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2020 সালের দেবীশঙ্কর পরুস্কার দে পালেন? 

ববশ্বজিৎ চ্যাটািী 

অঞ্জবে ভরদ্বাি 

আশুল াষ ভরদ্বাি 

সন ুসুে 

ইবন এেধালর সাাংবাবেে এবাং দেখে।  

 ার “Pitra-Vadh” োলির িনয ব বন এই সম্মান পালেন।  

এর বাইলর  ার এেটট ববখযা  বই হলো The Death Trap। এখালন ব বন  ার বস্তার অঞ্চলে োলির 

অবভজ্ঞ ার েথা বেলখলেন। 

 

 

Akash Education Services দোম্পাবনলে 7300 দোটট টাোয় দোন দোম্পাবন বেলন বনলো? 

BYJU’S 

Unacademy 

Vedantu 

Class plus 

 

Aakash Educational Services Limited 

Founder: J. C. Chaudhry 

Founded: 1988 

 

BYJU'S 

Founded: 2011, Bengaluru 

Founders: Byju Raveendran, Divya Gokulnath 

 



 

 

 

 

Financial Inclusion Index প্রোশ েরার বসদ্ধান্ত বনলো দোন প্রব ষ্ঠান? 

NABARD 

RBI 

SEBI 

FICCI 

 

RBI  ালের Monetary Policy( আবথ িে বনব ) দ াষণা েরলো  

Repo Rate                                                4% 

Reverse Repo Rate                                  3.35%   

Marginal Standing Facility Rate               4.25% 

Bank Rate                                                 4.25% 

Cash Reserve Ratio                                   3.5% 

Statutory Liquidity Ratio                            18% 

 

RBI 

Headquarters: Mumbai 

Founded: 1 April 1935, Kolkata ( Government of India Act) 

Nationalised: 1st January, 1949 

Governor: Shaktikanta Das (25th )  

Deputy Governor: M. Rajeshwar Rao  

Dr. M. D. Patra  

M. K. Jain 

1st Governor: Sir Osborne Smith 

1st Indian Governor:  Chintaman Dwarkanath Deshmukh 

 



 

 

 

 

 

SUPACE নালে দপাটিাে চ্াে ুেরলো দোন সাংস্থা? 

বশক্ষা েন্ত্রে 

সুবপ্রে দোটি 

BCCI 

AAI 

 

এর পুলরা েথা Supreme Court Portal for Assistance in Court’s Efficiency। 

এটট এেটট বরসাচ্ি দপাটিাে দেটট  আটটিবিবশয়াে ইলেবেলিন্স এর সহায় ায় োি েরলব। 

এটটর উলদ্বাধন েরলেন S A Bobde.  

 

 

 

 

 

সম্প্রব  েলরানার োরলণ দোন দেশ ভার ীয় পে িটেলের প্রলবশ বযান েরলো? 

েবক্ষণ দোবরয়া 

রাবশয়া 

বনউজিেযান্ড 

িাপান 

 

েুসপ্তালহর িনয এই বসধযান্ত দনওয়া হলয়লে। 

Prime minister: Jacinda Ardern  

Capital: Wellington 

Currency: Dollar  



 

 

 

 

17th  BIMSTEC Ministerial Meeting দোথায় অনুটষ্ঠ  হলো? 

শ্রীেঙ্কা 

ভার  

চ্ীন 

িাপান 

 

BIMSTEC-The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation  

Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, Myanmar and Thailand. 

Headquarters location: Dhaka, Bangladesh 

Founded: 6 June 1997 

 

Srilanka 

Capital: Colombo. 

Currency:  rupee 

Prime minister: Mahinda Rajapaksa  

President:  Gotabaya Rajapaksa 

Longest river: Mahaweli Ganga 

Highest Peak: Pidurutalagala 

National Sports: volley ball  

Important Point:  

Ram setu Ends at Talai Mannar island in srilanka. 

Srilanka Cancel the Colombo port deals with India and Japan. 

Hambantota port is under control of china. 

 

 



 

 

 

 

দোন দেশ দথলে 36% েে দ ে আেোবনর েরার বসদ্ধান্ত বনলো ভার ? 

আলেবরো 

দসৌবে আরব 

ইরাে 

েুলয়   

 

হটা  েলর দ লের োে বাবিলয় দেওয়ায় এই বসদ্ধান্ত বনলয়লে ভার । 

 

সম্প্রব  সশস্ত্র বাবহনীল  েবহোলের দোগোলনর অবধোর বেলো দসৌবে আরব। 

 

 

Saudiarabia 

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 

 

 

 

বজ্র িে দথলে শজি উৎপােলনর িনয দোন দেলশর সলে MoU স্বাক্ষর েরলো ভার ? 

দনোরেযান্ডস 

বনউজিেযান্ড 



 

 

ইিরালয়ে 

িাপান 

ভার  এবাং দনোরেযান্ডস এর প্রধানেন্ত্রীর েলধয দে ভারচু্য়াে সাবেট হয় দসখালনই এই চু্জি স্বাক্ষর হয়। 

এর বাইলরও েলরানা দোোববো এবাং বযাবসা বাবণিয বনলয় আলোচ্না েরা হয়। 

 

Capital: Amsterdam 

Currency: Euro 

prime minister: Mark Rutte 

 

 

 

Lab on Wheels দপ্রাগ্রাে চ্ােু েরলো দোন রািয? 

দেরাো 

বেল্লী 

েহারাষ্ট্র 

উত্তরপ্রলেশ 

বেল্লীর বশক্ষা েন্ত্রী েবনশ বসসবেয়া এটট চ্ােু েরলেন. 

বেল্লী দটেলনােজিেযাে ইউবনভারবসটট এর উলেযালগ চ্ােু েরা দহালো। 

েবরদ্র এবাং বপেলয় পরা সোলির েুবে দের সালয়ন্স চ্চ্িায় আগ্রহী েলর দ াো এর উলেযসয। 

 

 

 

বেবল্ল সরোর সুইচ্ বেবল্ল অবভোন শুরু েরলো।  

বেবল্ল সরোর েুখযেন্ত্রী ববজ্ঞান প্রব ভা পরীক্ষা প্রেল্প চ্ােু েরে। 

েুখযেন্ত্রী  র র দরশন দোিনা চ্ােু েরে বেবল্ল। 

 

বেবল্ল সরোর বশল্পীলের িনয বিট বথলয়টার এন্ড পারিবে িাং আটিস দিলোবশপস প্রেল্প চ্ােু েরে 



 

 

দেলশর প্রথে চ্ােেহীন দেলরা চ্েে বেবল্লল । 

ভারল র সবলথলে বি বেডবন ডায়াোইবসস হসবপটাে চ্ােু হলো বেবল্লল । 

সম্প্রব  2021 22 এর িনয 69 হািার দোটট টাোর দেশভজি বালিট বানালো বেবল্ল সরোর।  

ভারল  ইলেেটরে গাবির েযাবপটাে হল  চ্লেলে বেবল্ল।  

বেবল্ল দটেলনােজিেযাে ইউবনভাবস িটট দ  ত বর েরলে সযােসাাং ইলনালভশন েযাব।  

Education mentoring program চ্ােু েরে দোন । 

ইলদা েবরয়ান দেন্ডবশপ পােি ত বর হলো।  

নবরাজি, দহাবে এবাং শলববরা  উৎসব পােলনর উপর বনলষধাজ্ঞা িাবর েরে।   

 

CM-Arvind Kejriwal 

Governor- Anil Baijal 

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

 

 

 

 

সপ্তালহ 5 বেন োি েরার বসদ্ধান্ত বনলো দোন রািয সরোর? 

উত্তরপ্রলেশ 

েধযপ্রলেশ 

রািস্থান 

ববহার 

 

েধযপ্রলেশ সরোর েঞ্চ পযাড বস্কে চ্ােু েরে। 

েধযপ্রলেশ সরোর পাওয়ার সাববসবড বস্কে চ্ােু েরলো। 

েধযপ্রলেলশর স্থাপন হল  চ্লেলে ববলশ্বর বহৃত্তে ভাসোন দসৌর শজি দপ্রালিক্ট।  

দেন্দ্রীয় প্রব রক্ষা েন্ত্রী রািনাথ বসাং িে অবভলষেে নালে অবভোন শুরু েরলো।  

ভারল র প্রািন ববলেশ েন্ত্রী সুষো স্বরাি এর েূব ি স্থাপন েরা হলে েধযপ্রলেলশর বববেশা দ ।  



 

 

েধযপ্রলেশ সরোলরর নলেি পাটিনার হলো উইলপ্রা।  

েধযপ্রলেলশর দহলসোবাে এর নাে পবরব িন েলর রাখা হে নে িোপুরে।     

খাবালর দভিাে ধরা পিলে ববলে ালে োবজ্জীবন োরােণ্ড দেওয়ার দ াষণা েরে েধযপ্রলেশ।   

িবের দরেডি বডজিটাে েরার বেে দথলে প্রথে স্থালন আলে েধযপ্রলেশ বদ্ব ীয়ল  আলে পজিেবে।  

রালিযর উপিাব  ঐব হয এর গল্প সাংেবে  বাবে নালে বুেলেট বরবেি েরলো েধযপ্রলেশ। 

বেশন গ্রালোেয়া প্রেল্প চ্ােু েরে  

দোবভে সম্পলেি আবালরা িনসলচ্ ন া গলি  ুেল  সাংেল্প েযালম্পইন েঞ্চ েরে  

দেবর সুরক্ষা দেরা োস্ক েযালম্পন েঞ্চ েরে  

েহারাি েিশাে েনলভনশন দসোলরর উলদ্বাধন েরা হলো খািরুাহ 

 

 

Madhya Pradesh 

 

• Capital: Bhopal 

• CM; Shivraj Singh Chouhan 

• Governor: Anandiben Patel 

• High court: Madhya Pradesh High Court, Jabalpur 

• 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 

 

 

েলরানা ভাইরালসর ববরুলধয েিাই েরল  14 বেন বযাপী োস্ক অবভোন এর সচূ্না েরলো দোন রািয? 

পজিেবে 



 

 

উবিষযা 

আসাে 

জিপুরা 

 

 

দেলশর প্রথে িায়ার পালেির উলদ্বাধন হলো উবিষযাল । 

বশক্ষে বশক্ষাপ্রব ষ্ঠান এর িনয ডযাসলবাডি চ্ােু হলো উবিষযায়।  

উবিষযা সরোর বরওয়াডি প্রলিক্ট চ্ােু েরে।  

ভারল র প্রথে বজ্র গলবষণা দেন্দ্র স্থাবপ  হল  চ্লেলে উবিষযার বালেশ্বর এ।   

 পবশবে িাব  ও উপিাব র োি-োিীলের িনয দহালেলের উলদ্বাধন েরে উবিষযা। 

েবহো স্ববনভির দগাষ্ঠীর িনয বেশন শজি বডপাটিলেে েঞ্চ েরে উবিষযা।  

 

Mo Chhatua and e kalika দোবাইে অযাপ েঞ্চ েরে উবিষযা। 

ভারল র প্রথে ওয়াল্ড বস্কে দসোর স্থাবপ  হলো উবিষযা ভুবলনশ্বর এ।  

রালিযর বদ্ব ীয় বালয়াজিয়ার বরিাভি বহলসলব েলহন্দ্রগীবরর নাে প্রস্তাব েরলো উবিষযা  

অনোইন সাাংসৃ্কব ে প্রব লোবগ া Mo Prativa চ্ােু েরলো উবিষযা 

Odisha 

• Capital: Bhubaneshwar 

• CM; Naveen Patnaik 

• Governor: Ganeshi Lal Mathur  

• High court: Odisha High Court, Cuttack 

• 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 

 



 

 

 

 

স্মে দসবভাংস বস্কে গুবেল  সব িাবধে োনোরী রািয দোনটট? 

েহারাষ্ট্র 

েণ িাটে 

পজিেবে 

দেরাো 

 

2017-18 সালে দোট 90000 দোটট টাো প্রোন েলরলে পজিেবে। 

বদ্ব ীয় স্থালন আলে উত্তরপ্রলেশ 

 

 

আলোর দেরুেরলণর দক্ষলি দেৌবেে বযবহাবরে ববষয় সাংোন্ত গলবষণার িনয আন্তিিাব ে পুরস্কার 

দপলেন বনে িােয দ াষ।  

েলরানাোলে েে িসাংস্থান এর দোগান, পবরোয়ী শ্রবেে দের বাবি বিবরলয় আনা এবাং সরোবর বাস 

পবরলষবা সুষ্ঠুভালব চ্ােু েরার িনয স্কচ্ অযাওয়াডি দপে বাাংো। 

প্রাণী সম্পে ববোশ দেো 2021 আলয়াজি  হে রািারহালট। 

 

23 দশ িানুয়াবর দন াজি সুভাষচ্ন্দ্র বসুর 125  ে িন্মবেন উপেলক্ষ েেো ার বভলক্টাবরয়া দেলোবরয়াে 

অনুষ্ঠান আলয়াজি  হে।  

পজিেবলের রািয পবরবহণ বনগে দবাট োইলেবর উলদ্বাধন েরে।  

চ্দননগলর গোর উপর স্থাবপ  হলো প্রথে ভাসোন দরলস্তারা াঁ  নুশ্রী।  

েে া বলদযাপাধযায় এর বববভন্ন েে িসূচ্ীর সলে েুি থাোর িনয বেবের ে ূ দোবাইে অযাপ চ্ােু হে।  

15 ই দিব্রুয়াবর দথলে চ্ােু হলো ো েযাবেন।  

দনায়াপািা েবক্ষলণশ্বর দেলরা পবরলষবা উলদ্বাধন হলো 22 দশ দিব্রুয়াবর।  

পজিেবলের েুগ িাপুর বনে িাণ েরা হলো অযােুয়া বরিবুভলনশ্ন প্লাে। 

 

West Bengal 



 

 

 

• Capital: Kolkata 

• CM; Mamata Banerjee 

• Governor: Jagdeep Dhankar 

• High court: Calcutta High Court 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


