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১. ২০১৭ সালে কিদাকি শ্রীিান্ত "স্পার্ট ম্যান অফ কদ ইয়ার" এবং  কিকি কসনু্ধ "স্পার্ট স ওলম্ন অফ কদ ইয়ার" সম্মালন 

িূকিত হলেন। 

২. AICTE ইকিকনয়াকরং িাঠক্রলম্ অন্তিুট ক্ত িরলত চলেলে বুলের্ স্েন, িৃকিম্ বুকিম্ত্তা প্রিৃকত নতুন কবিয়। 

৩. িারতীয় স্োিসিার প্রথম্ ম্কহো 'স্সলক্রর্াকর স্েনালরে' হলেন স্েহ েতা শ্রী বাস্তব।  

৪. BCCI সকচন স্তনু্ডেিালরর ১০নং োকসটলি অবসর কদে । অথটৎ এবার স্থলি িারতীয় দলের স্িালনা স্েলোয়াড় আর 

১০ নির োকসট িরলত িারলবন না। 

৫. প্রথম্ কবশ্বযুলি কনহত দু'েন িারতীয় সসলনযর স্দহাবলেি ফ্রান্স স্থলি িারলত কফকরলয় আনার উলদযাগ স্নওয়া হলয়লে। 

৬. ২০১৭ সালে ৪৮তম্ ইন্টারনযােনাে কফল্ম স্ফকিলিে অফ ইকন্ডয়া বা IFFI-র স্সরা েকবর িুরস্কার স্িলো ফরাকস েকব 

"120 Beats Per Minute"  'স্গালেন কিিি এওয়ার্ট ' কদলয় সন্মাকনত িরা হে েকবটিলি। 

৭. গুগে সালচট  "কফনযান্স" র্যাব যুক্ত িরা হে। এর ফলে েুব অল্প সম্লয় স্য স্িালনা োয়গা স্থলি কফনালন্সর েবলরর 

আিলর্ন্ট স্িলত িারলবন।স 

৮. আইআইটি ম্াদ্রালের োিরা সলবটাচ্চ সংেযি (৪৫টি) স্রালবার্ কদলয় সাফাই অকিযান িলর একেয়া-স্রির্ট  গড়ে। 

৯. ATP ওয়ােট  রু্যর ফাইনালে কেতলেন বুেলগকরয়ার “স্েগর কর্কম্েি”। 

১০. . এেন স্থলি বৃহপকতবার স্থলি রকববার- এই চারকদন িলর রাষ্ট্রিকত িবন দেটিলদর েনয স্োো রাো থািলব। 

১১.  িারতীয় কবম্ানবাকহনীর (IAF) C 130 J হারকিউকেস র্ানা ১৩ ঘন্টা ৩১ কম্কনর্ চাকেলয় কবশ্ব স্রির্ট  সৃকি িরে। 

১২.  ইংলরকে, কহকি োড়া ও এিম্াি আঞ্চকেি িািা কহলসলব গুেরাকত িািা স্বীিৃকত স্িে। JEE (স্ম্ইন) িরীক্ষার 

কবজ্ঞকিলত। 

১৩.  সুকপ্রম্ স্িার্ট  কনলদট ে কদলেন, িযটর্িলদর েনয তােম্হলের িালে িাকিট ং ের্ বানালনার দরিার স্নই, স্েঁলর্ই স্যলত 

হলব। 

১৪.  হংিং ওলিন সুিার কসকরলে ফাইনালে স্হলর রানাসট েকফ স্িলো কি. কি. কসনু্ধ। 

১৫. কর্লসির ২০১৮ সালে বাঙাকের কবেযাত কম্কি  'রসলগাল্লা'র স্দড়েতম্ 'আকবষ্কারেয়ন্তী'। তাই এই উিেলক্ষয রসলগাল্লার 

আকবষ্কারি কহসালব িকরকচত নবীনচন্দ্র দাস স্ি কনলয় এিটি েীবনীমূ্েি তথযকচি সতকর িরলবন কসিান্ত কনলয়লেন নকিতা 

রায়।. 

১৬. ক্রম্ে আইন ম্সৃন িরলে ইরান, আন্তেট াকতি স্তলর ম্কহোলদর িালরালত্তােলনর েনয অনুম্কত কদলয় কদে ইরান। 

১৭. রাষ্ট্রিুলির আন্তেট াকতি কবচারােলয় িুনকনটবটাকচত হলেন িারতীয় কবচারিকত দেবীর িান্ডারী। 

১৮. প্রয়াত হলেন ১৭টি েযান্ড স্ল্যাম্ কবেয়ী োনা স্নালিার্না (৪৯) । 

১৯. 'স্ম্ার্রগাকড়র েহর' কহসালব িকরকচত আলম্করিা যুক্টরালষ্ট্রর স্র্েলয়লত গাকড়কনম্টাণ িারোনা েুেে িারতীয় 

স্ম্ার্রগাকড় কনম্টাতা সংস্থা ‘ম্াকহন্দ্রা’। 

২০. ২০১৮ সােটিলি "আন্তেট াকতি স্োয়ার বিট"(Millets Year) কহলসলব কচকিত িরার েনয সকম্মকেত োকতিূলির 

িালে আলবদন িরে িারত। 

২১. প্রয়াত হলেন প্রাক্তন স্িন্দ্রীয় ম্ন্ত্রী তথা িারলতর অনযতম্ েনকপ্রয় িংলেস স্নতা কপ্রয়রিন দােমু্কন্স। 

২২. এি বেলর ১০টি স্সঞু্চকর িলর করকি িকন্টং এর এি বেলর িরা ৯টি স্সঞু্চকরর স্রির্ট  িাঙলেন কিরার্ স্িাহকে। 

২৩. স্োনা যালে েলক্ষৌ-এর দূিণ ম্ািা িম্ালনার েক্ষ কনলয় িৃকিম্ বৃকিিাত িরার উলদযাগ কনলত চলেলে আই.আই.টি 

িানিুর। 

২৪. হকরয়ানার মু্েযম্ন্ত্রী ম্লনাহর োে োট্টার বেলেন কম্স ওয়ােট  ২০১৭ ম্ানুিী কেল্লারলি রােয সরিালরর স্যলিালনা 

দিলর ম্লনর ম্ত িদ স্দলবন। 

২৫. কসকনয়র ওয়ােট  স্রসকেং চযাকিয়নকেলি রূলিা কেতলেন ঋতু স্ফাগার্।  

২৬. চতুথট বালরর েনয ইউলরািীয় 'স্গালেন শু' স্িলয় স্রানালো স্ি ধলর স্ফেলেন কেওলনে স্ম্কস। 

২৭. সুকপ্রম্ স্িার্ট  এবং হাইলিালর্ট র কবচারিকতলদর েনয বকধটত স্বতনক্রম্ ম্িুর িরে স্িন্দ্রীয় ম্কন্ত্রসিা। 

২৮. িারতীয় স্রে ৪৮টি স্ম্ে এবং এক্সলপ্রস স্েনলি 'সুিারফাি' স্েলন উন্নীত িরে। 

২৯. কনহত হলেন আলরি স্সৌকদ-যুবরাে আবু্দে আকেে(৪৪)। তার মৃ্তুযর িারণ এেলনা িকরষ্কার নয়। 
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৩০. বাকতে হওয়া ৫০০ এবং ১০০০ র্ািার স্নালর্ করোিট  বযাংলির িল্টগুকে প্রায় িূণট থািায় নতুন স্নার্ োিালনার 

েক্ষযম্ািা িম্ িরে িারতীয় করোিট  বযাংি। 

৩১. স্তলেঙ্গানার কিতীয় সরিারী িািা কহলসলব উদুটলি স্বীিৃকত স্দওয়া হে। 

৩২. রু্ইর্ালরর বণটসীম্া (Character limit) ১৪০ স্থলি বাকড়লয় ২৮০ িরা হে। 

৩৩. প্রয়াত হলেন ম্াকিট ন নলিাশ্চর করচার্ট  গর্ট ন। 

৩৪. নাগকরিলদর উত্তর স্িাকরয়া ভ্রম্লণ কনলিধাজ্ঞা োকর িরে চীন। 

৩৫. ২০১৮ সালের ৩১স্ে োনুয়াকর স্থলি স্রে িম্টচারীলদর েনয আধার-কিকত্তি বালয়ালম্ট্রিি অযালর্লন্ডন্স কসলিম্ চােু 

হলব। 

৩৬. রাকি আর্র্ার ির আর স্িালনা স্িাকচং ক্লাস নয়, স্ঘািণা িরে ম্ধযপ্রলদে সরিার। 

৩৭. স্িলনেুলয়োর সলঙ্গ সম্রাস্ত্র স্িনালবচায় কনলিধাজ্ঞা োকর িরে ইউলরাকিয়ান ইউকনয়ন। 

৩৮. ৭ই নলিির স্থলি ৭ই োনুয়াকর িযটন্ত দুম্াস কিক্ষাবৃকত্ত কনকিি হে হায়দ্রাবালদ। 

৩৯. ইকন্ডয়া স্গলর্ 'অম্র েওয়ান স্েযাকত'স্ত শ্রিাঘটয কনলবদন িরলেন িারত সফররত ইংেযালন্ডর যুবরাে চােটস। 

৪০. রু্ইর্ালর স্প্রাফাইে নালম্র বণটসীম্া ২০ স্থলি ৫০ িরা হে। 

৪১. িারলতর কম্ক্সর্ ম্ােটাে আটিট ি িারত োিালর প্রথম্ িারতীয় কযকন আকল্টলম্র্ ফাইটিং চযাকিয়নকেলি (UFC) 

স্বাক্ষর িরলেন। 

৪২. িুলন কবশ্বকবদযােয় স্ঘািণা িরে স্য শুধুম্াি কনরাকম্িলিােী কেক্ষাথীলদর স্গাে স্ম্লর্ে স্দওয়া হলব। 

৪৩. কিকি কসনু্ধলি হাকরলয় নযােনাে চযাকিয়ন হলেন সাইন স্নহওয়াে। বতট ম্ালন কবশ্ব বযার্কম্ন্টন যটাককং-এ ২ নিলর 

রস্য়লেন কসনু্ধ, সাইনা ১১তম্। 

৪৪. ওয়ােট  বুি অফ স্রির্ট - ২০১৮ সাে অনুসালর, কবলশ্বর সবটাকধি দেটনাথী আসার অনুসালর িারলতর প্রথম্ স্থালন রলয়লে 

অমৃ্তসলরর স্বণটম্কিলর। 

৪৫. কবশ্ব কবেযাত সাচট  ইকিন কহসালব েযাত গুগুে স্ঘালিানা িলরলে িারতীয় োি এবং স্র্লিেিারলদর ১.৩ েক্ষ 

স্কোরকেি স্দলব। 

৪৬. একেয়া িযাকসকফি কিন অযাওয়ার্ট লস স্সরা অকিলনতার িুরস্কার স্িলেন রােকুম্ার রাও তাাঁ র ‘কনউর্ন’ েকবর েনয। 

৪৭. ‘স্বেতার প্রতীি’  কহলসলব চারকম্নারলি কনবটাচন িরে স্িন্দ্র সরিার। 

৪৮. FSSAI (ফুর্ স্সফটি এন্ড িযান্ডার্ট  অথকরটি অফ ইকন্ডয়া) োনালো প্রকক্রয়াোত োবালরর কবজ্ঞািলন 'র্ার্িা', 

'প্রািৃকতি' এইসব েব্দ বাদ স্দওয়া হলব । 

 

৪৯. স্িন্দ্রীয় ক্রীড়াম্ন্ত্রী রােযবধটন কসং রালঠার। োনালেন ‘স্পার্ট  অথকরটি অফ ইকন্ডয়া ‘(SAI)-এর নাম্ এবং িূকম্িা 

িকরবতট ন িরা হলব। 

৫০. িারতীয় স্নৌবাকহনীর প্রথম্ ম্কহো কবম্ানচােি হলেন শুিাকঙ্গ স্বরূি। 

৫১. ‘আম্ােলন’ ই-িম্াসট সংস্থার প্রকতষ্ঠাতা স্েফ স্বলোস হলেন বতট ম্ালন কবলশ্বর সবলথলি ধনী বযকক্ত, যার সিলদর 

িকরম্ান ১০০ কবকেয়ন স্িৌাঁলেলে। 

৫২. স্িন্দ্র সরিার োনালেন িােটালম্লন্টর েীতিােীন অকধলবেলন ওকবকস কবে িুনরুত্থান িরলব। 

৫৩. কবলশ্বর স্সরা ৫টি ধনী স্দলের তাকেিা স্থলি বাদ স্গে কিলর্ন। কবশ্ব অথটনীকতলত নতুন ক্রম্ তাকেিা এইরূি- ১. 

আলম্করিা(১৯.৪ টিকেয়ন র্োর), ২. চীন(১১.৯ টিকেয়ন র্োর), ৩. োিান (৪.৯ টিকেয়ন র্োর), ৪. োম্টাকন(৩.৭ টিকেয়ন 

র্োর) এবং ৫. ফ্রান্স(২.৫৭ টিকেয়ন্ র্োর), ৬. কিলর্ন (২.৫৬ টিকেয়ন র্োর)। িারত রলয়লে সিম্ স্থালন (২.৪ টিকেয়ন 

র্োর)। 

৫৪. রকি েকফলত ৫০০টি ম্যাচ স্েো প্রথম্ দে হে মু্িাই। 

৫৫. ৪৫ বের ির মু্িাইলয় আবার ইলেিট্রিি বাস বযবস্থা শুরু হে। 

৫৬. রােস্থান সরিার স্ঘাকিত ওকবকসলদর েনয বকধটত সংরক্ষলণ (২১% স্থলি ২৬% েতাংে িরা হলয়কেে) স্থকগতালদে 

কদে রােস্থান হাইলিার্ট । 
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৫৭. স্বে কিেু কেকনলসর ির ২৮ েতাংে স্থলি িকম্লয় ১৮ েতাংে িরে কেএসটি িাউকন্সে। বতট ম্ালন ম্াি ৫০ টি দ্রবয 

২৮েতাংে িলরর আওতায় রইে। 

৫৮. ২০১৮ কফফা কবশ্বিাি উিেলক্ষয রাকেয়ার স্বে কিেু কবশ্বকবদযােলয়র কেক্ষাবিট িকম্লয় স্দওয়া হে। 

৫৯. দুবাইলয় আন্তেট াকতি ম্ালনর কক্রলির্ এিালর্কম্ শুরু িরলেন এম্ এস স্ধাকন। 

৬০. টিিু েয়ন্তী উদযািন উিেলক্ষয িণটার্লির স্িার্াগুলত ১৪৪ ধারা োকর িরা হে। 

৬১. কবহালরর মু্েযম্ন্ত্রী নীকতে কুম্ার স্বসরিারী চািকরলতও সংরক্ষলণর দাকব োনালেন। তার ম্লত, বতট ম্ালন স্বসরিারী 

স্ক্ষলি সংরক্ষণ বযবস্থা না থািায় 'সাম্াকেি নযায়'-এর ধারণাটি ক্ষকতেস্ত হলে। 

৬২. িযািলেকম্কনর (Capgemini) করলিার্ট  অনুসালর, িারলতই ২ েক্ষ ১৯ হাোর েন কম্কেয়নার রলয়লেন। (এি কম্কেয়ন 

সম্াম্ দে েক্ষ) 

৬৩. ইউলরাম্কনর্র ইন্টারনযােনাে-এর সম্ীক্ষা অনুযায়ী, এই কনলয় এির্ানা ৯ বের কবলশ্বর ভ্রম্ণকিিাসুলদর প্রথম্ িেি 

হংিং। 

৬৪. দকক্ষণ আিাম্ান স্েো প্রোসন স্ঘািণা িরে স্য, বাকড়লত স্েৌচােয় না থািলে বাকড়র ম্াকেিলি স্েে োর্লত হলত 

িালর। 

৬৫. কদল্লীলত চার েক্ষ িুলরালনা গাকড় কনকিি স্ঘািণা িরা হে। 

৬৬. এই প্রথম্ িাতালরর শুরা িাউকন্সলে চারেন ম্কহো কনলয়াগ িরা হে। উলল্লেয, শুরা িাউকন্সে স্সলদলের অনযতম্ 

িরাম্েটদানিারী সংস্থা। 

৬৭. িারলত সােফার র্াই অক্সাইলর্র কনগটম্লনর ম্ািা এি দেলিই ৫০ েতাংে বৃকি স্িলয়লে এবং েীঘ্রই তা চীনলিও 

োকিলয় যালব বলে আেকা িরা হলয়লে: নাসার করলিার্ট । 

৬৮. স্িন্দ্রীয় সরিাকর িম্টচারীলদর সরিাকর অলথট কবম্ালন চড়লত হলে এয়ার ইকন্ডয়ায় ভ্রম্ণ িরার কনলদট ে কদে স্িন্দ্রীয় 

সরিার। 

৬৯. গত ১০ বেলর এই প্রথম্ স্সরা দলের তাকেিা স্থলি বাদ স্গলেন স্র্কনস তারিা স্নািাি স্োলিাকিি। বতট ম্ালন 

তার স্থান ১২। 

৭০. োম্টানীর Süddeutsche Zeitung িকিিায় প্রিাকেত হে ির-িারচুকি সংক্রান্ত স্গািন নকথ "িযারার্াইস স্িিাসট"। 

১.৪ স্র্রাবাইর্ আয়তলনর ১স্িাটি ৩৪ েক্ষ কর্কের্যাে নকথলত ১৮০টি স্দলের ১ েক্ষ ২০ হাোর ম্ানুি এবং স্িািাকনর 

নাম্ েকড়লয় রলয়লে- ইংেযালন্ডর রানী স্থলি শুরু িলর িারলতর বহু রােনীকতকবদ, অকিলনতা, কেল্পিকত, এম্নকি 

স্ফসবুি, ম্াইলক্রাসফর্ প্রিৃকত স্িািাকনও। 

৭১. িার্না হাইলিালর্ট র কবচারিকত রকব রিন ম্াি আড়াই ঘন্টায় ২৮৯টি ম্াম্োর শুনাকন িরলেন। 

৭২.  িারলতর ে' িকম্েলনর নতুন প্রস্তাব- িুকেে িািকর্লত থািা স্িালনা অকিযুক্তলি ম্ারধর িরা হলে িতট বযরত 

িুকেেিম্ীর যাবজ্জীবন িযটন্ত সাো হলত িালর। 

৭৩.  বতট ম্ালন কবলশ্বর ২ নির স্থানাকধিারী বযার্কম্ন্টন স্েলোয়াড় কিদাকি শ্রীিান্তলি ২ স্িাটি র্ািা িুরষ্কার কদে অন্ধ্র 

প্রলদে সরিার। 

৭৪.  িারতীয় স্সনা এই প্রথম্ স্িালনা িারতীয় প্রোকতর কুকুরলি প্রকেক্ষণ কদলত চলেলে। মু্ধে হাউন্ড (Mudhol 

Hound) প্রোকতর ৬ টি কুকুরলি প্রকেক্ষণ স্দওয়া হলয়লে স্যগুকে েমু্ম ও িাশ্মীলরর কবকিন্ন স্থালন কনলয়াগ িরা হলব। 

৭৫.  অতযাকধি দূিলণর িারলণ 'কদল্লী হাফ ম্যারাথন' বন্ধ িরার দাকব োনাে ইকন্ডয়ান স্ম্কর্িযাে এলসাকসলয়েন। 

৭৬.  কদল্লীর এিটি আদােত গুগে ইকন্ডয়ালি কনলদট ে কদে স্যন কেেলদর প্রকত ঘৃণাসূচি সম্স্ত স্িাি, েকব বা কিকর্ও 

প্রতযাহার িলর স্নওয়া হয়। 

৭৭.  িাকিস্তালনর েনি ম্হম্মদ আকে কেন্নার িনযা কর্না ওয়াকদয়া (Dina Wadia) ৯৮ বের বয়লস কনউইয়লিট  প্রয়াত 

হলেন। 

৭৮.  কবলশ্বর উচ্চতম্ স্ম্ার্র-চোচেলযাগয রাস্তা কনকম্টত হে োদালে। রাস্তাটি সমু্দ্রিৃষ্ঠ স্থলি ১৯,৩০০ ফুর্ উঁচু। 

৭৯.  নারী এবং কেশু উন্নয়ন ম্ন্ত্রলির সম্ীক্ষা অনুযায়ী িারলতর ম্লধয নারী কনরািত্তায় প্রথম্ স্থালন স্গায়া, সবটলেি স্থালন 

কবহার। উলল্লেয স্য, িারলতর োতীয় রােধানী অঞ্চে কদল্লীর স্থান ২৮ নিলর। 
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৮০.  কসকিলম্র প্রথম্ কবম্ানবির চেকত বেলরই উলিাধন িরা হলব।  

৮১.  ইংেযালন্ডর প্রকতরক্ষা সকচব হলেন স্গকিন উইকেয়াম্সন। 

৮২.  ১৯৫৭ সালের ৩রা নলিির স্সাকিলয়ত ইউকনয়ন স্পুর্কনি-2 ম্হািােযালন 'োইিা' নাম্ি এিটি কুকুরলি 

ম্হািালে স্প্ররণ িলরকেে। 

৮৩.  িম্নওলয়েথ েূযটিং চযাকিয়নকেলি রূলিা কেতে গগন নারঙ। 

৮৪.  কহকিিািার স্েকেিা িৃষ্ণা স্সাবতী এবেলরর জ্ঞানিীঠ িুরষ্কালরর েনয ম্লনানীত হলেন। 

৮৫.  কসম্ িালর্ট র সলঙ্গ আধার সংলযাগ িরার স্েি তাকরে ৬ই স্ফব্রুয়াকর, সুকপ্রম্ স্িালর্ট  োনাে স্িন্দ্র। 

৮৬.  কবলশ্বর সবলথলি দ্রুতগাম্ী গাকড় (Road car) স্হলনকস স্িনম্ এফ-ফাইি, সলবটাচ্চ গকত ৪৮৪.৪কিকম্/ ঘন্টা। 

৮৭.  ১৯৮৪ সালে ১ো নলিির িারতবযািী কেে-কবলরাধী দাঙ্গা শুরু হলয়কেে। উলল্লেয স্য, তৎিােীন প্রধানম্ন্ত্রী ইকিরা 

গান্ধী তাাঁ র কেে স্দহরক্ষীর হালতই কনহত হবার ির দাঙ্গা শুরু হলয়কেে। 

৮৮.  একেয়ার ধনীতম্ বযকক্ত হলেন মু্লিে আিাকন। তার সিলদর িকরম্াণ ৪২.১ কবকেয়ন ম্াকিট ন র্োর। 

৮৯.  নাসা ২০টি িৃকথবী-সদৃেয েলহর সন্ধান কদে স্যগুকেলত িকবিযলত ম্ানুলির বসবালসর সম্ভাবনা রলয়লে। 

৯০.  মু্িাইলয় িারলতর প্রথম্ গুগে ক্লাউর্ প্ল্যার্ফলম্টর (GCP) সূচনা হে। 

৯১.  ১ো অলক্টাবার স্থলি ২১স্ে অলক্টাবলরর ম্লধয িারতীয় স্রে ১১.৩৫ স্িাটি র্ািার ফাইন আদায় িরে। 

৯২.  ২০১৮ সালের শুরুলতই স্সৌকদ আরলবর ম্কহোরা স্েোর স্িকর্য়ালম্ প্রিালেয বসলত িারলবন, োনাে িতৃট িক্ষ। 

৯৩. কেিালবালয়র উিরাষ্ট্রিকত এম্াসটন নাঙ্গাগওয়ালি বরোস্ত িরলেন স্সলদলের রাষ্ট্রিকত রবার্ট  মু্গালব। 

৯৪. িযাকরস েেবায় ুচুকক্তলত স্বাক্ষর িরার িথা স্ঘািণা িরে কসকরয়া। স্তম্ন হলে এিম্াি আলম্করিাই এম্ন এিম্াি 

স্দে থািলব যা িযাকরস েেবায় ুচুকক্তর বাইলর। 

৯৫. িযটর্ন এবং ম্ৎস কেলল্পর উন্নকতিলল্প কম্কনিয় িীলি (োক্ষািীলির অন্তগটত) নতুন কবম্ানবির স্থািলনর কসিান্ত কনে 

আইেযান্ড স্র্লিেিলম্ন্ট এলেকন্স। 

৯৬. স্সেকফ তুেলত বযস্ত ধম্টযােিলদর উলেলেয স্িাি বেলেন- "স্ফান নয়, কনলেলদর হৃদয় তুলে ধরুন"। 

৯৭. িুননটবীিরণলযাগয েকক্ত উৎিাদলনর উলেলেয িারত কবশ্ব বযাংলির িালে ৬৩০ স্িাটি র্ািার ঋণ কনে। 

৯৮. আগাম্ী ৭ই কর্লসির স্দলের সম্স্ত কবশ্বকবদযােয়লি "আম্টর্ স্ফাসট ফ্ল্যাগ স্র্" িােন িরার কনলদট ে কদে ইউ কে 

কস(UGC)। 

৯৯. সাংবাকদি সুদীি দত্ত স্িৌকম্লির হতযার প্রকতবালদ কিিুরার স্বকেরিাগ সংবাদিলির সিাদিীয় িোম্ ফাাঁ িা স্রলে 

প্রকতবাদ িরা হে। 

১০০. সুকপ্রম্ স্িালর্ট  িালরা বযকক্তগত কবিলয় আলোচনা হয়না তাই কসকসটিকি োগালনা স্যলতই িালর, বেে সুপ্রীম্ স্িার্ট । 

১০১.  িারতীয় স্সনাপ্রধান কবকিন রাওয়াত প্রয়াত কফে ম্ােটাে স্ি এম্ িকরয়াপ্পালি িারতরত্ন স্দওয়ার িলক্ষ সওয়াে 

িরলেন।  

১০২. ১০০ টিরও স্বকে সরিারী িকরলিবা অন্তিুট ক্ত স্রলে  প্রধানম্ন্ত্রী নলরন্দ্র স্ম্াকদ "উম্ং" নাম্ি এিটি একপ্ল্িযােলনর 

শুি সূচনা িরলেন। 

১০৩. অকধনায়ি কহসালব ১২ স্সঞু্চকর িরলেন িারতীয় অকধনায়ি কবরার্ স্িাহকে। একি সালথ ৫ টি র্বে স্সঞু্চকর ও িলরন 

কতকন। 

১০৪. যুব কবশ্বিালি সবটিালের স্সরা ফে িলর স্ম্লয়লদর েুকনয়র বকক্সং এ িাাঁ চটি স্সানা কেতলো িারত। 

১০৫.  চীলনর কক্রকম্নাে ে' সংলোধন িলর বো হে স্য, েনসম্লক্ষ োতীয় সংগীলতর প্রকত অশ্রিা প্রদেটন িরলে ৩ বের 

িযটন্ত হােতবাস হলত িালর। 

১০৬.  কদল্লীর 'ওয়ােট  ফুর্ ইকন্ডয়া' স্ম্োয় ৯১৮ স্িকে কেচুকড় সতকর িলর কবশ্বলরির্ট  িরে িারত। প্রধান স্েফ (Chef) 

কেলেন সিীব িািুর।  

১০৭.  সিয় েীো বনোেীর "িদ্মাবতী" কসলনম্ার েনয ১৬০ স্িাটি র্ািার বীম্া িরা হে। 

১০৮.  িযাকরলস আতংিবাদী হাম্োর দু'বের ির ফ্রালন্স েরুরী অবস্থার অবসান ঘর্ে। 



 

চাকুরীর পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তিতিন্ন ধরনন্র িথ্য পপনি প্রতিতন্য়ি ন্জনর রাখুন্। গুগুনে সাচচ  
করুন্ www.studentscaring.com 

১০৯.  উত্তর প্রলদলের রায়বলরকেলত এনটিকিকস-র উৎিাদন স্িলন্দ্র কবলফারলণর ফলে ১২েন কনহত এবং আহত 

েতাকধি। 

১১০িঞ্চদে অথট িকম্েলনর স্চয়ারম্যান কনযুক্ত হলেন এন স্ি কসং। 

১১১. এয়ার ইকন্ডয়ার নতুন স্চয়ারম্যান হলেন প্রদীি কসং েলরাো। 

১১২. স্ি টিএম্ স্িলম্ন্ট বযাংি আনুষ্ঠাকনি উলিাধন িরলেন িারলতর ম্াননীয় অথটম্ন্ত্রী শ্রী অরুণ স্ের্কে। 

১১৩.  এই কনলয় ৫ বার বিটলসরা কবম্ানসংস্থার (Airline of the Year) িুরষ্কার স্িে এয়ার কনউকেেযান্ড। 

১১৪.  স্িরাো সরিার িথ দুঘটর্নায় আহতলদর প্রথম্ ৪৮ ঘন্টার কচকিৎসা কবনামূ্লেয স্দলব বলে স্ঘািণা িরে। 

১১৫.  ১ো কর্লসির বা তার িলর স্িনা সম্স্ত চারচািা গাকড়লতই FAStag থািা বাধযতামূ্েি, োনাে স্িন্দ্র। 

১১৬.  আে ৩১স্ে অলক্টাবার, িারলতর প্রথম্ স্র্ি-িযালেন কস স্ি নাইরু্র েন্মকদন (১৮৯৫, ৩১স্ে অলক্টাবার)। উলল্লেয, 

সু্কেেীবলন নাইরু্ প্রথম্ কক্রলির্ স্েলেকেলেন ৭ বের বয়লস এবং স্েিতম্ স্েো (রকি) ৬২ বের বয়লস। 

১১৭.  সাম্প্রকতি এিটি প্রকতলবদলন স্ফসবুি োনাে স্য বতট ম্ালন স্ফি এিাউলন্টর সংেযা ২৭ স্িাটি। 

১১৮.  ১৩ বের ির একেয়া িাি কেতে িারতীয় ম্কহো হকি দে।  

১১৯.  কতব্বলত কবলশ্বর উচ্চতম্ তারাম্ণ্ডে (Planetarium) সতকর িরলত চলেলে চীন। 

১২০.  বাংো কসলনম্ার ইকতহালস এেলনা িযটন্ত সবলথলি বড় স্িািার- "আম্ােন অকিযান"-এর স্িািার প্রিাে িরা 

হে। 

১২১.  বালসটলোনার হলয় ৬০০ তম্ ম্যাচ স্েেলেন কেওলনে স্ম্কস। এেলনা িযটন্ত বালসটলোনার হলয় তার স্গালের সংেযা 

৫২৩টি, কেলতলেন ৪২৬টি ম্যালচ। 

১২২.  স্নার্বকির এি বের িূকতট  উিেলক্ষয আগাম্ী ৮ই নলিির "প্রতারি কদবস" (Fraud Day) িােন িরলব আম্ 

আদকম্ িাটিট । 

১২৩.  িতিকের নালম্ োে ওলয়বসাইলর্র িাল্লায় িলড় ১০ েক্ষ র্ািা স্োয়ালেন েননি বযবসায়ী।  

১২৪.  র্াইফুন র্াম্কর কবধ্বস্ত কিলয়তনালম্ কনহত ২৭, গৃহহীন কতকরে হাোর ম্ানুি (৫ই নলিির)। 

১২৫.  প্রাণহাকনর আেকায় িদতযাগ িরলেন স্েবানলনর প্রধানম্ন্ত্রী সাদ হাকরকর। 

১২৬.  ৪ঠা নলিির, ১৯৩৪ সালে এই কদলনই রকি েকফর প্রথম্ ম্যাচ স্েো হলয়কেে। 

১২৭.  ১ো কর্লসির স্থলি করোলয়ন্স িকম্উকনলিেলনর 'িলয়স িে' িকরলিবা বন্ধ হলয় যালব, স্ঘািণা িরে োই 

(TRAI)। 

১২৮.  টি-২০ স্ত আবার এিনির স্বাোলরর স্থান দেে িরে িারতীয় স্বাোর েসপ্রীত বুম্রাহ্। 

১২৯.  প্রচন্ড প্রািৃকতি কবিযটলয়র ম্লধয ১ েক্ষ ৭৬ হাোর বজ্রিালতর সাক্ষী হলয় রইে অলেকেয়া। 

১৩০.  স্ফালবাসট িকিিার ১০০ েন প্রিাবোেী ম্কহোর তাকেিায় প্রথম্ স্থানা োম্টাকনর চযালন্সের এলিো ম্ালিট ে। কিতীয় 

স্থালন কিলর্লনর প্রধানম্ন্ত্রী স্র্লরসা স্ম্। 


