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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্ স 11.05.2022_beng 

গুরুত্বপূর্ স খবে: নবশ্ব 

1. শ্রীলঙ্কায শুট অ্যাট র্াইট অ্র্সাে: 

 

ককি খবরে: 

● র্ম্প্রনি প্রনিেক্ষা মন্ত্ররকে মুখপাত্র কপ্রর্রক জানিরযরেি কে শ্রীলঙ্কাে র্শস্ত্র বানিিীরক কে ককািও 

বযক্তিরক জির্াধােরর্ে র্ম্পনিে ক্ষনি কেরি কৈখা কেরল িারক গুনল কোে নিরৈসশ কৈওযা িরযরে। 

 

খবরেে নবস্তানেি: 

● শ্রীলঙ্কাে পনেনিনি েৃিেুরেে মরিা পনের্ি িরযরে। 

● জািীয োজধািীরি র্েকােী র্মর্ সকরৈে দ্বাো একটট শানিপূর্ স নবরক্ষারেে উপে িামলাে পেপেই লঙ্কাে 

জিের্ শত্রু িরয ওরে। 

● কৈরশ এমি অ্রিক ঘটিা ঘরটরে কেখারি মািুষ নিিংস্র িরয ওরে এবিং র্েকােী প্রনিষ্ঠাি ও 

োজিীনিনবৈরৈে উপে আক্রমর্ শুরু করে। 

● এেই মরধয িৎকালীি প্রধািমন্ত্রী মানিন্দা োজাপরক্ষ পনেবাের্ি কিৌঘা াঁটটরি পানলরয কেরেি। 

● কিৃসপরক্ষে নবরুরে প্রনিবাৈ কেরি নেরয জিের্ ক্রমােি জরুনে অ্বিা ও কােনেউ আরোপ করে 

চরলরে। 

● IMF এবিং নবশ্ববযািংক র্িকস করেরে কে, শীঘ্রই শ্রীলঙ্কা কৈউনলযা িরয োরব। 

 

 

োেরিে অ্বিাি: 

● লঙ্কািো কে ৈুৈসশা ও করেে মধয নৈরয োরে িা নিরয োেি উনদ্বগ্ন। 

● এটট েি িাডািানড র্ম্ভব দ্বীপোরে স্বাোনবকিা প্রনিষ্ঠা কেরি চায। 

● েনৈও োেি োজপাকরর্ পনেবারেে কারে র্োর্নে ককািও নকেু উরেখ কো কর্রক নবেি েরযরে। 
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● এটট োেরিে র্রব সািম স্বারর্ স কে দ্বীপোেটট শানিপূর্ স র্ারক। 

 

গুরুত্বপূর্ স খবে: োেি 

   

2. োেিীয জির্িংখযা নর্ক্তজটাল পেনিরি ের্িা: 

 
ককি খবরে: 

● র্ম্প্রনি স্বোেমন্ত্রী শ্রী অ্নমি শাি কঘাষর্া করেরেি কে োেরিে পেবিী আৈমশুমানে 100% 

নর্ক্তজটালোরব কো িরব। 

 

খবরেে নবস্তানেি: 

● আর্ারম ৈুই নৈরিে র্েকানে র্েরে শাি। 

● োরজযে োজধািী গুযািাটটরি, নর্রেক্টরেট অ্ে কর্ন্সার্ অ্পারেশির্ (আর্াম) েবরিে উরদ্বাধি কোে 

র্ময, উপরোি নবষয র্ম্পরকস কঘাষর্া করেনেরলি। 

● নিনি বরলি, কমাবাইল কোরিে মাধযরমই প্ররেে উিে কৈওযাে কচো কো িরব। 

● আৈমশুমানে কাে সক্রম পনেচালিাে জিয একটট িিুি র্েটওযযাে দিনে কো িরে। 

● আৈমশুমানেে িরর্যে র্ারর্ জন্ম ও মৃিুযরক র্িংেুি কোে প্ররচো কো িয ো প্রনিটট জন্ম ও মৃিুযে পে 

আৈমশুমানে স্বযিংক্তক্রযোরব আপরর্ট কেরি কৈয। 

● ির্যটট কোটাে িানলকাে র্ারর্ র্িংেুি কো িরব োরি বযক্তিটট 18 বেে বযরর্ কপৌৌঁোরিাে র্ারর্ র্ারর্ 

স্বযিংক্তক্রযোরব অ্িেুসি কেরি পারে। 

 

অ্িযািয ির্য: 

● এখারি উরেখরোেয কে আৈমশুমানে একটট নিযনমি ৈশকবযাপী অ্িুশীলি। 

● এটট 1870 র্ারল োেরি প্রর্ম কো িরযনেল। 

● 1881 র্াল কর্রক এটট নিযনমিোরব চালারিা িরে। 

● র্ব সরশষ আৈমশুমানে িরযনেল 2011 র্ারল। 

● COVID-19 মিামােীে কােরর্, োেিীয ইনিিারর্ প্রর্মবারেে মরিা আৈমশুমানে নবলনিি িরযরে। 
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িাৎপে স: 

● এটট নেরযল টাইম কর্টা প্রৈাি কেরব। 

● এটট 1881 র্াল কর্রক েৃিীি ৈশকীয কর্ন্সার্ পেনি গ্রির্ কেরব। 

● জির্িংখযা আপরর্রটে জিয এখি আে ৈশ বেে অ্রপক্ষা কেরি িরব িা। 

● এোডাও ের্িা নিব সাি কোে জিয প্ররযাজিীয শ্রম হ্রার্ পারব। 

 

 

 

 

 

 

গুরুত্বপূর্ স খবে: নিোপিা 

 

3. কমািানল আপরর্ট: 

 

ককি খবরে: 

● র্াম্প্রনিক িৈরি পানকস্তাি নেনিক েযািংস্টাে কমািানলরি পাঞ্জাব পুনলরশে কোরযন্দা র্ৈে ৈেিরে 

নিলযান্স িামলা চানলরযরে বরল র্রন্দি কো িরে। 

 

খবরেে নবস্তানেি: 

● উরেখয, েিকাল পাঞ্জারবে কমািানলরি িামলা চালারিা িয। 
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● এটটরি একটট RPG র্ৈে ৈপ্তরেে কৈযারলে নৈরক লক্ষয কো িরযনেল। 

● িামলায প্রর্মবারেে মরিা RPG বযবিাে কো িরযনেল 

● র্রন্দি কো িরযনেল কে এই িামলাে ককারিা িা ককারিাোরব পানকস্তানি মাটটে র্রে র্ম্পকস েরযরে। 

● েনৈও ককারিা িিািরিে খবে পাওযা োযনি। 

● প্রার্নমক িৈরি জািা কেরে, িামলাটট চানলরযরে িেনবন্দে নর্িং (নেন্দা)। 

● নেন্দা পানকস্তাি নেনিক েযািংস্টাে। 

 

গুরুত্বপূর্ স খবে: র্ািংনবধানিক 

 

4. োেররাি বিাম িােনেক স্বাধীিিা: 

 

ককি খবরে: 

● র্ম্প্রনি োেি র্েকাে আইনপনর্ে 124A ধাোে পে সারলাচিা র্ম্পরকস োেরিে র্ুনপ্রম ককারটস একটট 

িলেিামা ৈানখল করেরে।  

 

খবরেে নবস্তানেি: 

● স্বোে মন্ত্রক মািিীয আৈালিরক আশ্বার্ নৈরযরে কে এটট আইনপনর্ে 124A ধাোে নবধািগুনল পুিনব সরবচিা 

কেরব। 

● উপরে উনেনখি ধাোটটরি জানিে নবরুরে োেররাি র্ম্পনকসি নবধািগুনল অ্িেুসি কো িরযরে। 

● এই নবধািগুনল িােনেক স্বাধীিিাে মািবানধকারেে পনেপন্থী বরল মরি কো িয।  
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● অ্যাটনি স কজিারেল কবর্ুরোপাল আৈালরিে র্ামরি নিক্তিি করেরেি কে র্েকাে আধুনিক িােনেক 

স্বাধীিিা এবিং অ্িযািয অ্নধকারেে পনেরপ্রনক্ষরি ধাো 124A পুিোয পেীক্ষা কেরি প্রনিশ্রুনিবে। 

● এই মামলায র্ুনপ্রম ককাটস র্েকােরক 1962 র্ারলে ককৈােিার্ নর্িং বিাম নবিাে োজয মামলাে পে সারলাচিা 

কেরি বরলরে।  

● এে জবারব অ্যাটনি স কজিারেল বরলি, আৈালিরক উপরোি মামলাটট আে পে সারলাচিা কোে প্ররযাজি 

কিই।  

● নিনি আৈালিরক নকেু র্মরযে জিয অ্রপক্ষা কোে জিয অ্িুরোধ করেনেরলি। 

● নিনি আৈালিরক আশ্বস্ত করেি কে িােনেক স্বাধীিিা এবিং কৈরশে নিোপিা ও অ্খণ্ডিাে মরধয োের্াময 

বজায োখাে জিয প্ররযাজিীয র্িংরশাধিীগুনল কো িরব। 

 

 

ধাো 124A: 

● োেিীয ৈণ্ডনবনধে 124A ধাোে খর্ডা োেিীয র্িংর্ৈ কর্োরব দিনে করেনি। 

● বেিং এটটে উৎপনিিল ঔপনিরবনশক । 

● 1870 র্ারল "র্মার্ মযারকারল" এে খর্ডা দিনে করেনেরলি। 

● এই ধাোে অ্ধীরি নবধািগুনল োরেে নবরুরে ঘৃর্া প্রচারেে জিয কৈাষী র্াবযস্ত িরল ককািও বযক্তিরক 3 

বেরেে জিয কাোরুে কোে ক্ষমিা কৈয। 

● উপরে উনেনখি ধাো র্ম্পনকসি নবধািগুনলে মরধয েরযরে কর্য বা নলনখি শব্দগুনলে বযবিাে এবিং এমিনক 

োরেে নবরুরে প্রনিবাৈ কোে জিয বযবহৃি নচহ্নগুনলও। 

● এটট র্েকাে বা িাে িীনিগুনলে নবরুরে প্রনিবাৈকােী িােনেকরৈে নবরুরে অ্পবযবিারেে জিয 

আইিটটরক ৈুব সল করে কিারল। 

 

 

Madhya Pradesh PRI Election Row: 
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ককি র্িংবারৈ? 

● র্ম্প্রনি োেরিে র্ুনপ্রম ককাটস োজয র্েকােরক ওনবনর্ র্িংেক্ষর্ োডাই োরজয পঞ্চারযনি োজ নিব সাচি 

পনেচালিা কোে নিরৈসশ নৈরযরে। 

র্িংবারৈে নবস্তানেি: 

● মািিীয আৈালি র্েকােরক ওনবনর্ র্িংেক্ষর্ োডাই শহুরে িািীয স্বাযিশার্ি এবিং নপআেআই নিব সাচি 

পনেচালিা কোে নিরৈসশ নৈরযরে, ো আরে োজয র্েকাে র্েবোি করেনেল। 

● নবষযটট নবচােপনি অ্জয মানিকোও খািউইলকে, এএর্ ওকা এবিং নর্টট েনবকুমাে কবরঞ্চে র্ামরি 

নবরবচিাধীি নেল। 

● আৈালি র্েকােরক ৈইু র্প্তারিে মরধয নিব সাচি অ্বনিি কেরি বরলরে। 

● আৈালি কৈরশে অ্িযািয োজযগুনলরকও এই োয অ্িুর্ের্ কোে নিরৈসশ নৈরযরে। 

● এরি বলা িরযরে কে উপরোি নর্োিটট ককবল এমনপ এবিং মিাোরেে মরধযই র্ীমাবে িয, র্মগ্র জানিে 

মরধয র্ীমাবে। 

● আেও বলা িরযরে কে র্িংেক্ষরর্ে নবধাি বাস্তবাযরিে আরে র্েকােরক "টিপল কটস্ট" কোেযিা অ্জসি 

কেরি িরব। 

● এই পেীক্ষাে মরধয েরযরে পযারিল নিরযাে, িািীয র্িংিা-নেনিক প্রার্নেক অ্নেজ্ঞিােি ির্য র্িংগ্রি কো 

এবিং র্িংেক্ষর্টট 50% ঊর্ধ্ সর্ীমা অ্নিক্রম িা করে িা নিক্তিি কো। 

● আৈালি আেও পুিব সযি করেরে কে নিব সাচি প্রক্তক্রযাটট আে নবলনিি কো োরব িা কাের্ এটট 

র্ািংনবধানিকোরব বাধযিামলূক। 

 

র্েকারেে অ্বিাি: 

● র্েকাে মািিীয র্নুপ্রম ককারটসে র্ামরি নেনেউ নপটটশি পূেরর্ে লক্ষর্ কৈনখরযরে। 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://bit.ly/3osgOjT
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC


www.byjusexamprep.com 
 
 

Daily Current Affairs 11.05.2022 

Bengali 
 

                                                                                                                                           

নবরশষজ্ঞ নেউ: 

● আইি ও র্িংনবধাি নবরশষজ্ঞরৈে মরি, আৈালি এই নর্োরিে উপে ককািও নেনেউ নপটটশি গ্রির্ কেরব 

এমি ককািও র্ম্ভাবিা খুব কমই েরযরে। 

গুরুত্বপরূ্ ণ সংবাদ : পরিববশ ও আবহাওযা  

সাইবলান অশরন: 

 

ককি র্িংবারৈ? 

● অ্িুমাি কো িরে, আজই ঘূনর্ সঝড অ্শনি কধরয আর্রে। 

 

● র্িংবারৈে নবস্তানেি: 

● এটট একটট ক্রািীয ঘূনর্ সঝড।  

● এটট িাে নৈক পনেবিসি করেরে এবিং এখি কানকিাডা এবিং নবশাখাপিিরমে আরশপারশে অ্ঞ্চরল আঘাি 

িািরি প্রস্তুি। 

● এে আরে এে প্রোরব ওনডশাে উপকূলবিী এলাকায বৃটে িরযরে। 

● আবিাওযা অ্নধৈপ্তরেে মিাপনেচালক মিুৃযঞ্জয মিাপাত্র জানিরযরেি, ঘূনর্ সঝডটট ধাোবানিকোরব শক্তি 

িাোরে এবিং অ্ন্ধ্র উপকূরল আঘাি িািাে র্ময এে েনিরবে 60-70 নকরলানমটাে প্রনি ঘণ্টা িরব। 

● উপকূলীয কম সকিসা ইনিমরধয র্িকস িরয কেরেি। 

● মৎর্যজীবীরৈে মাে ধোে জিয েেীে র্মুরর োওযা কর্রক নবেি র্াকাে জিয র্িকসিা জানে কো িরযরে। 

 

ক্রািীয র্াইরলাি: 

● একটট ক্রািীয ঘূনর্ সঝড একটট ঘূর্ সাযমাি বায ুনর্রস্টম ো এে র্ারর্ আবিাওযাে পনেবিসরিে র্ারর্ েুি। 

● এটট একটট নিম্ন চাপ নর্রস্টম ো মূলি র্নপ সলাকাে উচ্চ েনিে বািার্। 

● ঘূনর্ সঝডটটে লঘুচাপ ককন্দ্রটট 'Eye of Cyclone' িারম পনেনচি। 

● এই র্াইরলাি গ্রীরেে কমৌর্রুম নবষবুরেখাে (8-10) নর্নগ্র উিে এবিং ৈনক্ষরর্ে মরধয নবকনশি িয।    
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গুরুত্বপূর্ স খবে: বযক্তিত্ব 

 

পণ্ডিত রশবকুমাি শম ণা  

 

ককি র্িংবারৈ? 

● পক্তণ্ডি নশবকুমাে শম সা েিকাল োরি মিুাইরয মাো োি। 

 

র্িংবারৈে নবস্তানেি: 

● শ্রী শম সা একজি প্রখযাি র্ন্তুে কখরলাযাড নেরলি। 

● কানর্সযাক অ্যারেরস্ট আক্রাি িি নিনি। 

● নিনি িাাঁে স্ত্রী মরিােমা এবিং পুত্র কোনিি ও োহুল শম সা কেরখ কেরলি। 

● র্ন্তুে জমু্ম ও কাশ্মীরেে একটট ঐনিিযবািী বাৈযেন্ত্র। 

● শম সাই িযানপজরযর্াল েন্ত্রটটরক িাে বিসমাি স্তরে জিনপ্রয করেনেরলি। 

 

 

শম সা র্ম্পরকস: 

● শম সা 1938 র্ারল িৎকালীি জমু্ম ও কাশ্মীে োরজযে জমু্মরি জন্মগ্রির্ করেি। 

● নিনি নেরলি একজি কাশ্মীনে পক্তিি। 

● নিনি র্েীি িাটক আকারৈনম পুেস্কাে 1986, 1991 র্ারল পদ্মশ্রী এবিং 2001র্ারল পদ্মেূষরর্ে মরিা অ্রিক 

পুেষ্কাে কপরযনেরলি। 

● নিনি নবখযাি িবলা বাৈক জানকে হুরর্ি এবিং বা াঁনশনশল্পী িনেপ্রর্াৈ কচৌের্াইযাে র্ারর্ কবশ করযকবাে 

র্িরোনেিা করেনেরলি। 

● এোডাও নিনি নর্লনর্লা, চা াঁৈনি ইিযানৈ অ্রিক বনলউর্ চলক্তচ্চরত্রও অ্বৈাি কেরখরেি। 
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