
 

 

১.  বিশ্বে পর্যটকশ্বের সংখ্যার বিচাশ্বর বিতীয় স্থাশ্বে রশ্বয়শ্বে তাজমহ ল। 

২.  সমীক্ষ ায় দেখ্া বিশ্বয়শ্বে দ র্ বেল্লীর কতযিযরত ট্রাবিক পুবলশ্বের সাত ভাশ্বির এক 
ভাি অর্যাৎ প্রবত সাত জে পুবলশ্বের মশ্বযয একজে পুবলে িায়ুেূষণজব েত দরাশ্বির ব েকার 
হয়। 

৩.  ে' িের পর সবি বলত জাবতপশূ্বের প্রবতবেব যেল উত্তর দকাবরয়ায় দিশ্বলে ।  

৪.  দরামাবে য়ার দেষ সম্রাট বকং বমশ্বেল- ১ প্রয়াত হশ্বলে । 

৫.  ইউশ্বেশ্বক ার সাংকৃবতক পরম্পরার তাবলকায় স্থাে দপল বিে বিখ্যাত দমলা ‘কুম্ভ 
দমলা’। 

৬.  মেযপাশ্বের েূযেতম িয়সসীমা ২১ িের দর্শ্বক িাবি শ্বয় ২৩ িের করল দকরালা 
সরকার। 

৭.  কুকুরশ্বের জন্য বিলাসিহুল দহাশ্বটল দখ্ালা হল হব রয়াোর গুরু গ্রাশ্বম। র্ার োম 
The Cr i t t er at i । এই যরশ্বণর দহাশ্বটল ভারশ্বত এই প্রর্ম। এ খ্াশ্বে সুবিযা রশ্বয়শ্বে 
সুইব মং পুল,  স্পা,  সুন্দর বিোো এিং আশ্বরা অশ্বেক বকে।ু 

৮.  মাবকযে রাষ্ট্রপব ত দ াোল্ড ট্রাম্প ইজরাশ্বয়শ্ব লর রাজযােী বহ শ্বসশ্বি দজরু জাশ্বলম েহরশ্বক 
স্বীকবৃ ত বেশ্বলে ।  

৯.  আযার- দমািাইল সংশ্বর্াি ( বলঙ্ক)  করার দেষ তাবরখ্ ৬ ই দিব্রুয়াবর,  সময়সীমা 
িৃবি করা হশ্বি ো,  জাোল দকন্দ্র সরকার। 

১০.  ২০১৭ সাশ্বল িযালে ব  ’ওর পুরক ার বজতশ্বলে দরাোশ্বল্ডা। এই বে শ্বয় ৫ িার 
িযালে ব  ' ওর ( Bal l on d' Or )  দপশ্বলে পতুযবিজ িুটিল তারকা বিব িয়াশ্বো 
দরাোশ্বল্ডা 

১১.  দকরালাশ্বত ১০০০ িুট পাহাশ্বি র উপর চাোয়ামঙ্গলশ্বম " জটায়ু এ শ্বভঞ্চার 
দসন্টার"  দখ্ালা হল। 

১২.  Nat i onsl  Capi t al  Regi on ( NCR)  িা জাতীয় রাজ যােী অঞ্চশ্বল রু্ক্ত 
হল উত্তর প্রশ্বেশ্বের ‘োমলী দজলা’।এই সংরু্ক্তকরশ্বের িশ্বল NCR-  র অন্তভুযক্ত 
দজলার সংখ্যা দিশ্বি োাঁিাল ২৩ব ট। এশ্বের মশ্বযয হব রয়াোর ১৩ব ট,  ৮ ব ট উত্তরপ্রশ্বেশ্বের 
এিং ২ব ট রাজস্থাশ্বের । 



 

 

১৩.  আ ই এম ব   ব ি (  I MDB)  িা ইন্টার শ্বেট মুবভ দ টা দিস অনুর্ায়ী ২০১৭ 
সাশ্বল ভারশ্বতর দসরা অবভশ্বেতা োহরু খ্ খ্াে। 

১৪.  দকরালার িোসূরা সাির িাাঁশ্বয ভারশ্বতর িৃহত্তম ‘ভাসমাে দসৌর বিদ্যযৎ’ প্রকশ্বে র 
উশ্বিাযে হল। এখ্াে দর্শ্বক িেশ্বর ৭. ৫ লক্ষ ইউবেট েবক্ত উৎপােে করা হশ্বি। 

১৫.  আযার- পযাে সং রু্বক্তকরশ্বণর ( Li nk)  সময়সীমা ৩১দ ে মাচয,  ২০১৮ পর্যন্ত 
িাি াশ্বরল দকন্দ্র। 

১৬.  ‘ওয়াল্ডয পযারা সুইব মং’ চযাবম্পয়েব েশ্বপ ভারশ্বতর হশ্বয় প্রর্ম দসাো ব জতশ্বলে 
োিপুশ্বরর িাবসন্দা কাঞ্চেমালা পাশ্বন্ । 

১৭.  প্রয়াত হশ্বলে স্বোমযন্য অবভশ্বেতা েেী কাপুর। 

১৮.  ১২ িের িা তা র কমিয়সী দমশ্বয়শ্বের যষযণ িা িণযষযশ্বে অবভর্ুক্তশ্বের মৃতুযেন্  
দেওয়ার বিলবট মযয প্রশ্বেে বিযােসভায় পাস হশ্বয় দিল। 

১৯.  ঘূবণ য ঝশ্বি বিধ্বস্ত লাক্ষ ািীশ্বপর মানুষশ্বের জন্য এক দকাবট টাকার ত্রাণ দঘাষণা 
করশ্বলে বিহাশ্বরর মুখ্যমন্ত্রী েীবতে কুমার। 

২০.  প্রর্ম েটয মযাশ্বস জ সাবভযস িা SMS এর ২৫ িের পূণয হল। তর্য িশ্বল,  ১৯ ৯ ২ 
সাশ্বলর ৩রা ব শ্বসম্বর আশ্বমবরকার দপ্রাগ্রামার দ ে ই ল পযাপওর্য প্রর্ম এই যরশ্বণর  দমশ্বসজ 
দপ্ররণ কশ্বরবেশ্বলে ।  

২১.  বেল্লীশ্বত মযা াম তুশ্বসার দমাশ্বমর বমউবজয়াম েেযকশ্বের জন্য খ্ুশ্বল দ েওয়া হল। 

২২.  ন্যােোল িাইম দরক য িুযশ্বরার সমীক্ষ া অনুর্ায়ী,  ভারশ্বতর সিশ্বর্শ্বক দ্যেযীবতগ্রস্ত 
রাজযর মশ্বযয প্রর্ম মহারাষ্ট্র,  বিতীয় স্থাশ্বে ওবি ো এিং তৃতীয় স্থাশ্বে রশ্বয়শ্বে দকরালা। 

২৩.  সেয প্রকাবেত আ ই ব স ব স র্ র্াবঙ্কে এ বিরাট দকাহব ল দটশ্বে বিতীয় স্থাশ্বত উশ্বে 
এশ্বলা। 

২৪.  শ্রীলংকা দ ক ঘশ্বরর মাশ্বে ১- ০ িযিযাশ্বে দটে বসবরজ এ পরাবজত করশ্বলা 
ভারত। 

২৫.  এিেশ্ব রর প্রর্ম  াবিযশ্বত ইেশ্বিঙ্গলশ্বক হারাশ্বলা দমাহেিািাে। 


