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◆ তিনের দীর্ঘিম তজপ লাইননর উনবাধন 
করল সংযুক্ত আরি অতমরশাহী।  এতি 
২. ৮৩ তকতম দীর্ঘ এিং সমুদ্রপৃষ্ঠ  থেনক 
৫৫১২ ফুি উপনর।  

◆ অনেতলয়ানক হাতরনয় চিুেঘ িানরর 
জন্য অনুর্ধ্ঘ ১৯ তিনকি তিেকাপ তজিল 
ভারিীয় দল।  

◆ তমশনরর কায়নরানি ৪, ৪০০ িছনরর 
পুরািন সমাতধর থখাোঁজ পাওয়া থেল।  
প্রত্নিাতিকনদর মনি এতি থকাননা 
ধমঘযাতজকার সমাতধ।  

◆ মহারানের লািুনর ৬০০ থকাতি িাকার 
থমনরা থকাচ থফক্টতর প্রকনের জন্য 
ভারিীয় থরনলর সনে চতুক্ত স্বাক্ষর করল 
মহারাে সরকার।  

◆ ২০১৭- ১৮ অেঘিনষঘ তপএফ- এ সুনদর 
হার কমল,  আনে তছল ৮. ৬৫% থসখান 
থেনক কনম হল ৮. ৫৫ শিাংশ।  

◆ ভারনির ১৫তি ভাষায় মাইনিাসফনির 
‘আউিলুনকর’ ইনমল এনেস করা যানি 
এিং ইনমল আদান- প্রদানও করা যানি,  
জানানলা মাইনিাসফি।  

◆ স্বাধীনিার ৭০ িছর  পর এই প্রেম 
স্থায়ী তিদ্যুৎ সংনযাে থপল মুম্বাইনয়র 
তনকিিিঘী বীপ এতলফুান্িা বীপ।  

 

 

 

◆ তিনের দ্যনঘীতি সূচনক ২০১৭ সানল 
েণনা থি ভারনির স্থান ৮১িম।  

◆ থফািঘস ইতন্িয়ার ' তিতরনশর মনধু 
তিতরশ'  িাতলকায় স্থান থপল িুমরাহ ,  
হরমনপ্রীি।  

◆ উগ্রিাদী সংেঠন থিানকা হারাম- এর 
উপর আতধপিু থর্াষণা করল 
নাইনজতরয়ার থসনা।  উনেখু থয,  ২০০৯ 
সাল থেনক থিানকা হারাম থোষ্ঠী 
নাইনজতরয়ায় সতিয় হনয় ওনঠ।  

◆ ভারনির চন্দ্রাতভযান চন্দ্রায়ন - ২ থচাদ্দ 
তদন চন্দ্রিনক্ষ েনিষণা কনর তনতিয় হনয় 
যানি,  জানাল ইসনরা।  

◆ ভারিীয় েল্ফ থখনলায়াড় শুভঙ্কর শমঘা 
মালনয়তশয়ার থমিুাংক চুাতিয়নতশপ 
তজনি িার কুাতরয়ানরর তবিীয় 
ইউনরাতপয়ান িুুর থখিাি তজিনলন।   

◆ নীতি আনয়ানের মুখু কাযঘতনিঘাহী 
আতধকাতরক ( CEO)  অতমিাভ কানের 
কাযঘকাল ২০১৯ সানলর জুন পযঘন্ি 
িাড়াননা হল।  

◆ থরকিঘ করনলন ঝুলন থোস্বামী।  
মতহলানদর ওয়ানন্ি তিনকনি তিতনই প্রেম 
২০০ উইনকনির অতধকাতরণী হনলন।   

◆  প্রায় ১ থকাতি একর এলাকার উপর 
৫তি জািীয় উদুান তিতর করল তচতল,  
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থরনলর গ্রুপ তি পরীক্ষা প্রস্তুতি          RRB িযাপসুল-১ 
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এই িাোনগুতলর আয়িন সুইজারলুানন্ির 
থমাি আয়িননর থেনকও অননক থিতশ।   

◆ থসৌরােনক হাতরনয় ২০১৮ তিজয় 
হাজানর রতফ তজিল কণঘািক।  

◆থকন্দ্রীয় পতরিহন মন্ত্রী তনতিন েড়কতর 
থর্াষণা করনলন ভারনির ১২তি প্রধান 
িন্দর থেনক এিছর লানভর পতরমান প্রায় 
৭০০০ থকাতি িাকা।  ২০১৪ সানল যা 
তছল ৩০০০ থকাতি িাকা,  জানানলন  

◆ থফসিুনকর করা একতি সমীক্ষা 
অনুসানর,  ইন্িারননি পতরনষিা প্রদাননর 
থক্ষনে ৮৬তি থদনশর মনধু ভারনির স্থান 
৪৭িম,  প্রেম রনয়নছ সুইনিন।  

◆ ভারনির মহামান্য সুতপ্রম থকানিঘর 
তননদঘনশ সাংসদ এিং তিধায়কনদর 
থফৌজদাতর মামলার তিচানরর জন্য তিনশষ 
আদালি েঠন  করল তদতে হাইনকািঘ।  

◆ ২০২০ থিাতকও অতলতিনকর মুাসকি 
উনমাতচি হল।  

◆ New Wor l d Weal t h- এর 
সাম্প্রতিক তরনপািঘ অনুযায়ী ভারি তিনের 
ষষ্ঠ সিদশালী থদশ;  থমাি সিনদর 
পতরমান ৮. ২৩ তরতলয়ন মাতকঘন িলার।  
িাতলকার শীনষঘ রনয়নছ মাতকঘন যুক্তরাে 
যার সিনদর পতরমাণ ৬৪. ৬ তরতলয়ন  
মাতকঘন িলার।  

◆ আতমর খাননর " তসনিি সুপারস্টার"  
চীনন ৫০০ থকাতি িাকার িুিসা করল।  

◆ আড়াই লক্ষ িাকার থিতশ থলননদননর 
থক্ষনে PAN ( পামঘাননন্ি একাউন্ি নাম্বার)  
উনেখ করা আিতিক,  থর্াষণা করল 
সরকার।  

◆ কানািা,  থেন এিং মাতকঘন 
যুক্তরানের তমতলি একদল েনিষকনদর 
মনি,  প্রতিতদন পৃতেিীর িায়ুমণ্ডনল প্রতি 
১ িেঘতমিানর ৮০০ তমতলয়ন ভাইরাস জমা 
হনে।  

◆ সি থরকিঘ ছাতপনয় ইন্সরাগ্রানম 
সিনেনক থিতশ লাইনকর অতধকারী হল 
মাতকঘন তিতভ িারকা ‘থকতল থজনানরর’ 
সদুজাি তশশুকন্যা স্টমঘী ওনয়িস্টানরর 
ছতিতি।  

◆ মাতকঘন উনদুােী তিতস্টনা রুে 
তফনলুানন্ি শুধুমাে মতহলানদর জন্য একতি 
কৃতেম বীপ িানানেন থযখানন পুরুষনদর 
অতধকার তনতষদ্ধ করা হথয়নছ।  

◆ থপপতস থকািাতনর প্রধান ইন্দ্রা নুয়ী 
তিনকি তনয়ামক সংস্থা I CC- এর প্রেম 
মতহলা তননদঘশক ( I ndependant  
Femal e Di r ect or )  হনি চনলনছন।  
আোমী জুন মানস তিতন দাতয়ত্ব গ্রহণ  
করনিন।  

◆ মানসনরাির যােীনদর জন্য নােু লা 
পাস খুনল তদনি রাতজ হল চীন।   

◆ তজমন্যাতস্টক ওয়ার্ল্ঘ কানপ এই প্রেম 
পদক তজিল থকাননা ভারিীয় থখনলায়াড়।  
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থমনয়নদর ভল্ট ইনভনন্ি থরাঞ্জ তজিনলন 
অরুণা থরতি।  

◆ থচন্নাইনয় " আম্মা স্কুিার তস্কম"  চালু 
করনলন প্রধানমন্ত্রী ননরন্দ্র থমাতদ।  সকল 
চাকুরীজীিী মতহলানদর জন্য স্কুিার থদওয়া 
হনি।  

◆ ১০৬ িছর  িয়নস প্রয়াি হনলন ‘স্বে 
ভারি অতভযাননর মুাসকি’ ছতেশেনড়র 
রায়পনুরর িাতসন্দা কানওয়ার িাই তযতন 
তননজর ছােল তিতি কনর থশৌচাোর 
িাতননয়তছনলন।  

◆ শীিকালীন অতলতিনকর সমাতি 
র্িল।  এিানর সনিঘাচ্চ পদকজয়ী থদশ 
নরওনয় ( ১৪তি থসানা,  ১৪তি রুনপা এিং 
১১তি থরাঞ্জ) ,  তবিীয় স্থানন জামঘাতন 
( থমাি ৩১তি) ।   

◆ হৃদনরানে আিাে হনয় চনল থেনলন 
তহতন্দ তসননমার প্রেম মতহলা সুপারস্টার 
শ্রীনদিী।  মৃিুু কানল িাোঁর িয়স 
হনয়নছতছল ৫৪।  

◆ প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা থযাজনায় ৩. ৩৬ 
থকাতি মানুষ তিনামূনলু এলতপতজ সংনযাে 
থপনয়নছ,  জানাল সরকার।  

◆ পুানলস্টাইননর রােপতি মাহমুদ 
আব্বাস ভারনির প্রধানমন্ত্রী ননরন্দ্র 
থমাতদনক " Gr and Col l ar "  সম্মানন 
ভূতষি করনলন।  মনন রাখনিন,  গ্রুান্ি 
কলার হল তিনদশী প্রতিতনতধনদর প্রতি 
পুানলস্টাইননর সনিঘাচ্চ সম্মান।  

◆ রাজননতিক দলগুতলনক 
অতনিন্ধীকরনণর ( De- r egi st er )  
ক্ষমিা থচনয় সুতপ্রম থকানিঘ আনিদন করল 
তনিঘাচন কতমশন।  

◆ তনউ ওয়ার্ল্ঘ ওনয়লে তরনপািঘ অনুযায়ী,  
৯৫০ তিতলয়ন িলার সিদসহ মুম্বাই 
তিনের ১২িম ধনী শহর।  

◆ ভারনির প্রস্তাতিি িুনলি থরননর মাে 
১৮. ৬ শিাংশ যন্ত্রাংশ জাপাননর,  জানাল 
থরলমন্ত্রক।  

◆ ভারনির আইনমন্ত্রনকর তহনসি অনুযায়ী 
ভারনির ২৪তি হাইনকানিঘ ৪০৩ জন 
তিচারনকর পদ শূন্য রনয়নছ।  

◆ ADR- এর তরনপািঘ অনুযায়ী ভারনির 
ধনীিম মুখুমন্ত্রী হনলন অন্ধ্রপ্রনদনশর 
মুখুমন্ত্রী চন্দ্রিািু নাইি।ু  িার সিনদর 
পতরমান ১৭৭ থকাতি িাকা।  

◆ ভুানলন্িাইন থি' থি প্লাতস্টনকর সনে 
মানুনষর তিনেদ থহাক,  আতজঘ জানাল 
সতম্মতলি জাতিপঞু্জ।  

◆ সরকারী তিমান পতরিহন সংস্থা 
' এয়ার ইতন্িয়া'  থিসরকাতরকরণ হনলও 
সংস্থার নাম ' এয়ার ইতন্িয়া' ই োকনি।  
থর্াষণা করা হল।  

◆ ২১০০ সাল নাোদ সমুদ্রপৃষ্ঠ ২ ফুি 
উোঁচু হনি,  উপগ্রহতচে তিনেষণ কনর 
জানানলন তিজ্ঞানীরা।  

◆ ১২৬ িছনরর পুরািন কানিরী নদীর 
জলিণ্িন  সমস্যার তসদ্ধাে থর্াষণা করল 
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সুতপ্রম থকািঘ।  নিুন তসদ্ধাে অনুযায়ী 
িাতমলনাড়ু পানি ১৭৭. ২৫ তিএমতস ফুি,  
যা আনে থপি ১৯২ তিএমতস ফুি।   

◆ আেজঘাতিক তিনকনি ৬০০ কুানচর 
নতজর েড়নলন মনহন্দ্র তসং থধাতন।  
উনেখু,  থধাতন তিনের িৃিীয় উইনকি 
রক্ষক তযতন ৬০০ তি কুাচ তননলন।  এর 
আনে তিতরিস্ট,  সাোকার প্রমুখ রনয়নছ 

◆ থসৌরজেনির িাইনর ৯৫তি নিুন 
গ্রনহর সন্ধান থপল,  দািী নাসার।   

◆ সমুদ্রপৃনষ্ঠর উচ্চিা িৃতদ্ধ স্বনত্বও প্রশাে 
মহাসােরীয় বীপরাে িুভালুর ভুতমিল িৃতদ্ধ 
থপনয়নছ,  দাতি করল তনউতজলুানন্ির 
একদল েনিষক।  

◆ সিনেনক থিতশ িয়নস তিনের এক 
নম্বর থিতনস িারকা হনলন রজার 
থফনিরার।  ৩৬ িছর  তিতন পুনরায় এক 
নম্বর স্থান দখল করনলন। ।   

◆ শিঘসানপনক্ষ ন্যাশনাল থপনমন্ি 
করনপানরশন অফ ইতন্িয়ার অনুনমাদন 
থপল থহায়ািস্যাপ থপনমন্ি।   

◆ দতক্ষণ আতিকার তিরুনদ্ধ একতদিসীয় 
তসতরনজর ষষ্ঠ মুানচ থরকিঘ েড়নলন তিরাি 
থকাহতল।  তিতনই প্রেম ভারিীয় 
িুািসমুান তযতন তবপাতক্ষক একতদিসীয় 
একতি তসতরনজ ৫০০- র থিতশ রান 
করনলন।   

◆ থরািারদাম ওনপন তজিনলন সুইস 
থিতনস িারকা রজার থফনিরার।  এতি 
িার কুাতরয়ানরর ৯৭ িম থখিাি জয়।   

◆ তি- থিানয়তন্ি থখলায় উইনকিরক্ষক 
তহনসনি সনিঘাচ্চ কুাচ ধরার ( ১৩৪তি)  
থরকিঘ েড়নলন ভারনির প্রাক্তন কুানেন 
থধাতন।   

◆ সুতপ্রম থকানিঘর তিচার- প্রণালী লাইভ 
তেতমং করার আনিদনন ৪৩ হাজার জন 
স্বাক্ষর করনলন।  সাধারণ মানুষ যানি 
সুতপ্রম থকানিঘর কাযঘপ্রণালী জাননি পানর 
িাই এই উনদুাে।   

◆ গুয়াহাতিনি তরভার িুাতি পতরনষিা 
চালু করার উনদ্দনি ওলা ( Ol a)  এিং 
আসাম সরকার থমৌ ( থমনমারান্িাম অফ 
আন্িারস্টুাতন্িং)  স্বাক্ষর করল।  

◆ আজ ৭ই থফব্রুয়াতর তিখুাি ইংনরজ 
ঔপন্যাতসক চালঘস তিনকনন্সর জমতদন।  
িার উনেখনযােু রচনাগুতল হল থিতভি 
কপারতফর্ল্,  এ থিল অফ িু তসতিজ 
প্রভৃতি।  

◆ েনিষণায় প্রকাশ থপল,  
থলানরাফ্লুনরাকািঘন ( CFC)  তনতষদ্ধ করার 
ফনল থমরু অঞ্চনলর ওজন তছদ্র 
অননকখাতন ভনর উনঠনছ তকন্তু থিতশ 
জনিসতিপণূঘ অঞ্চলগুতলনি ওজন স্তনর 
থিমন পতরিিঘন হয়তন।  

◆ ২০১৮ সানলর ‘আেজঘাতিক পতরনিশ 
তদিস’ ( ৫ই জুন পাতলি হয় )  পাতলি 
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হনি ভারনি;  ২০১৮ সানলর তেম 
" Beat  Pl ast i c Pol l ut i on" ,  
থর্াষনা করনলন UNEP ( ইউনাইনিি 
থনশন্স এনভায়রননমন্ি থপ্রাগ্রাম)  এর 
প্রধান ‘এতরক থসালনহম’।   

◆ ইউতননসনফর পতরসংখুান ( ২০১৭-
১৮)  অনুসানর,  তশশুমৃিুুর হার সিনেনক 
থিতশ পাতকস্তানন।  

◆ িৃিীয় থশ্রণী থেনক অষ্টম থশ্রণীর 
তশক্ষােঘীনদর জন্য " তমশন িুতনয়াদ"  
নানমর প্রকে শুরু করল তদতে সরকার।  

◆ শীিকালীন অতলতিনক সনিঘাচ্চ 
থমনিনলর থরকিঘ েড়নলন নরওনয়র 
িস- কাতন্র তস্কয়ার মাতরি জনেঘন( থমাি 
১৪তি থমনিল থপনলন তিতন) ।  

◆ িাতমলনাড়ুর মাদ্যরাইনয় নিুন 
রাজননতিক দল শুরু করনলন জনতপ্রয় 
অতভননিা কামাল হাসান।  িার দনলর 
নাম ‘মাক্কাল তনতধ মাইয়াম’।  

◆ ৫ িছনরর কমিয়সীনদর নীল রনের 
" তশশু আধার"  থদওয়া হনি,  জানাল 
থকন্দ্র কিৃঘপক্ষ।  

◆ ‘থিািাল পাসনপািঘ ইননিি’ অনুযায়ী 
তিনের সিঘানপক্ষা শতক্তশালী পাসনপািঘ হল 
দতক্ষণ থকাতরয়া এিং তসোপুনরর 
পাসনপািঘ,  এনক্ষনে ভারনির স্থান 
৭৩িম।   

◆ দতক্ষণ আতিকানক হাতরনয় তি২০ 
তসতরজ তজিল ভারিীয় মতহলা তিনকি  
দল।  

◆ সিুনঘ তিনামূনলু থদনশর ১৯ তি থরল 
থস্টশননর নকশা কনর তদনি চান,  প্রস্তাি 
তদনলন পদ্মভূষণ তিজয়ী স্থপতি হাতফজ 
কন্রাক্টর।  

◆ থিস্ট তিনকনি একিানা দ্য' িছর 
নাম্বার ওয়ান,  তবিীয়িানরর জন্য Test  
Champi onshi p Mace থপল ভারিীয় 
তিনকি দল।  

◆ অনেতলয়ান ওনপন িুািতমন্িন  
িুনঘানমন্ি তজিনলন ভারিীয় শািলার 
পারুপেী কািপ।  

◆ ভারনির তনজস্ব প্রযুতক্তনি তিরী থোন 
' রুস্তম- ২'  এর সফলভানি পরীতক্ষি হল 
।  

◆ ২০১৯ থেনক NCERT- র পাঠিম 
প্রায় অনধঘক হনি চনলনছ,  এমনিা জানা 
থেনলা থকন্দ্রীয় মানি সিদ উন্নয়ন  মন্ত্রী 
প্রকাশ জাভনদনির সূনে।  

◆ সুইস ওনপনন পুরুষনদর তসেলস 
তিভানে জয়ী হনলন ভারনির সমীর িমঘা।  

◆ িুলনেতরয়ায় অনুতষ্ঠি েুান্িজা 
থমনমাতরয়াল িতিং িুনঘানমনন্ি থসানা 
তজিনলন তিকাশ তকষান,  একইসনে থসরা 
িিানরর িকমা থপনলন তিকাশ।  

◆I SRO -মহাকাশচারীনদর জন্য চাোঁনদ 
ঈেলু িানািার পতরকেনা তননয়নছ।  
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থর্াষণা করা হনয়নছ ভারিীয় মহাকাশ 
েনিষনা সংস্থা ইসনরার িরনফ।  

◆ আিিানরর অতলতিক চুাতিয়ন 
তরপ্রন্িার উনসইন থিাল্ট ফুিিল লানির 
সনে চতুক্তিদ্ধ হনলন।  

◆ থকন্দ্রীয় সরকানরর িেু অনুযায়ী,  
থদনশর পুতলশিাতহনীনি মতহলানদর সংখুা 
িিঘমানন মাে ৭. ২৮%।  যা অননকিাই 
কম।  তহসাি অনুসানর এই সংখুািা ৩৩% 
হওয়া কামু িনল মনন করা হয়।  

◆ জলিায়ু পতরিিঘননর তিরুনদ্ধ লড়ার 
জন্য কািঘন িুাি প্রো শুরু করনি চনলনছ 
তসোপুর।  এরকম ভানি সকল থদশনক 
এতেনয় আসনি হনি।  

◆ ‘ভাতজঘন হাইপারলুপ’ সংস্থার সনে 
থমৌ- চতুক্ত স্বাক্ষর করল মহারাে সরকার।  
২০২৫ সানলর মনধু মুম্বাই- পুননর মনধু 
হাইপারলুপ স্থাপন করা হনি,  এর ফনল 
১৪০ তকতম রাস্তা থযনি সময় লােনি মাে 
২৫ তমতনি।  

◆ রাজস্থাননর জয়পুনর যাো শুরু হল 
সিুনঘ মতহলা পতরচাতলি থরলনস্টশন 
‘োন্ধীনের থরল থস্টশন’।   

◆ এিছর কমনওনয়লে থেমনসর 
উনবাধনী অনুষ্ঠানন ভারনির মতহলা 
িীড়াতিদেণ শাতড়র পতরিনিঘ রাউজার 
এিং থেজার পরনিন িনল জানাননা হল।  

◆ থসৌতদ আরনির এই প্রেম মতহলানদর 
সশস্ত্র থসনািাতহনীনি থযােদাননর অনুমতি 
থদওয়া হল।  

◆ আোমী িছর  থেনকই ১১৮ িছনরর 
পুরািন থিতনস িুনঘানমন্ি থিতভস কাপ-
এর নাম পতরিিঘন হনয়,  হনি চনলনছ 
' থিতনস তিেকাপ' ।  এর সানে িিঘমানন 
প্রচতলি তকছ ু তনয়নমরও পতরিিঘন করা 
হনি।  প্রস্তাতিি থিতনস তিেকাপ ১৮ তি 
দনলর মনধু আনয়াতজি হনি এিং চলনি 
এক সিাহ সময় ধনর।  

◆তরতিশ ননভাশ্চর তিম তপক এর মনি 
২০৪০ সানলর মনধুই মেল গ্রনহ মানুষ 
োকনি।  

◆ বিজ্ঞানীদের মদে তিনের সিনচনয় 
শুষ্কিম মরুভূতম আিাকামা কনয়ক প্রকার 
িুাকনিতরয়া থিোঁনচ োকনি পানর িহু িছর  
পযঘে।  এখান থেনক তিজ্ঞানীরা অনুমান 
করনছন থয মেল গ্রনহও প্রানণর অতস্তত্ব 
োকনি পানর।  কারন মেল গ্রনহও প্রায় 
এই ধরনণর পতরনিনশর সন্ধান থমনলনছ।  

 

http://www.studentscaring.com/

