
১. ভারতীয় ররল ৪৮টি রেল এবং এক্সপ্রেস রেনপ্রে ' সুপারফাস্ট'  রেপ্রন উন্নীত েরল। 

২. টনহত হপ্রলন আপ্ররে রসৌটি-যুবরাজ আব্দুল আটজজ(৪৪)। তার েৃতুু র োরণ এখপ্রনা পটরষ্কার নয়। 

৩. বাটতল হওয়া ৫০০ এবং ১০০০ িাোর রনাপ্রি টরজাভভ বুাংপ্রের ভল্টগুটল োয় পূণভ থাোয় নতুন রনাি ছাপাপ্রনার 
লক্ষ্ুোত্রা েে েরল ভারতীয় টরজাভভ বুাংে। 

৪. রতপ্রলঙ্গানার টিতীয় সরোরী ভাষা টহপ্রসপ্রব উর্দভপ্রে স্বীেৃটত রিওয়া হল। 

৫. িুইিাপ্ররর বণভসীো (Char act er  l i mi t )  ১৪০ রথপ্রে বাটিপ্রয় ২৮০ েরা হল। 

৬. েয়াত হপ্রলন োটেভন নপ্রভাশ্চর টরচার্ভ গর্ভন। 

৭. নাগটরেপ্রির উত্তর রোটরয়া ভ্রেপ্রণ টনপ্রষধাজ্ঞা জাটর েরল চীন। 

৮. ২০১৮ সাপ্রলর ৩১রে জানুয়াটর রথপ্রে ররল েেভচারীপ্রির জন্য আধার-টভটত্তে বাপ্রয়াপ্রেটেে অ্ুাপ্রিপ্রডর্ন্স টসপ্রস্টে 
চালু হপ্রব। 

৯. রাটত্র আিিার পর আর রোপ্রনা রোটচং ক্লাস নয়,  র াষণা েরল েধুেপ্রিে সরোর। 

১০. রভপ্রনজুপ্রয়লার সপ্রঙ্গ সেরাস্ত্র রেনাপ্রবচায় টনপ্রষধাজ্ঞা জাটর েরল ইউপ্ররাটপয়ান ইউটনয়ন। 

১১. ৭ই নপ্রভম্বর রথপ্রে ৭ই জানুয়াটর পযভন্ত র্দোস টভক্ষ্াবৃটত্ত টনটষদ্ধ হল হায়দ্রাবাপ্রি। 

১২. ইটডর্য়া রগপ্রি ' অ্ের জওয়ান রজুাটত' রত শ্রদ্ধা ভু টনপ্রবিন েরপ্রলন ভারত সফররত ইংলুাপ্রডর্র যুবরাজ 
চালভস। 

১৩. িুইিাপ্রর রোফাইল নাপ্রের বণভসীো ২০ রথপ্রে ৫০ েরা হল। 

১৪. ভারপ্রতর টেক্সর্ োেভাল আটিভস্ট ভারত খান্দাপ্রর েথে ভারতীয় টযটন আটল্টপ্রেি ফাইটিং চুাটিয়নটেপ্রপ (UFC)  
স্বাক্ষ্র েরপ্রলন। 

১৫. পুপ্রন টবশ্বটবিুালয় র াষণা েরল রয শুধেুাত্র টনরাটেষপ্রভাজী টেক্ষ্াথভীপ্রির রগাল্ড রেপ্রর্ল রিওয়া হপ্রব। 

১৬. টপটভ টসন্ধুপ্রে হাটরপ্রয় ন্যােনাল চুাটিয়ন হপ্রলন সাইন রনহওয়াল। বতভোপ্রন টবশ্ব বুার্টেডিন র ুাটকং-এ ২ 
নম্বপ্রর রপ্রয়প্রছন টসন্ধু,  সাইনা ১১তে। 

১৭. রটি েটফপ্রত ৫০০টি েুাচ রখলা েথে িল হল েুম্বাই। 

১৮. ৪৫ বছর পর েুম্বাইপ্রয় আবার ইপ্রলেটেে বাস বুবস্থা শু হ হল। 

১৯. রাজস্থান সরোর র াটষত ওটবটসপ্রির জন্য বটধভত সংরক্ষ্প্রণ (২১% রথপ্রে ২৬% েতাংে েরা হপ্রয়টছল) 
স্থটগতাপ্রিে টিল রাজস্থান হাইপ্রোিভ। 

২০. রবে টেছু টজটনপ্রসর ের ২৮ েতাংে রথপ্রে েটেপ্রয় ১৮ েতাংে েরল টজএসটি োউটন্সল। বতভোপ্রন োত্র ৫০ 
টি দ্রবু ২৮েতাংে েপ্ররর আওতায় রইল। 

২১. ২০১৮ টফফা টবশ্বোপ উপলপ্রক্ষ্ু রাটেয়ার রবে টেছ ুটবশ্বটবিুালপ্রয়র টেক্ষ্াবষভ েটেপ্রয় রিওয়া হল। 



২২. র্দবাইপ্রয় আন্তজভাটতে োপ্রনর টিপ্রেি এোপ্রর্টে শু হ েরপ্রলন এে এস রধাটন। 

২৩. টিপু জয়ন্তী উিযাপন উপলপ্রক্ষ্ু েণভািপ্রের রোর্াগুপ্রত ১৪৪ ধারা জাটর েরা হল। 

২৪. টবহাপ্ররর েুখুেন্ত্রী নীটতে কুোর রবসরোরী চােটরপ্রতও সংরক্ষ্প্রণর িাটব জানাপ্রলন। তার েপ্রত,  বতভোপ্রন 
রবসরোরী রক্ষ্প্রত্র সংরক্ষ্ণ বুবস্থা না থাোয় ' সাোটজে ন্যায়' - এর ধারণাটি ক্ষ্টতগ্রস্ত হপ্রে। 

২৫. েুাপপ্রজটেটনর (Capgemi ni )  টরপ্রপািভ অ্নুসাপ্রর,  ভারপ্রতই ২ লক্ষ্ ১৯ হাজার জন টেটলয়নার রপ্রয়প্রছন। 
(এে টেটলয়ন সোে িে লক্ষ্) 

২৬. ইউপ্ররােটনির ইডিারন্যােনাল-এর সেীক্ষ্া অ্নুযায়ী,  এই টনপ্রয় এেিানা ৯ বছর টবপ্রশ্বর ভ্রেণটপপাসুপ্রির 
েথে পছন্দ হংেং। 

২৭. িটক্ষ্ণ আন্দাোন রজলা েোসন র াষণা েরল রয,  বাটিপ্রত রেৌচালয় না থােপ্রল বাটির োটলেপ্রে রজল 
খািপ্রত হপ্রত পাপ্রর। 

২৮. টিল্লীপ্রত চার লক্ষ্ পুপ্ররাপ্রনা গাটি টনটষদ্ধ র াষণা েরা হল। 

২৯. এই েথে োতাপ্ররর শুরা োউটন্সপ্রল চারজন েটহলা টনপ্রয়াগ েরা হল। উপ্রল্লখু,  শুরা োউটন্সল রসপ্রিপ্রের 
অ্ন্যতে পরােেভিানোরী সংস্থা। 

৩০. ভারপ্রত সালফার র্াই অ্ক্সাইপ্রর্র টনগভেপ্রনর োত্রা এে িেপ্রেই ৫০ েতাংে বৃটদ্ধ রপপ্রয়প্রছ এবং েীঘ্রইই তা 
চীনপ্রেও ছাটপপ্রয় যাপ্রব বপ্রল আেকা েরা হপ্রয়প্রছ: নাসার টরপ্রপািভ। 

৩১. রেন্দ্রীয় সরোটর েেভচারীপ্রির সরোটর অ্প্রথভ টবোপ্রন চিপ্রত হপ্রল এয়ার ইটডর্য়ায় ভ্রেণ েরার টনপ্রিভে টিল 
রেন্দ্রীয় সরোর। 

৩২. গত ১০ বছপ্রর এই েথে রসরা িপ্রের তাটলো রথপ্রে বাি রগপ্রলন রিটনস তারো রনাভাে রজাপ্রোটভে। বতভোপ্রন 
তার স্থান ১২। 

৩৩. জােভানীর Süddeut sche Zei t ung পটত্রোয় েোটেত হল ের-োরচুটপ সংিান্ত রগাপন নটথ 
"পুারার্াইস রপপাসভ"। ১.৪ রিরাবাইি আয়তপ্রনর ১রোটি ৩৪ লক্ষ্ টর্টজিুাল নটথপ্রত ১৮০টি রিপ্রের ১ লক্ষ্ ২০ 
হাজার োনুষ এবং রোিাটনর নাে জটিপ্রয় রপ্রয়প্রছ- ইংলুাপ্রডর্র রানী রথপ্রে শু হ েপ্রর ভারপ্রতর বহু রাজনীটতটবি,  
অ্টভপ্রনতা,  টেল্পপটত,  এেনটে রফসবুে,  োইপ্রিাসফি েভটৃত রোিাটনও। 

৩৪. পািনা হাইপ্রোপ্রিভর টবচারপটত রটব রিন োত্র আিাই  ডিায় ২৮৯টি োেলার শুনাটন েরপ্রলন। 

৩৫. টজম্বাপ্রবাপ্রয়র উপরাষ্ট্রপটত এোসভন নাঙ্গাগওয়াপ্রে বরখাস্ত েরপ্রলন রসপ্রিপ্রের রাষ্ট্রপটত রবািভ েুগাপ্রব। 

৩৬. পুাটরস জলবায়ু চুটিপ্রত স্বাক্ষ্র েরার েথা র াষণা েরল টসটরয়া। রতেন হপ্রল এেোত্র আপ্রেটরোই এেন 
এেোত্র রিে থােপ্রব যা পুাটরস জলবায়ু চুটির বাইপ্রর। 

৩৭. পযভিন এবং েৎস টেপ্রল্পর উন্নটতেপ্রল্প টেটনেয় িীপ্রপ (লাক্ষ্ািীপ্রপর অ্ন্তগভত) নতুন টবোনবন্দর স্থাপপ্রনর 
টসদ্ধান্ত টনল আইলুাডর্ রর্প্রভলপপ্রেডি এপ্রজটন্স। 

৩৮. রসলটফ তুলপ্রত বুস্ত ধেভযাজেপ্রির উপ্রেপ্রে রপাপ বলপ্রলন- "প্রফান নয়,  টনপ্রজপ্রির হৃিয় তুপ্রল ধ হন"। 


