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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্ স 12.05.2022 
গুরুত্বপূর্ স খবে : ভােত 

নিশি অ্িৃত র্রোবে পর্ সার াচিা কোে জিয একটি উচ্চ পর্ সারযে দবঠক অ্িুটিত হরযরে 

 

ককি খবরে: 

● সম্প্রতি তিশন অিৃি সরেোবরেে অগ্রগতি পর্ যোর োচনোে জনয একটি উচ্চ পর্ যোর়েে ববঠক অনুটিি 

হর্র়েরে। 

● এই ববঠরক সভোপতিত্ব করেরেন গ্রোরিোন্ন়েন সতচব। 

 

গুরুত্বপূর্ স পরযন্টর্িূহ: 

● তিশন অিৃি সরেোবে 24 শশ এতি  িধোনিন্ত্রী নরেন্দ্র শিোতি চো  ুকরেতের ন। 

● তিশরনে িধোন  ক্ষ্য ভতবষ্যৎ িজরেে জনয জ  সংেক্ষ্ণ কেো। 

● এটি ভোেরিে িতিটি শজ ো়ে 75টি জ োশর়েে তবকোশ এবং পুনরুজ্জীতবি কেোে  ক্ষ্য েোরে। এই 

জ োশ়েগুত  "অিৃি সরেোবে" নোরি পতেতচি হরব। 

● এে ফর  ভোেিজরু়ে িো়ে 50000 জ োশ়ে বিতে হরব। 

● এটি একটি সব য-সেকোতে পদ্ধতি হরি চর রে, অর্ যোৎ, এটিরি ে়েটি িন্ত্রণো ়ে র্োকরব এই তিশরনে 

জনয একসোরর্ কোজ কেরব। 

● এই তিশরনে জনয ভোস্কেোচোর্ য নযোশনো  ইনতিটিউি ফে শেস অযোতিরকশন অযোন্ড জজও 

ইনফেরিটিক্সরক শিকতনকযো  পোিযনোে তহরসরব তনর়েোগ কেো হর়েরে। 

● এই উরিযোরগে সোরর্ এনজজও এবং নোগতেকরিে অংশগ্রহণরকও কোরজ  োগোরনো হরি পোরে। 

● দ্রষ্টবয: এই তিশনটি সমূ্পণ য কেোে সি়েসীিো হ  15ই আগি 2023। 
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Source: PIB 

ওিাি ভােতীয োি সানর্উটিকযা  পরর্যে অ্িুরিাৈরিে গনত বান়িরয তু রব  

 

ককি খবরে: 

● সম্প্রতি 11 শি জোিী়ে েোজধোনী তিতিরি ভোেি-ওিোরনে একটি শর্ৌর্ কতিশন ববঠরকে আর়েোজন 

কেো হ়ে। 

● এে সহ-সভোপতি তের ন শকন্দ্রী়ে িন্ত্রী শ্রী পীর্ূষ্ শগো়েো  এবং িোে িতিপক্ষ্ জনোব কোর়েস তবন 

শিোহোম্মি আ  ইউরসফ। 

গুরুত্বপূর্ স পরযন্টর্িূহ: 

● এই উচ্চ পর্ যোর়েে ববঠরক উভ়ে পক্ষ্ই তকেু গুরুত্বপূণ য তবষ্র়ে একিি হর়েরে শর্িন: 

● ওিোন ভোেিী়ে ফোি যো পণযগুত ে অনুরিোিন িজি়েো দ্রুি কেরি সম্মি হর়েরে শর্গুত  ইতিিরধযই 

USFDA, UKMHRA এবং EMA-শি নতর্ভুক্ত। 

● উভ়ে শিশ শর্ৌর্ বোজোে গরবষ্ণো িতিরবিন িকোশ কেরব র্ো ওিোরন ওষু্রধে শক্ষ্রে ভোেিী়ে 

শকোম্পোতনগুত ে জনয ভতবষ্যরিে সম্ভোবনো এবং সরুর্োগগুত  িুর  ধেরব। 

● সবুজ শজক্ত এবং শসৌে তভতিক শজক্তে বযবহোেরক উন্নীি কেোে জনয আন্তজযোতিক শসৌে শজোি 

(ISA)-এে অধীরন One Sun One World One Grid-এে পতেরিতক্ষ্রি ভোেরিে উরিযোরগ 

শর্োগিোরনে জনয ওিোরনে িরচষ্টোে ভোেি িশংসো করেরে। 

● উভ়ে শিশ তিপোতক্ষ্ক-বোতণজযরক আেও শজোেিোে কেরি সম্মি হর়েরে এবং সিস্ত শুল্ক এবং অ-

শুল্ক বোধো সিসযো সিোধোরন সম্মি হর়েরে। 

● ভোেি ও ওিোনও 3-Ts অর্ যোৎ বোতণজয, িরু্জক্ত এবং পর্ যিরন সহরর্োতগিো বো়েোরি সম্মি হর়েরে। 

দবঠরকে গুরুত্বঃ 

● ভোেিী়ে ফোি যো তশল্প তবরেে অনযিি শসেো তশল্প এবং ভোেিী়ে েোজস্ব উৎপোিরনও গুরুত্বপূণ য 

ভূতিকো পো ন করে। এই ববঠরকে িোধযরি এটি আগোিীরি ির়েোজনী়ে বিু পোরব। 

● ভোেি ও ওিোরনে তিপোতক্ষ্ক সম্পকয নিুন উচ্চিো়ে শপৌৌঁরে র্োরব। 

● ওিোরনে আইএসএ-শি আসোে চুজক্ত একটি স্বোগি পিরক্ষ্প শর্রহিু এটি একটি গ্রীষ্মিন্ড ী়ে শিশ, 

এটি আগোিীরি শসৌেতবিযুৎ উৎপোিরন েুব সহো়েক হরব। 

 

Source: PIB 
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রু্নিি ককািস োষ্ট্রররারহে অ্নভরর্াগ র্ংক্রান্ত র্িস্ত িাি াে নবচাে স্থনগত কেরখরে। 

 

ককি খবরে: 

● গিকো  িোননী়ে সুতিি শকোিয েোষ্ট্ররদ্রোতহিোে অতভরর্োগ তবচোেোধীন িোি োগুর ো স্থতগি েোেোে 

তনরিযশ তির়েরে। 

গুরুত্বপূর্ স পরযন্টর্িূহ: 

● ধোেো 124A এে ববধিোে তবষ্র়ে সুতিি শকোরিযে পূব যবিী শুনোতনরি, ভোেি সেকোে একটি হ ফনোিো 

িোতে  কেরি সম্মি হর়েতে  শর্ এটি ধোেোটি পুনেো়ে পেীক্ষ্ো কেরব। 

● আিো রি র্ুজক্ত শিও়েো হর়েতে  শর্ IPC এে 124A ধোেোে অধীরন তবধোনগুত  নোগতেক স্বোধীনিো 

এবং িোনবোতধকোে  ঙ্ঘন। 

● এই তবষ্র়ে সেকোে জোিী়ে তনেোপিো এবং নোগতেক স্বোধীনিোে িরধয ভোেসোিয বজো়ে েোেোে জনয 

একটি সিোধোন তনর়ে আসোে আেোস তির়েরে। 

● ইতিিরধয আিো ি ইতিিরধয আিো রি তবচোেোধীন েোষ্ট্ররদ্রোরহে অতভরর্োরগে পতেরিতক্ষ্রি চ িোন 

তবচোে স্থতগি েোেরি বর রে। 

● সুতিি শকোিয শকন্দ্র এবং েোজয সেকোেগুত রক তনরিযশ তির়েরে শর্ সেকোে নিুন আইন নো আসো 

পর্ যন্ত নিুন শকোনও িোি ো িোর়েে কেরব নো। 

Source: Indian Express and The Hindu 

 

 

দববানহক ধর্ সর্রক অ্পোধ নহরর্রব গর্য কোঃ 
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ককি খবরে: 

● সম্প্রতি তিতি হোইরকোরিযে একটি শবঞ্চ িোে সোিরন তবচোেোধীন বববোতহক ধষ্ যরণে তবষ়্েটি তনর়ে 

একটি তবভক্ত েো়ে তির়েরে। 

গুরুত্বপূর্ স পরযন্টর্িূহ: 

● িঙ্গ বোে তিতি হোইরকোিয তববোহ-পেবিী ধষ্ যণ সংিোন্ত একটি তবভক্ত েো়ে তির়েরে। 

● এই েোর়ে তিতি হোইরকোরিযে িুই তবচোেপতিে শবরঞ্চে একটি তবভক্ত তসদ্ধোরন্ত তবচোেপতি শোকরধে 

স্ত্রীে সম্মতি বযিীি স্ত্রীে সোরর্ শর্ৌন তি নরক ধষ্ যণ বর  অতভতহি করেরেন। 

● শর্েোরন তবচোেপতি শঙ্কে বর ন, IPC-এে অধীরন সম্মতি েো়েো শর্ৌনিো সম্পতকযি বযতিিিটি 

সোংতবধোতনকভোরব ববধ। 

অ্িযািয গুরুত্বপূর্ স তথ্য: 

● আরবিনকোেীেো IPC এে 375 ধোেোে অধীরন তবধোনগুত রক চযোর ঞ্জ করেরে র্ো একজন িতহ োে 

ধষ্ যণ সম্পতকযি তবধোনগুত রক অন্তভুযক্ত করে। 

● উপরেোক্ত ধোেোে তবধোন অনুসোরে স্বোিী িোে স্ত্রীে সোরর্ িোে সম্মতি বযিীি শর্ৌন সঙ্গি কের , র্তি 

শস অিোপ্তব়েস্ক নো হ়ে িরব িো ধষ্ যরণে কোজ বর  গণয হরব নো। 

রষ্টবয: তবভক্ত েোর়েে পরে িোি োটি এেন তবরবচনোে জনয সুতিি শকোরিয িোর়েে কেো শর্রি পোরে। 

 

Source : Times of India and Indian Express. 

আর্াি কথ্রক AFSPA তুর  কিওযাে ক ার্র্া স্বোষ্ট্রিন্ত্রীে: 
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ককি খবরে: 

● সম্প্রতি স্বেোষ্ট্রিন্ত্রী অতিি শোহ শ োষ্ণো করেরেন শর্ আসোি শর্রক AFSPA পুরেোপুতে িুর  

শনও়েোে সম্ভোবনো ের়েরে। 

গুরুত্বপূর্ স পরযন্টর্িূহ: 

● স্বেোষ্ট্রিন্ত্রী এক জনসভো়ে বর ন, গি ে়ে বেরে েোরজযে আইন-শৃঙ্খ ো পতেতস্থতিে তিরক নজে 

শেরে সশস্ত্র বোতহনী তবরশষ্ ক্ষ্িিো আইন সমূ্পণ যরূরপ েোজয শর্রক িিযোহোে কেো সম্ভব। 

● তিতন বর ন, েোরজযে অতধকোংশ সন্ত্রোসবোিী সংগঠন আত্মসিপ যণ করেরে এবং সোিতগ্রকভোরব 

েোরজযে আইন-শৃঙ্খ ো পতেতস্থতি অরনকিোই তন়েন্ত্ররণ ের়েরে। 

 

AFSPA র্ম্পরকস: 

● সশস্ত্র বোতহনী তবরশষ্ ক্ষ্িিো আইন 1958 সোর  ভোেিী়ে সংসি কিৃযক িণীি হর়েতে । 

● এে উরেশয তে  "অশোন্ত এ োকো়ে" আইনশৃঙ্খ ো বজো়ে েোেোে জনয ভোেিী়ে সশস্ত্র বোতহনীে হোরি 

ক্ষ্িিো শিও়েো। 

● ির্িবোরেে িরিো এটি নোগো পোহোর়েে তকেু অংরশ ির়েোগ কেো হর়েতে , পরে আসোি সহ উিে-

পূরব যে সোিটি েোরজয ির়েোগ কেো হর়েতে । 

এই আইরিে র্িার াচিা: 

● এই আইনটি সশস্ত্র বোতহনীে হোরি অতিতেক্ত ক্ষ্িিো িিোন করে। 

● সশস্ত্র বোতহনীে অতফসোে অশোন্ত এ োকো়ে শর্ শকোনও বযজক্তে উপে গুত  চো োরি পোরে র্ো এিনতক 

িোে িৃিুযে কোেণও হরি পোরে। 

● এিনতক সরেরহে তভতিরিও ও়েোরেন্ট েো়েোই শর্ শকোনও বযজক্তরক শগ্রপ্তোে কেো শর্রি পোরে। 

● শর্ শকোনও িোঙ্গরন িরবশ কেরি পোরেন এবং র্তি তিতন এটি ির়েোজনী়ে বর  িরন করেন িরব 

এটি অনুসন্ধোন কেরি পোরেন ইিযোতি। 

● এই ক্ষ্িিোগুত  অরনক সি়ে নোগতেক স্বোধীনিো  ঙ্ঘন এবং কিৃযপরক্ষ্ে অপবযবহোরেে 

পতেতস্থতিে তিরক পতেচোত ি করে। 

Source: Times Of India 
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গুরুত্বপূর্ স খবে: বযক্তিত্ব 

ভােতীয র্াংবানৈক ৈানিশ নর্ক্তিকী পনু ৎজাে পুেস্কারে ভূনর্ত হরযরেি: 

 

ককি খবরে: 

● সম্প্রতি তফচোে ফরিোগ্রোতফ তবভোরগ চোেজন ভোেিী়ে পুত ৎজোে পুেস্কোে 2022-এ সম্মোতনি 

হর়েরেন। 

গুরুত্বপূর্ স পরযন্টর্িূহ: 

● সোংবোতিকিোে শক্ষ্রে অসোিোনয অবিোরনে জনয ে়েিোস য তনউজ এরজজিে িোতনশ তসজেকী, 

আিনোন আতবতি, সোন্নো ইেশোি এবং অতিি শেভরক সম্মোনজনক পুত ৎজোে পুেস্কোরে ভূতষ্ি কেো 

হর়েরে। 

● আফগোতনস্তোরন িোর বোন আগ্রোসরনে সি়ে সংবোি পতেরবশন কেরি তগর়ে আফগোতনস্তোরন িোেো 

র্োও়েো়ে েযোতনশরক িেরণোিে এই পুেস্কোে শিও়েো হ়ে। 

● র্ুদ্ধ তবধ্বস্ত শিশ সম্পরকয িোে কভোরেরজে জনয তিতন তবেবযোপী িশংতসি হর়েরেন। 

● তিতন ভোেরি শকোতভে িেরঙ্গে শীরষ্ যে সি়ে তিতিরি গণিোরহে এতে়েো  শুটিংর়েে জনযও 

পতেতচি। 

রষ্টবয: েযোতনশ 2021 সোর ে জ ুোইর়ে আফগোতনস্তোরন িোেো র্োন। 

Source: Times of India 

গুরুত্বপূর্ স খবে: পনেরবশ 

NGT ইউনপ র্েকােরক বান  খিি িা চা ারিাে নিরৈসশ নৈরযরে: 
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ককি খবরে: 

● সম্প্রতি নযোশনো  তগ্রন ট্রোইবুযনো  ইউতপরক তনরিযশ তির়েরে বোত  তেরিতনশরিন্ট তেরপোিয নো আসো 

পর্ যন্ত নিীরি বোত  উরিো ন চো োরনো র্োরব নো। 

গুরুত্বপূর্ স পরযন্টর্িূহ: 

● NGT সেকোেরক েনরনে অনুিতি শিও়েোে আরগ নিীে ি রিরশ বোত ে পুনব যযবহোে কেোে অবস্থো 

সম্পরকয ববজ্ঞোতনক িিন্ত চোত র়ে শর্রি বর রে। 

● NGT আেও বর রে শর্ এই িিন্ত অবশযই একটি তবেোসরর্োগয সংস্থো িোেো কেো উতচি। 

● বোত  েতনে জনয এনরফোস যরিন্ট এবং িতনিতেং তনরিযতশকো, 2020 অনুর্ো়েী এই িিন্ত কেো উতচি। 

● এটি সেকোেরক েোরজয বোত  েতনে তবপি কোিোরি তন়েন্ত্রক কিৃযপক্ষ্রক র্র্োর্র্ভোরব ক্ষ্িিো়েন 

এবং সেঞ্জোি শিও়েোে জনয বর রে। 

●  

রষ্টবয: উিে িরিরশে বোেো শজ োে এ োকো়ে অববধ বোত  উরিো রনে  িনো  রিরে। 

 

Source: Down to Earth 

গুরুত্বপূর্ স খবে: নবশ্ব 

শ্রী ঙ্কায ককারিা কর্িা পাঠারত োক্তজ িয ভােত। 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

ককি খবরে: 

● সম্প্রতি ক রবোরি ভোেিী়ে হোইকতিশন আইনশৃঙ্খ ো পতেতস্থতি বজো়ে েোেরি শ্রী ঙ্কো়ে ভোেিী়ে 

শসনো পোঠোরনোে জল্পনোরক অস্বীকোে করেরে। 

গুরুত্বপূর্ স পরযন্টর্িূহ: 

● সম্প্রতি গণিোধযরিে পক্ষ্ শর্রক জল্পনো-কল্পনো কেো হর়েতে  শর্, ভোেি িোে সোিতেক বোতহনী 

পোঠোরি পোরে শ্রী ঙ্কোন সেকোেরক সোহোর্য কেোে জনয, র্োরি শিরশে গৃহরু্রদ্ধে িরিো পতেতস্থতি 

তস্থতিশী  হ়ে। 

● িোতহেো েোজোপোরক্স এবং িোে পতেবোেরক ভোেরি আশ্র়ে শিও়েো হর়েরে এবং েুব শীঘ্রই ভোেি 

শ্রী ঙ্কোন সংকরি হস্তরক্ষ্প কেরি পোরে বর  সোিোজজক শর্োগোরর্োগ িোধযরি বযোপক জল্পনো েত়ের়ে 

পর়ে। 

● গিকো  ভোেিী়ে হোইকতিশরনে িুেপোে এই ধেরনে সিস্ত জল্পনো অস্বীকোে করেরেন। 

● এেোরন উরিেয শর্, স্বোধীনিোে পে শর্রক শ্রী ংকো িোে অর্ যবনতিক সংকরিে সবরচর়ে েোেোপ 

পতেতস্থতিে িুরেোিুতে হরে। 

 

● শ্রী ঙ্কোে জনগণ তবেোস করে শর্, েোজোপোরক্সে সেকোেই শিরশে বিযিোন সংকরিে জনয িো়েী। 

Source: Times of India   
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