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কেন্দ্রীয় আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রে পদিযায়ী শ্রদমেদিি জনয চালু 

েিল দিজজটাল কিটা সমাধান শ্রম শজি।  

• পদিযায়ী শ্রদমেদিি জনয িাদজযি মসণৃ গঠন এবং 

জাতীয় পয যাদয়ি করাগ্রাদমি উপি লক্ষ্য িাখাি জনয এই 

দমশন চালু েিা হদলা।  

• এি সদে কগায়ায় চালু হদলা এেটট ট্রাইবাল মাইদগ্রশন 

কসল ও এেটট আদিবাসী সংগ্রহশালা এবং তাি সদে 

শ্রমসাথী নামে এেটট কট্রদনং মযানুয়াল। 

 

অথ যমন্ত্রী দনম যলা সীতািামন ইউদনয়ন বাদজট কমাবাইল অযাপ 

চাল ুেিদলন।  

• কিদশি নাগদিেদিি বাদজট সম্পদেয তথয দিদত এই 

অযাপ চালু েিা হদয়দে।  

• নযাশনাল ইনফিদমটটক্স কসন্টাি এি তিফ কথদে এটট 

চালু েিা হদলা। 

 

 

 

 

 

 

 



কেন্দ্রীয় স্বিাষ্ট্র মন্ত্রদেি তিফ কথদে আযু়ষ্মান দসএদপএফ 

রেল্প চালু েিা হদলা।  

 

• দসএদপএফ েম যচািী যািা আয়ুষ্মান ভািত কযাজনাি 

অন্তভভ যি আদেন তাদিি জনয এই রেল্প। 

 

The Central Armed Police Forces (CAPF) refers to 

uniform nomenclature of five security forces in 

India under the authority of the Ministry of Home 

Affairs. 

Child agencies: BSF; CRPF; CISF; ITBP; NSG;  

Parent agency: Ministry of Home Affairs 

Minister responsible: Amit Shah, 

 

BSF (Border 

Security 

Force) 

New Delhi Rakesh Asthana 

CRPF (Central 

Reserve Police 

Force) 

New Delhi A.P. Maheshwari 

CISF (Central 

Industrial 

Security Force) 

New Delhi Subodh Kumar 

Jaiswal 

ITBP(The Indo-

Tibetan Border 

Police) 

New Delhi S S Deswal 



NSG 

(National 

Security 

Guard) 

New Delhi Anup Kumar 

Singh 

  

সম্প্রদত হুনািহাদটি 26 তম সংস্কিণ এি উদবাধন েিদলন 

কেন্দ্রীয় রদতিক্ষ্ামন্ত্রী িাজনাথ দসং। 

• এটট অনুটিত হয় দনউ দিদিদত।  

• এটট হস্তদশল্প কমলা যাি আদয়াজদনি িাদয়ত্ব থাদে 

দমদনদি অফ মাইনদিটট অযাদফয়াস য। 

 

 

আযু় সম্বাি জনসদচতনতা েম যসূদচ চালু েিল আয়ুদব যি 

মন্ত্রে।  

 

• কোদভি 19 মহামািীি উপি জনসদচতনতা গদ়ে 

তভলদত এটট চালু েিা হদয়দে।  

• অল ইজিয়া ইনদিটটউট অফ আযু়দব যি এি তিফ 

কথদে এই েম যসদূচ চালু েিা হদয়দে।  

েদভি 19 টটোেিদণি দফিবযাদেি জনয আি এ এস 

প্লাটফম য ততদি েিা হদলা।  

• এি পুদিা েথা দিদপট অযাদসসদমন্ট দসদিম।  

• এটট ততদি েদিদে কেন্দ্রীয় ইদলেট্রদনক্স ও তথযরযুজি 

মন্ত্রে।  



COVID 

• প্রথম হয় চীনের উহাে শহনর। 

• ভারনে প্রথম হয় জােুয়ারর ২০২০ তে তেরালা তে। 

• রথম িুটট ভািতীয় ভযাজক্সন েদভদসল্ড এবং 

েভযাজক্সন। রথমটট ততদি েদিদে দসিাম ইজিটটউট 

পুদন। দবতীয়টট ততদি েদিদে ভািত বাদয়াদটে 

হায়দ্রাবাি। 

 

দমশন তমত্রী কত ভািত রদতদবশী এবং দবদেি দবদভন্ন িদিদ্র 

কিদশ ভযাজক্সন সিবিাহ েিদে দবনামূদলয। ইদত মদধয ৫০ 

টটি কবশী কিদশ এই ভযাজক্সন সিবিােহ েিা হদয়দে। রথম 

কয িুটট কিশ কে ভািত ভযাজক্সন দিদয়দেল- ভভ টান এবং 

কনপাল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



স্মল ইিাদিজ কিদভলাপদমন্ট বযাঙ্ক অফ ইজিয়া (SIDBI) 

এবং েনদফিাদিশন অফ ওমযান এদন্টদরদনওি অফ 

ইজিয়াি তিফ কথদে স্বাবলম্বন শজি অদভযান এি সূচনা 

েিা হদলা।  

 

• এটট কেন্দ্রীয় সিোদিি িযাি অফ ইজিয়া রেদল্প 

উৎসাহ রিান এবং সদচতনতা গদ়ে তভলদত সাহাযয 

েিদব। 

 

SIDBI also coordinates the functions of institutions 

engaged in similar activities. It was established on 2 April 

1990, through an Act of Parliament.  

Formed: 2 April 1990;  

Headquarters: Lucknow, Uttar Pradesh, India 

 

 

 

 

 

 



রথম ইজিয়া টয় কফয়াি 2020 ভাচভ যয়াদল শুরু হদলা।  

 

• এি িাদয়দত্ব দশক্ষ্া মন্ত্রে, বাদণজয ও দশল্প মন্ত্রে এবং 

বস্ত্র মন্ত্রে। 

কেন্দ্রীয় রদতিক্ষ্া মন্ত্রী িাজনাথ দসং E Chhawani কপাটযাল চাল ু

েিল।  

• েযান্টনদমন্ট কবািয গুদলি বাদসন্দাদিি নাগদিে 

পদিদেবা রিাদনি জনয এটট চালু েিা হদয়দে। 

 

কেন্দ্রীয় স়েে ও পদিবহন মন্ত্রী নীদতন গিেদি কগা-

ইদলেটট্রে অদভযান চালু েিল।  

 

• এি উদেশয তবিুযদতে যদন্ত্রি সাহাদযয িান্না, তবিুযদতে 

গাদ়ে চাজজযং পদিোঠাদমা রভৃদত বযাপাদি সদচতনতা 

গদ়ে কতালা। 

 

 

সিোদি েম যচািীদিি জনয বাতযা রিাদনি দবদনমদয়ি 

মাধযম দহসাদব কহায়াটসঅযাপ এি দবেল্প সদন্দশ অযাপ চালু 

েিল কেন্দ্রীয় ইদলেট্রদনক্স ও তথযরযুজি মন্ত্রে। 

 

 

 



দিদি কিিািুন এক্সদরসওদয়দত ভািদতি রথম বনযরাণী 

সুিক্ষ্া েদিদিাি।  

• 12 দেদলাদমটাি িীর্ য এই েদিদিািটট এদশয়াি বহৃত্তম। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



পজিমবদেি িাজয পদিবহণ দনগম কবাট লাইদেদি উদবাধন 

েিল।  

• এটট ভািতবদে যি রথম ভাসমান লাইদেিী। 

 

 

চন্দননগদি গোি উপি স্থাদপত হদলা রথম ভাসমান 

কিদস্তািা াঁ তনুশ্রী।  

• িাজয পয যটন িপ্তদিি উদিযাদগ এটট স্থাদপত হদয়দে।  

 

 

 

মমতা বদন্দযাপাধযায় এি দবদভন্ন েম যসূচীি সদে যুি থাোি 

জনয দিদিি িতূ কমাবাইল অযাপ চালু হল।  

• এিমাধযাদম মুখযমন্ত্রীি অনুিাদনি সিাসদি সম্প্রচাি 

কিখা যাদব, ওনাদে দচটঠ কলখা ও যাদব এি মাধযদম। 

 

 

15 ই কফব্রুয়াদি কথদে চালু হদলা মা েযাদন্টন।  

 

• এখাদন 5 টাোয় পাওয়া যাদব িাল, সবজজ ও এেটা দিম 

এবং ভাত।  

• িুপুি এেটা কথদে এটট পাওয়া যাদব।  

• েলোতা কপৌিসভাি েযাদন্টন কথদে এটট দবতিণ েিা 

হদব। 



কনায়াপা়ো িদক্ষ্দণেি কমদট্রা পদিদেবা উদবাধন হদলা 22 কশ 

কফব্রুয়াদি।  

• উদবাধন েিদলন নদিন্দ্র কমাদি। 

 

পজিমবদেি িুগ যাপুি দনম যাণ েিা হদলা অযােুয়া দিজদুভদনশ্ন 

প্লান্ট।  

এটট ততদি েদিদে োউজিল ফি সাইদন্টদফে অযাি ইিাদিয়াল 

দিসাচয এবং কসন্ট্রাল কমোদনোল ইজিদনয়াদিং দিসাচয। এটট 

ওদয়ি ওয়াটাি টট্রটদমন্ট কটেদনালজজি জনয বযবহৃত হদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



West Bengal 

 

Capital: Kolkata 

CM; Mamata Banerjee 

Governor: Jagdeep Dhankar 

High court: Calcutta High Court 

Recent in news: 

National Park:Sunderban, Neora Valley, Singalila, 

Buxa,Garumara, Jaldapara. 

Dance form:Baul, Gambhira, Dhunachu, Jhumair, Domni 

Ramsar Site:  Sunderban Wetland, East Kolkata Wetlands 

World Heritage Site: Sundarbans National Park 

 

 

 

 

 



উত্তি রদিশ  

 

উত্তিরদিশ সিোি Udyam Sarathi কমাবাইল অযাপ চালু 

েিল।  

• িাদজযি যুবেদিি স্ব-েম যসংস্থান এি উদেদশয এই 

অযাপ চালু েিা হদে। 

উত্তি রদিশ মুখযমন্ত্রী UP Mukhyamantri Abhyudaya 

কযাজনা চালু েিদলা।  

• দবদভন্ন রদতদযাদগতামূলে পিীক্ষ্ায় কট্রদনং কিওয়াি 

উদেদশয িাজয সিোি এটট চালু েদিদে। এখাদন 

দবনামূদলয রদশক্ষ্ণ কিয়া হদব। 

 

উত্তি রদিদশি পঞ্চম আন্তজযাদতে দবমানবন্দদিি তেমা 

কপল েুদশনগি এয়ািদপাটয। 

 

• ভািদত সবদথদে কবশী ইন্টািনযাশনাল এয়ািদপাটয 

আদে কেিালা কত।  

• Ministry of Civil Aviation (India)- Hardeep Singh 

Puri 

 

 



স্বাধীন ভািদতি রথম মদহলা দহসাদব মতৃভ যিণ্ড কপদত চদলদেন 

উত্তিরদিদশি মদহলা শবনম আলী।  

• করদমি সম্পেয কমদন না কনওয়ায় দতদন তাি বাদ়েি 7 জন 

সিসয কে েুদপদয় হতযা েদিদেদলন 2008 সাদল।  

 

উত্তিরদিদশি বািাণসীদত রথম ট্রািদজিাি পাবদলে টয়দলট 

স্থাদপত হল।  

 

উত্তিরদিশ সিোি 16 সংখযাি ইউদনদোি চালু েিদলা। 

 

• জদমি মাদলে শনািেিদণি উদেদশয এটট চালু হদলা।  

• িাজস্ব িপ্তি এটট ইসুয েিদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uttar Pradesh 

 

Capital: Lucknow 

CM; Yogi Adityanath 

Governor: Anandiben Patel 

High court: Allahabad High Court 

Recent in news: 

National Park: Dudhwa, Chambal, Pilbhit 

Dance form: Nautanki, Rasleela, Khayal, Dadra, Kajri, 

Ramlila 

Festival: Janmastami, Lathmar holi, Ganga 

Mahotsab, Taj Mahotsab. 

Ramsar Site: Sur Sarovar, Upper Ganga river, Sarsai 

Nawar Jheel, Sandi Bird Sanctuary, Samaspur Bird 

Sanctuary, Saman Bird Sanctuary, Parvati Agra Bird 

Sanctuary, Nawabganj Bird Sanctuary 

World Heritage Site: Agra Fort,  Taj Mahal, Fatehpur 

Sikri 

 

 

 

 

 

 

 



অন্ধরদিশ  

 

ভািতবদে যি রথম িাজয দহদসদব অন্ধরদিশ বাদ়েদত 

কিশন রিান েিল।  

• পাবদলে দিদিদবউশন দসদিম এি মাধযদম এই 

কিশন রিান েিা হদব।  

• এি জনয অদতদিি 830 কোটট টাো খিচ হদব। 

 

অন্ধরদিশ িাজয দনব যাচন েদমশন e- watch কমাবাইল 

অযাপ চালু েিল।  

• গ্রাম পঞ্চাদয়ত দনব যাচদনি জনয এই অযাপ চালু েিা 

হদয়দে। 

• এদত সহায়তা েদিদে দিলাদয়ি জজও। 

 

 

রাইম দমদনিাি দেসান কনশনাল আওয়ািয পুিস্কাি 

কপল অন্ধরদিদশি অনন্তপুিম কজলা। 

 

 

 

 

 

 



Andhra Pradesh 

 

Capital:  Amaravati 

CM; Y. S. Jagan Mohan Reddy 

Governor: Biswabhushan Harichandan 

High court: Andhra Pradesh High Court 

National Park: Sri Venkateswara, Rajiv Gandhi, 

Papikonda 

Dance form:Vilasini Natyam, Veranatyam, Dhimsa, 

Lambadi, Butta Bommalu, Bhama, Kalapam 

Festival: Flemingo, Srivari Bramhotsavam 

(Tirupati),Visaka utsav, Tirupati Ganga Jatra, Ugabi 

Ramsar Site: Kolleru lake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



েণ যাটে সিোি নদবািয় অযাপ চালু েিল। 

• বাধ যেয ভাতা রাপেদিি স্বয়ংজিয়ভাদব সনাি েিা যাদব 

এই অযাদপি মাধযদম। 

• েণ যাটে রথম িাজয দহদসদব এই ধিদনি কোদনা উদিযাগ 

চালু েিল। 

 

 

ফ্লাওয়াি রদসদসং কসন্টাি স্থাপন েিদে েণ যাটে। 

• এটট ততদি েিদে েণ যাটে কিট হটটযোলচাি দিপাটযদমন্ট। 

• অদবেৃত ফুলগুদলাদে দবদভন্ন রদয়াজনীয় োদজ বযবহাি 

েিাি উদেদশয এটট স্থাপন েিা হদয়দে।  

 

দবদেি দ্রুততম বজৃি সম্পন্ন পদিপূণ য কটে ইদোদসদিম হল 

কবোলুরু।  

• িুই হাজাি েুদ়ে সাদল বযাোলুরুদত দবদনদয়াদগি পদিমাণ 

বজৃি কপদয়দে 5.4 গুণ দবতীয় স্থাদন িদয়দে লিন, 6 এ 

িদয়দে মুম্বাই।  

 

 

 

 



Karnataka 

Capital: Bengaluru 

CM;  B. S. Yediyurappa 

Governor: Vajubhai Rudabhai Vala 

High court: Karnataka High Court[6] 

Recent in news: 

National Park: Bandipur, Bannerghatta, Anshi, Kudremukh, 

Nagarhole 

Dance form: Yakshagana, Kunitha, Dasarata, Doddatas, 

Sannatas, Parijata, Gaarudi Gombe 

Festival:Pattadkal Dance or chalukya dance, kambala, 

Karga, Hampi festival or Vijay utsav. Gowri habba, 

Mahamastabhisek(jain) 

World Heritage Site:  Group of Monuments at Pattadakal, 

Group of Monuments at Hampi 

 

 

 



মহািাষ্ট্র সিোি এদগ্রোলচাি পাম্প পাওয়াি োদনেশন পদলদস 

চাল ুেিল।  

 

• েৃেেদিি দনিদবজেন্ন দবিুযৎ পদিদেবা রিান েিা 

এি উদেশয।  

• এি পাশাপাদশ কসালাি এনাজজয লযাি বযাংে 

কপাটযাল চালু হদলা। 

 

মহািাষ্ট্র সিোদিি intellectual property rights scheme and 

quality testing and certification scheme. 

  

• উদ্ভাবনী িাটযআপ গুদলি আইটট কপদমন্ট 

ফাইদল আদথ যে সহায়তা রিান েিা এই রেদল্পি 

উদেশয। 

 

 

মহািাষ্ট্র সিোি chief minister water conservation program 

চাল ুেিল।  

 

• ভূদম এবং জল সংিক্ষ্ণ মন্ত্রে এটট োয যেি 

েিদব। 

 



মহািাষ্ট্র সিোি Aaple Sarkar Maha DBT কপাটযাল 

চালু েিল।  

• এি মাধযদম েৃেেিা অনলাইদন আদবিন েদি 

েৃদে িপ্তদিি সমস্ত সুদবধা পাদব। 

 

 

মহািাষ্ট্র সিোি মহা সমজৃি মদহলা সশজিেিণ কযাজনা 

চালু েিল।  

• গ্রামীণ মদহলািা যাদত আত্মদনভযি হদত পাদি তাি 

জনয এই রেল্প 

 

 

 

কিদশি রথম স্বদিশী কমদট্রা ি যাদেি উদবাধন হল মুম্বাইদত। 

• এটট দনম যাণ েিদে ভািত আথ য মুভাস য দলদমদটি। 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maharashtra 

 

 

 

Capital: Mumbai 

CM; Uddhav Thackeray 

Governor: Bhagat Singh Koshyari 

High court: Bombay High Court 

Schemes: 

Recent in news: 

National Park: Tudobu, gugmal, Nawegaon, 

Jaharlal Neheru, (Pench), Sanjay Gandhi ( Borivili), 

Chandoli. 

Dance form: Dhagri, Gaja, Koli, Povadas, Lavani, 

Pavri, Dindi 

Festival: Ganes chaturthi, Gudi Padwa, Bhubeej, 

Narali Purnima, Vat purnima, Kalidas Festival, 

Elephanta Festival, Kala Ghoda Art  

Ramsar Site: Nandur Madhameshwar (Lonar lake) 

World Heritage Site: Chhatrapati Shivaji Terminus,  

The Victorian and Art Deco Ensemble of Mumbai, 

Elephanta Caves, Ajanta Caves,  

Ellora Caves 

 

 



দশক্ষ্ে দশক্ষ্ারদতিান এি জনয িযাসকবািয চালু হদলা 

উদ়েেযায়।  

• ইউদনদসদফি সহদযাদগতায় উদ়েেযা সিোদিি 

কিট োউজিল অফ এিভ দেশনাল দিসাচয এি 

কট্রদনং এি জনয এই িযাশদবািয চালু েিা হদলা। 

 

 

উদ়েেযা সিোি দিওয়ািয রদজক্ট চালু েিল।  

• েৃেেদিি জনয এই রেল্প। 

 

ভািদতি রথম বজ্র গদবেণা কেন্দ্র স্থাদপত হদত চদলদে উদ়েেযাি 

বাদলেি এ।   

• এটট ততদি েিদে ইজিয়া কমদটদিালজজেযাল 

দিপাটযদমন্ট। 

 

 

 

 

 

 



Odisha 

Capital: Bhubaneshwar 

CM; Naveen Patnaik 

Governor: Ganeshi Lal Mathur  

High court: Odisha High Court, Cuttack 

Recent in news: 

National Park: Simlipal, Bhitarkanika 

Dance form: Gotipua, Chhau, Ghumura, Ranappa, 

Chaiti Ghoda, Bardo chham, Ponung 

Festival: Chaitra jatra, Rath jathra, Dhanu jatra, 

Thakurani jatra, Bali jatra, Naukhai. 

Ramsar Site: Bhitarkanika Mangroves, Chilika Lake 

World Heritage Site: Sun Temple, Konârak 

 

 

 

 



আযু়ষ্মান ভািত মহাত্মা গান্ধী িাজস্থান স্বাস্থয বীমা 

কযাজনা চালু েিল িাজস্থান।  

• এই রেদল্পি মাধযদম িাদজযি 1.1 কোটট পদিবাি 

সমস্ত সিোদি ও কবসিোদি হাসপাতাদল 5 লক্ষ্ 

টাো পয যন্ত দচদেৎসাি  সুদবধা পাদবন।  

• যদিও যািা আযু়ষ্মান ভািত রেদল্পি সুদবধা 

দনদয়দেন তািা এই সুদবধা পাদবন না। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rajasthan 

 

Capital:  Jaipur 

CM; Ashok Gehlot 

Governor:  Kalraj Mishra 

High court: Rajasthan High Court, Jodhpur 

National Park: Ranathambore, Keoladeoghana, 

Dessert SAriska, Mukundrahills. 

Dance form: Ghomar, Bhavai, Kalbelia, Kathputli, Chari 

or Pot, Kachhi Ghodi, Chakri, Gair, gavari, Terah Taali. 

Festival: Gangaur, Elephant, Urs Festival, Pushkar fair, 

Baneswar Fair, Jaisalmeer Dessert 

Ramsar Site: Keoladeo National Park, Sambhar lake  

World Heritage Site: Keoladeo National Park,  The 

Jantar Mantar, Jaipur ,  Hill Forts of Rajasthan,  Jaipur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



পািাব সিোি হি র্ি পাদন, হি র্ি সাফাই দমশন চালু েিল।  

• িাদজযি সমস্ত গ্রামীণ অঞ্চদল 100% দবশুি জল সিবিাহ 

েিা এই রেদল্পি উদেশয। 

 

পািাদবি রথম কসৌি চাদলত জল-সিবিাহ রদজক্ট চাল ুহদলা।  

• এটট জলন্ধি কজলায় চালু হদয়দে।  

• পািাদবি গ্রামীণ এলাোয় দনিদবজেন্ন ভাদব পানীয় জল 

সিবিাদহি উদেদশয এটট চালু েিা হয়। 

 

পািাব সিোি লাল লদেি দমশন চালু েিল।  

• এি মূল উদেশয লাল লদেি এলাোি মানুেদিি সম্পদত্তি 

অদধোি গুদল পয যদবক্ষ্ণ এবং বযাংে, সিোদি িপ্তি এবং 

সংস্থাগুদলি কথদে দবদভন্ন সুদবধা গ্রহণ েিা। 

পািাদবি রথম কসন্ট্রাল ওয়াটাি টট্রটদমন্ট প্লান্ট স্থাদপত হদলা 

কমাগা কজলাি কিউিি গ্রাদম।  

• দবেবযাংদেি সাহাদযয এটট স্থাপন েিা হদয়দে। 

 

 

 

 

 



Punjab 

 

Capital: Chandigarh 

CM; Captain Amrinder Singh 

Governor:  VP  Singh Badnore 

High court: Punjab and Haryana High Court 

Recent in news: 

Dance form: Gatka, Vangra, Giddha, Sammi, Kikli, 

Teeyan 

Festival: Baisakhi, Hola Mohalla, Lohri, Gurupurab 

Ramsar Site: Beas Conservation Reserve, Harike 

Wetlands, Kanjli Wetland, Keshopur-Miani Community 

Reserve, Nangal Wildlife Sanctuary 

World Heritage Site: The Architectural Work of Le 

Corbusier (Chandigar) 

 

 

 

 

 

  

 



অসম সিোি রজ্ঞান ভািতী এবং ভাো কগৌিব নাদম িুটট রেল্প 

চাল ুেিল।  

• এি মাধযদম িাদজযি েদলজ প়ুেয়া ও সাদহতয সংস্থাগুদলদে 

অথ যননদতে সহায়তা রিান েিা হদব। 

 

পূব য ভািদতি রথম দস্কল ইউদনভাদস যটট স্থাদপত হদে আসাদম।   

• এি জনয বিাে এে হাজাি কোটট টাো।  

• এটট আসাদমি িািং কজলায় স্থাদপত হদে। 

• ভািদতি রথম দস্কল ইউদনভাদস যটট স্থাদপত হয় 2016 সাদল 

হদিয়ানাদত।  

আসাদমি মাজলুীকত িাদজযি রথম কহদলদপাটয গটঠত হদলা।  

• এখাদন এেসদে দতনটট কহদলেপ্টাি নামদত পািদব। 

অসদম ভািদতি বহৃত্তম কসতভ  ধুবদি ফুলবা়েী কসতভ  ততদি হদত 

চদলদে।  

• এি সদে মাজলুী কসতভ  ততদি হদে।  

• এটট Bramhaputra নিীি উপি। এি তির্ যয 18 km। 

 

 

 

 

 



Assam 

 

Capital: Dispur 

CM; Sarbananda Sonowal 

Governor: Jagdish Mukhi 

High court: Gauhati High Court[5] 

Schemes: 

Recent in news: 

National Park: Kaziranga, Manas, Nameri, Dibru 

Saikhowa, Rajiv Gandhi Orang 

Dance form: Bagurambha, Bhortal, Ojapali, Jhumur, 

Bihu 

Festival: Bihu, Dwijing, Ambabuchi, Baikho, Me-Dam-

Me-Phi 

World Heritage Site:  Kaziranga National Park,  Manas 

Wildlife Sanctuary 

Ramsar Site: Deepor Beel 

 

 

 

 

 

 

 



দিদি সিোি সইুচ দিদি অদভযান শুরু েিদলা।  

• তবিুযদতে গাদ়ে বযবহাদিি রচাি এি জনয এই অদভযান। 

দিদি সিোি মখুযমন্ত্রী দবজ্ঞান রদতভা পিীক্ষ্া রেল্প চালু েিল। 

• এি মাধযদম নবম কশ্রণীি হাজাি জন কমধাবী প়ুেয়াদে 

দবজ্ঞান বদৃত্ত রিান েিা হদব।  

• দবজ্ঞান দশক্ষ্া কত উৎসাহ রিান েিা এই রেদল্পি 

উদেশয। 

মুখযমন্ত্রী র্ির্ি কিশন কযাজনা চালু েিল দিদি। 

• সাধািণ মানুদেি বাদ়েদত কিশন কপৌৌঁদে কিওয়াি উদেদশয 

এই রেল্প চালু েিা হদলা। 

• এটট চাল ুেদিন দিদিি মুখযমন্ত্রী অিদবন্দ কেজদিওয়াল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



মদনপুি সিোি Loumi Connect অযাপ চালু েিদলা।  

• েৃেেদিি সহায়তা েিাি জনয এই অযাপ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manipur 

 

Capital: Imphal 

CM; N. Biren Singh 

Governor: Najma Heptulla 

High court: Manipur High Court 

Schemes: 

Recent in news: 

National Park: Keibul- Lamjao in Loktak Lake 

Dance form:  Nupala, Dhol Cholom, Maibi, Thangta, 

Khamba Thoibi 

Festival: Lai haroba, Lui Nagai Ni, Sangai, Sliruilili, 

Chumpha 

Ramsar Site: Loktak lake 

 

 

 



কেিালা সিোি কেিালা নদলজ দমশন এবং দিজজটাল 

ওয়ােযদফাস য মযাদনজদমন্ট নাদম িুটট রেল্প চালু েিল।  

 

• এি মূল উদেশয উদ্ভাবনী ভাবনা সম্বদন্ধত জ্ঞান এবং 

উদিযাগ ও তরুণদিি নতভন িক্ষ্তাি সদে সজ্জিত েদি 

কতালা এবং তাি সদে কেিল কে জ্ঞাদনি অথ যনীদতদত 

পদিণত েিা। 

 

48 টট স্মাটয অেনওয়াদ়ে ততদি েিাি জনয ন কোটট টাো 

অনুদমািন েিদলা কেিালা  

• এটটি উদেশয আদিা ভাদলাভাদব আদল য চাইল্ডহুি কেয়াি 

এবং দশশুদিি যাদত মানদসে এবং শািীদিে দবোশ র্দট।  

 

ভািদতি রথম দিজজটাল ইউদনভাদস যটট স্থাপন হদত চদলদে 

কেিালাদত।  

• সাধািণ ইউদনভাদস যটট গুদলাি মত এখান কথদে দিদগ্র 

কনওয়া যাদব।  

 

 

 



Kerala 

 

Capital: Thiruvananthapuram 

CM; Pinarayi Vijayan 

Governor: Arif Mohammed Khan 

High court: Kerala High Court, Kochi   

Schemes: 

Recent in news: 

National Park: Eravikulam, Periyar, Silent Valley, Anamudi, 

Mathikettan, Shola, Pambadum 

Dance form: Theyyam, otan thullal, thiruvathirakali, 

thirayattam 

Festival: Thrissur pooram, Makarivilakku, Onam, Oram, 

Attukal Pongala, Vishu, Theyyam 

Ramsar Site: Sasthamkotta lake, Vembanad Kol Wetland, 

Ashtamudi Wetland 

 

 



কেন্দ্রীয় রদতিক্ষ্া মন্ত্রী িাজনাথ দসং জল অদভদেেম নাদম 

অদভযান শুরু েিদলা।  

• এটট মধযরদিদশি জনয চালু হদলা 57 হাজাি জদলি 

োঠাদমা রস্তুত েিা হদব এই রেদল্পি মাধযদম। 

ভািদতি রািন দবদিশ মন্ত্রী সুেমা স্বিাজ এি মূদত য স্থাপন েিা 

হদে মধযরদিদশি দবদিশা কত।  

• উদন এই কেন্দ্র কথদে জয়ী হয় ভািদতি দবদিশ মন্ত্রী 

হদয়দেদলন ওনাি রদত সম্মান জানাদত এটট স্থাপন েিা 

হদে। 

মধযরদিশ সিোদিি নদলজ পাটযনাি হদলা উইদরা।  

• এিা মধযরদিশ সিোিদে নতভন দশক্ষ্ানীদত োয যেি 

েিদত সাহাযয েিদব।  

• এি বাইদি কভাপাদল এেটট  দবেদবিযালয় স্থাপন েিদব। 

মধযরদিদশি কহদসোবাি এি নাম পদিবতযন েদি িাখা হল 

নম যিাপুিম।     

• নম যিা কে শ্রিা জানাদত এই নতভন নামেিণ। 

 

 

 

 

 



Madhya Pradesh 

 

Capital: Bhopal 

CM; Shivraj Singh Chouhan 

Governor: Anandiben Patel 

High court: Madhya Pradesh High Court, Jabalpur 

Schemes: 

Recent in news: 

National Park: Kanha, Madhav, Bandhavgarh, Pench, 

Vanviihar, Panna, Sanjay, Satpura, Fossil 

Dance form: Matki, Naurata, Maanch, Grida, Phulpati 

Festival: Mandu, Tansen, Namaste Orcha, Ujjain 

Kumbh, Khajuraho dance, Lookrang, Bhogariahut. 

World Heritage Site: Khajuraho Group of Monuments,  

Buddhist Monuments at Sanchi, Rock Shelters of 

Bhimbetka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



রথমবাদিি জনয নাগালযাি দবধানসভায় জাতীয় সংগীত গাওয়া 

হদলা।  

• 1963সাদল Nagaland িাদজযি ময যািা পাওয়াি পি কথদে  

কোনদিন এখাদন জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়দন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nagaland 

Capital:  Kohima 

CM;  Neiphiu Rio 

Governor:  R. N Ravi 

High court: Gauhati High Court 

Schemes: 

Recent in news: 

National Park: Intanki 

Dance form:Rengma, Udoho, Zeliang, Changlo, 

Changsang, Melophita, Angushu Kighilhe, Monyu Asho 

Festival: Hornbil, Aoleang, Ngada, Hega, Moatsu, Sekrenyi, 

Tsokum. 

 

 

 

 

 

 



ইপদিবহন বযবস্থা লঞ্চ েিল দহমাচল রদিশ। 

• এি মাধযদম সাধািণ মানুে ড্রাইদভং লাইদসি কিজজদিশন 

সাটটযদফদেট পািদমট রভৃদত িপ্তদি না এদস অনলাইদন 

েদি দনদত পািদব। 

 

ভািদতি রথম িাজয দহদসদব ই-েযাদবদনট োয যেি েিকলা 

দহমাচল রদিশ।  

• েযাদবদনট োগজদবহীন েিাি উদেদশয এই দসিান্ত। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Himachal Pradesh 

 

Capital: Shimla 

CM; Jai Ram Thakur 

Governor: Bandaru Dattatreya 

High court: Himachal Pradesh High Court 

Schemes: 

Recent in news: 

National Park: Great Himalayan, Pin Valley, Inderkilla, 

Kheer Ganga, Simbul Bara. 

Dance form:Nati, Rakhasa, Dashone, Cholamba, Natnatin, 

Shand and Shabu, Dangi, Kayang Mala 

Festival: Renukaji, Fagli, Lavi, Halda, Kullu Dussera, Minjar 

Mela, Gochi, Sazo, DOngri, International Himalayan 

Festival. 

Ramsar Site: Chandra Taal, Renuka lake, Pong Dam lake  

World Heritage Site: Great Himalayan National Park 

 



এদশয়াি সবদথদে ব়ে েযাদটল পােয উদবাধন েিা হদলা 

তাদমলনা়ুেি সাদলম কজলায়।  

• পশুপালন কক্ষ্দত্র আিও উন্নদত র্টাদনাি জনয এই পােয 

স্থাপন েিা হদয়দে 

 

নাম্মা কচন্নাই স্মাটয োিয লঞ্চ েিল আইদসআইদসআই বযাঙ্ক। 

CEO of ICICI- Sandeep Bakhshi 

HQ- Mumbai 

 

তাদমলনা়ুে সিোি িাদজযি সমস্ত েম যচািীদিি অবসদিি বয়স 

59 কথদে বাদ়েদয় 60 েিল।  

ভািদত অযামাজন ইজিয়া তাদিি রথম মযানুফযােচাদিং লাইন 

ততদি েিদে তাদমলনা়ুেি কচন্নাইকত। 

• এটট ইদলেট্রদনক্স দ্রবয রস্তুত েিদব। 

 

 

 

 



তাদমলনা়ুেদত পঞ্চম টাইগাি দিজাভয হল শ্রীদবদিপুত্তি-

মগামালাই টাইগাি দিজাভয।  

 

• এটট তাদমলনা়ুেি বহৃত্তম এবং ভািদতি 51 তম টাইগাি 

দিজাভয। 

 

ভািদতি রথম জলাভূদম সংিক্ষ্ণ কেন্দ্র স্থাদপত হদব কচন্নাইদত।  

• পদিদবশ বন ও জলবায়ু পদিবতযন মন্ত্রদেি অধীনস্থ 

নযাশনাল কসন্টাি ফি সাসদটইদনবল কোিাল মাদনজদমন্ট 

ইজিটটউট এি অংশ দহসাদব এই কেন্দ্র স্থাদপত হদব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tamil Nadu 

 

Capital: Chennai 

CM;  Edapaddi K. Palaniswami 

Governor:  Banwarilal Purohit 

High court: Madras High Court 

Schemes: 

Recent in news: 

National Park: Guindy (Chennai), Gulf of Mannar, 

Indira Gandhi (annamalai), Mudumalai,  Mukurthi. 

Dance form: Kummi, Kolattam, Kavaedi attam, 

oyilattam, poikkaal Kuthriai attam, Peacock dance. 

Festival: Pongal, Puthandu, Chapparam, Mahamaham, 

Thalipusam 

Ramsar Site: Point Calimere Wildlife and Bird 

Sanctuary,  

World Heritage Site: Great Living Chola Temples,  

Group of Monuments at Mahabalipuram 

 

 

 

 

 

 

 



সম্প্রদত ভািতীয় দিজাভয বযাংে জম্মু-োশ্মীদি ই েুদবি নামে 

কপদমন্ট দসদিম লঞ্চ েিল।  

• কবদশ পদিমাণ অদথ যি ট্রানজােশন সহদজ েিাি জনয এই 

কফদসদলটট চালু েিা হদয়দে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J&K 

 

Capital: Jammu & Srinagar 

CM; 

Lieutenant Governor:  Manoj Sinha 

High court: Jammu & Kashmir High court 

National Park: Dachigram, Kistwar, City forest ( Salim 

Ali, Srinagar) 

Dance form: Kud, Dumhar, Rouf, Bhand Patehar, 

Hafiza 

Festival: Tulip, Kheer bhawani mela, Udhampur Mela. 

Ramsar Site: Hokera Wetland, Surinsar- Mansar lakes, 

Wular lake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

অটল পয যাবিণ ভবন এি উদবাধন হদলা লাক্ষ্াবীকপ।  

• এটট উদবাধন েদিন কেন্দ্রীয় বন ও পদিদবশমন্ত্রী রোশ 

জাভদ়েেি। লাক্ষ্াবীদপি পয যটন দশদল্প উন্নদত র্টাদনাি 

লদক্ষ্য এটট স্থাপন েিা হদয়দে।  

 

 

Capital- Kavaratti 

Lt. Governor-  Shri Praful Patel 

লাক্ষ্াবীপ ভািদতি এেমাত্র রবালবীপ। এখাদন কমাট ৩৬ টট 

বীপ  িদয়দে। যাি মদধয অযাড্র সবদথদে বদ়ো বীপ। দমদনেয় 

এবং অবদশষ্ট লাক্ষ্াবীপ এি মদধয দিদয় 9 degree চযাদনল 

কগদে। 

 

 

 

 

 

 



 

ভািদতি রথম োব যন ওয়াচ কমাবাইল অযাপ লঞ্চ েিল চজিগ়ে 

ইউদনয়ন কটদিদটাদি। 

• এখানোি বাদসন্দািা তিদনে েত োব যন দনগ যত েিদে কসটট 

লক্ষ্য িাখাি উদেদশয এই অযাপ।  

 

চজিগ়ে এ স্থাদপত হল কিদশি রথম অযাম্পুউটট দিদনে।  

• কপািগ্রাজদুয়ট ইনদিটটউট অফ কমদিদেল এিভ দেশন 

এি দিসাচয এি তিফ কথদে এটট চাল ুেিা হয়।  

 

 

 

V.P. Singh Badnore এখানোি কলযফটযানযাণ্ট গভন যি।  

 

 

 

 

 

 



পজিদচদিি মুখযমন্ত্রী দভ নািায়ণস্বামী। 

• তাি মুখযমন্ত্রী পি কথদে ইস্তফা দিদলন এবং কসইসদে 

এখানোি দবধানসভা কভদে দিদলন কলফদটনযান্ট গভন যি। 

• উদন পূণ য সংখযা গদিিতা হাদিদয় দেদলন বদল উনাদে 

পিতযাগ েিদত হদলা 

 

 

১লা নদভম্বি ১৯৫৪ কত এটট ফ্রাদিি কথদে স্বাধীনতা পায়। 

এি কমাট চািটট কজলা কসগুদল হদলা পজিদচদি, মাদহ, 

োদিেল এবং ইয়ান্নাম। এি মদধয পিীদচদি এবং োদিেল 

তাদমলনা়ুে কত, মাদহ কেিালা কত এবং ইয়ান্নাম অন্ধ্র কত 

অবদস্থত। 

 

 

 

 

 

 

 

 



স্বামীি সম্পদত্তদত স্ত্রীি সহ মাদলোনাি অদধোি আনদত 

অদিযনযাি রিান েিল উত্তিাখণ্ড। 

• এি আদগ কোন িাদজয এই দনয়ম দেলনা মদহলাদিি 

আদথ যে দিে কথদে সুিদক্ষ্ত েিাি উদেদশয এই আইন 

আনা হদলা। 

 

উত্তিাখদণ্ডি কিিািুন কজলায় যমুনা নিীি উপি লাখওয়াি 

ইদলেটট্রদসটট রদজক্ট স্থাপদনি অনুমদত রিান েিা হদলা।  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uttarakhand 

 

Capital:  Dehradun 

CM; Trivendra Singh Rawat 

Governor: Baby Rani Maurya 

High court: Uttarakhand High Court 

Schemes: 

Recent in news: 

National Park: corbett, Nanda devi, Valley of flowers, Rajaji, 

Gangatri, Govind. 

Festival: Phool Dei, Harela and Bhitauli, Ganga Dussera, Hill 

Jatra, Ghee Sankranti 

Ramsar Site: Asan Barrage 

World Heritage Site: Nanda Devi and Valley of Flowers 

National Parks 

 

 

 



 

ভািদতি বহৃত্তম দিল আচয কসতভ  ওয়াদি দেজ দনদম যত হদলা 

কমর্ালয়।  

 

• কমর্ালদয়ি মুখযমন্ত্রী এটট উদবাধন েদিন।  

• এটট কমর্ালদয়ি থাদিয়া গ্রাদম দনদম যত হদয়দে।  

• এটট ওয়াদি নিীি উপি দনদম যত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meghalaya 

 

Capital: Shillong 

CM; Conrad Sangma 

Governor: Satya Pal Malik 

High court: Meghalaya High Court 

Schemes: 

Recent in news: 

National Park: Balpakram, Nokrek Ridge 

Dance form:Nongkrem, ShadSuk Mynsiem, Lahoo, 

Dorsegata, Behdienkhlam. 

Festival: Behdienkhlam, Nongkrem, Wangala, ShadSuk 

Mynsiem 

 

 

 

 



পদৃথবীি বহৃত্তম জিদেট কিদিয়াম কমাদতিা কিদিয়াদমি 

নাম বিদল িাখা হল নদিন্দ্র কমািী কিদিয়াম। 

  

• এটট গুজিাদটি আহদমিাবাদি শহদি অবদস্থত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gujarat 

Capital: Gandhinagar 

CM; Vijay Rupani 

Governor: Acharya Devvrat 

High court: Gujarat High Court, Ahmedabad 

Schemes: 

Recent in news: 

National Park: GIr, Black Buck, Marine ( Gulf of Kutch) 

Dance form: Dandiya, Garba, Padhar, Hudo, Tippani 

Festival: Bhavnath, Rann utsav, Shamlaji, International kite 

festival, Madhabpur mela. 

Ramsar Site: Nalsarovar Bird sanctuary 

World Heritage Site: Champaner-Pavagadh Archaeological 

Park,  Rani ki vav, Historic City of Ahmedabad 

 

 

 



ভািদতি রথম কসন্ট্রালাইজি এদস কিলওদয় টাদম যনাল ততদি হদত 

চদলদে েন যাটদেি বযাোলুরুদত। 

• এটট ততদি েিদত খিচ হদয়দে 314 কোটট টাো এবং এদত 

রদতদিন 50 হাজাি কলাে বযাবহাি েিদত পািদব। 

• এই টাদম যনালটট  এয়ািদপাটয এি টাদনদলি অনুেিদণ ততদি।  

 

প্রথম তেে চনলরিনলা মুম্বাই তথনে থানে পর্ যন্ত ১৮৫৩ সানলর 

১৬ এদরল। 

পজিমবদে রথম কট্রন চদলদেল হাও়ো কতদে হুগলী ১৮৫৪ 

সাদলি ১৫ আগি। 

রথম ইদলেটট্রে কট্রন চদলদেল বদম্ব কথদে েুিলা পয যন্ত ১৯২৫ 

সাদল এবং পজিমবদেি রথম ইদলেটট্রে কট্রন হাও়ো কথদে 

কশও়োফুদল পয যন্ত ১৯৫৭ সাদল। 

 

 

 

 

 

 



HQ of Indian railway 

Central CST, Mumbai 

Eastern Kolkata 

East Central Hajipur 

East Coast Bhubaneshwar 

Northern New Delhi 

North Central Allahabad 

North Eastern Gorakhpur 

North East Frontier Guwahati 

North Western Jaipur 

Southern Chennai 

South Central Secunderabad 

South Eastern Garden Reach, Kolkata 

South East Central Bilaspur 

South Western Hubli 

Western Churchgate, Mumbai 

West Central Jabalpur 

Metro Rail Kolkata 

South Coast Vishakhapatnam 

 

 

 

 



মায়ানমাদি পুনিায় কসনা অভভ যত্থান র্টদলা।  

• এে বেদিি জনয এমাদজযজি কর্ােণা েিল মায়ানমাি 

কসনা।  

• তাি সদে মায়ানমাদিি দবদভন্ন মন্ত্রী এবং অনযানয কনতাদিি 

গহৃবন্দী েদি িাখল।  

• মায়ানমাদিি দবখযাত কনত্রী অং সান সুদে কে গহৃবজন্দ েদি 

িাখা হল।  

 

 মায়ানমাদিি কসনা সিোদিি কফসবুে কপজ বন্ধ েিদলা 

কফসবুে েতৃ যপক্ষ্।  

• শাদন্তপূণ য দবদক্ষ্াভ কসনাি রাণর্াতী অস্ত্র রদয়াদগি 

রদতবাদি এবং দহংসা দনন্দা ইন্ধন কিওয়াি অদভদযাদগ এই 

কপজ বন্ধ েিা হদলা।  

 

 

 

 

 

 

 



মায়ানমাি  

Capital: Naypyidaw ( Rangoon till 2005) 

Currency: Myanmar Kyat 

1988-2010 Military rule 

President: Mynit SWe 

Chief Of army- Min Aung Hlaing 

Perliament- Pyidaungsu Hluttaw 

Longest river: Irrawaddy River 

Highest Peak: Hkababo Razi 

National Sports: caneball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



মালবীদপি সদে রদতিক্ষ্া চভ জিদত স্বাক্ষ্ি েিদলা 

ভািত। 

 

• এি ফদল মালবীদপ িাস্তা দনম যাণ ও দসফাভারু সমুদ্রবন্দি 

দনম যাদণ সাহাযয েিদব ভািত।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maldives 

Capital: Male  

Currency: Maldivian Rufiyaa 

President: Ibrahim Mohamed Solih 

Perliament: People’s Majlis 

National Sports: Football 

National emblem: Coconut Palm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ওয়ার্ল্য তসালার ব্াাংে লঞ্চ েরনে চনলনি ইন্টারে্াশোল 

তসালার এলাইন্স।  

• এ বির েনভম্বনর স্কটল্ান্ড এর গ্লাসন ানে অেুষ্ঠিে 

ইউোইনটড তেশে ক্লাইনমট তচঞ্জ েেফানরনন্স এষ্ঠট লঞ্চ 

েরা হনব।  

• ওয়ার্ল্য তসালার ব্াাংে হল এেষ্ঠট রফে্ান্সন্সয়াল এনজন্সন্স 

র্ারা তসালার পাওয়ার প্রনজক্ট রেম যানে অথ য সাহার্্ েরনব। 

  

 

International Solar Alliance 

Founded at Paris, France (2015) 

Headquarters-  Gurugram, Haryana, India 

Membership- 121 members  

Director General- Ajay Mathur 

 

 

 

 

 



সম্প্ররে প্াররস ক্লাইনমট এরিনমন্ট এ পুেরায় তর্া দাে েরনলা 

আনমররো । 

• র্ুক্তরাষ্ট্র 2017 সানল আনমররো এই চুন্সক্ত থানে তবররনয় 

ত রিনলা। 

• েখে আনমররোর তপ্ররসনডন্ট রিনলে তডাোর্ল্ োম্প।  

 

Signed- 22 April 2016  

Location- Paris, France   

Effective- 4 November 2016 

Condition-   Ratification and accession by 55 UNFCCC 

parties, accounting for 55% of global greenhouse gas 

emissions 

Parties- 191  

Depositary- Secretary-General of the United Nations  

 

 

 

 

 



143 টট উপগ্রহ এেবাদি উৎদক্ষ্পণ েদি দবেদিেিয ততদি েিল 

কেস এক্স। 

• এি আদগ এই কিেিয ISRO এি আওতায় দেল। এেবাদি 

104 টট সযাদটলাইট উৎদক্ষ্পণ েদিদেল।  

• এই উপগ্রহগুদল ফযালেন নাইন িদেট এি সাহাদযয 

উৎদক্ষ্পণ েিা হদয়দে।  

• এটট দবদেি রথম কশ্রণীি েক্ষ্পথ পুনব যযবহািদযাগয 

িদেট। 

 

মহাোদশ দবদেি রথম অসামদিে দমশদনি পদিেল্পনা েিদলা 

কেস এক্স।   

• এি নাম ইনজ্জেদিশন 4। 

 

Founder- Elon Musk (2002) 

HQ- Hawthorne, California 

 

 

 

 

 



মেদল কপৌৌঁোদলা নাসাি  পািদসভাদিি কিাভাি।  

• এি মদধয এেটট কহদলেপ্টাি িদয়দে।  

• এই দমশদনি রধান দেদলা িঃ Swati Mohon. 

 

National Aeronautics and Space Administration 

 

Formed- July 29, 1958 

Headquarters-  Washington, D.C. 

Acting Administrator- Steve Jurczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USA 

Perliament-  Congress 

Upper house- Senate 

Lower house-  House of Representatives 

President- Joe Biden (46th) 

Vice president-  Kamala Harris (49th ) 

Capital- Washington D.C (Potomac River) 

1st President- George Washington 

Statue of Liberty- It was gifted by france in year  1875 

Independence day- 4th july 1776 

 

 

 

 

 

 

 



েরো ভ্ােরসে িহেোরীনদর পাবরলে তফরসরলষ্ঠট ব্বহানরর 

সুরবধানথ য িীে পাস লঞ্চ েরল ইজরাইল সরোর।  

 

Capital: Jerusalem 

Currency: Shekel 

Prime minister: Benjamin Netanyahu 

President: Reuven Rivlin 

Perliament: Knesset 

Intelligence agencies: Mossad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

সম্প্ররে সশস্ত্র বারহেীনে মরহলানদর তর্া দানের অরধোর রদনলা 

তসৌরদ আরব। 

• প্রথম মুসরলম োরি রহসানব তসৌরদ আরব মরহলানদর এই 

অরধোর রদনলা। 

 

 

 

Capital:  Riyadh 

Currency:  Riyal 

King:  Salman bin Abdulaziz Al Saud 

Perliament: Consultative Assembly of Saudi Arabia 

 

Gulf Cooperation Council countries – Bahrain, Kuwait, 

Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates 



 

 

 

 

 

 

 



 দবদেি রথম কিশ দহদসদব কো ভযােস কপল র্ানা। 

• এি পুদিা েথা েদভি নাইনটটন ভযােদসন কলাবাল 

এক্সদরস। 

• এটা এেটা জদয়ন্ট কভঞ্চাি ইউদনদসফ, হু এবং ভযােদসন 

অযালাদয়দিি।   

 

Capital- Accra 

Currency-  Ghanaian cedi 

President- Nana Akufo-Addo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



World Health  Organisation 

Formation- 7 April 1948;  

Headquarters Geneva, Switzerland 

Head- Tedros Adhanom 

(Director-General) 

Parent organization- United Nations Economic and Social 

Council 

 

United Nations International Children's Emergency Fund, 

 

Formation- 11 December 1946; Type Fund 

Headquarters- New York City, US 

Head- Henrietta H. Fore 

Parent organization- United Nations General Assembly, 

United Nations Economic and Social Council 

 

 



আদমদিোদে অদতিম েদি িুই হাজাি েুদ়ে সাদল ভািদতি 

শীে য কট্রদিং পাটযনাি হল চীন।  

• এবেি ভািদতি সদে চীদনি 77.8 দবদলয়ন িলাদিি কট্রি 

হদয়দে।  

 

মেদলি েক্ষ্পদথ কপৌৌঁোকলা চীদনি কেস এয়ািিাফট 

Tianwen- 1। 

 

 

Capital: Bejing 

Currency: Yuan, Renminbi 

President: Xi Jinping 

Perliament: National People's Congress 

Longest river: Yangtze River 

National Sports: Table Tennis 

 

 

 

 

 

 



কিশবাসীি এোেীত্ব িিূীেিণ ও আত্মহতযা দবেদয় 

জনসদচতনতা গদ়ে তভলদত দবদশে মন্ত্রী দনদয়াগ েিদলা জাপান। 

• দিদরশন এবং সুইসাইদিি রবণতা কবদ়ে যাওয়ায় এই 

দসিান্ত কনওয়া হদয়দে।  

• ওোর োম Tetsushi Sakamoto 

 

JAPAN 

Perliament-  Diet 

Prime minister- Yoshihide Suga 

King- Naruhito 

Capital- Tokyo 

Currency- Yen 

National sports- Sumo  

National emblem- chrysanthemum 

 

 

 

 



পাদেস্তান দনউদিয়াি বহনদযাগয ভূদম কথদে ভূদমদত 

কক্ষ্পণাস্ত্র গজনাদভি সফল উৎদক্ষ্পণ েিল। 

• এি কিি 290 দেদলাদমটাি। 

 

পাদেস্তান বাবি ে্িুজ দমসাইল এি সফল পিীক্ষ্া 

েিদলা।  

• এটট ভূদম কথদে বায়ু বযাদলদিে দমসাইল।  

• এি কিি 280 দেদলাদমটাি। 

 

 

Capital: Islamabad  

Currency: Pakistani rupee 

Prime minister: Imran Khan 

President: Arif Alvi 

Perliament: National Perliament  

Longest river:  Indus 

National Sports: Hockey 

Important Point: Benazir Bhutto was the 1st female 

prime minister of a muslim country. 

 

 

 



দবদেি বহৃত্তম কিদিও কটদলদস্কাপ স্কয়াি দেদলাদমটাি অযাদি 

বসদত চদলদে িদক্ষ্ণ আদফ্রো এবং অদিদলয়াদত। 

• স্কয়াি দেদলাদমটাি অযাদি অবজািদভটদি এি সিি িপ্তি 

ইংলযাদি এবং এি কমাট সিসয সংখযা 10। 

 

South Africa- 

Capitals- Cape Town, Pretoria, Bloemfontein 

Currency-  South African rand  

President - Cyril Ramaphosa 

 

Australia-  

Capital-  Canberra 

Currency- Australian Dollar 

Prime Minister- Scott Morrison 

Parliament- Federal Parliament 

 

 

 



মেদলি েক্ষ্পদথ কপৌৌঁোকলা সংযুি আিব আদমিশাদহি 

এয়ািিাফট HoPe।  

• এটট কযদোদনা আিবদিদশি রথম সযাদটলাইট কযটট 

মেদলি েক্ষ্পদথ কপৌৌঁোদলা। 

 

UAE- Total 7 Emirates 

Capital- Abu dhabi 

Currency-  Dirham 

Perliament-  Federal National Council 

President-  Khalifa bin Zayed Al Nahyan 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020 সাল কে  Worst year on Record কর্ােণা েিদলা দবে 

পয যটন সংস্থা।  

• েিাদনাি জনয 2020 সাদল পয যটন দশদল্প বযাপে র্াটদত 

লক্ষ্য েিা কগদে। 

 

Formed- 1975 

HQ- Madrid, Spain 

World Tourism Day-  27 September 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



পদৃথবীি বহৃত্তম সমুদ্রতীিবতী বায় ুফাম য ততদি েিদত চদলদে 

িদক্ষ্ণ কোদিয়া। 

• স্থাদপত হদব সামদুদ্রে শহি দসনাদন।  

• এি ক্ষ্মতা 8.2 দগগাওয়াট। 

 

 

Capital- Seoul 

Currency- Won 

 Prime Minister- Chung Sye-kyun 

Parliament- National Assembly 

 

 

 

 

 

 

 

 



দবদেি রথম শজি বীপ দনদম যত হদে কিনমাদেয।  

• এটট ইউদিাদপি 10 দমদলয়ন কলাে কে দবিুযৎ দিদত 

পািদব। 

• এটট নথ য দস কত ততদি হদব। 

 

 

 

Capital- Copenhagen 

Currency- Krone 

Prime Minister- Mette Frederiksen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sri Shakti Sat সযাদটলাইদটি উৎকক্ষ্পন েিদে ইসদিা।  

• এটট এেটট নযাদনা সযাদটলাইট। 

• কযটা ততদি েদিদে 12 জন েদলজ স্টভ দিন্ট। 

োজজদলি সযাদটলাইট Amazonia-1 উৎদক্ষ্পণ েিল ইসদিা।  

• এটট 2021 সাদল ISRO এি রথম কেস দমশন। 

 

 

ISRO- 

Indian Space Research Organisation. 

ESTD.-15th August 1969. (Vikram Saravai) 

HQ- Bangalore 

Head- K. Sivan 

Spaceports- Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota. 

 

Capital- Brasília  

Currency- Real 

President- Jair Bolsonaro 

Parliament- National Congress 

Space agency- The Brazilian Space Agency 

(Portuguese: Agência Espacial Brasileira; AEB) 

 

 

 



Defence 

 

ভািত এবং ফ্রাদিি বায় ুকসনাি মদধয এক্সািসাইজ কিজাটয 

নাইট -21 আদয়াজজত হল কযাধপকুি।  

• এখাদন িাফাল যুিদবমান এি বযবহাি লক্ষ্য েিা কগল। 

দতন বাদহনীি সামদিে মহ়ো AMPHEX 21 অনুটিত হদলা 

আন্দামান এবং দনদোবি বীপপুকি। 

ভািত এবং আদমদিো যুিিাদষ্ট্রি মদধয সামদিে মহ়ো 

যুিঅভযাস-20 আদয়াজজত হল িাজস্থাদন।  

• এটট ১৬ তম সংস্কিণ। 

ভািতীয় কনৌবাদহনীি বহৃত্তম যুি িী়ো TROPEX-21 এি সমাধা 

হল ভািত মহাসাগিীয় অঞ্চদল। 

• ভািতীয় কসনা, বায়ুদসনা এবং উপেূল িক্ষ্ী বাদহনী এদত 

অংশগ্রহণ েদিদেল। 

 

ভািত এবং ইদন্দাদনদশয়াি কযৌথ কনৌ-মহ়ো PASSEX আদয়াজজত 

হল আিবসাগি অঞ্চদল। 

 

 



দবতীয় এল দস এ কতজাস উৎপািন প্লাদন্টি উদবাধন হদলা 

বযাোলুরুদত। এখাদন লাইট েম্বাট এয়ািিাফট উৎপািন হদব।  

• এটট এইচএএল এি আদিেটট শাখা।  

 

হযাল েদ্ম সযাদটলাইট CATS ততদি েিল।  

• এি পুদিা েথা েম্বাইি এয়াি টটদমং দসদিম।  

• এটট 70000 ফুট উচ্চতায় ি ুদতন মাদসি জনয থােদত 

পািদব।  

• 700 দেদলাদমটাি িদূি অবদস্থত লক্ষ্যবস্তুদে আর্াত েিদত 

সক্ষ্ম। 

 

HAL 

 

Hindustan Aeronautics Limited. 

ESTD.-  1964 

Chairman- R Madhavan 

 

 

HQ- Bangalore 



Index 1st Rank of India 

Global climate risk 

index 

 

তমাজারম্বে 7th 

India justice report 

 

Maharashtra WB 17th  

Corruption 

perception index 

 

New Zealand And 

Denmark 

86th  

Scientific 

publication index 

 

China 3rd  

Asia Pacific 

personalized 

health index 

 

Singapore  10th  

Covid 

performance-

index 

 

New Zealand   86th  

Democracy index 

 (এটট রোশ েদি 

ইদোনদমে 

ইদন্টদলদজি 

ইউদনট   

 

Norway 53rd  



 

 

 

Indian coast guard day 

 

1st February 

World wetland day  

 

2nd February 

World cancer day 

 

 4th February 

World Unani day 

 

11th February 

World radio day 

 

13th February 

International mother 

language day 

 

21st February 

National science day 

 

28th February 

 

 

 

 



Award 

কগায়া আন্তজযাদতে চলজচ্চত্র উৎসব 

কগাদল্ডন দপেে অযাওয়ািয কশ্রি চলজচ্চত্র- ইন টভ  িয 

িােযদনস 

দসলভাি দপেে অযাওয়ািয কশ্রি পদিচালে- চং দনদয়ন কো 

দসলভাি দপেে কশ্রি অদভদনতা- জ ুচভ য়ান দলযু়  

দসলভাি দপেে কশ্রি অদভদনত্রী- জদফয়া কিদফয়াজ 

 

নযাশনাল কবি ইদলক্টিাল রাদক্টদসস আওয়ািয 

অযাদক্সদসবল ইদলেশন- দিিী 

ইদলক্টদিয়াল মযাদনজদমন্ট- দবহাি 

 

 

Business standard banker of the year award- শযাম 

শ্রীদনবাসন। ইদন কফিাদিল বযাদঙ্কি এমদি এবং দসইও। 

 

Best tableau award 

রজাতন্ত্র দিবদসি কবি টযাদলা অযাওয়ািয কপদলা উত্তি 

রদিশ। তাদিি দথম দেদলা “অদযাধযা; োলচািাল কহদিদটজ 

অফ উত্তিরদিশ” 

 

• Hindi word of the year- আত্মদনভযিতা  

 

 



 

 70 তম নযাশনাল বুে অযাওয়ািয কপদলন সুসান চই।  

• তাি কলখা Trust exercise:  a novel গ্রন্থটটি জনয 

 

Femina Miss India world award কপদলন কতদলোনাি 

মনসা বািানদস। 

• উত্তিরদিদশি মানদসংহ দবতীয় স্থান কপদয়দেন।  

 

Scotch Challenger award chief minister of the year- 

অন্ধ্ররদিদশি মখুযমন্ত্রী ওয়াই এস জগদমাহন কিজ্জি 

 

 

 

Sanctuary lifetime service award- S. Theodore 

Baskaran 

 

Asia environmental enforcement award- Wild Life 

Crime Control Bureau 

 

World leader ship Congress award-  Prabir Krishna 

 

 

 

 



 

Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards 

2021 

 

1. Best Actor (Female): Deepika Padukone, 

Chhapaak 

2. Best Actor (Male): Akshay Kumar, Laxmii 

3. Critic’s Best Actress: Kiara Advani, Guilty 

4. Critic’s Best Actor: Late Sushant Singh Rajput, Dil 

Bechara 

5. Best Film: Tanhaji: The Unsung Warrior 

6. Best International Feature Film: Parasite Most 

Versatile Actor – Kay Kay Menon 

7. Best Director: Anurag Basu, Ludo 

 

 

আন্তজযারেে anti-corruption চ্াম্পম্পয়ন্স আওয়াডয 

পানেে অঞ্জরল ভরদ্বাজ। এষ্ঠট আনমররো দ্বারা প্রদত্ত 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recruitment 

Name Post 

স্বামীনাথন জানদেিামন 

এবং আদেদন েুমাি 

দতওয়াদি 

এস দব আই এি এমদি এবং 

দসইও 

 

িামদমাহন িাও আমািা এস দব আই োদিযি এমদি 

এবং দসইও 

 

অজয় দসং বজক্সং কফিাদিশন অফ 

ইজিয়াি করদসদিন্ট 

 

এস এন শুভ্রমদনয়ান নযাশনাল দসদেউদিটট 

োউজিদলি কচয়ািমযান 

 

মােয দলদস্তাদসিা   টাটা কমাটিদসি এমদি এবং 

দসইও 

 

জয়তী কর্াে িাষ্ট্রসদেি ইদোনদমে 

অযাি কসাশযাল অযাদফয়ািস 

দবেয়ে হাই কলদভল 

অযািভাইজাদি কবািয এি 



সিসয 

 

জয় শাহ এদশয়ান জিদেট 

োউজিদলি করদসদিন্ট 

 

অযাজি জযাদস অযামাজদনি দসইও 

িঃ অজয় মাথুি  

 

ইন্টািনযাশনাল কসালাি 

এলাইি এি director-

general 

ঊো িাও কমানাদি ইউএনদিদপ এি আিাি 

কসদিটাদি কজনাদিল এবং 

সিোদি রশাসে 

 

কসইদো হাদশমাদতা িুই হাজাি েুদ়ে কটাদেও 

অদলজ্জম্পদে করদসদিন্ট 

 

নাদগাজজ ওেি আদয়লা ওয়াল্ডয কট্রি 

অগ যানাইদজশদনি দিদিক্টি 

কজনাদিল।  

 ইদন রথম মদহলা এবং 

আদফ্রোন দযদন এই পদি 

দনযুি হন। 

 এি আদগ ইদন ওয়াল্ডয 

বযাংদেি মযাদনজজং দিদিক্টি 



এি িাদয়ত্ব সামদলদেন।  

 

এন ভী কিিী অল ইজিয়া কিদিও দনউজ 

এি দিদিক্টি কজনাদিল 

 

 

দবজয় শাপলা 

 

 

নযাশনাল েদমশন ফি 

দসদিউল োদিি নতভন 

কচয়ািমযান 

Woochong Um এদশয়ান কিদভলপদমন্ট 

বযাংদেি নতভন মযাদনজজং 

দিদিক্টি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সসয়দ তমাস্তাে আলী ষ্ঠট-তটানয়রন্ট প্ররেনর্ার োয় চ্াম্পম্পয়ে 

হনলা োরমলোডু । 

• পরান্সজে েরল বডদা তে। 

• গুজরানটর আনমদাবানদ এষ্ঠট অেুষ্ঠিে হয় 

•  

েৃেীয় ভারেীয় তপশার রহসানব 300 উইনেট রেল ইশান্ত শম যা ।  

• ষি ভারেীয় বলার তজনে রর্রে তটস্ট তটস্ট তটস্ট ম্ানচ 300 

উইনেট তেে ।  

• এর আন  র্ারা রেনয়নিে োরা হনলে অরেল েুম্বনল, েরপল 

তদব, রবীচন্দ্রে অরিে, হরভজে রসাং এবাং জারহর খাে।  

 

 

 প্রথম ন্সিনেটার রহনসনব শেেম তটস্ট 200 রাে েরল তজা 

রুট। 

• ইরে ভারনের রবরুনে এষ্ঠট েনরে। 

 

 

 

 

 গুলমান য অেুষ্ঠিে আইস হরে চ্াম্পম্পয়েরশপ চ্াম্পম্পয়ে 

হনলা আই ষ্ঠট রব রপ।  



মরহলানদর জােীয় তটরবল তটরেস প্ররেনর্ার ো জয়ী হনলে 

মরেো বাত্রা।  

• হররয়াো তে এষ্ঠট আনয়ান্সজে হনয়রিনলা।  

• এই রেনয় দুবার এই তখোব ন্সজেনলে রেরে।  

 

• 2022 সানলর এএফরস এরশয়া োপ মরহলা ফুটবনলর 

আনয়াজে তদশ ভারে।  

• আইরসরসর তগ্লাবাল পাটযোর হল বাইজসু।  

• 2021 তখনলা ইন্সন্ডয়া ইউঠ ইউরেভারস যষ্ঠট ত মস হনব 

েে যাটনে। 

• অসম সরোর রবরশষ্ট অ্াথনলষ্ঠটে অ্াথরলট রহমা দাস তে 

তডপুষ্ঠট সুপাররেনটেনডন্ট অফ পুরলশ রহনসনব রেরু্ক্ত 

েরল। 

• আইরপএনলর ষ্ঠটম রোংস ইনলনভে পাঞ্জানবর োম পররবেযে 

েনর  রাখা হনয়নি পাঞ্জাব রোংস। 

• 2024 সাদলি অদলজ্জম্পে করাগ্রাম কথদে বাি কযদত পাদি 

ওদয়ট দলফটটং অতযাদধে পদিমাদণ কিাদপং এি জনয এই 

েথা ভাবা হদে। 

• দবেনাথ আনদন্দি কনতৃদত্ব কলাবাল কচস দলগ লঞ্চ েিদে 

কটে মাদহন্দ্রা। এটট অনলাইন রদতদযাদগতা। 

 

 

 



অস্ট্রেলিয়া ওস্ট্রেন টেলনস প্রলিস্ট্র ়ালিি়া 2021  

Event Winner Runner-Up 

Men’s Singles N. Djokovic (Serbia) 
Daniil Medvedev 

(Russia) 

Women’s 

Singles 
            N. Osaka (Japan)  

Jennifer Brady 

(US) 

Men’s Doubles 

Filip Polášek ( Slovakia) 

Ivan Dodig (Croatian) 

Rajeev Ram (US) 

Joe Salisbury (UK) 

Women’s 

Doubles 

Elise Mertens (Belgian) 

Aryna Sabalenka 

(Belarusian) 

Barbora 

Krejčíková 

(Czech) 

Kateřina 

Siniaková (Czech) 

Mix Doubles 

BarboraKrejčíková (Czech) 

Rajeev Ram (US) 

Matthew Ebden 

(Australian) 

Samantha Stosur 

(Australian) 
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Thank you. 

Please Like, Share and Subscribe our 

Channel CompetitveAffairs for more 

videos.  

 

 

 

 

 


