
১. ATP ওয়ার্ল্ড  ট্য ুর ফাইনালে জিতলেন বযেলেজরয়ার “গ্রেের জিজিট্রভ”। 

২. এখন গ্রেলে বৃহস্পজতবার গ্রেলে রজববার- এই চারজিন েলর রাষ্ট্রপজত ভবন ির্ডেলির িনু গ্রখাো রাখা োেলব। 

৩. ভারতীয় জবিানবাজহনীর (IAF) C 130 J হারজেউজেস ট্ানা ১৩ ঘন্টা ৩১ জিজনট্ চাজেলয় জবশ্ব গ্ররেিড  সৃজি েরে। 

৪. ইংলরজি, জহজি ছাড়া ও এেিাত্র আঞ্চজেে ভাষা জহলসলব গুিরাজত ভাষা স্বীেৃজত গ্রপে। JEE (গ্রিইন) পরীক্ষার 

জবজ্ঞজিলত। 

৫. সযজিি গ্রোট্ড  জনলিড র্ জিলেন, পর্ডট্েলির িনু তািিহলের োলছ পাজেড ং েট্ বানালনার িরোর গ্রনই, গ্রেঁলট্ই গ্রর্লত হলব। 

৬.  হংেং ওলপন সযপার জসজরলি ফাইনালে গ্রহলর রানাসড ট্রজফ গ্রপলো জপ. জভ. জসন্ধয । 

৭. জিলসম্বর ২০১৮ সালে বাঙাজের জবখুাত জিজি  'রসলোল্লা'র গ্রিড়র্তি 'আজবষ্কারিয়ন্তী'। তাই এই উপেলক্ষু রসলোল্লার 

আজবষ্কারে জহসালব পজরজচত নবীনচন্দ্র িাস গ্রে জনলয় এেটি িীবনীিূেে তেুজচত্র ততজর েরলবন জসদ্ধান্ত জনলয়লছন নজিতা 

রায়। 

৮. ক্রির্ আইন িসৃন েরলছ ইরান, আন্তিড াজতে স্তলর িজহোলির ভালরালতােলনর িনু অনযিজত জিলয় জিে ইরান। 

৯. রাষ্ট্রপযলের আন্তিড াজতে জবচারােলয় পযনজনডবডাজচত হলেন ভারতীয় জবচারপজত িেবীর ভান্ডারী। 

১০. িয়াত হলেন ১৭টি েুান্ড স্ল্ুাি জবিয়ী িানা গ্রনালভাট্না (৪৯) । 

১১. 'গ্রিাট্রোজড়র র্হর' জহসালব পজরজচত আলিজরো র্যক্টরালষ্ট্রর গ্রিট্রলয়লত োজড়জনিডাণ োরখানা খযেে ভারতীয় গ্রিাট্রোজড় 

জনিডাতা সংস্থা ‘িাজহন্দ্রা’। 

১২. ২০১৮ সােটিলে "আন্তিড াজতে গ্রিায়ার বষড"(Millets Year) জহলসলব জচজিত েরার িনু সজিজেত িাজতপূলের োলছ 

আলবিন েরে ভারত। 

১৩. িয়াত হলেন িাক্তন গ্রেন্দ্রীয় িন্ত্রী তো ভারলতর অনুতি িনজিয় েংলেস গ্রনতা জিয়রেন িার্িযজি। 

১৪. এে বছলর ১০টি গ্রসঞ্চয জর েলর জরজে পজন্টং এর এে বছলর েরা ৯টি গ্রসঞ্চয জরর গ্ররেিড  ভাঙলেন জভরাট্ গ্রোহজে। 

১৫. গ্রর্ানা র্ালে েলক্ষৌ-এর দূষণ িাত্রা েিালনার েক্ষ জনলয় েৃজত্রি বৃজিপাত েরার উলিুাে জনলত চলেলছ আই.আই.টি 

োনপযর। 

১৬. হজরয়ানার িযখুিন্ত্রী িলনাহর োে খাট্টার বেলেন জিস ওয়ার্ল্ড  ২০১৭ িানযষী জছল্লারলে রািু সরোলরর গ্রর্লোলনা িিলর 

িলনর িত পি গ্রিলবন। 

১৭. জসজনয়র ওয়ার্ল্ড  গ্ররসজেং চুাজিয়নজর্লপ রূলপা জিতলছন ঋতয  গ্রফাোট্।  

১৮. চতয েড বালরর িনু ইউলরাপীয় 'গ্রোলর্ল্ন শু' গ্রপলয় গ্ররানালর্ল্া গ্রে ধলর গ্রফেলেন জেওলনে গ্রিজস। 



১৯. সযজিি গ্রোট্ড  এবং হাইলোলট্ড র জবচারপজতলির িনু বজধডত গ্রবতনক্রি িেযর েরে গ্রেন্দ্রীয় িজন্ত্রসভা। 

২০. ওয়ার্ল্ড  বযে অফ গ্ররেিড - ২০১৮ সাে অনযসালর, জবলশ্বর সবডাজধে ির্ডনােী আসার অনযসালর ভারলতর িেি স্থালন রলয়লছ 

অিৃতসলরর স্বণডিজিলর। 

২১. জবশ্ব জবখুাত সাচড  ইজেন জহসালব খুাত গুগুে গ্রঘালষানা েলরলছ ভারতীয় ছাত্র এবং গ্রিলভেপারলির ১.৩ েক্ষ 

স্কোরজর্প গ্রিলব। 

২২. এজর্য়া পুাজসজফে জিন অুাওয়ািড লস গ্রসরা অজভলনতার পযরস্কার গ্রপলেন রািকুিার রাও তাাঁ র ‘জনউট্ন’ ছজবর িনু। 

২৩. ‘স্বেতার িতীে’  জহলসলব চারজিনারলে জনবডাচন েরে গ্রেন্দ্র সরোর। 

২৪. FSSAI (ফয ি গ্রসফটি এন্ড স্ট্ুান্ডািড  অেজরটি অফ ইজন্ডয়া) িানালো িজক্রয়ািাত খাবালরর জবজ্ঞাপলন 'ট্াট্ো', 

'িােৃজতে' এইসব র্ব্দ বাি গ্রিওয়া হলব । 

২৫. গ্রেন্দ্রীয় ক্রীড়ািন্ত্রী রািুবধডন জসং রাল ার। িানালেন ‘গ্রস্পাট্ড  অেজরটি অফ ইজন্ডয়া ‘(SAI)-এর নাি এবং ভূজিো 

পজরবতড ন েরা হলব। 

২৬. ভারতীয় গ্রনৌবাজহনীর িেি িজহো জবিানচােে হলেন শুভাজি স্বরূপ। 

২৭. ‘আিািলন’ ই-েিাসড সংস্থার িজতষ্ঠাতা গ্রিফ গ্রবলিাস হলেন বতড িালন জবলশ্বর সবলেলে ধনী বুজক্ত, র্ার সিলির 

পজরিান ১০০ জবজেয়ন গ্রপৌাঁলছলছ। 

২৮. গ্রেন্দ্র সরোর িানালেন পােডালিলন্টর র্ীতোেীন অজধলবর্লন ওজবজস জবে পযনরুত্থান েরলব। 

২৯. জবলশ্বর গ্রসরা ৫টি ধনী গ্রিলর্র তাজেো গ্রেলে বাি গ্রেে জিলট্ন। জবশ্ব অেডনীজতলত নতয ন ক্রি তাজেো এইরূপ- ১. 

আলিজরো(১৯.৪ টিজেয়ন িোর), ২. চীন(১১.৯ টিজেয়ন িোর), ৩. িাপান (৪.৯ টিজেয়ন িোর), ৪. িািডাজন(৩.৭ টিজেয়ন 

িোর) এবং ৫. ফ্রাি(২.৫৭ টিজেয়ন্ িোর), ৬. জিলট্ন (২.৫৬ টিজেয়ন িোর)। ভারত রলয়লছ সিি স্থালন (২.৪ টিজেয়ন 

িোর)। 

৩০. পযননডবীেরণলর্ােু র্জক্ত উৎপািলনর উলেলর্ু ভারত জবশ্ব বুাংলের োলছ ৬৩০ গ্রোটি ট্াোর ঋণ জনে। 

৩১. আোিী ৭ই জিলসম্বর গ্রিলর্র সিস্ত জবশ্বজবিুােয়লে "আিডি গ্রফাসড ফ্ল্ুাে গ্রি" পােন েরার জনলিড র্ জিে ইউ জি 

জস(UGC)। 

৩২. সাংবাজিে সযিীপ িত গ্রভৌজিলের হতুার িজতবালি জত্রপযরার গ্রবজর্রভাে সংবািপলত্রর সিািেীয় েোি ফাাঁ ো গ্ররলখ 

িজতবাি েরা হে। 

৩৩. সযজিি গ্রোলট্ড  োলরা বুজক্তেত জবষলয় আলোচনা হয়না তাই জসজসটিজভ োোলনা গ্রর্লতই পালর, বেে সযিীি গ্রোট্ড । 



৩৪. ১০০ টিরও গ্রবজর্ সরোরী পজরলষবা অন্তভযড ক্ত গ্ররলখ  িধানিন্ত্রী নলরন্দ্র গ্রিাজি "উিং" নািে এেটি এজিেুার্লনর শুভ 

সূচনা েরলেন। 

৩৫. অজধনায়ে জহসালব ১২ গ্রসঞ্চয জর েরলেন ভারতীয় অজধনায়ে জবরাট্ গ্রোহজে। এজে সালে ৫ টি িবে গ্রসঞ্চয জর ও েলরন 

জতজন। 

৩৬. র্যব জবশ্বোলপ সবডোলের গ্রসরা ফে েলর গ্রিলয়লির িয জনয়র বজসং এ পাাঁ চটি গ্রসানা জিতলো ভারত। 


