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● বিশ্বের িৃহত্তম স োলোর পোর্ক টি যোর নোম "শবি স্থল"  ম্প্রবি উশ্ববোধন হল র্র্কোটশ্বর্র 

পভোগড়োশ্বি। 

● আন্তর্ক োবির্ সে  সেশশ্বন (ISS) ১৬৮ বিন র্োটোশ্বনোর পর পৃবিিীশ্বি বিশ্বর এশ্বলন বিন 

নভশ্চর। 

● ভোরিীয়শ্বির র্োমোর্োপশ্বরর বনর্স্ব মোশ্বপর হশ্বি! হ্োাঁ , র্োমোর্োপশ্বড়র বনর্স্ব  োইর্ চোটক  

তিবর র্রশ্বি চশ্বলশ্বে ভোরি  রর্োর। ন্োশনোল ইনবেটিউট অি ি্োশন সটর্শ্বনোলবর্ িো 

NIFT এিং সর্ন্দ্রীয় িস্ত্র মন্ত্রর্ ২৫ হোর্োর মোনুশ্বের উপর সযৌিভোশ্বি এর্টি  মীক্ষো চোবলশ্বয় 

িোবলর্োটি প্রস্তুি র্রশ্বি পবরর্ল্পনো সনওয়ো হশ্বয়শ্বে, এিং এটি রূপোবয়ি র্রশ্বি  ময় লোগশ্বি 

প্রোয় ৩ িের। 

● মোরোঠি ভোেোর প্র োশ্বরর র্ন্ উইবর্বপবিয়োর  শ্বে চুবি র্রশ্বলো মহোরোষ্ট্র  রর্োর। 

● চিুিক িোশ্বরর র্ন্ র্োমকোবনর চ্োশ্বেলর বনিকোবচি হশ্বি চশ্বলশ্বেন অ্োশ্বেলো মোশ্বর্ক ল।  

● ISSF বিের্োশ্বপ ১০ বমটোর এয়োর বপস্তল বিভোশ্বগ সরর্িক  গশ্বড় স োনো বর্িশ্বলন বমরোশ্বটর 

শোহর্োর বরর্বভ। এর্ই বিভোশ্বগ সরোে বর্শ্বিশ্বেন বর্িু রোই। এিং মবহলোশ্বির ১০বমটোর 

এয়োর বপস্তল বিভোশ্বগ সরোে বর্িশ্বলন িোংলোর সমহুবল স োে। 

● ইউশ্বরোশ্বপোশ্বলর (Europol) প্রিম মবহলো প্রধোন হশ্বলন সিলবর্য়োশ্বমর র্্োশ্বিবরন বি 

সিোশ্বল। 

● মধ্প্রশ্বিশ্বশর পর এিোর রোর্স্থোন ও র্শ্বর সিখোশ্বলো। ১২ িের িো িোর র্মিয় ী সমশ্বয়শ্বির 

ধেকর্ র্রশ্বল শোবস্ত হশ্বি িোাঁ ব , বিল পো  হশ্বয় সগশ্বলো রোর্স্থোন বিধোন ভোয়। 

● বিশ্বশে আবিকর্  হোয়িো বহশ্ব শ্বি অন্ধ্রপ্রশ্বিশ  রর্োরশ্বর্ ১২,৪০০ সর্োটি টোর্ো মেুর র্রল 

সর্ন্দ্র। 

● যুিরোষ্ট্রীয় সনপোশ্বলর প্রিম মবহলো রোষ্ট্রপবি বনিকোবচি হশ্বলন বিি্ো সিিী ভোণ্ডোরী। 

● িোল সমশ্বমোবরয়োল র  ্ যোবপি সচ  সখিোি বর্িশ্বলন বিেনোিন আনন্দ।  

● আ োশ্বম আশ্বরো ৬ মোশ্ব র র্ন্ িোড়োশ্বনো হল AFSPA (আমকি সিো ক সেশোল পোওয়োর 

অ্োক্ট, ১৯৫৮)-এর সময়োি।  

 

 

 

● Uber-এর প্রিম সর্োশ্বনো ভোরিীয় র্োন্ড অ্োম্বোশ্ব িোর বনযুি হশ্বলন বিরোট সর্োহবল।সি 
মধ্প্রশ্বিশ  রর্োর। 

● নোগোল্োশ্বন্ডর নিুন মুখ্মন্ত্রী বহ োশ্বি বনযুি হশ্বলন সনইবিউ বরও। 

● UNICEF- এর নিুন িি্ অনু োশ্বর, বিগি ১০ িেশ্বর ভোরশ্বি িোল্বিিোশ্বহর পবরমোন 

প্রোয় ১০% হ্রো  সপশ্বয়শ্বে।  

● আশ্বমকবনয়োর চিুিক রোষ্ট্রপবি বহশ্ব শ্বি বনিকোবচি হশ্বলন আশ্বমকন  োর্ক ব য়োন। 

● ইিোবলর প্রিম রৃ্ষ্ণোে স শ্বনটর বনিকোবচি হশ্বলন টবন লবি। 

● ২০১৯  োশ্বলর বিিো অনুর্ধ্ক  ২০ বিের্োপ আশ্বয়োবর্ি হশ্বি সপোল্োশ্বন্ড। 

● শ্রীলঙ্কোয় আশ্বয়োবর্ি বিশ্বিশীয় বনিোহো  ট্রবি বর্িল ভোরি। 

● আন্তর্ক োবির্ বিশ্বর্শ্বট  িশ্বিশ্বর্ র্মিয় ী অবধনোয়র্ হশ্বলন আিগোবনস্তোশ্বনর প্রবিভো 

রবশি খোন।  

● পোবর্স্তোনী আইন ভোর উচ্চর্শ্বক্ষ এর প্রিম বহনু্দ িবলি  ম্প্রিোশ্বয়র  ি ্ো স শ্বনটর 

বনিকোবচি হশ্বলন রৃ্ষ্ণো কুমোরী। 

● স ৌবি আরশ্বির আল-আহ োশ্বি এই প্রিম অনুবিি হল সমশ্বয়শ্বির র্ন্ ম্োরোিন।  

● ৯০ িম অ্োনুয়োল এর্োশ্বিবম অ্োওয়োিক শ্ব  (অস্কোর) স রো অবভশ্বনিো-অবভশ্বনিীর পুরস্কোর 

সপশ্বলন যিোিশ্বম গ্োবর ওল্ডম্োন এিং ফ্রোশ্বে  ম্োর্শ্বিোরমোন্ড। স রো েবির  ম্মোন সপল 

The Shape of Water, স রো পবরচোলশ্বর্র পুরষ্কোর সপশ্বলন গ্য্শ্বলরশ্বমো সিল সিোশ্বরো। 

● চিুিক িোশ্বরর র্ন্ রোবশয়োর রোষ্ট্রপবি বনিকোবচি হশ্বলন ভ্লোবিবমর পুবিন।  

● নবি মুম্বোই আন্তর্ক োবির্ বিমোনিন্দশ্বরর বশল্োন্ো  র্রশ্বলন প্রধোনমন্ত্রী নশ্বরন্দ্র সমোবি। 

● যোিী পবরশ্বেিোর র্ন্ স রো বিমোন িন্দশ্বরর বশরপো সপল বিবির ইবন্দরো গোন্ধী আন্তর্ক োবির্ 

বিমোনিন্দর। 

● ৬৭ লক্ষ টোর্োয় বনলোশ্বে্র মোধ্শ্বম বিবি হশ্বয় সগশ্বলো, আশ্বপবক্ষর্িো  ম্পবর্ক ি 

আইনেোইশ্বনর হোশ্বি সলখো গ্যরুত্বপূর্ক এর্টি বচঠি। 

●  মূ্পর্ক মবহলো র্মী বোরো চোবলি হল 'সির্োন কুইন এক্সশ্বপ্র '। 

www.studentscaring.com 
আমাদের ওদেবসাইদে কি কি পাদবন? 

সিল চািরী প্রস্তুকির প্রশ্ন-উত্তর, সাধারণ জ্ঞাদনর ভান্ডার, মাকসি ও সাপ্তাকিি িাদরন্ে অযাদেোসস, WBCS প্রস্তুকি, 
অনলাইদন মি টেস্ট এবং কুইজ এর বযবস্থা, e-Book, PDF-এর ভান্ডার, জানা অজানা সিল িথ্য, স্কুল-িদলদজর কবষে 
কভকত্তি আদলাচনা, চািরীর সিল খবর, সমসামকেি সিল ধরদণর িদথ্যর আপদডে আমাদের সাইদে টপদে যাদবন। 

 
মার্চ  ২০১৮, গুরুত্বপূর্চ সাম্প্রতিক ঘটনা 
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● স্থোপি্ বশশ্বল্পর  শ্বিকোচ্চ  ম্মোন বপ্রটর্র্োর (Pritzker) প্রোইর্ সপশ্বি চশ্বলশ্বেন ভোরিীয় 

স্থপবি বি বভ সযোশী।  

● িশ্বিো ক-এর ধনীিম মবহলোর িোবলর্োয় প্রিম স্থোশ্বন রশ্বয়শ্বেন এবল  ওয়োল্টন। 

● ৭০ িেশ্বরর বনশ্বেধোজ্ঞো র্োটিশ্বয় ভোরি-স ৌবি আরশ্বির মশ্বধ্  রো বর বিমোন চলোচল শুরু 

হশ্বয়শ্বে ২২সশ মোচক  সিশ্বর্।  

● উপশ্বর হলুি, বনশ্বচ লোল এিং মোশ্বে  োিোর মোেখোশ্বন রোশ্বর্্র প্রিীর্ বচহ্ন বিশ্বয়- 

র্র্কোটশ্বর্র বনর্স্ব রোর্্ পিোর্োর আনুিোবনর্ প্রর্োশ হল। 

● ISSF শু্টিং ওয়োল্ডক  র্োশ্বপ স োনো বর্িশ্বলন ভোরশ্বির অবখল সশওরোন। 

● বিদ্য্শ্বির  োটবি সমটোশ্বি বিবির বিদ্য্ৎ বিিরর্র্োরী  ংস্থোগ্যবল িোয়ুশবির মোধ্শ্বম ৩৫০ 

সমগোওয়োট বিদ্য্ৎ উৎপন্ন র্রোর পবরর্ল্পনো র্শ্বরশ্বে।  

● মধ্ প্রশ্বিশ, রোর্স্থোশ্বনর পর এিোর হবরয়োনোশ্বিও ১২ িের িো িোর র্মিয় ী নোিোবলর্ো 

ধেকশ্বর্র শোবস্ত বহশ্ব শ্বি িোাঁ ব  সিওয়োর পশ্বক্ষ বিল পো  হল। 

● গ্যগল ম্োশ্বপ এিোর সিশ্বর্ হুইলশ্বচয়োশ্বর যোিোয়োি র্রোর রোস্তোও সিখো যোশ্বি। 

● িোশ্বর্শ্বট অন্ধ্র প্রশ্বিশ্বশর র্ন্ িোড়বি  ুশ্বযোগ  ুবিধো ও িরোদ্দ নো সিওয়োর অবভশ্বযোশ্বগ 

সর্ন্দ্রীয় মবন্ত্র ভো সিশ্বর্ ইস্তিো বিশ্বলন টিবিবপ-র দ্যর্ন  োং ি 

● িবরদ্র পবরিোশ্বর  ন্তোন র্ন্ম বনশ্বল ১২,০০০ টোর্ো এিং সর্উ মোরো সগশ্বল অশ্বন্ত্বিবিয়োর 

র্ন্ ৫,০০০ টোর্ো আবিকর্ অনুিোন সি 

● বিশ্বের পঞ্চম িৃহত্তম হীশ্বরটি যোর নোম বি সলশ্ব োশ্বিো বলশ্বর্ন্ড। এটি ২৬০ সর্োটি টোর্োর 

বিবি হল।  

● প্রয়োি হশ্বলন িিক মোন বিশ্বের স্বনোমধন্ পিোিকবিি বেশ্বিন হবর্ং (৭৪)। 

● ২০১৮  োশ্বলর ওয়োল্ডক  হ্োবপশ্বন  বরশ্বপোটক  অনু োশ্বর বিশ্বের  ুখীিম সিশ বিনল্োন্ড, 

ভোরশ্বির স্থোন ১৩৩ নম্বশ্বর। 

● লন্ডশ্বনর পর এিোর বিিীশ্বিও ম্োিোম িুশ্ব োর সমোশ্বমর বমউবর্য়োশ্বম স্থোন সপশ্বি চশ্বলশ্বে 

িবলউি অবভশ্বনিো শোহরুখ খোশ্বনর সমোশ্বমর মূবিক । 

●  িশ্বিশ্বর্ র্মিয় ী বিবলয়নোর হশ্বলন নরওশ্বয়র িোব ন্দো আশ্বলক্সোন্দ্রো অশ্বে োন। যোর িয়  

মোি ২১। 

● সিোহোশ্বি আশ্বয়োবর্ি সু্নর্োর টিম ওয়োল্ডক  র্োপ ২০১৮ বর্িল পঙ্কর্ আিিোবনর সনিৃশ্বত্ব 

ভোরিীয় িল। 

● র্োপোবন সনৌশ্ব নোর এই প্রিম মবহলো র্মোন্ডোর বনযুি হল রশ্বয়োশ্বর্ো আরু্মো। 

● এন্টোর্ক টির্োর সিেোর আইল্োশ্বন্ড সখোাঁ র্ বমলল ১৫ লক্ষ সপেুইশ্বনর 'সমগো র্শ্বলোবনর'। 

● িী ক ২৫ িের পর বিপুরোর িোম র্োমোনোর অি োন  টিশ্বয়  রর্োশ্বর এশ্বলো বি. সর্. বপ। 

বিপুরোর নিুন মুখ্মন্ত্রী বহশ্ব শ্বি বিপ্লি কুমোর সিি 

● সর্ন্দ্রীয়  রর্োশ্বরর উশ্বি্োশ্বগ তিবর হল  মূ্পর্র্ পবরশ্বিশিোন্ধি  ্োবনটোবর ন্োপবর্ন যোর 

িোর্োরমূল্ হশ্বি ২.৫০ টোর্ো। 

● ভোরশ্বির প্রিম  মু্পনক স ৌরবিদ্য্ৎ-চোবলি সর্ন্দ্রশোব ি অঞ্চল হল বিউ। 

● ২০২০  োশ্বলর মশ্বধ্ই ভোরশ্বির মোননীয় রোষ্ট্রপবি, উপরোষ্ট্রপবি এিং প্রধোনমন্ত্রীর র্ন্ 

বনর্স্ব বিমোন ি্িস্থো িোর্শ্বি 

● অশ্বেবলয়োর এর্িল গশ্বিের্ পবরশ্বিশিোন্ধি বরচোশ্বর্ক িল 'সপ্রোশ্বটোন' ি্োটোবর তিবর র্শ্বরশ্বে 

িশ্বল িোবি র্রশ্বলন।  ্ মশ্বন রোখশ্বিন, এই ি্োটোবরশ্বি বলবিয়োশ্বমর পবরিশ্বিক  িোর্শ্বি র্ল ও 

র্োিকন।  

● উন্নিমোশ্বনর বলবিয়োম আয়ন ি্োটোবর প্রস্তুি র্রোর র্ন্ BHEL-এর  শ্বে চুবিিদ্ধ হল 

ই শ্বরো(ISRO)। 

● পবরশ্বিশ রক্ষোর িোবগশ্বি ২০০৭  োশ্বল অশ্বেবলয়োয় শুরু হশ্বয়বেল আিক আওয়োর (Earth 

Hour), এিের ভোরি  হ ১৮৭ টি সিশ্বশ পোবলি হল। পবরশ্বিশ রক্ষোর প্রচোশ্বর  র্ল আশ্বলো 

িন্ধ র্শ্বর রোখো হল। 

● এয়োর ইবন্ডয়ো সরবিওশ্বি  ম্প্রচোবরি র্রো হল প্রধোনমন্ত্রী নশ্বরন্দ্র সমোবির "মন বর্ িোি"। 

● টুইটোশ্বরর বচি সটর্বনর্্োল অবি োর হশ্বলন আইআইটি সিোশ্বম্বর “পরোগ আগরওয়োল”। 

● ইবন্ডয়োন ওশ্বয়ল  মোেো ক-এ ব শ্বেল  বর্িশ্বলন স শ্বরনো উইবলয়োম । 

● বিবিশ্বি হল 'ইন্টোরন্োশনোল স োলোর অ্োলোশ্বয়ে ২০১৮'-এর প্রিম  শ্বম্মলন। পবরশ্বিশ্বশর 

স্বোশ্বিক স ৌরবিদ্য্শ্বির ি্িহোর িৃবদ্ধ র্রোর লশ্বক্ষ এই  ংগঠশ্বনর প্রধোন উশ্বি্োিো ভোরশ্বির 

প্রধোনমন্ত্রী মোননীয় নশ্বরন্দ্র সমোবি।  শ্বম্মলশ্বন উপবস্থি বেশ্বলন ৫২টি সিশ্বশর প্রবিবনবধ িল। 

● বিশ্বের িী কিম র্োিীয় পিোর্ো উশ্বত্তোলন র্রল িবলবভয়ো। পিোর্োটি প্রোয় ২০০ বর্বম 

িী ক। 

http://www.studentscaring.com/


 

 

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

 

● িোংলোশ্বিশী বিমোন সভশ্বে পড়ল সনপোশ্বল, বনহি হশ্বলন ৪৯ র্ন। 

● ভোরি এিং ফ্রোশ্বের সযৌি উশ্বি্োশ্বগ বিশ্বের িৃহত্তম পোরমোর্বির্ শবি সর্ন্দ্র তিবর হশ্বি, 

স োের্ো র্রশ্বলন ভোরশ্বির প্রধোনমন্ত্রী নশ্বরন্দ্র সমোবি এিং ফ্রোশ্বের রোষ্ট্রপবি ইমোনুশ্বয়ল ম্িন। 

● ভোরশ্বির  শ্বিকোচ্চ র্োিীয় পিোর্ো উশ্বত্তোলন র্রো হল র্র্কোটশ্বর্র সিলগোউশ্বম। ৯৬০০ 

িগকিুট পিোর্োটির উচ্ছিোভ১১০ বমটোশ্বরর সিশ্বর্ও সিবশ। 

● প্রযুবিবিি্ো এিং িৃবত্তবশক্ষো ও প্রবশক্ষশ্বর্র মোশ্বনোন্নবির র্ন্ এবশয়োন সিশ্বভলপশ্বমন্ট 

ি্োংর্ সিশ্বর্ ৮০ বমবলয়ন মোবর্ক ন িলোর ঋর্ সনশ্বি ভোরি  রর্োর, সমৌ স্বোক্ষবরি হল। 

● শহরোঞ্চশ্বলর রোস্তোয় যোিীিোহী গোবড়র গবি ৭০বর্বম/  ন্টো, মোলিোহী গোবড়র গবি ৬০বর্বম/ 

 ন্টো এিং সমোটরিোইশ্বর্র গবি  শ্বিকোচ্চ ৫০ বর্বম/  ন্টো বনবিক ি র্রল সর্ন্দ্র।  

● বিে ি্োংশ্বর্র প্রবিশ্বিিন অনু োশ্বর, ভোরশ্বির বর্এ টি বিশ্বের ববিীয়  শ্বিকোচ্চ র্র। 

● ওবড়শোর  ি সিোর্োশ্বন ওবড়শো ভোেোর সিোিক  রোখো িোধ্িোমূলর্ র্রো হল।  

● িোশ্ব কশ্বলোনোর প্রিোিপ্রবিম িুটিল িোরর্ো বলওশ্বনল সমব  র্্োবরয়োশ্বরর ৬০১ িম সগোলটি 

র্রশ্বলন মোি ১২৮ স শ্বর্শ্বন্ড। 

● ভোরশ্বির সশেিম বিশ্বর্ল সলোশ্বর্োশ্বমোটিভ ইবেনটি মোয়োনমোরশ্বর্ সিওয়ো হল।  

● ভোরিীয় িোর্ বিভোগ বেশ্বিন হবর্ংশ্ব র স্মরশ্বর্ নিুন প্রচ্ছি প্রর্োশ র্রল।  

● র্োাঁ ঠোলশ্বর্ সর্রোলোর রোর্্  রর্োরী িল বহশ্ব শ্বি স োের্ো র্রো হল।  

● সর্ন্দ্র  রর্োর প্রশ্বযোবর্ি রোষ্ট্রীয় উচ্চির বশক্ষো অবভযোন ২০২০  োশ্বলর ৩১সশ মোচক  পযকন্ত 

চলশ্বি। 

● ২০১৮  োলটিশ্বর্ র্োিীয় ভুট্টো (সর্োয়োর-িোর্রো) িেক বহশ্ব শ্বি স োের্ো র্রোর পবরর্ল্পনো 

র্রল সর্ন্দ্র। 

● এর্বিশ্বনর আন্তর্ক োবিশ্বর্ র্বনিিম ও দ্রুিিম বহশ্ব শ্বি ১০০ উইশ্বর্ট সপশ্বয় সরর্িক  

গড়শ্বলন আিগোবনস্তোশ্বনর রবশি খোন। 

● ইউশ্বনশ্বস্কোর র্োযকবনিকোহী পবরেশ্বি ভোরশ্বির প্রবিবনবধ মশ্বনোনীি হশ্বলন সর্. এ . রোর্পুি।  

● স্বচ্ছ ভোরি অবভযোশ্বনর আওিোয় আ োশ্বম ১ লক্ষ সশৌচোলয় বনমকোশ্বর্র র্োর্ শুরু হল।  

● যুদ্ধশ্বক্ষশ্বি অ োমোন্  োহব র্িোর র্ন্ সশৌযক্ পুরষ্কোর সপশ্বলন সমর্র  িীশ 

িোবহয়ো(মরশ্বর্োত্তর) এিং র্ীবিক  পুরষ্কোর সপশ্বলন সচিন কুমোর চীিো। পুরষ্কোরগ্যবল প্রিোন 

র্রশ্বলন ভোরশ্বির মোননীয় রোষ্ট্রপবি রোমনোি সর্োবভন্দ। 

● প্োন র্োশ্বিক র  শ্বে আধোর বলংর্ র্রোর  ময় ীমো িোড়োশ্বনো হল ৩০সশ রু্ন পযকন্ত। 

● ভোরিশ্বর্ রহ্মপুি নশ্বির র্ল ংিোন্ত িি্  রিরোহ র্রশ্বি িশ্বল র্োনোল ভোরশ্বির 

প্রবিশ্বিশী সিশ চীন। 

● সটক্সো  সিশ্বর্ প্রিমিোর ভোরশ্বি আমিোবন র্রো হল বলকুইিোইি ন্োচোরোল গ্ো  িো 

LNG। র্োনোশ্বলন সপশ্বট্রোবলয়োম মন্ত্রী ধশ্বমকন্দ্র প্রধোন।  

● বিচোরপবি র্োওয়োি রবহমশ্বর্ ন্োশনোল গ্রীন ট্রোইিুনোশ্বলর ভোরপ্রোপ্ত সচয়োরপো কন বনযুি 

র্রল  ুবপ্রম সর্োটক ।  

● প্রয়োি হশ্বলন বরটিশ অবলবম্পয়োন বিল লুর্ো  বযবন ১৯৪৮ লন্ডন অবলবম্পশ্বর্ সগ্রট 

বরশ্বটশ্বনর প্রবিবনবধত্ব র্শ্বরবেশ্বলন।  

● ভোরশ্বির নিীনিম রোর্্ সিশ্বলেোনোর বিধোন ভোয় উত্থোবপি হল পঞ্চোশ্বয়ি এিং সপৌর ভো 

বিল।  

● র্োবর্রোেো র্োিীয় পোশ্বর্ক  গণ্ডোর গর্নোর র্শ্বর সমোট ২৪১৩টি গন্ডোশ্বরর  ন্ধোন পোওয়ো সগল। 
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