
 

 

■ সংসদের শীতকালীন অধিদেশন শু রু হল,  ৫ই জানুয়াধর পর্যন্ত চ লদে এোদ রর 
অধিদেশন। মদন কধরদয় দেই গত ২০ েছদর র মদিে এেছদ রর শীত কালীন অধিদেশদনর 
ধেনসংখ্ো সেদেদক কম।  

■ অস্ক াদরর দেৌড় দেদক ধছটদক দগল নধ মদনশন পাওয়া ভারতীয় ধসদনমা ' ধন উটন' । 

■ দমধিকোল কাউধিল অফ ইধ ডিয়ার ো MCI  এর ধেদলাপ সংক্রান্ত ধেল পাস হদয় 
দগল। র্ার ফদল এমধসআই- এর জায়গায় আদে চদলদছ ন্যাশনাল দমধিকোল কধমশন।  

■ পাঞ্জাে,  হধ রয়ানা এেং চডিীগড় পুধলশ এোর দেদক ধসদ্ধান্ত ধনল FI R- এ অধভর্ুক্ত 
এেং অধভদর্াগকারীর দের জাত ( Cast e)  উদেখ্ করদে না। 

■ ২০১৭ সালের  অক্সদফািয ধিকশনাধরর ের্যদসরা শব্দ ধন েযাধচত হল " Yout hquake" । 

■ একধট সূদের মদত ২০১৬ সাদল ভারদত প্রায় ২০ লক্ষ টন বেদ্যেধ তন েজযে (  র্াদক 
ই- ওয়াস্ট েলা হয়)  বতধর হদয়দছ।  

■ ইডটারন্যাশনাল দেস দস্টশদন ১৩৯ ধেন োকার পর পৃধেেীদত ধফদরদছন ধ তন 
মহাকাশচারী। র্াদের নাম দরধি দ ে সধন ক,  পাওদলা দনসদপাধল এেং সাদজয 
ধরয়াজনস্ক ধল। 

■ প্রয়াত হদলন অধভদনতা ধন দেযশক নীরজ দভারা। 

■ সম্প্রতি রাজস্থাদনর তেে ও প্ররু্ধক্ত মন্ত্রক ধসদ্ধান্ত ধন দলন দ র্,  তাাঁরা আঞ্চধলক 

ভার্ায় ইদমল এদেস দখ্ালার েেেস্থা করদত চদলদছ। ভারদতর রাজেগুধ লর মদিে এই 
উদেোগ সেযপ্রেম। 

■ আন্তজযাধতক ধক্রদকদটর ইধ তহাদস একধেদনর মোদচ ( ODI )  এক ইধ নংদস ৩০০ ো 
তার দেধশ রান ১০০ োর করার নধ জর করল ভারতীয় েল। 

■ একধেদনর আন্তজযাধতক ধক্রদকদট তৃতীয় িােল দসঞ্চুধর করার অনেেে নধ জর গড় দলন 
দরাধহ ত শমযা। তাাঁর ঝুধলদত রদয়দ ছ ২৬৪* ,  ২০৯,  এেং ২০৮ । 

■ েীপােধল হল খ্ারাদ পর ধেরু দদ্ধ ভাদলার জয়। দসই কো দভদে েীপােধলর ধেনধ টদক 
" আন্তজযাধতক েীপােধল ধেেস"  ধহ দসদে দ ার্ণা করা দহাক,  এই প্রোে ধেদলন 
সধি ধলত জাধতপদূঞ্জ কাজাখ্োদনর স্থায়ী প্রধতধনধ ি ‘কাইরাত উমারভ’। 

■ েোংক একাউদডটর সদে আিার ধলঙ্ক করার সময়সীমা োড় াদনা হল ৩১দ শ মাচয 
পর্যন্ত। 



 

 

■ ২০১৯ সাদলর পর দেদক খ্ধনজ দতল উদতালদনর জন্য অেয েরাদ্দ করদে না ধ সদ্ধান্ত 
ধন দয় ধন ল ধেশ্ব েোংক। 

■ " মাোর দটদরজা দমদমাধরয়াল এওয়ািয ফর দসাশ্যাল জাধস্টস"  পুরস্ক াদর ভূধর্ ত হদলন 
অধভদনেী ধপ্রয়াঙ্কা দচাপড়া । 

■ ক্রীড় াদক্ষ দে আন্তজযাধতক পেকজয়ীদের স্বাস্থে দর্াজনার অন্তভুযক্ত করার জন্য 
প্রিানমন্ত্রীর কাদছ আদেেন ্ রাখ্দ লন রাজেসভার সাংসে এেং ধকংেেন্তী ধ ক্রদকটার 
সধচন দতডিুলকর। 

■ CBSE- এর র্ষ্ঠ দেণীর পাঠক্রদম অধভদনতা রজনীকাদন্তর জীেনী অন্তভুযক্ত করা হল। 

■আদজযধডটনার ধকংেেন্তী ফুটেল তারক া ধিদয়দ গা মারাদোনা র ১২ ফুট উচ্চ তা রু্ক্ত 
দোদঞ্জর প্রধতমূধতয উদম াধচত হল কলকাতায়। 

■ হধ ক ওয়ার্ল্য লীদগর জামযাধন দক হাধরদয় তৃতীয় স্থান দপদয় দোঞ্জ ধজতল ভারতীয় 
( পুরুর্)  হধ ক েল। 

■২০১৮ সালে আফগাধন োন ধক্রদকট েল প্রেম দটস্ট দখ্লদে ভারদত র সদে,  ভারদতর 

মাধটদত  দ াদর্ানা করল ধেধসধসআই । 

■ ভারতীয় জাতীয় কংদেদসর নতুন দপ্রধসদিডট ধন েযাধচত হদলন রাহুল গান্ধী। 

■ ভারদতর তেে ও সম্প্রচার মন্ত্রক দ ার্ণা করল দ র্ ধটধ ভ চোদনল গুধ ল সকাল ৬ টা 
দেদক রাধে ১০টা পর্য ন্ত দকাদনারকম কদডিাদ মর ধেজ্ঞাপন সম্প্রচার করদত পারদে না। 

■ চীদনর ' ওয়ান দেল্ট ওয়ান দরা'  প্রকদে েীলঙ্কার হাম্বনদতাটা েিরধট ৯ ৯ েছদর র 
ধলদজ ধন ল চীন । 

■ পোদডটান কালার ইনধ স্টধটউট ‘অধতদেগুধ ন রধি’ রঙদক ( UV Ray)  ২০১৮ সাদলর 
" Col our  of  t he Year "  দ ার্ণা করল। 

■ ২০১৭ সাদলর " দগম অফ ধ ে ইয়ার"  দ াধর্ত হল ' ধ ে ধলদজডি অফ দজলিা' । 

■ ২০১৭ সাদল েোলন ধ ি’ওর ধজদতদছ দরানাদর্ল্া। এই ৫ োর েোলন ধ ি' ওর 
( Bal l on d' Or )  দখ্তাে দপদলন ধরয়াল মাধি দের ফুটেল তারক া ধক্রধ িয়াদনা 
দরানাদর্ল্া। 

■ I MDB ো ‘ইডটারদনট মুধভ দিটা দেস’ অনুর্ায়ী ২০১৭ সাদল ভারদতর দসরা 
অধভদনতা হদলন শাহরুখ্ খ্ান। 



 

 

 


