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দেশে ওয়ান দনেন ওয়ান দেেন ক়ার্ড সিশেম এে প্রি়াে ঘট়াশে 

দমে়া দেেন ন়ামক অ্য়াসিশকেন লঞ্চ কেল দকন্দ্রীয িেক়াে।  

আত্মসনর্ডে সনশেেক সমত্র দপ়াটড়াল লঞ্চ কেল পীযূষ দ ়াশযল। 

 এে ম়াধ্যশম সেসর্ন্ন ঘশে়ায়া ইনশর্েশমন্ট দক আশে়া 

উৎি়াহ প্রে়ান কে়া হশে।  

 এই দপ়াটড়াশল দকন্দ্র এেং ে়াজ্য িেক়াশেে দনওয়া সেসর্ন্ন 

পসলসি এেং ইসনসিশযটটর্ এে েয়াপ়াশে উশেখ থ়াকশে এে 

প়াে়াপ়াসে েযেি়াসযক ল়াইশিন্স সিয়াশেন্স ে়া অ্নমুসে পত্র 

প়াওয়া য়াশে এই দপ়াটড়াল দথশক।  

 

দল়াে়াল আযুশে ডে দেসের্য়াশলে চেুথ ড েম িংস্কেণ র়্াচুডয়াসল 

উশব়াধ্ন কেশলন নশেন্দ্র দম়াসে।  

 

কেণ়ায আক্র়ান্ত হশয মৃে ি়াংে়াসেক পসেে়ােশেে  5 লক্ষ ট়াক়া 

কশে আসথ ডক ি়াহ়াযয দেশে দকন্দ্র।  

 আপ়ােে দয 39 জ্ন ি়াংে়াসেক কশে়ান়ায প্র়াণ হ়াসেশযশেন 

ে়াশেে পসেে়ােশক এই অ্স্ত্র প্রে়ান কে়া হশে।  

 এে প়াে়াপ়াসে জ়্ান ড়াসলে ওশযলশেয়াে কসমটটে জ্নয 

আল়াে়া কশে একটট ে়ান্ড তেসে কে়া হয।  



 

প্রথমে়াে দজ্শন়া  ময়াসপং প্রশজ্ক্ট লঞ্চ কে়া হশল়া র়্ােে 

মহ়াি়া শে।  

 নয়ােন়াল ইনসেটটউট অ্ে ওে়াশন়াগ্র়াসে েেে দথশক এটট 

লঞ্চ কে়া হয।  

 এখ়াশন িমুদ্র দর্েশে জ্শলে প্রকৃসে সনশয  শেষণ়া কে়া 

হশে।  

 

 

সেশেে চেুথ ড েশেন সেজ়্ার্ড এক্সশচঞ্জ দেে হশল়া র়্ােে।  

 ে়াসেয়াশক অ্সেক্রম কশে ে়াে়া চেুথ ড হশল়া।  

 আশ ে সেনটট দেে হশল়া চীন, জ়্াপ়ান এেং িুইজ়্ােলয়ান্ড।   

 েেডম়াশন র়্ােশে েশেন সেজ়্ার্ড 582037 সমসলযন 

আশমসেক়ান র্ল়াে।  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BRICS CGETI এে প্রথম সমটটংশয ির়্াপসেত্ব কেশল়া র়্ােে।  

 এে পুশে়া কথ়া contact group on economic and trade 

issue।   

 এটট অ্নটুিে হয 9 দথশক 11 ই ম়াচড।  

 

Leader: Lesetja Kganyago 

Founded: June 2006 

Formation: 2009 

State leaders: Jair Bolsonaro; Vladimir Putin; Narendra 

Modi; Xi Jinping; Cyril Ramaphosa 

Founders: Brazil, China, Russia 

Subsidiary: New Development Bank 

 

 

 

 

 



 

দিৌসে আেে দক অ্সেক্রম কশে র়্ােশেে সবেীয েৃহত্তম দেল 

িেেে়াহ ক়ােী দেে হশল়া আশমসেক়াে যুক্তে়াষ্ট্র। 

 েেডম়াশন র়্ােে আশমসেক়া দথশক 2.11 সমসলযন দমটিক টন 

দেল আমে়াসন কশেশে র়্ােে।  

 পসৃথেীে েৃেীয েৃহত্তম দেল আমে়াসনক়ােক দেে র়্ােে,  

িেশথশক দেসে দেল আমে়াসন কশে ইে়াক দথশক।  

 

 

 

Saudiarabia 

Capital:  Riyadh 

Currency:  Riyal 

King:  Salman bin Abdulaziz Al Saud 

Perliament: Consultative Assembly of Saudi Arabia 

 

িম্প্রসে িেস্ত্র ে়াসহনীশে মসহল়াশেে দয়া ে়াশনে অ্সধ্ক়াে 

সেশল়া দিৌসে আেে। 

 

 

 

 

 



দমধ়্ােী ে়াত্রীশেে জ্নয িুপ়াে 75 স্কল়ােসেপ সস্কম লঞ্চ কেল 

জ্ম্ম-ুক়াশ্মীে। 

 এটট দমধ়্ােী ে়াত্রীশেে জ্নয। 

  সেে পসেে়াশেে দমশযশেে উচ্চসেক্ষ়া এেং দমসর্শকল, 

ইঞ্জঞ্জসনয়াসে, আইটটআই পড়াে দক্ষশত্র আসথ ডক ি়াহ়াযয 

দেওয়া হশে।  

 

 

 

ই িুসেধ়্া ন়ামক দম়াে়াইল অ্য়াসিশকেন লঞ্চ কেল জ্ম্ম-ুক়াশ্মীে।  

 এে ম়াধ্যশম ি়াম্ব়াে, ইশলকটিক ওয়াকড়াি ড,  দম়াে়াইল ি়াসর্ডি 

ইেয়াসে পসেশষে়া ি়াশথ যুক্ত ম়ানুষশেে দে়ান ন়াম্ব়াে প়াওয়া 

য়াশে। 

 

জ্ম্মু ক়াশ্মীশে গুলম়া ড উইন্ট়াে দপ়াটডি ইনসেটটউট 

স্থ়াপন হশে চশলশে।  

 

 

 

 

 

 

 



 

জমু্ম -কাশ্মীর সরকার  Satark Nagarik ম াবাইল অ্যাপ চালু 

করল।  

িম্প্রসে র়্ােেীয সেজ়্ার্ড েয়াংক জ্ম্মু -ক়াশ্মীশে ই কুশেে ন়ামক 

দপশমন্ট সিশেম লঞ্চ কেল।  

 

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 

 

 

 

 

 



িম্প্রসে   22 2021 এে জ্নয  69 হ়াজ়্াে দক়াটট ট়াক়াে দেের্ঞ্জক্ত 

ে়াশজ্ট ে়ান়াশল়া সেসে িেক়াে।  

 2022 এ র়্ােশেে স্ব়াধ্ীনে়াে 75 েেে উেয়াপশনে জ্নয এই 

ে়াশজ্ট ে়ান়াশন়া হশল়া।  

 পুশে়া সেসেশে 500 টট েড সেঞ্জডং এে ম়াথ়া দে েড জ়্ােীয 

পে়াক়া ট়ান়াশন়া হশে য়াশে পুশে়া সেসে দথশক দেখ়া য়ায।  

 

র়্ােশে ইশলকটিক  ়াসডে কয়াসপট়াল হশে চশলশে সেসে।  

 এখ়াশন প্রসে ৩ সকশল়াসমট়াে অ্ন্তে চ়াঞ্জজ্ডং দেেন েি়াশন়া 

হশে।  

 

সেসে দটকশন়ালঞ্জজ্কয়াল ইউসনর়্াসি ডটট দে তেসে কেশে িয়ামি়াং 

ইশন়াশর্েন লয়াে।  

 এটট র়্ােশেে সস্কল ইঞ্জন্ডয়া ইসনসেশযটটশর্ে অ্ংেসহশিশে 

তেসে কেশে। 

 এখ়াশন সেসর্ন্ন দটকশন়ালঞ্জজ্ সেষয  শেষণ়া কে়া হয।  

 

 

 

 



র়্ােশেে িেশথশক েড সকর্সন র়্ায়াল়াইসিি হিসপট়াল চ়াল ু

হশল়া সেসেশে। 

 

দিদি সরকার দিল্পীদির জন্য দিট দিদ়েটার এন্ড পারফদ মিং আটমস 

মফদলাদিপস প্রকল্প চালু করল 

মিদির প্রি  চালকহীন্ ম দরা চলল দিদিদে। 

মুখযমন্ত্রী ঘেঘে দেেন দয়াজ্ন়া চ়ালু কেল সেসে। 

সেসে িেক়াে মুখযমন্ত্রী সেজ্ঞ়ান প্রসের়্া পেীক্ষ়া প্রকল্প চ়ালু কেল। 

সেসে িেক়াে িুইচ সেসে অ্সর্য়ান শুরু কেশল়া। 

 

 

CM-Arvind Kejriwal 

Governor- Anil Baijal 

World Heritage Site- Red Fort , Qutb Minar, Humayun’s 

Tomb, 

 

 

 

 



STEM of girls দপ্র়াগ্র়াশমে জ্নয আইসেএম এে িশে চুঞ্জক্ত 

কেশল়া উত্তে়াখণ্ড।  

 এে উশেেয মসহল়াশেে সেক্ষ়া দে উন্নসে ঘট়াশন়া এেং 

কয়াসেয়াে িু ম কে়া।  

 

 

International Business Machines Corporation  

CEO: Arvind Krishna  

Founded:  1911, New York, United States 

Headquarters: Armonk, New York, United States 

 

আইআইটট রূকী দে চ়াল ুহশল়া ড্রন সেি়াচড দিন্ট়াে।  

নেুন মুখযমন্ত্রী হশলন সেে়াট সিং ে়াওয়াে।  

র়্ােশেে প্রথম forest healing centre এে উশব়াধ্ন হশল়া 

উত্তে়াখণ্ড এ।  

কনয়াে ন়াশম ে়াসডে পসেচয সেশে gharoki paachan chelik 

nam প্রকল্প লঞ্চ কেল উত্তে়াখণ্ড।  

আন্তজ্ড়াসেক দয়া ়া উৎিে শুরু হশল়া উত্তে়াখণ্ড ঋসষশকশে।  



স্ব়ামীে িম্পসত্তশে স্ত্রীে িহ ম়াসলক়ান়াে অ্সধ্ক়াে আনশে 

অ্সর্ডনয়ান্স প্রে়ান কেল উত্তে়াখণ্ড। 

 

 

Capital:  Dehradun 

CM; Tirath Singh Rawat 

Governor: Baby Rani Maurya 

High court: Uttarakhand High Court 

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 

 

 



মসহল়াশেে প্রসেক্ষণ সেশে ইউএন ওশমন এে িহশয়াস ে়ায দটক 

সেক্ষ়া আশয়াজ্ন কেল প়াঞ্জ়াে।  

 মসহল়াশেে উন্নসে ঘট়াশন়া এে লক্ষয।  

 এে প়াে়াপ়াসে দহল্পল়াইন ন়াম্ব়াে 181 চ়ালু হশল়া।  

 মসহল়াশেে ওপে দযশক়াশন়া ক্র়াইশমে দ্রেু েেন্ত কে়াে 

জ্নয এটট চ়াল ুকে়া হশল়া।  

 

 

পাঞ্জাব সরকার ঘর ঘর মরাজগার মে কারবার দ িন্ চালু করল। 

পাঞ্জাব সরকার দিজজ মন্ক্সট ম াবাইল অ্যাপ চালু করল। 

পাঞ্জাব সরকার বযবসা়েীদির জন্য ও়োন্ টাই  মসদটলদ ন্ট 

প্রকল্প চালু করল। 

প়াঞ্জ়াশেে প্রথম দিন্ট্র়াল ওয়াট়াে টিটশমন্ট ি়ান্ট স্থ়াসপে হশল়া 

দম়া ়া দজ্ল়াে দেউেে গ্র়াশম।  

প়াঞ্জ়াে িেক়াে ল়াল লসকে সমেন চ়ালু কেল।  

প়াঞ্জ়াশেে প্রথম দিৌে চ়াসলে জ্ল -িেেে়াহ প্রশজ্ক্ট চ়ালু হশল়া ।  

প়াঞ্জ়াে িেক়াে হে ঘে প়াসন, হে ঘে ি়াে়াই সমেন চ়ালু কেল।  

 

 



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) 

 

 

 

 



জ্সমে দেকর্ড সর্ঞ্জজ্ট়াল কে়াে সেক দথশক প্রথম স্থ়াশন আশে 

মধ্যপ্রশেে সবেীযশে আশে পঞ্জিমেে।  

ে়াশজ্যে উপজ়্াসে ঐসেহয এে  ল্প িংকসলে ে়াসে ন়াশম 

েুকশলট সেসলজ্ কেশল়া মধ্যপ্রশেে। 

 এে প্রথম েইটট উপহ়াে দেয়া হশল়া ে়াষ্ট্রপসে ে়ামন়াথ 

দক়াসেন্দ দক।  

 এখ়াশন মধ্যপ্রশেশেে সেসর্ন্ন উপজ়্াসেে ঐসেহয এেং 

ি়ােশলযে ইসেহ়াি িংকসলে হশযশে।  

 

র়্ােশেে প্র়াক্তন সেশেে মন্ত্রী িুষম়া স্বে়াজ্ এে মূসেড স্থ়াপন কে়া 

হশে মধ্যপ্রশেশেে সেসেে়া দে।  

মধ্যপ্রশেে িেক়াশেে নশলজ্ প়াটডন়াে হশল়া উইশপ্র়া।  

মধ্যপ্রশেশেে দহশিে়াে়াে এে ন়াম পসেেেডন কশে ে়াখ়া হল 

নম ডে়াপুেম।     

খ়াে়াশে দর্জ়্াল ধ্ে়া পডশল সেশক্রে়াশক য়ােজ্জীেন ক়াে়ােণ্ড 

দেওয়াে দঘ়াষণ়া কেল মধ্যপ্রশেে।   

জ্ল অ্সর্শষকম ন়াশম অ্সর্য়ান শুরু কেশল়া।  

 ধ্যপ্রদিদির স্থাপন্ হদে চদলদে দবদের বৃহত্ত  ভাস ান্ মসৌর িজি 

মপ্রাদজক্ট।  

 ধ্যপ্রদিি সরকার পাও়োর সাবদসদি দি  চালু করদলা। 



 

র়্ােশেে েৃহত্তম র়্ািম়ান দি়াল়াে প়াওয়াে ি়ান্ট তেসে হশে 

চশলশে দেশলে়ান়ায।  

 এটট তেসে কেশে নয়ােন়াল থ়ােম়াল প়াওয়াে কশপ ড়াশেেন। 

 এটট Ramagundam thermal power plant reservoir এ 

তেসে কে়া হশে।  

 

এন সি সি দে রূপ়ান্তেক়ামী িম্প্রে়াযশক অ্ংেগ্রহশণে 

অ্নুশম়ােন সেল দকে়াল়া হ়াইশক়াটড।  

 

Alappuzha স্থাদপে হদব ভারদের প্রি  শ্রদ ক আদদালন্ দ উজজ়ো । 

মলাবাল আ়েদুব মি মফদিভাল 2021 আদ়োজন্ করদব মকরল । 

দকে়াল়া িেক়াে দকে়াল়া নশলজ্ সমেন এেং সর্ঞ্জজ্ট়াল 

ওয়াকডশে়াি ড ময়াশনজ্শমন্ট ন়াশম েুটট প্রকল্প চ়ালু কেল।  

48 টট স্ম়াটড অ্েনওয়াসড তেসে কে়াে জ্নয ন দক়াটট ট়াক়া 

অ্নুশম়ােন কেশল়া দকে়াল়া  

র়্ােশেে প্রথম সর্ঞ্জজ্ট়াল ইউসনর়্াসি ডটট স্থ়াপন হশে চশলশে 

দকে়াল়াশে।  

 

 



 

Capital: Thiruvananthapuram 

CM; Pinarayi Vijayan 

Governor: Arif Mohammed Khan 

High court: Kerala High Court, Kochi   

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 

 

 

 

 

 



 

ে়াশজ্যে কৃষকশেে কৃসষ যন্ত্রপ়াসে সেেেণ কেল মসনপুে।  

 

 

মসনপুে িেক়াে এম দপনেন মসনপুে অ্য়াপ চ়াল ুকেল। 

মসনপুে িেক়াে েন পসেশেে ও জ্লে়াযু েক্ষ়াশথ ড COSFOM 

ওশযেি়াইট চ়ালু কেল। 

মসনপুে িেক়াে Loumi Connect অ্য়াপ চ়ালু কেশল়া। 

 

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 

 

মসহল়াশেে জ্নয yes essence ি়াসর্ডি লঞ্চ কেল ইশযি েয়াংক।  

 এই ি়াসর্ডশিে ম়াধ্যশম মসহল়াশেে দহলথশকয়াে দেসনসেট 

দল়ান দেওয়াশে দপ্রে়াশেন্স দেওয়া এেং সর্ময়াট 

অ্য়াক়াউন্ট এেং দিসর্ং এক়াউন্ট এ সিশে দিসর্ং কে়াে 

িুশয়া  দেওয়া হশে।  

 

CEO: Prashant Kumar  

Founder: Rana Kapoor 

Founded: 2004 

Headquarters: Mumbai 

 

 

 

 

 

 



 

মসহল়াশেে জ্নয সেক়াে আে়া দল়ান ঞ্জিম লঞ্চ কেল কণ ড়াটক 

সেক়াে গ্র়ামীণ েয়াংক।  

 

The Karnataka Vikas Grameena Bank, an Indian 

government owned Regional Rural Bank sponsored by 

Canara Bank 

Headquarters: Dharwad 

Canara Bank 

Headquarters: Bengaluru 

CEO: Lingam Venkat Prabhaka 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wear N Pay ন়াশম কন্ট়াক্টশলি দপশমন্ট পসেশষে়া চ়ালু কেল 

অ্য়াঞ্জক্সি েয়াঙ্ক।  

 যসে দকউ ওয়াশলট সনশে রু্শল য়ায অ্থ ড়াৎ ে়াে ক়াশে কয়াে 

ে়া ক়ার্ড ন়া থ়াশক দি দক্ষশত্র এে ম়াধ্যশম দপ্রশমন্ট কেশে 

প়ােশে।  

 

CEO: Amitabh Chaudhry  

Headquarters: Mumbai 

Founded: 1993, Ahmedabad 

 

 

র্ েে  ীে়া এে সকশন্ডল র়্াে ডন লঞ্চ কেল নশেন্দ্র দম়াসে।  

CEO: Jeff Bezos  

Founder: Jeff Bezos 

Founded:  1994, Washington, United States 

Headquarters: Washington, United States 

 



 

িমুশদ্রে ি়াসেক েজ্ডয সেশয কম্পম্পউট়াে ে়ান়াশল়া এইচসপ।  

 

Hewlett-Packard 

Founded:  1939,  

Headquarters: Palo Alto, California, United States 

 

র়্ােেীয দেট েয়াংকশক েু’দক়াটট ট়াক়া জ্সেম়ান়া কেল সেজ়্ার্ড 

েয়াংক।  

 এে়া ে়াশেে কম ডচ়ােীশেে দপশমন্ট কে়াে িময আে সে আই 

এে রুল দর্শে সেল।  

 

 

Chairperson: Dinesh Kumar Khara 

Headquarters: Mumbai 

Founded: 1 July 1955 

 

 



 

 

কম ডশক্ষশত্র নেুন সপে়াম়াে়াশেে ি়াশপ়াটড সেশে হুইলি অ্ে ল়ার্ 

ন়াশম ইসনসেশযটটর্ লঞ্চ কেল ট়াট়া দম়াটেি।  

 এটট ইযং দজ্ন়াশেেন দক একইিশে পসেে়ােশক ি়াহ়াযয 

কেশে এেং ে়াশেে জ্ীেশনে লক্ষয দক অ্জ্ডন কেশে 

ি়াহ়াযয কেশে।  

 

CEO: Guenter Butschek 

HQ- Mumbai 

Founded- 1945 by J.R.D Tata.  

 

 

 

 

 

 

 



ইে়াসল ইন্ট়ােনয়ােন়াল দি়াল়াে এল়াইন্স এ দয়া ে়ান কেশল়া।  

 ইন্ট়ােনয়ােন়াল দি়াল়াে এল়াইন্স 8 ই জ়্ানুয়াসে 2021 এ 

সনযম পসেেেডন কশে। 

 দিই অ্নুয়াযী িমস্ত ইউন়াইশটর্ দনেন এে িেিয এশে 

দয়া ে়ান কেশে প়ােশে।  

 দিই সনযশম দয়া ে়ান কেশল়া ইট়াসল। 

 ইট়াসল দক সনয়া দম়াট িেিয িংখয়া ে়া াঁড়াল 122। 

 

Capital- Rome  

Currency- Lira 

Prime Minister- Mario Draghi 

Parliament- national parliament 

 

Headquarters location: Gurugram 

Founded: 30 November 2015 

Founded at: Paris, France 

Membership: 122 members of UN 

Director General: Ajay Mathur 

Founders: Narendra Modi, François Hollande 



 

প়াসকস্ত়াশনে KRL দেসর্য়াম ন়াম পসেেেডন কশে দে়াশযে 

আক্ত়াে দেসর্য়াম ে়াখ়া হশল়া।  

 এটট ে়াওয়ালসপঞ্জন্ডশে অ্েসস্থে।  

 

 

প়াসকস্ত়ান ে়ােে কর রুজ্ সমি়াইল এে িেল পেীক্ষ়া 

কেশল়া।  

প়াসকস্ত়ান সনউসিয়াে েহনশয়া য রূ্সম দথশক রূ্সমশে 

দক্ষপণ়াস্ত্র  জ্ন়াসর্ে িেল উৎশক্ষপণ কেল। 

ে়াহীন iii এে িেল পেীক্ষ়া কেল প়াসকস্ত়ান 

Capital: Islamabad  

Currency: Pakistani rupee 

Prime minister: Imran Khan 

President: Arif Alvi 

Perliament: National Perliament  

Longest river:  Indus 

Highest Peak: 

National Sports: Hockey 

 



িম্প্রসে প়ােসলক স্থ়াশন দে়ােখ়া সনসষদ্ধ কেশল়া িুইজ়্ােলয়ান্ড।  

িম্প্রসে র়্ােশেে প্রসেশেেী দেে শ্রীলংক়া জ্নিম্মশুখ দে়ােখ়া 

পে়ায সনশষধ়্াজ্ঞ়া জ়্াসে কেল।  

Capital- Bern 

Currency- Franc 

 

Capital: Colombo. 

Currency:  rupee 

Prime minister: Mahinda Rajapaksa  

President:  Gotabaya Rajapaksa 

Longest river: Mahaweli Ganga 

Highest Peak: Pidurutalagala 

National Sports: volley ball 

 

 

 

 



চীন এেং ে়াসেয়া সমশল দযৌথর়্াশে। Lunar space station তেসেে 

সিদ্ধ়ান্ত সনশল়া।  

 এখ়াশন মহ়াক়াে িংক্র়ান্ত সেসর্ন্ন মহ়াক়াে সেষশয  শেষণ়া 

কে়া সেশেষ কশে চ়া াঁে দক সকর়্াশে েযেহ়াে কে়া য়ায দি 

েয়াপ়াশে  শেষণ়া কে়া হশে।  

মেশলে কক্ষপশথ দপৌৌঁে়াশল়া চীশনে দপি এয়ােক্র়ােট 

Tianwen- 1। 

আশমসেক়াশক অ্সেক্রম কশে েুই হ়াজ়্াে কুসড ি়াশল র়্ােশেে 

েীষ ড দিসর্ং প়াটডন়াে হল চীন। 

 Space Agency of Russia- ROSCOSMOS  (Roscosmos State 

Corporation for Space Activities) 

Space Agency of China- China National Space 

Administration (CNSA 

Capital: Bejing 

Currency: Yuan, Renminbi 

President: Xi Jinping 

Perliament: National People's Congress 

Longest river: Yangtze River 

National Sports: Table Tennis 



 

সনউটিশন়া িন্ধ়ান কে়াে জ্নয তেক়াল হ্রে এে সনশচ দটসলশস্ক়াপ 

স্থ়াপন কেল ে়াসেয়ান সেজ্ঞ়ানীে়া।  

 

Capital- Moscow 

Currency- Ruble 

President- Valdamir Putin 

Prime Minister- Mikhail Mishutin 

Parliament- Duma 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ি়ান্স মহ়াক়াশে Asterx ন়াশম সমসলট়াসে অ্নুেীলন লঞ্চ কেল। 

 মহ়াক়াশে ে়াশেে িয়াশটল়াইটগুশল়া দক েক্ষ়া কে়াে জ্নয 

এই এক্স়ােি়াইজ্ হয।  

 

Perliament- Senate, National Assembly 

Presiddent- Emmanuel Macron 

Capital- Paris 

Currency- Euro/ Franc 

National sports- Football 

Space Agency 

 

 

 

 

 

 



সেশেে িেশথশক েঞ্জক্তে়ালী িুপ়াে কম্পম্পউট়াে fugaku তেসে 

কেল জ়্াপ়ান।  

 ম়াউন্ট েুঞ্জজ্ ন়াম অ্নুি়াশে এে ন়ামকেণ কে়া হশযশে 

 র়্ােশেে িেশথশক েঞ্জক্তে়ালী িুপ়াে কম্পম্পউট়াে দহ়াশল়া 

PARAM Siddhi – AI । এটট ি়াে়া পসৃথেীে ি়াশপশক্ষ 63েম।  

The CDC 6600 from Control Data Corp., is generally 

recognized as the first supercomputer.  

দেেে়ািীে এক়াকীত্ব েেূীকেণ ও আত্মহেয়া সেষশয 

জ্নিশচেনে়া  শড েুলশে সেশেষ মন্ত্রী সনশয়া  কেশল়া জ়্াপ়ান। 

সেশেে প্রথম ক়াশেে উপগ্রহ সনম ড়াণ কেশে জ়্াপ়ান 2023 ি়াশল 

লঞ্চ কে়া হশে মহ়াক়াশে    

Perliament-  Diet 

Prime minister- Yoshihide Suga 

King- Naruhito 

Capital- Tokyo 

Currency- Yen 

National sports- Sumo  

National emblem- chrysanthemum 

 



 

সমসলযন র্ল়াশেে টুযসেঞ্জজ্ম ি়াশপ়াটড পয়াশকজ্ লঞ্চ কেল 928     

 অ্শেসলয়া।  

 কেণ়া পসেসস্থসেশে অ্শেসলয়া টুযসেজ্শমে অ্েস্থ়া র্ীষণ 

খ়াে়াপ হশয য়াওয়ায এই সিদ্ধ়ান্ত সনল অ্শেসলয়া িেক়াে।  

 

 

সেশেে প্রথম হংিচঞু্চ( Platypus) অ্র্য়ােণয তেসে কেশে 

অ্শেসলয়া। 

সেশেে েৃহত্তম দেসর্ও দটসলশস্ক়াপ স্কয়াে সকশল়াসমট়াে অ্য়াশে 

েিশে চশলশে েসক্ষণ আসিক়া এেং অ্শেসলয়াশে। 

Australia-  

Capital-  Canberra 

Currency- Australian Dollar 

Prime Minister- Scott Morrison 

Parliament- Federal Parliament 

 

 



র়্ােে এেং উজ্শেসকস্ত়াশনে মশধ্য উত্তে়াখশণ্ডে ে়ানীশক্ষে এ 

দযৌথ দিন়া মহড়া DUSTLIK ii অ্নুটিে হশল়া।  

 

িংযুক্ত আেে আসমেে়াহী দে অ্নুটিে হশল়া দর্জ়্াটড ফ্ল্য়া  

ি়ামসেক অ্নুেীলন।  

েৃহত্তম উপকূলীয মহড়া sea vigil 21 আশয়াঞ্জজ্ে হল। 

র়্ােে এেং ি়াশন্সে ে়াযু দিন়াে মশধ্য এক্স়ােি়াইজ্ দর্জ়্াটড 

ন়াইট -21 আশয়াঞ্জজ্ে হল দয়াধ্পুশে।  

সেন ে়াসহনীে ি়ামসেক মহড়া AMPHEX 21 অ্নুটিে হশল়া 

আন্দ়াম়ান এেং সনশক়ােে বীপপুশঞ্জ। 

র়্ােে এেং আশমসেক়া যুক্তে়াশষ্ট্রে মশধ্য ি়ামসেক মহড়া 

যুদ্ধঅ্র্য়াি-20 আশয়াঞ্জজ্ে হল ে়াজ্স্থ়াশন।  

র়্ােেীয দনৌে়াসহনীে েৃহত্তম যুদ্ধ ক্রীড়া TROPEX-21 এে িম়াধ়্া 

হল র়্ােে মহ়াি়া েীয অ্ঞ্চশল। 

 

র়্ােে এেং ইশন্দ়াশনসেয়াে দযৌথ দনৌ-মহড়া PASSEX আশয়াঞ্জজ্ে 

হল আেেি়া ে অ্ঞ্চশল। 

 



অ্সর্ও কয়াশিট দটপ এে আসেষ্কেড়া Lou Ottens িম্প্রসে প্রয়াে 

হশলন।  

ইসন সেশলন দপ়ালয়াশন্ডে ে়াসিন্দ়া। 

 

িম্প্রসে প্রয়াে হশলন মওেুে আহশমে। 

 ইসন ে়াংল়াশেশেে প্রধ়্ানমন্ত্রী সেশলন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



েু 'েেশেে জ্নয র়্ােশেে সচ ে ে়াটটসেসেয়ান সহশিশে সনযুক্ত 

হশলন র্ক্টে ঞ্জজ্সপ ি়ামন্ত।  

প্রথম মন্ত্রী সহি়াশে দটসেশট়াসেয়াল আসম ড এে কয়াশেন সহশিশে 

সনযুক্ত হশলন অ্নেু়া  ে়াকুে।  

ইন্ট়ােনয়ােন়াল অ্সলম্পম্পক কসমটটে দপ্রসিশর্ন্ট সহি়াশে সনে ড়াসচে 

হশলন Thomas Bach।  

Indian council for research on international economic 

relations এে পেেেী সর্শেক্টে হশলন েীপক সমশ্র।  

পঞ্জিমেশেে নেুন সিসকউসেটট সর্শেক্টে সহি়াশে সনযকু্ত হশলন 

জ্ঞ়ানেন্ত সিং।  

প্রধ়্ানমন্ত্রী নশেন্দ্র দম়াসেে প্রধ়্ান উপশেষ্ট়াে পে দথশক পেেয়া  

কেশলন সপশক সিনহ়া।  

নয়ােন়াল সিসকউসেটট  ়াশর্ডে নেুন সর্শেক্টে দজ্ন়াশেল হশলন 

এমএ  ণপসে।  

মুম্ব়াইশযে নেুন পুসলে কসমেন়াে হশলন দহমন্ত ন়া ে়াশল।  

ট়াইম ময়া ়াঞ্জজ্শনে কর়্াশে প্রথম ি়ান্সশজ্ন্ড়াে েযঞ্জক্ত  স্থ়ান 

দপশলন এসলযট দপজ্।  ইসন একজ্ন ক়ান়াসর্য়ান অ্সর্শনে়া 

এেং প্রসর্উি়াে।   

জ়্াসেিংশঘে এক্সট়ান ড়াল অ্সর্টে পয়াশনশলে দচয়ােময়ান সহশিশে 

পুনে়ায সনযকু্ত হশলন স সেেচন্দ্র মুমু ড।  



িম্প্রসে ইযং দল়াে়াল সলর়্াে ে়াসলক়ায দয়া ে়ান কেশলন 

সেসপক়া প়ােুকন।  

 

INDEX 

 

ইশক়ানসমক সির্ম ইনশর্ক্স 2021 এ র়্ােশেে স্থ়ান  121। প্রথম 

স্থ়াশন আশে সিে়াপুে। এটট প্রক়াে কশে দহসেশটজ্  দেৌশন্ডেন 

Food West index report 2021 অ্নুি়াশে র়্ােশে প্রসেেেে 

খ়ােয নষ্ট হয 68. 7 সমসলযন । প্রথম স্থ়াশন আশে চীন।  

 

2020 ওয়াডড এয়াে দক়ায়াসলটট সেশপ়াটড অ্নুয়াযী সেশেে িেশথশক 

েসূষে েহে হল সিনঞ্জজ্য়াং। এটট চীশন অ্েসস্থে। র়্ােশেে সেসে 

েেম স্থ়াশন আশে। 

মহ়াত্ম়া  ়ান্ধী নয়ােন়াল রুে়াল এম্পরলযশমন্ট গ্র়ামীণ আইন 

অ্নুি়াশে িে ড়াসধ্ক ক়াজ্ প্রে়ান কশে প্রথম স্থ়ান দপল েঞ্জত্রে ড।  

 

 

 

 



AWARD 

 

আসিক়ান সলর়্ােসেপ অ্য়াওয়ার্ড ঞ্জজ্েল ন়াইজ়্াশেে ে়াষ্ট্রপসে 

Mahamadou Issoufou.  

2021 FIAF award প়াশেন অ্সমে়ার্ েচ্চন।  full form of of 

FIAF is international federation of film archive. 

পঞ্জন্ডশচসে প্র়াক্তন দলেশটনয়ান্ট  র্ন ডে সকেণ দেেী দক Baton of 

Honour প্রে়ান কেশলন ে়াষ্ট্রপসে ে়ামন়াথ দক়াসেন্দ . 

দল়াে়াল উওময়ান অ্ে এশক্সশলন্স অ্য়াওয়ার্ড দপশলন ে়াসমল়াি়াই 

দিৌন্দে়াজ্ন. 

Asia environmental enforcement award দপশলন উসডষয়াে 

মসহল়া েশেে অ্সেি়াে িুঞ্জস্মে়া দলনক়া . 

 

 

  

 

 

 



 

SPORTS 

 

2021 ি়াশলে এসেয়ান েঞ্জক্সং চ়াম্পম্পযনসেপ আশয়াজ্ন কেশে 

র়্ােে একটট নেুন সেসেশে অ্নটুিে হশে।  

2021 আইসপএশলে অ্সেসেয়াল প়াটডন়াে হল upstocks।  

র়্ােশেে প্রথম দেনি়াে সহি়াশে অ্সলম্পম্পশকে জ্শনয 

দক়ায়াসলে়াই কেল র্ে়ানী দেেী।  

আন্তজ্ড়াসেক টট -দট়াশযসন্টশে প্রথম েয়াটিময়ান সহশিশে 3000 

ে়ান কেশলন সর্ে়াট কহসল সেসন ে়াে 87 েম ময়াশচ এই কৃসেত্ব 

িম্পন্ন কশেন।  র়্ােে ইংলয়ান্ড সিসেজ্ চল়াক়ালীন এই দেকর্ডটট 

কশেন।   

প্রথম র়্ােেীয মসহল়া ঞ্জক্রশকট়াে সহশিশে েে হ়াজ়্াে ে়াশনে 

দেকর্ড পে ড কেশলন সমে়াসল ে়াজ্।  

আে ়াসনস্ত়াশনে প্রথম ঞ্জক্রশকট়াে সহশিশে দটে ঞ্জক্রশকশট র়্ােল 

দিঞু্চসে কেল আম়ােুে়াহ ি়াঈেী।  

সেসেসি ইঞ্জন্ডয়ান দপ়াটডি ওময়ান অ্ে েয ইয়াে দখে়াে দপশলন 

সেখয়াে ে়াে়া দখশল়ায়াড কশনরু হ়াম্পম্প।  

 



  

 

 

Thank you for watching. 

Please like and share this 

video. And for more updates 

and daily current affairs 

Subscribe to our channel 

Competitive Affairs. 

 


