানর্ র্াকা, এআ প্রকল্পনর্ 
নবৈযমাি মাআরক্রা েুড প্ররনং এন্টারপ্রাআজগুনর অপ-কগ্ররডলরির জিয অনিসক, প্রযুনিগত এবং বযবানযক 
াযতা প্রৈারির জিয 2,00,000 মাআরক্রা েুড প্ররনং আউনির্রক রানর াযতা করার পনরকল্পিা 
করররে। 

Source: PIB 

PLASTINDIA 2023 

 

ংবারৈ ককি? 
● ককন্দ্রীয রাাযনিক ও ার মন্ত্রী ডঃ মিুখ মান্ডানভযা PLASTINDIA 2023- 11 তম অন্তজসানতক প্লানস্টক 

প্রৈলসিী ও রম্মি োু করররেি৷ 
গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ 

● ডাঃ মান্ডনভযা বরি, "এআ প্রৈলসিীগুন গুরুত্বপূর্স কারর্ তারা অন্তজসানতক প্লানস্টক কখরাযা়েরৈর কৈরল 
অকৃষ্ট কররব এবং যারর্া ও প্রযুনি নলখরত এবং নবনিময করার জিয একনর্ প্লযার্েমস রবরা কররব।" 
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● ভাররতর কপররারকনমকযা আন্ডানি ভারতীয িসিীনতরত উচ্চ োনৈা বৃনদ্ধর ারি দ্রুত বযসিলী নলল্পগুনর 
মরযয একনর্। 

● অগামী করযক ৈলরক কপররারকনমকযারর ক্রমবযসমাি দবনশ্বক প্রবৃনদ্ধর 10% এরও কবনল বৈাি রাখরত পারর 
ভারত। 

● ভারতীয রাাযনিক নলল্প একনর্ নবশ্ববযাপী কখরাযা়ে রয উরিরে এবং "কমক আি আনন্ডযা, কমক ের ওযার্ল্স" 
পদ্ধনতর মাযযরম কৈরলর জিয দবরৈনলক মুদ্রা জসি করররে। 

● 2013-14 ারর তুিায 2021-22 ার ভারতীয রাাযনিক রপ্তানি 106% বৃনদ্ধ কপরযরে। 
● কপররারকনমকযা নলরল্পর উচ্চ কাবসি পৈনেহ্ন, এবং মুরদ্রর ৈূর্ কমারিার জিয একনর্ ককৌল দতনর করা 

উনেত এবং 2070 ারর মরযয কির্-নজররা নিগসমি জসরির জিয বুজ প্রযুনি গ্ররর্র উপর মরিানিরবল 
করা উনেত। 

PLASTINDIA 2023 ম্পরকস: 
● PLASTINDIA  Plastindia Foundation এর যীরি একগুচ্ছ প্রৈলসিী, যা 11-5 কেব্রুযানর, 2023 

কিরক ITPO প্রগনত মযৈাি, িযানৈনিরত 11 তম অন্তজসানতক প্লানস্টক প্রৈলসিী, রম্মি এবং রম্মি 
িুনষ্ঠত রব। 

● এনর্ মািব জীবরির মস্ত নবভারগ বযবাররর জিয প্লানস্টক, কাোঁোমা, যন্ত্রপানত এবং পর্য ম্পনকসত 
প্রনক্রযাজাত অআরর্ম কানসংরযর জিয নবশ্ববযাপী ককন্দ্র নারব ভারতরক প্রৈলসি কররব।  

Source: PIB 
গুরুত্বপূর্স খবর: রাজয 

J&K নডননমরর্লি  কনমলি  েূ়োন্ত  নবজ্ঞনপ্ত  জানর  করররে  

 
ংবারৈ ককি? 

● প্রািি নারব নবোরপনত রঞ্জিা প্রকাল কৈলাআ (ভাররতর ুনপ্রম ককারর্সর একজি বরপ্রাপ্ত নবোরপনত) 
এবং ুলী েন্দ্র (প্রযাি নিবসােি কনমলিার) এবং কক কক লমসা (রাজয নিবসােি কনমলিার, জমু্ম ও কাশ্মীর) 
এর কিতৃরত্ব নডননমরর্লি কনমলি - জমু্ম ও কাশ্মীর ককন্দ্রলানত ঞ্চরর জিয ীমাবদ্ধতা অরৈল েূ়োন্ত 
করার জিয নডননমরর্লি কনমলরির নেনযা ৈযরা নমনত রযনে। 

● এ ংক্রান্ত কগরজর্ নবজ্ঞনপ্তও প্রকানলত রযরে। 
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গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ 
েূ়োন্ত নডননমরর্লি ডসার িুযাযী, ককন্দ্রীয রকার কতৃসক নবজ্ঞানপত ওযার তানরখ কিরক নিম্নননখতগুন 
কাযসকর রব:- 
● এআ ঞ্চরর 90 নর্ নবযািভা ককরন্দ্রর মরযয, 43নর্ জমু্ম ঞ্চরর ংল রব এবং 47নর্ কাশ্মীর ঞ্চরর 

জিয ীমাবদ্ধতা অআি, 2002 এর যারা 9(1)(a) এবং যারা 60(2)(b) এর নবযািগুনরক ামরি কররখ ) জমু্ম 
ও কাশ্মীর পুিগসিি অআি, 2019। 

● রযাগী ৈয, রাজনিনতক ৈ, িাগনরক, ুলী মাজ কগাষ্ঠীর প্রনতনিনযরৈর ারি পরামলস করার পরর, 
9AC গুন STগুনর জিয ংরনিত করা রযরে, যার মরযয 6 নর্ জমু্ম ঞ্চর এবং 3 নর্ AC উপতযকায। 

● এআ ঞ্চর পাোঁেনর্ ংৈীয অি ররযরে। 
● ীমাবদ্ধতা কনমলি জমু্ম ও কাশ্মীর ঞ্চরক একক ককন্দ্রলানত ঞ্চ নারব কৈরখরে। 
● তএব, উপতযকার িন্তিাগ ঞ্চ এবং জমু্ম ঞ্চরর রারজৌনর ও পুঞ্চরক একনেত করর একনর্ ংৈীয 

নিবসােিী এাকা দতনর করা রযরে। 
● এআ পুিগসিরির মাযযরম প্রনতনর্ ংৈীয অরি মাি ংখযক 18নর্ নবযািভা ককন্দ্র িাকরব। 
● এনর্ স্মরর্ করা কযরত পারর কয রকার কতৃসক ীমাবদ্ধতা কনমলি গিি করা রযনে। ভাররতর, জমু্ম ও 

কাশ্মীররর ককন্দ্রলানত ঞ্চর নবযািভা এবং ংৈীয নিবসােিী এাকার ীমাবদ্ধতার উরেরলয ীমাবদ্ধতা 
অআি, 2002 (2002-এর 33) এর যারা 3 দ্বারা প্রৈত্ত িমতা প্ররযারগ। 

● ীমাবদ্ধতা কনমলিরক 2011 ারর অৈমশুমানরর নভনত্তরত এবং জমু্ম ও কাশ্মীর পুিগসিি অআি, 2019 (34-
এর 34) এর নবযাি িুারর জমু্ম ও কাশ্মীররর ককন্দ্রলানত ঞ্চর নবযািভা এবং ংৈীয নিবসােিী 
এাকা ীমাবদ্ধ করার ৈানযত্ব কৈওযা রযনে 2019) এবং ীমাবদ্ধতা অআি, 2002 (2002 ারর 33) এর 
নবযাি।    

দ্রষ্টবয: জমু্ম ও কাশ্মীররর ককন্দ্রলানত ঞ্চনর্ জমু্ম ও কাশ্মীর পুিগসিি অআি, 2019 (2019 এর 34) এর 
মাযযরম পূবসবতসী জমু্ম ও কাশ্মীর রাজয কিরক পৃিক করা রযনে, যা ংরৈ পা রযনে।  

Source: Indian Express 
গুরুত্বপূর্স খবর: পুরস্কার ও ম্মািিা 

কাি নেল্ম মারকস কর্ ভারত  প্রিম  ম্মানিত  কৈল নারব  নিবসানেত  রযরে  
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ংবারৈ ককি? 
● ককন্দ্রীয তিয ও ম্প্রোর মন্ত্রী িুরাগ িাকুর কঘার্া করররেি কয িারন্স কাি েনচ্চে উৎরবর 75 তম 

ংস্কররর্র পালাপানল অরযানজত অন্ন মারেস ডু নেল্ম-এ ভারত নেনযা কানি ে িার রব।  
গুরুত্বপূর্স পরযন্টমূ 

● মন্ত্রী বরি, "এনর্ প্রিমবাররর মরতা মারেস ডু নেল্ম-এর একনর্ নেনলযা কানি ে িার ররযরে এবং এআ 
নবরল কোকানর্ ভনবযরতর ংস্কররর্ স্পর্াআরর্ নবনভন্ন জানতর ারি প্রনত বের বযাত িাকরব।" 

● ভারতও একনর্ "কাি কিের্ এ ম্মানিত কৈল, যার যীরি 5নর্ িতুি স্টার্স অপরক নডও-নভজুযযা নলরল্প 
নপে করার ুরযাগ কৈওযা রব৷ 

● কাি নেল্ম কেনস্টভযারর এআ ংস্কররর্ ভাররতর ংলগ্ররর্র অররকনর্ উরিখয নবয  অর. মাযবি 
প্ররযানজত মুনভ "ররকনর" এর ওযার্ল্স নপ্রনমযার।  

Source: PIB 
গুরুত্বপূর্স খবর: কখাযুা 

দজি নবশ্বনবৈযায  KIUG 2021 এর ামনগ্রক  নবজযী  রযরে  

 
ংবারৈ ককি? 

● অরযাজক, দজি নবশ্বনবৈযায কখরা আনন্ডযা আউনিভানসনর্ কগম 20নর্ স্বর্স 7নর্ করৌপয এবং 5নর্ কব্রাঞ্জ এর 
ারি (KIUG) 2021-এর ামনগ্রক নবজযী রযরে । 

● নদ্বতীয রযরে াভী প্ররেলিা আউনিভানসনর্। তৃতীয রযরে পাঞ্জাব নবশ্বনবৈযায। 
● কবোুরুরত িুনষ্ঠত KIUG 2021-এর নদ্বতীয ংস্কররর্ প্রায 190নর্ নবশ্বনবৈযারযর প্রায 3,879 জি 

ংলগ্রর্কারী 20নর্ নবরয 257নর্ স্বর্সপৈরকর জিয প্রনতদ্বনিতা কররনে।  
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কখরা আনন্ডযা আউনিভানসনর্ কগম (KIUG) ম্পরকস: 
● এনর্ ভাররত িুনষ্ঠত একনর্ জাতীয স্তররর মানি-কস্পার্স আরভন্ট, কযখারি ারা কৈরলর নবশ্বনবৈযারযর 

ক্রী়োনবৈরা নবনভন্ন ক্রী়ো লাখায প্রনতরযানগতা করর। 
● এনর্ ভারতীয নবশ্বনবৈযায, ভারতীয ননম্পক যারানরযলি এবং জাতীয ক্রী়ো কেডাররলরির ারি 

ভারতীয ক্রী়ো কতৃসপি (SAI) এবং যুব নবযক ও ক্রী়ো মন্ত্রক দ্বারা ংগনিত য।  
Source: newsonair 
 


