
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

 

দৈনিক কারেন্ট যারেযাসস 17.05.2022 
গুরুত্বপূর্স খবে: অন্তর্সানিক সম্পকস 

প্রথম  অন্তর্সানিক  মাআরেশি  নেনিউ  ফোোম  

ফকি সংবাৈ নশরোিারম : 

 

িােরিে পেোষ্ট্র প্রনিমন্ত্রী শ্রী নি মুেলীধের্ 17  ফথরক 20  ফম পর্সন্ত নিউ আযরকস র্ানিসংরঘে সাধাের্ পনেষরৈে পৃষ্ঠরপাষকিায 

িুনষ্ঠি হরি র্াযা প্রথম অন্তর্সানিক মাআরেশি নেনিউ ফোোরম িােিীয প্রনিনিনধৈরলে ফিিৃত্ব ফৈরবি। 

মূল নবষযসমূহ: 

● প্রথম অন্তর্সানিক মাআরেশি নেনিউ ফোোরম চােনি আন্টারেনিি মানি-ফেকরহাল্ডারেে োউন্ড ফিনবল, িীনি সংলাপ এবং 

একনি ফেিানে থাকরব। 

● আন্টােিযাশিাল মাআরেশি নেনিউ ফোোম ফলাবাল কম্পযাি েে ফসে, র্সােনল যান্ড ফেগুলাে মাআরেশি (GCM) 

বাস্তবাযরি স্থািীয, র্ািীয, অঞ্চনলক  দবনিক পর্সারয েগনি পর্সারলাচিাে র্িয প্রাথনমক অন্তঃসেকানে দবনিক ফোোম 

নহসারব কার্ কেরব। 

● সাধাের্ পনেষরৈে ফেরর্ানলউশি A/RES/73/195, -এ র্ানিসংরঘে সৈসয োষ্ট্রগুরলা র্ানিসংরঘে কাঠারমাে মরধয GCM 

বাস্তবাযরি স্থািীয, র্ািীয, অঞ্চনলক  দবনিক পর্সারয েগনি পর্সারলাচিা কেরি সম্মি হরযরে। 

সূত্র: The Hindu 

িােিীয  োষ্ট্রপনিে  র্ামাআকা  সেে   
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ফকি সংবাৈ নশরোিারম : 

িােরিে োষ্ট্রপনি োমিাথ ফকানবন্দ ৈুআ কযানেবীয ফৈশ র্ামাআকা এবং ফসন্ট নিিরসন্ট এবং ফেিার্াআরে োষ্ট্রীয সেরে র্ারেি। 

মূল নবষয সমূহ : 

● এআ  ঐনিহানসক সেরে িােিীয  োষ্ট্রপনি র্ামাআকায র্ঃ বাবাসারহব অরেৈকরেে িারম একনি োস্তা এবং আরন্দা-

র্ামাআকাি বনু্ধরত্বে র্িয নিরবনৈি একনি বাগাি উরবাধি কেরবি। 

● িােরিে প্রথম োষ্ট্রপনি নহরসরব র্ামাআকা সেরে ফগরলি োমিাথ ফকানবন্দ। 

● প্রায 70,000  িােিীয নিবাসী র্ামাআকায বসবাস করে , র্াফৈে পূবসপুরুষো 1845–1917, সারলে মরধয চুনিবদ্ধ শ্রনমক 

নহসারব িােি ফথরক এরসনেরলি (প্রধািি পূবস উত্তে প্ররৈশ এবং নবহারেে বানসন্দা),এআ র্িসংখযা র্ামাআকাে র্িসংখযাে 

প্রায 3%। 

● র্ামাআকা কযানেবীয সাগরে বনস্থি একনি বীপ োষ্ট্র। এনি নকউবা এবং নহস্পানিলাে পরে বৃহত্তে এনন্টলস এবং 

কযানেবীয ঞ্চরলে িৃিীয বৃহত্তম বীপ। 

সূত্র:all india radio 

গুরুত্বপূর্স খবে: িােি 

ফিপারলে  লুনেনিরি  দবশাখ  বুদ্ধ পূনর্সমা  উৈর্াপি  
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ফকি সংবাৈ নশরোিারম : 

প্রধািমন্ত্রী শ্রী িরেন্দ্র ফমাৈী বুরদ্ধে র্ন্মস্থাি লুনেিীরি দবশাখ বুদ্ধ পূনর্সমা উৈর্াপরিে ফিিৃত্ব ফৈি। 

মূল নবষযসমূহ: 

প্রধািমন্ত্রী িরেন্দ্র ফমাৈী লুনেিীরি আনন্ডযা আন্টােিযাশিাল ফসন্টাে েে বুনদ্ধষ্ট কালচাোল যান্ড ফহনেরির্  নিমসারর্ে র্িয "নিনত্ত" 

িুষ্ঠারি ফর্াগ নৈরযনেরলি এবং ফবৌদ্ধ নিকু্ষরৈে একনি নবশাল সমারবফশ িাষর্ নৈরযরেি। 

দবশাখ বুদ্ধ পূনর্সমাে সময, সংসৃ্কনি মন্ত্রর্ালয অন্তর্সানিক ফবৌদ্ধ কিরের্ারেশি (IBC) এে সহরর্ানগিায িিুি নৈল্লীরি দবশাখ বুদ্ধ 

পূনর্সমা নৈবস উৈর্াপরিে র্িয একনি বর্সাঢ্য িুষ্ঠারিে অরযার্ি করে। 

লুনেিী সেরেে সময প্রধািমন্ত্রী   িরেন্দ্র ফমাৈী এবং ফিপারলে  প্রধািমন্ত্রী ফশে বাহাৈুে ফৈউবাে মরধয নবপক্ষীয অরলাচিাে পে 

িােি  ফিপাল েযনি চুনি স্বাক্ষে করেরে। 

 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্স খবে: প্রনিেক্ষা 

YAI মানিক্লাস  ফসনলং  চযানম্পযিনশপ  (IN-MDL Cup 2022) 

ফকি সংবাৈ নশরোিারম : 

িােিীয ফিৌবানহিীে ফসনলং এবং উআন্ডসানেসং ৈরলে ংশেহর্কােীো 

YAI মানিক্লাস ফসনলং চযানম্পযিনশরপ (IN-MDL Cup 2022) ৈুনি স্বর্স, 

একনি ফেৌপয এবং ৈুনি ফরাঞ্জ পৈক নর্রি িােিীয ফিৌবানহিীরক সুিাম 

এরি নৈরযরে। 

মূল নবষযসমূহ: 

● 8 ফথরক 15 ফম মুোআরযে আনন্ডযাি িািাল যািাে নস্কলস ফেনিং ফসন্টাে (INWTC) মুোআরযে সাআনলং এরসানসরযশি ে 

আনন্ডযা (YAI) এবং আনন্ডযাি িািাল ফসনলং এরসানসরযশরিে (INSA) উরৈযারগ অরযানর্ি YAI মানিক্লাস ফসনলং 

চযানম্পযিনশপ নসনিযে নলনম্পক ক্লারসে র্িয নিবসানচি হরযরে । 

● YAI মানিক্লাস ফসনলং চযানম্পযিনশপ  M/s  মার্গাাঁ র্ক নশপনবল্ডাসস নলনমরির্ (MDL) বাো সংগনঠি হরযনেল এবং এনি 
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একনি YAI র্সা নকং  এবং এনশযাি ফগমরসে র্িয একনি নিবসাচি পেীক্ষা নেল। 

● িাআস যার্নমোল ফক স্বামীিাথি, AVSM, PVSM, নচে ে োে, HQWNC, INWTC  (মুোআ) 15আ ফম 2022 সারল 

িুনষ্ঠি সমাপিী িুষ্ঠারি প্রধাি নিনথ নহসারব উপনস্থি নেরলি। 

সূত্র:PIB 

গুরুত্বপূর্স খবে: পনেরবশ 

োমগড়  নবষধেী  বিযপ্রার্ী  িযাের্য  

 

ফকি সংবারৈ? 

• োমগড় নবষধেী িযাের্যরক িােরিে 52িম িাআগাে নের্ািস নহসারব ফঘাষর্া কো হরযরে। 

মূল নবষযগুরলা: 

• োমগড় নবষধেী বিযপ্রার্ী িযাের্য হল ের্থরোে, সনেস্কা এবং মুকুন্দোে পরে োর্স্থারিে চিুথস িাআগাে নের্ািস। 

• িিুি ফঘানষি িাআগাে নের্ারিসে মরধয েরযরে উত্তে-পূরবসে ের্থরোে িাআগাে নের্ািস এবং ৈনক্ষর্ নৈরক মুকুন্দো নহলস 
িাআগাে নের্ািস। 

• 2019 সারল প্রকানশি 'েযািাস ব িাআগােস আি আনন্ডযা' নেরপািস িুর্াযী, িােরিে 20নি োরর্য ফমাি 2,967 নি বাঘ 
েরযরে। 

Source: Times of India 

গুরুত্বপূর্স খবে: নবজ্ঞাি 

ফিনলকম  ফেগুরলিনে  থনেনি  ে আনন্ডযাে  (োআ ) এে ের্ি র্যন্তী  উৈর্াপি  
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ফকি সংবারৈ? 

● ফিনলকম ফেগুরলিনে থনেনি ে আনন্ডযাে (োআ) এে ের্ির্যন্তী উৈর্াপি 17 ফম 2022 িানেরখ িুনষ্ঠি হরে। ফর্খারি 
প্রধািমন্ত্রী িরেন্দ্র ফমাৈী প্রধাি নিনথ নহসারব উপনস্থি থাকরবি।  

মূল পরযন্ট: 

● ফিনলকম ফেগুরলিনে থনেনি ে আনন্ডযা (োআ) 1997 সারল ফিনলকম ফেগুরলিনে থনেনি ে আনন্ডযা যাি, 1997 এে 
মাধযরম প্রনিনষ্ঠি হরযনেল। 

● ফিনলকম ফেগুরলিনে থনেনি ে আনন্ডযা (োআ) িােরিে ফিনলকম ফসিরেে একনি নিযন্ত্রক কিৃসপক্ষ। 

● ফিনলকম ফেগুরলিনে থনেনি ে আনন্ডযা (োআ) অআিনি 2000 সারলে 24 র্ািুযানে ফথরক একনি ধযারৈরশে মাধযরম 
সংরশাধি কো হরযনেল। 

● 2000 সারল একনি সংরশাধিীে মাধযরম, ফিনলকম ফেগুরলিনে থনেনি ে আনন্ডযা (োআ) এে নবচানেক  নবরোধমূলক 
কার্সক্রম পনেচালিাে র্িয একনি ফিনলকম নবরোধ নিষ্পনত্ত এবং অনপল োআবুযিাল (নিনর্সযাি) গঠি কো হরযনেল। 

Source: PIB 

গুরুত্বপূর্স খবে: নশল্প  সংসৃ্কনি 

প্রাচীি  কািরহনে  গুহায  সুরর্াগ -সুনবধাে  উরবাধি  
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ফকি সংবারৈ? 

● ফকন্দ্রীয পর্সিি, সংসৃ্কনি  ৈািা মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাৈ নসং পযারিল বুদ্ধ পূনর্সমা উপলরক্ষ প্রাচীি কািরহনে গুহায এআ সুনবধাগুনলে 
উরবাধি করেি। 

মূল পরযন্ট: 

● কািরহনে গুহা হ'ল গুহা এবং েক-কাি সৃ্মনিরসৌধগুনলে একনি সমনষ্ট র্া প্রাচীি বীপ সালরসরিে সঞ্জয গান্ধী র্ািীয 
উৈযারিে র্ঙ্গরল একনি বড় ফবসাি অউিক্রপ। 

● কািরহনে গুহাগুনল ফৈরশে বৃহত্তম একক খিিগুনলে মরধয একনি, র্াে মরধয 110 নিে ফবনশ নবনিন্ন েক-কাি মরিানলনথক 
খিি েরযরে। 

● কািরহনে গুহায খিিকার্সগুনল মূলি ফবৌদ্ধধরমসে হীিার্াি পরবসে সময সঞ্চানলি হরযনেল। 

● কািরহনে িামনি প্রাকৃরিে 'কািহানগনে' ফথরক উদূ্ভি এবং সািবাহি শাসক বনশপুত্র পুলুমনিে িানসক নশলানলনপরি পাযা 
র্ায। 

● কািরহনে গুহাগুনলে প্রথম উরল্লখনি ো-ফহি িারম একর্ি নবরৈশী ৈাশসনিক বাো ফৈযা হরযনেল, নর্নি 399–411 নিোরে 
িােরি এরসনেরলি। 

Source: PIB 

গুরুত্বপূর্স নৈবস 

নসনকম  োর্য  প্রনিষ্ঠা  নৈবস  

 

ফকি অরলাচিায: 
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• 2022 সারলে 16 ফম নসনকরমে 47 িম প্রনিষ্ঠা নৈবস পালি কো হল, এআ উরেরশয িােরিে প্রধািমন্ত্রী িরেন্দ্র ফমানৈ 
নসনকরমে নধবাসীরৈে শুরিো র্ািারলি। 

মূল নবষযগুরলা: 

• 15আ ফম িৎকালীি োষ্ট্রপনি একনি সংরশাধিী উত্থাপি করেনেরলি র্াে মাধযরম নসনকমরক 1975 সারলে 16আ ফম ফৈরশে 
22িম োর্য নহসারব িােরিে আউনিযরি ন্তিুসি কো হরযনেল। 

• নসনকমরক িােফিে ফকন্দ্রীয োর্য নহসারব ন্তিুসি কোে পরে, ৈেনর্ নসনকরমে মুখযমন্ত্রী নিবসানচি হরযনেরলি এবং 
োর্িন্ত্র নবলুপ্ত করেনেরলি। 

• নসনকমআ ফৈরশে প্রথম োর্য র্াো 100% দর্ব। 

Source: PIB 

 

 


