
ভারতের প্রায় ৭৩ ক াটি ২০ লক্ষ মানুতের ক ৌচাগার সুবিধা কনই। োবল ায় বিেীয় স্থাতন রতয়তে চীন (প্রায় ৩৪ ক াটি ৩৯ লক্ষ) েৃেীয়, নাইতেবরয়া। 

‘ওয়াটার এইডস কেট অফ দ্য ওয়াল্ড’স টয়তলটস ২০১৭’-র বরত াতটে  এই েথ্য প্র া  ক তয়তে। 

■ "স্পোর্ট সওম্যোন অফ দি ইয়োর" সম্মোনন সন্মোদনত হনেন দম্তোদে রোজ। 

■ দিদিষ্ট সোইনেে-আনরোহী "দেিং অফ ঘোর্স" নোনম্ প্রদসদ্ধ ‘অনিোে খোনে’ ৬২ িছর িয়নস ম্োরো স্েনেন।  

■ পোাঁচ িছনর চোরটি ‘স্ম্োনর্ো-দজদপ’ স্খতোি দজনত স্রের্ট  েড়নেন স্পননর ‘ম্োেট  ম্োনেট জ’। 

১৭ িছর পর আিোর স্েোননো ভোরতীয় দিশ্ব সুন্দরীর পুরস্কোর স্পনেন, ভোরনতর হদরয়োনোর স্ম্নয় ‘Manushi 

Chhillar’. 

■ ‘নযোিনোে গ্রীন ট্রোইিযুনোনের’ দননিটি দিনেন এখন স্েনে প্রদতদিন ৫০ হোজোর িিটনোেী বিনণোিোনিিী িিটন 
েরনত পোরনিন। 

■ েত রদিিোর ইরোে-ইরোনন দিধ্বিংসী ভূদম্েনে ম্নৃতর সিংখযো ৪৫০ ছোদড়নয় স্েে। 

■ চতুেট সন্তোননর দপতো হনেন দিদিয়োননো স্রোনোনডো। নিজোত েনযোসন্তোননর নোম্ দিনেন ‘আেোনো ম্োটিট নো’। 

■ ‘নযোসেনম্র’ প্রেম্ ম্দহেো স্প্রদসনর্ন্ট দহসোনি পনি এনেন স্িিযোনী স্ঘোষ। 

■ চীননর দসয়োস ইন্টোরনযোিনোে েনেনজর ২৫০০ ছোত্রছোত্রী দম্নে িহৃত্তম্ ‘Human QR Code’ বতদর েনর স্রের্ট  
েড়ে। 

■ দিশ্বজনুড় েোিটন দনেটম্ননর পদরম্োণ সনিটোচ্চ ম্োত্রো ‘৩৭ দিদেয়ন র্ন’ পিট েরে। ভয়ঙ্কর পদরদিদত! 

■ দিনশ্বর প্রেম্ দিিযুৎ-চোদেত পণযিোহী জোহোজ বতদর েনর স্রের্ট  েরনেো চীন। (২৬র্ন দেদেয়োম্-আয়ন 

িযোর্োদরযুক্ত এই জোহোজ ২ ঘন্টোর চোনজট  ৮০ দেদম্ স্যনত পোরনি) । 

■ ‘স্যোে(Yoga)’  স্সৌদি আরনি স্খেো দহনসনি স্বীেৃদত স্পে । 

সম্প্রদত নোসোর েনিষনোইয় এেটি চোঞ্চেযের দরনপোর্ট  প্রেোি স্পনয়নছ স্য, দহম্িোহ েেননর ফনে ম্মু্বোই ও 
ম্যোঙ্গোনেোর জনে তদেনয় যোনি। 

েোশ্মীনর দনরোপত্তোিোদহনীর সোনে গুদের েড়োইনয় খতম্ েস্কর জদঙ্গ েেদভর ভোেনন। 

■ "নযোিনোে চোইড এওয়োর্ট  ফর এনসেপপসনোে এদচভনম্ন্ট ২০১৭" স্পে ‘জোইরো ওয়োদসম্’।  

■ স্ফোিটনসর সম্ীক্ষোয় এদিয়োর সিনেনে ধনী পদরিোর আম্বোদন পদরিোর(দরেোনয়ন্স), দিতীয় িোনন িদক্ষণ 
স্েোদরয়োর েী পদরিোর (সযোম্সোিং)। 

গুগুল কে কোতর আর  াতিন না ইউবস ব্রাউসার ক ।  ’ গুেে স্ে স্টোর স্েনে সরোননো হে ইউদস ব্রোউজোর। 

■ রোষ্ট্রীয় িোে েেযোণ পুরস্কোর স্পনেন "সুপোর েোটিট " এর প্রদতষ্ঠোতো আনন্দ কুম্োর। 

■ দেওনোনিট ো িো দভদঞ্চর "দজসোস িোইট ইন স্রননসোাঁ" ছদিটি দনেোনম্ ২৯০০ স্েোটি র্োেোয় দিদি হে। 
দেওনোনিট োর আাঁেো আসে ১৬টি ছদির এেটি এই ছদিটি ৫০০ িছনররও স্িদি পুরোতন। 



■ এদিয়োর িহৃত্তম্ "সদের্ স্টর্ ইন্টোরেদেিং" িযিিো চোে ুহনত চনেনছ খড়েপুনর। 

■ এটিদপ ফোইনোনে দজনত ৭২০ স্েোটি র্োেোর পুরষ্কোরম্েূয স্পনেন রজোর স্ফনর্রোর যো, এখননো পযটন্ত, স্েোননো 
িীড়োিযদক্তনের প্রোপ্ত সিনেনে স্িদি পুরষ্কোরম্েূয। 

■ ক্লোইনম্র্ স্চজ প পোরফরম্যোন্স ইনেসেপ-২০১৮ স্ত ভোরনতর িোন হে ১৪। স্যর্ো েতিছর দছে ২০তম্। 

■ দিল্লীর িয়োে দসিং ইদভদনিং েনেজ এখন স্েনে নতুন নোম্ হে ‘িনন্দম্োতরম্ েনেজ’। 

■ ভোরত-চীন সীম্োনন্তর েোনছ দতব্বনত ভুেে, দরখর্োর স্স্কনে এর তীব্রতো - ৬.৩। 


