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● এশিয়ান (ASEAN) গ াষ্ঠীভুক্ত ১০ গেশির ১০টি 

শভন্ন ভাষার ২৭টি সংবােপশের সম্পােকীয়শে ছাপা হল 

প্রধানমন্ত্রী নশরন্দ্র গমাশের বক্তবয। ল                                

● ভারেীয় বংশিাদ্ভূে শিটিি বালক গমহুল   গ (১০) 

বুশিমত্তার (IQ Test) পরীক্ষায় শিশেন হশকংস এবং 

আলবার্গ  আইনিাইনশকও শপছশন গেশল শেল। 

● গেিজুশে সােম্বশর পাশলে হল ৬৯ েম প্রজােন্ত্র 

শেবস। এবাশরর অনুষ্ঠাশন প্রধান অশেশি শছশলন এশিয়ান 
(ASEAN)-এর সেসয গেিগুশলর ১০জন রাষ্ট্রপ্রধান। 

● ভারশের আধার কাশডগ র মশডল গ্রহণ করশে চাইশলন 

শেশলশপশের রাষ্ট্রপশে গরাডশরশ া দুশেশেগ । 

● ফ্রাশের আইনসভায় ধমীয় গপািাক, ধমীয় প্রেীক 

ইেযাশে পশর আসা শনশষধ করা হল। 

● ভারেীয় েশলর অশধনায়ক িাকা অবস্থায় সশবগাচ্চ 

রাশনর গরকডগ  করশলন শবরার্ গকাহশল। এর আশ  এই 

গরকডগ  শছল গধাশনর (৩,৪৫৪)। 

● শনউশজলযাশের প্রিম উপগ্রহটিশক উৎশক্ষপণ 

কশরশছল রশকর্ লযাব নামক আশমশরকার একটি 

গবসরকাশর সংস্থা। এবার োরা জানাশলা শনউশজলযাশের 
প্রিম কৃশেম উপগ্রহ "শহউমযাশনটি িার" খাশল গচাশখই 

গেখা যাশব। 

●  েবছশরর শুরুশে নেুন আশবষৃ্কে 

TRAPPIST-1 গ্রহমণ্ডশলর ৭টি গ্রশহর মশধয ২টি 

 

 

গ্রহ মানুষ বসবাশসর উপশযা ী, জানাল মাশকগ ন  শবষণা 

সংস্থা। 

● যুশ র চাশহো পূরণ করার জনয পাঠক্রশম অশনকখাশন 

পশরবেগ ন আনশে চশলশছ জানাশলা AITCE । 

● ২০ বছর পর এই প্রিম ভারশের গকাশনা প্রধানমন্ত্রী 

ওয়ার্ল্গ  ইশকাশনাশমক গোরাশমর সভায় গযা োন 

করশলন এবং োশভাশস বকৃ্তো রাখশলন ভারশের 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নশরন্দ্র গমােী। 

● সমশয়র নেুন একক Flick (শিক) আশবষ্কার করল 

গেসবুক। ১ শিক অিগাৎ গফ্রম-টিক সময় হল 

১/৭০৫,৬০০,০০০ গসশকে বা ১.৪১৭২৩৩৫৬ 

নযাশনাশসশকে। 

● জাইরা ওয়াশসম এবং আশমর খাশনর "শসশক্রর্ 

সুপারিার" ছশবটি চীশন মাে চার শেশন ২০০ গকাটি 

র্াকার বযবসা করল। 

● মাল্টার রাজধানী ভাশেট্টাশক ইউশরাশপর সাংসৃ্কশেক 

রাজধানী শহশসশব গ াষণা করা হল। 

● ভারশের প্রিম আবজগ না গমলা অনুশষ্ঠে হল 

ছশত্তি শে। 

● বালযশববাহ এবং পণ প্রিার শবরুশি শবহাশর প্রায় চার 

গকাটি মানুষ মানব-িৃঙ্খলা রচনা করশলন। 

www.studentscaring.com 
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ররনলর গ্রুপ তি পরীক্ষা প্রস্তুতি          RRB িযাপসুল-১ 
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● বরুন ধাওয়ান হশলন সবশিশক কমবয়সী বশলউশড 

অশভশনো যার গমাশমর মূশেগ  মযাডাম েুশসার 

শমউশজয়াশম স্থান গপল। 

● শনধগাশরে সমশয়র ৯ শেন আশ ই অিগাৎ ১২ই এশপ্রল 

গিষ হশয় যাশব েশক্ষণ আশফ্রকার গকপ র্াউশনর জশলর 

গজা ান। উশেখয, আধুশনক শবশের এই প্রিম গকাশনা 

মহান র জলিূনয হশে চশলশছ। 

● ৬৯েম সাধারণেন্ত্র শেবস উপলশক্ষ 'গেয়ারী কুইন' 

গরল ইশিশনর নেুন নামকরণ হল " ণরাজয এক্সশপ্রস"। 
মশন গরশখা, এটিই শবশের প্রাচীনেম সশক্রয় বাষ্প 

ইশিন। ইংলযাশে তেশর এই ইশিনটি ১৮৫৫ সাশল ইি 

ইশেয়া গরলওশয়শে গযা  শেশয়শছল এবং ১৮৯৫ সাশল 

এর নাম হয় গেয়ারী কুইন। 

● অশেশলয়ান ওশপশন শজশে কযাশরয়াশরর ২০ েম 

গ্রযাে স্ল্যাম শজেশলন রজার গেশডরার। 

● ২০১৮ সাশলর সাধারণেন্ত্র শেবশসর প্রেিগনীশে গসরা 

র্যাবলুর সম্মান গপল মহারাষ্ট্র, শিেীয় স্থাশন রশয়শছ 

আসাম। 

● ইশদাশনশিয়া মািাসগ-এ শবশের ১ নম্বর োরকা োই 

জু ইং-এর কাশছ রানার-আপ হশলন সাইনা গনহওয়াল। 

● শরয়াল মাশিেশক হাশরশয় শবশের সশবগাচ্চ উপাজগ নকারী 

েুর্বল ক্লাব হল মযানশচিার ইউনাইশর্ড। 

● অনলাইশন গকনাশবচার জনয গেসবুশকর 

'মাশকগ র্শেস' লঞ্চ করল ভারশে। 

● আইশসশস-র শক্রশকর্ার অে শে ইয়ার শনবগাশচে হশলন 

শবরার্ গকাহশল। 

● ১লা এশপ্রশলর মশধয সমস্ত বাশস, র্যাশক্সশে শজশপএস 

(গলাবাল পশজিশনং শসশিম) এবং পযাশনক-বার্ন 

লা াশেই হশব, গ াষণা করল সরকার। 

● গকশন্দ্রর স্মার্গ  শসটি প্রকশের শসলভাসা, গমারাোবাে, 

বশরশল সহ ৯ টি িহরশক অন্তভুগ ক্ত করা হল। 

● শবশের উচ্চেম এয়ার শপউশরোয়ার (Air 

Purifier) তেশর করল চীন যার উচ্চো ৩৩০ েুর্। 

● আে াশনস্তাশনর "গমশডল অে গিভাশর" গপশলন 

মাশকগ ন রাষ্ট্রপশে ট্রাম্প। 

● গযৌিভাশব শসশনমা প্রশযাজনার চুশক্ত স্বাক্ষর করল 

ভারে-ইজরাশয়ল। 

● আশফ্রকার গলশসাশিাশে পাওয়া গ ল শবশের পঞ্চম 

বৃহোকার হীশর, আনুমাশনক মূলয ২৫৪ গকাটি র্াকা। 

● দৃশিহীনশের শক্রশকর্ শবেকাশপর োইনাশল 

পাশকস্তানশক হারাল ভারেীয় েল। 

● ২০১৮ সাশলর সবশিশক প্রিংশসে গকাম্পাশন শহশসশব 

Apple-এর নাম গ াষনা করা হল। 

● ১২ বছর বা োর কমবয়সী গমশয়শের ধষগণ করশল 

সশবগাচ্চ িাশস্ত শহশসশব মৃেুযেে হশব, এমন আইন 

আনশে চশলশছ হশরয়ানা সরকার। 
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● অল ইশেয়া চার্গ াডগ  একাউশেশের (২০১৭) চূোন্ত 

পরীক্ষায় প্রিম স্থান অশধকার করল হশরয়ানার গমাশহে 

গুপ্তা। 

● ডায়শনাসশরর নেুন প্রজাশের সন্ধান পাওয়া গ ল, 

নাম রাখা হল 'সাশবগয়ান র্াইর্ান'। 

● ৬ শেশনর ভারে সের করশলন ইজরাশয়শলর 

প্রধানমন্ত্রী গবিাশমন গনোনয়াহু। এই উপলশক্ষয শেশের 

শেনমূশেগ  চশকর নেুন নামকরণ হল ‘শেনমূশেগ - হাইো 

চক’। উশেখয, হাইো হল ইজরাশয়শলর একটি িহর। 

● অনূর্ধ্গ -১৯ শক্রশকর্ শবেকাশপ অশেশলয়াশক হারাশলা 

ভারেীয় েল। এই শনশয় চার বার চযাশম্পয়ন হল ভারে। 

● গকন্দ্রীয় মানবসম্পে উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাি জাভশেকর 

বলশলন গয শবেযালয়গুশলশে শডশজর্াল গবাডগ  বযবহার 

করার লশক্ষয গকন্দ্র সরকার "অপাশরিন শডশজর্াল 

গবাডগ " শুরু করশে চশলশছ। 

● 'শব  বস-১১' শবজয়ী হশলন টিশভ অশভশনেী শিো 

শসশন্ধ। 

● ৩১ জানুয়াশর শবশের শবশভন্ন প্রান্ে গিশক গেখা গ ল 

সুপারমুন। আজ একইসশে গেখা গ ল ব্লু মুন, ব্লাড মুন। 

● গসৌশমে চশট্টাপাধযায়শক ফ্রাশের সশবগাচ্চ না শরক 

সম্মান "গলশজয়়ঁ ে অনর" প্রোন করা হল। 

● রাজয সরকার গমশয়শের শবশয়র জনয এককালীন ২৫ 

হাজার র্াকার 'রূপশ্রী' প্রকে চালু করশলা। 

● ওয়ার্ল্গ  ইশকাশনাশমক গোরাশমর উৎপােন-সূচশক ৩০ 

েম স্থাশন রশয়শছ ভারে। 

● এই প্রিম গসৌশে আরশব পুরুষশের েুর্বল গখলা 

গেখার অনুমশে গেওয়া হল মশহলাশের। 

● ১৮৮৯ সাশলর ১৫ই জানুয়াশর গপম্বারর্ন গমশডশসন 

গকাম্পাশন নাশম গয সংস্থার পিচলা শুরু হশয়শছল গসটিই 

এখন শবশের অনযেম বহুজাশেক সংস্থা গকাকা-গকালা। 
উশেখয গয, শবশের সবগাশধক পশরশচে িব্দ শহশসশব 

'ওশক'-র পশরই স্থান 'গকাকা-গকালা'র। 

● গেল উৎপােনকারী গেি শহশসশব ইরাকশক শপছশন 

গেশল ওশপশকর (OPEC) এক নম্বর স্থাশন 

কাজাখস্তান। 

● পি দু গর্নায় শনহে হশলন এশিয়াশড পেকজয়ী 

ভারেীয় কুশস্ত ীর সুখশচইন শসং শচমা। 

● জােীয় পাশরবাশরক স্বাস্থয সমীক্ষার অনুসাশর ভারশের 

সবশচশয় েশরিেম রাজয হল শবহার, সবশিশক ধনীেম 

শেশে। 

● কলকাো শবেশবেযালশয়র সাম্মাশনক শড. শলর্. 

(২০১৮) গপশলন পশিমবশের মাননীয় মুখমেী মমো 

বশদযাপাধযায়। 

● শবশভন্ন প্রশেশযাশ োমূলক পরীক্ষায় অনাি 

প্রশেশযা ীশের জনয ১% সংরক্ষশণর বযবস্থা কশরশছ 

মহারাষ্ট্র সরকার । 

http://www.studentscaring.com/


 

 

অনলাইনন সকল চাকরীর প্রস্তুতির জন্য নজর রাখনু-  www.studentscaring.com 

 

● অশেশলয়াশে শবশের সবশিশক বে গসৌর-োপ শবদুযৎ 

গকন্দ্র তেশর হশে চশলশছ। ৩২০০ গকাটি র্াকার এই 

প্রকশের েশল ৯০০০০  ৃশহ শবদুযে সরবরাহ করা যাশব।  

● সিয় লীলা বনিালীর "পদ্মাবেী" শসশনমার নাম 

পশরবেগ ন কশর "পেমাবৎ" কশর ছশবটি মুশক্ত গপশলা এবং 

শকছু নজীর সৃশি করশলা। 

● শবে গনেৃশের োশলকায় ট্রাম্প এবং পুশেশনর পশর 

যিাক্রশম শেন নম্বর স্থাশন ভারেীয় প্রধানমন্ত্রী নশরন্দ্র 

গমাশে, জানাল ‘ যালাপ ইোরনযািনাল অ গানাইশজিন’ 

নামক এক সংস্থা। 

● সুশপ্রম গকাশর্গ র শবচারপশে শনযুক্ত হশলন ইদু 

মালশহাো। উশেখয গয, এই প্রিম গকাশনা মশহলা 
আইনজীবী সরাসশর সুশপ্রম গকাশর্গ র শবচারপশে শনযুক্ত 

হশলন। 

● বযাডশমেন এশসাশসশয়িন অে ইশেয়ার 'লাইের্াইম 

এশচভশমে পুরষ্কার' গপশলন একো শবশের এক নম্বর 

গখশলায়াে প্রকাি পােুশকান। 

● ভারেীয় েুর্বল েশলর অশধনায়ক সুনীল গছেীর 

জন্মশেনটি (৩রা আ ি) শেশেশে "েুর্বল শেবস" 

শহশসশব উেযাপন করার শসিান্ত গনওয়া হল। 

● গরকডগ সংখযক ২১টি অস্কার নশমশনিন প্রাপ্ত অশভশনেী 

গমশরল শেপ শনশজর নাশমর স্বে গচশয় আশবেন 

জানাশলন। 

● 'আশফ্রকান েুর্বলার অে েয ইয়ার ২০১৭' হশলন 

শলভারপুশলর মহম্মে সালাহ। 

● নব ঠিে "গনপাশলর জােীয় শিক্ষা পশরষে"গক শবশভন্ন 

পরীক্ষা গ্রহণ ও পযগশবক্ষশণর বযাপাশর সহায়ো করশব 

উত্তরপ্রশেি শিক্ষা পশরষে। 

● ভারশের প্রাক্তন স্বনামধনয শক্রশকর্ার রাহুল িাশবশের 

৪৫ েম জন্মশেশন প্রকাশিে হল শবশিষ কশমক যার নাম 

"শে ওয়াল"। 

● সময়ানুবশেগ োর শনরীশখ শবশের বৃহৎ শবমান 

সংস্থাগুশলর মশধয চেুিগ স্থাশন ইশেশ া। 

● বাজাশর এল শবশের দ্রুেেম SUV, 'লযাশম্বারশ নী 

উরুস', প্রারশিক মূলয ৩ গকাটি র্াকা। 

● ১০ই জানুয়াশর, শবে শহশদ শেবস শহশসশব উেযাশপে 

হয়। 

● োজমহশলর েিগনািীর সংখযা তেশনক চশেি হাজাশরর 

মশধয সীমাবি করশে চায় আশকগ ওলশজকযাল সাশভগ  অে 

ইশেয়া। ঐশেহাশসক এই গসৌর্ধ্শক সংরক্ষশণর জনযই 

এই বযবস্থা। 

● আসাশমর মুখযমন্ত্রী সবগানদ সনওয়াল শববৃশে শেশলন, 

NRC বা নযািনাল গরশজিার অে শসটিশজে-এ 

যাশের নাম গনই োরা গকউ সাংশবধাশনক অশধকার পাশব 

না। 

● ৯ই জানুয়াশর প্রবাসী ভারেীয় শেবস। ১৯১৫ সাশলর 
আজশকর শেশনই মহাত্মা  ান্ধী েী গ প্রবাস জীবশনর পর 

ভারশে শেশর এশসশছশলন। এই শেন টির স্মরশণ এই 
শেবস পালন করা হশে। 
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● রশি ট্রশের োইনাশল সাে বাশরর চযাশম্পয়ন শেশেশক 

হাশরশয় এর প্রিম ২০১৭-১৮ সাশলর রশি ট্রশে শজেল 

শবেভগ । শুশভো রইল শবেশভগ র জনয 

● অরুণাচল প্রশেিশক "শনমগল রাজয" শহশসশব গ াষণা 

করা হল।এখাশন মশন কশরশয় গেওয়া হল - গেশির 

প্রশেটি রাজযশক "বাশহর গিৌচ মুক্ত" করার জােীয় 

সময়সীমা ২রা অশটাবার, ২০১৯। 

● শবশের সবশিশক শলেসাময শবশিি গেি শহশসশব 

স্বীকৃশে গপল আইসলযাে।  

● প্রয়াে হশলন প্রখযাে উদুগ কশব আশনায়ার জালালপুরী 

শযশন ভ বৎ ীো গক উদুগশে অনুবাে কশরশছশলন। 

● শবশের উচ্চেম গহাশর্ল তেশর করশে চশলশছ দুবাই। 
যার েশল শনশজশের গরকডগ  শনশজরাই ভাঙশে চশলশছ 

দুবাই। নবশনশমগে 'The Gevora Hotel'-এর 

উচ্চো ৩৫৬ শমর্ার। বেগ মান গরকডগ ধারী JW মযাশরয়র্ 

মাশকগ স গহাশর্শলর উচ্চো ৩৫৫ েুর্। 

● কলকাোর গনোশজ সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তজগ াশেক 

শবমানবদশর কযার্া শর- III B লযাশেং শসশিম চালু 

করা হল। এর েলস্বরূপ এখাশন এর পর গিশক ২৪ 

 োই শবমান অবেরণ করশে পারশব। 

● আইশপএল-এর ইশেহাশস সবশিশক োশম গখশলায়াে 

হশলন শবরার্ গকাহশল, উশেখয, রশয়ল চযাশলিার 

বযাোলুরুর সাশি গরকডগ  ১৭গকাটি র্াকাশে চুশক্তবি 

হশলন গকাহশল। 

● কণগার্শকর মুখযমন্ত্রী ৩১,০০০ েপিীলী জাশে/ 

েপিীলী উপজােীর ছােছােশের শবনামূশলয লযাপর্প 

প্রোন করশলন।  

● িীঘ্রই সব গট্রশন ২২টি গকাচ গেওয়ার পশরকেনা 

করশছ ভারেীয় গরল যাশে গযশকাশনা গট্রশনর শবকে 

শহশসশব অনয গট্রন চালাশনা গযশে পাশর। 
● সশম্মশলে জাশেপূশির শনরাপত্তা পশরষশে ৬টি গেি অস্থায়ী 

সেসয শহশসশব গযা  শেল, যিা- ইকুশয়শর্াশরয়াল শ শন, আইভশর 

গকাি, কুশয়ে, গনোরলযাে, গপরু, গপালযাে। 

● গডপুটি NSA বা নযািনাল শসশকউশরটি অযাডভাইজার শনযুক্ত 

হশলন রাশজদর খান্না। 

● নারীকলযানমূলক ওশয়ব গপার্গ াল 'নারী'-র শুভ সূচনা করশলন 

গকন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী মাশনকা  ান্ধী। 

● ভারশের দ্রুেেম সুপার কশম্পউর্ার "প্রেূযষ"-চালু করা হল। 

● শসশকশমর িযাে আম্বাশসডার শনযুক্ত হশলন শবখযাে সুরকার এ 

আর রহমান। 

● গকাশয়ম্বাশর্াশরর ‘আর গক পুরম’ পুশলি গিিন গেশির গসরা 

পুশলি গিিশনর সন্মান গপল। 

● ভারেীয়  ল্ফার শিব কাপুর েৃেীয় "এশিয়ান রু্যর" গখোব 

শজেশলন নশজর সৃশি করশলন। 

● গেশলোনা সরকার ২৩ লক্ষ কৃষশকর জনয শবনামূশলয শবদুযৎ 

পশরশষবা প্রোন করা শুরু করল। 

● ভারশের নেুন শবশেি সশচশবর নাম গ াশষানা হল। 
নেুন শবশেি সশচব হশলন ‘শবজয় গকিব গ াখশল’। 
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