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দৈনিক কারেন্ট অ্যারেযার্ স 13th May 2022 

গুরুত্বপূর্ স খবে: নবশ্ব 

শ্রীলঙ্কাে প্রধািমন্ত্রী নিরর্রব ৈানযত্ব নিরেি েনিল নবক্রমনর্িংরি 

 

ককি খবরে? 

● সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর দাত়িত্বভার গ্রহণ করররেন রতনল তিক্রমতসিংরহ। 

গুরুত্বপূর্ স পরযন্টর্মূি: 

● শ্রীলঙ্কা়ি চলমান সিংকট সমাধারনর জনয তিক্রমতসিংরহরক প্রধানমন্ত্রী তহসারি তনযুক্ত করা হর়িরে। 

● এর আরেও তিতন পাাঁচিার দদরের প্রধানমন্ত্রী তহরসরি দাত়িত্ব পালন করররেন। 

● এটটরক আন্তজজাতিক তিশ্বাসরযােযিা পুনরুদ্ধাররর একটট প্ররচষ্টা তহসারিও দদখা হরে কারণ দদেটট তকেু 

পয জরিক্ষণ সহা়িিার জনয IMF এর সারে আরলাচনা কররে। 

● এর আরে মাতহন্দা রাজাপাকরস িার পদ দেরক পদিযাে কররতেরলন যার পরর পুররা মতন্ত্রসভা দভরে 

দদও়িা হর়িতেল। 

 

Source: The Hindu 

 

গুরুত্বপূর্ স খবে : ভােত 
িতুি মুখয নিব সাচি কনমশিাে নিরর্রব নিযুক্ত িরলি োজীব কুমাে 
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ককি খবরে? 

● সম্প্রতি তনি জাচন কতমেনার শ্রী রাজীি কুমাররক ভাররির মুখয তনি জাচন কতমেনার তহরসরি তনযুক্ত করা 

হর়িরে। 

গুরুত্বপূর্ স পরযন্টর্মূি: 

● আোমী ১৫ দম দেরক তিতন এই দাত়িত্ব গ্রহণ কররিন। 

● 2024 সারলর সাধারণ তনি জাচন িার িত্ত্বািধারন পতরচাতলি হরি। 

● এর পাোপাতে তিতন আসন্ন রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি তনি জাচনও িদারতক কররিন। 

● তিতন CEC তহরসরি সুেীল চরের স্থলাতভতিক্ত হরিন। 

 

ভােরতে নিব সাচি কনমশি র্ম্পরকস: 

● ECI হল একটট সািংতিধাতনক সিংস্থা যা ভারিী়ি সিংতিধারনর পাটজ-XV-এ এর তিধান রর়িরে। 

● এটট একটট িহু-সদসযী সিংস্থা যা ভাররির রাষ্ট্রপতি দ্বারা তনযুক্ত হ়ি। 

● এর প্রধান কাজ হল ভাররির দলাকসভা, রাজযসভা, তিধানসভা, তিধান পতরিদ, রাষ্ট্রপতি এিিং 

উপরাষ্ট্রপতি সহ দদরে অিাধ ও সুি্ঠু তনি জাচন পতরচালনা করা। 

 

Source: PIB 

 

কযাম্পরবল উইলর্ি এযাে ইন্ডিযাে CEO নির্ারব ৈানযত্ব কিরবি: 

 

ককি খবরে? 

● সম্প্রতি কযাম্পরিল উইলসন ভারিী়ি এতভর়িেন জা়িান্ট এ়িার ইন্ডি়িার নিুন CEO তহরসরি তনযুক্ত 

হর়িরেন। 

গুরুত্বপূর্ স পরযন্টর্মূি: 

● কযাম্পরিল উইলসন তসঙ্গাপুর তভতিক সু্কট এ়িারলাইরের প্রধান তহরসরি দাত়িত্ব পালন কররেন। 

● এটট একটট এ়িারলাইে যা কম খররচ তিশ্বমারনর পতররিিার জনয পতরতচি। 

● এর আরে ইলকার আইতসরক দাত়িত্ব দনও়িার জনয কিত জপরক্ষর সারে দযাোরযাে করা হর়িতেল। 
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● তকন্তু িার প্রিযাখযারনর পর উইলসরনর নাম চূডান্ত করা হর়িরে। 

 

অ্িযািয ঘটিা: 

● এ়িার ইন্ডি়িা একটট টাটা গ্রুরপর দকাম্পাতন। 

● এর আরে এটট ভারি সরকাররর মাতলকানাধীন তেল। 

  

Source: Times of India 

 

ডঃ মির্ুখ মাণ্ডবয শীর্ স স্থািীয িার্পাতালগুনলে র্ারে ক ালরটনবল দবঠক করেরেি 

 

ককি খবরে? 

● সম্প্রতি দকেী়ি স্বাস্থয ও পতরিার কলযাণ মন্ত্রী শ্রী মনসুখ মাণ্ডিয করপ জাররট হাসপািালগুতলর সরঙ্গ এক 

দোলরটতিল বিঠরক িক্তিয রারখন। 

গুরুত্বপূর্ স পরযন্টর্মূি: 

● হাসপািালগুতলরি িাাঁর ভািরণ ডাাঃ মািাতভ়িা ভাররি সাশ্র়িী মূরলযর উচ্চ মারনর স্বাস্থযরসিা িযিস্থারক 

উন্নীি করার আহ্বান জানান। 

● তিতন আরও িরলতেরলন দয এই তিির়ি ভারিী়ি করপ জাররট দসক্টররর তিদযমান তিশ্বিযাপী অনুেীলনগুতল 

পয জরিক্ষণ করা উতচি। 

● যতদও ভারিী়ি েিজ দমরন প্রর়িাজনী়ি সিংরোধন করার পরামে জও তদর়িরেন তিতন। 

● তিতন ভাররি "দরােী িান্ধি সাশ্র়িী স্বাস্থয প্রতিষ্ঠান" প্রদারনর উপর দজার দদন। 

 

Source: PIB 

 

তাজমিরলে ৈেজা কখালাে আরবৈি খানেজ কেল এলািাবাৈ িাইরকাটস 
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ককি খবরে? 

● সম্প্রতি এলাহািাদ হাইরকারটজর লখনউ দিঞ্চ িাজমহরলর 22টট দরজা দখালার জনয দার়ির করা একটট 

PIL প্রিযাখযান করররে। 

গুরুত্বপূর্ স পরযন্টর্মূি: 

● রজনীে তসিং এর পরক্ষ একটট PIL দার়ির কররতেরলন। 

● যুন্ডক্ত দদও়িা হর়িতেল দয িাজমহল ঐতিহাতসকভারি একটট তেি মন্ডন্দর তেল যার উপর মুঘল োসক 

োহজাহান সমাতধরসৌধ বিতর কররতেরলন। 

 

● রজনীে তসিং 22টট িালািদ্ধ দরজা খুরল প্রত্নিান্ডত্ত্বক জতররপর আরদে দদও়িার জনয ইউতপ হাইরকারটজ 

একটট PIL দার়ির করররেন। 

● লখরনৌ দিঞ্চ আরিদনটট খাতরজ করর তদর়ি িরলরে দয এই তপটটেরন PIL-এর উরেেয পূরণ হ়ি না এিিং 

এই তিি়িটট এখারন জনস্বাে জরক গ্রহণ করর না। 

 

 

দ্রষ্টবয: জনস্বাে জ মামলার ধারণাটট ভাররির সুতপ্রম দকারটজর তিচারপতি তপ.এন. ভেিিী দ্বারা প্রিতিজি হর়িতেল। 

Source: Times of India. 

 

Dr. Ramakant Shukla Passes Away 

 

ককি খবরে? 
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● েিকাল প্রধানমন্ত্রী দমাদী ডাঃ রমাকান্ত শুক্লার দুাঃখজনক প্র়িারণ দোক প্রকাে করররেন। 

গুরুত্বপূর্ স পরযন্টর্মূি: 

● ডাঃ শুক্লা তেরলন ভাররির একজন তিখযাি সিংস্কত ি ও তহন্ডন্দ পন্ডণ্ডি। 

● ডক্টর শুক্লা তেরলন উিরপ্ররদরের িাতসন্দা। 

● তিতন সিংস্কত ি ও তহন্ডন্দ ভািা়ি সাতহতিযক অিদারনর জনয পতরতচি তেরলন। 

● িার ি়িস হর়িতেল 81 িের। 

● তিতন িার সিংস্কত ি দটতলতভেন তসতরজ "ভাটট দম ভারিম" এর জনয পতরতচি। 

● ডাঃ শুক্লা 2013 সারল পদ্মশ্রী পুরষ্কার দপর়িতেরলন। 

 

Source: PIB 

গুরুত্বপূর্ স খবে: নবজ্ঞাি 

নমনিওরয ব্ল্যাক কিারলে প্রেম েনব 

ককি খবরে? 

● সম্প্রতি ইরভন্ট হরাইজন দটতলরস্কাপ (EHT) নারম পতরতচি একটট আন্তজজাতিক দল আমারদর 

তমতিওর়ির ব্ল্যাক দহারলর একটট তচত্র প্রকাে করররে। 

গুরুত্বপূর্ স পরযন্টর্মূি: 

● এটট একটট তিোল ব্ল্যাক দহাল যার আ়িিন আমারদর সূরয জর চার তমতল়িন গুণ দিতে িরল অনুমান করা 

হ়ি। 

● এই ব্ল্যাক দহালটটর নাম দদও়িা হর়িরে "ধনু A"। 
● এই ব্ল্যাক দহালটট আমারদর দসৌরজেি দেরক প্রা়ি 26000 আরলাকিি জ দরূর অিতস্থি। 

● আরলাকিি জ দরূরত্বর একক। 

● এক আরলাকিি জ এক িেরর আরলা দ্বারা ভ্রমণ করা দরূরত্বর সমান। 

● এই আতিষ্কাররর আরে EHT সফলভারি 2019 সারল M87 নারম আররকটট ব্ল্যাক দহারলর েতি িুরলতেল। 
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দ্রষ্টবয:  

● একটট ব্ল্যাক দহাল হল বদিযাকার নক্ষত্র  দভরে যাও়িার পরর এটটর অিতেষ্টািংে। 

● এটটর খুি িীব্র মাধযাকি জণ এিিং খুি উচ্চ ভর ঘনত্ব রর়িরে। 

● এর সিংস্পরে জ যা তকেু আরস িা কখনই পালারি পারর না। 

Source: BBC 

গুরুত্বপূর্ স খবে: পনেরবশ 

ৈনির্-পন্ডিম কমৌর্ুমী বাযেু যোর্মরযে পূরব স আ মি 

 

ককি খবরে? 

● সম্প্রতি ভারিী়ি আিহাও়িা তিভাে জাতনর়িরে, দতক্ষণ-পন্ডিম দমৌসুতম িা়ি ুএ িের প্রিযাতেি সমর়ির 

আরে আসরি পারর। 

গুরুত্বপূর্ স পরযন্টর্মূি: 

● IMD জাতনর়িরে দয ভারিী়ি িি জার িরঙ্গাপসাের োখা 15 দম আন্দামান ও তনরকািরর আঘাি হানরি। 

● এটটও আো করা হরে দয 26 দম এর মরধয দমৌসমুী িা়ি ুদকরালা়ি আঘাি হানরি পারর। 

● সাধারণি ভারিী়ি িি জা প্রতি িের 1লা জরুনর তদরক দকরালা়ি আরস। 

● এটট এই িেররর 4 তদন আরে। 

 

অ্িযািয ঘটিা: 

● ভারিী়ি অে জনীতিরি এর িযাপক প্রভারির কাররণ ভারিী়ি িি জারক জনতপ্র়িভারি "ভাররির প্রকত ি 

অে জমন্ত্রী" িলা হ়ি। 

● ভারিী়ি িি জা পততেিীর একমাত্র িতটষ্টর িযিস্থা যা িা়ি ুিযিস্থার "সমূ্পণ জ তিপরীি" অনভুি করর। 

● ভাররি সি জাতধক িতটষ্টপাি হ়ি িেররর 4 মারস। 

Source: Times of India      
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