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Let’s start with the Current Affairs



“
সম্প্রতি ক োন কেশের কসনোবোতিনী

ক এ লক্ষ শরোনোর ভ্যো তসন

তেশলো ভ্োরি?
a) ভু্টোন
b) কনপোল
c) মোযোনমোর
d) মোলদ্বীপ
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•  োঠমোন্ডুশি কনপোল

কসনোবোতিনীর িোশি

এই ভ্যো তসন িুশল

তেল ভ্োরিীয কসনো।

• এর আশে ভ্োরি

সর োর কনপোশলর

ফ্রন্টলোইন ওযো কোর

কের জনয এ লক্ষ

ভ্যো তসন তেশযতিল।

• এিোডোও এতেন 8 

লক্ষ ড্রপ ভ্যো তসন

কনপোল ক তেল

চীশনর ভ্যো তসশনর
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“
Capital: Kathmandu

Currency: Nepalese Rupee
Prime minister: K. P. Sharma Oli
President: Bidya Devi Bhandari
Perliament: Federal Parliament

Longest river: Karnali
Highest Peak: Mount Everest 

(8848.86m) 
National Sports: Volleyball
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“
Tribal TB initiative লঞ্চ রল

ক োন ক ন্দ্রীয মন্ত্রী ?
a) নশরন্দ্র তসিং কিোমোর
b) ধশম কন্দ্র প্রধোন
c) নশরন্দ্র কমোতে
d) ির্ কবধ কন
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• • TB মুক্ত ভ্োরি
এর উশেশেয এটট

চোলু  রো িশলো।

• • এখোশন

উপতিি তিশলন

ক ন্দ্রীয উপজোতি

তবর্য মন্ত্রী অজুকন

মুন্ডো।

• • TB এর পুশরো
 থো Tuberculosis 
এটট এ টট

বযো শটতরযো ঘটটি

করোে যোর জনয েোযী



“
কযৌথ ভ্োশব তমতলটোতর িোডকওযযোর

তিতরর জনয ভ্োরশির সশে চুক্তক্ত

 রশলো ক োন কেে?
a) উত্তর ক োতরযো
b) ইজরোশযল
c) েতক্ষণ ক োতরযো
d) জোপোন
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• • এর পোেোপোতে

িোরো তবতভ্ন্ন

কেোপনীয িথয এবিং

এবিং তবতভ্ন্ন সোইবোর

এবিং মিো োে

সিংক্রোন্ত িথয

পরস্পশরর মশধয

আেোন প্রেোন  রশব।

• • এই বযোপোশর

কমৌ স্বোক্ষর  শরন

ভ্োরিীয প্রতিরক্ষো

মন্ত্রী রোজনোথ তসিং

এবিং েতক্ষণ

ক োতরযোর প্রতিরক্ষো
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পৃতথবীর বৃিত্তম সমুদ্রিীরবিী বোযু

ফোম কতিতর  রশি চশলশি েতক্ষণ

ক োতরযো।

• ইশদো  তরযোন কফ্রন্ডতেপ

পো ক তিতর িশলো তেতি কি।

Capital- Seoul
Currency- Won
Prime Minister- Chung 

Sye-kyun
Parliament- National 
Assembly



“এতপ্রল মোশসআশমতর োয অনুটিি

িশি চলো তলডোরস সোতমট এ

আশমতর োর রোষ্ট্রপতি ভ্োরশির

ক োন কনিোশ আমন্ত্রণ  রশলন?
a) নশরন্দ্র কমোতে
b) তনম কলো সীিোরোমন
c) রোজনোথ তসিং
d) অতমি েোি
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• • এখোশন

ভ্োরিসি চতিেটট

রোষ্ট্রশনিো ক 

আমন্ত্রণ জোনোশনো

িশযশি।

• • এটট 22 এবিং

23 এতপ্রল অনুটিি

িশব।

• • এখোশন

পতরশবশের সিংক্রোন্ত

তবর্য আশলোচনো  রো

িশব এ ইসশে

পতরশবশের ক্ষতি নো

 শর অথ কনীতির

উন্নযন ঘটোশনো যোয

কসটট এ টট মূল

আশলোচয তবর্য ।



“মেশল কপৌৌঁিোশলো নোসোর

পোরশসভ্োশরন্স করোভ্োর।

মিো োশে তবশের প্রথমঅসোমতর 

তমেশনর পতর ল্পনো  রশলো কস্পস

এক্স।

143 টট উপগ্রি এ বোশর
উৎশক্ষপণ  শর তবেশর ডক তিতর

 রল কস্পস এক্স।

সম্প্রতি ভ্োরি প্রথমবোশরর জনয

লোল চোল পোঠোশলো আশমতর োশ ।
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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



“
সম্প্রতিঅগ্নুৎপোি ঘটোMount 

Merapi ক োন কেশে?
a) নরওশয
b) ইশদোশনতেযো
c) অশেতলযো
d) জোপোন
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President: Joko 
Widodo 
Capital: 
Jakarta
Currency: 
Indonesian 
rupiah



“ভ্োরশির সবশথশ কবেী

আন্তজকোতি তবমোনবদর থো ো

রোশজযর ি মো কপশি চশলশি

ক োন রোজয?
a) মিোরোষ্ট্র
b)  ণ কোট 
c) পক্তিমবে
d) উত্তরপ্রশেে
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• এযোরশপোটক- কজওযোর

এযোরশপোটক

• • এবির  ুতেনের

এযোরশপোটক আন্তজকোতি 

এযোরশপোটক িওযোর সশে

সশে উত্তর প্রশেে এ

তিনটট আন্তজকোতি 

এযোরশপোটক িশয কেল।

• • বোত েুটট িল

লখশনৌ ও বোরোনতস

এযোরশপোটক ।

• • 2023 সোশলর

মশধয তিতর িশয যোশব

িোর সশে সশে উত্তর

প্রশেে এই  ৃতিত্ব

অজকন  রশব।



“ভ্োরশির ক োথোয করতসশডক্তন্সযোল

িত কসন্টোর তিতর িশে?
a) লক্ষশনৌ
b) মুম্বোই
c) কচন্নোই
d) বোরোনতস
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• • ক ন্দ্রীয ক্রীডো

মন্ত্রশ র িরফ কথশ এটট

তিতর  রো িশে ।

• • এখোশন এ সশে 100

জন কিশল এবিং কমশয

তেক্ষোথী থো শি পোরশব।

• • ভ্োরশি িত র মোন

আরও উন্নি  রোর

উশেশেয এটট িোপন  রো

িশে।

• • উত্তরপ্রশেে ক্রীডো

মন্ত্র এটটশি তনম কোশণর

সোিোযয  রশব।



“েিীেআেফো উিো খোন

জলুক্তজ োল পো ক এর উশদ্বোধন

ক োথোয িশলো?
a) কেোরক্ষপুর
b)  োনপুর
c) লখনউ
d) ঔরেোবোে
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• এই তচতডযোখোনোটট

121 এ র জতমর

ওপর তিতর িশে।

• • েতিে

আেফো ুিো খোন, 

রোমপ্রসোে তবসতমল

এর সশে 1925

সোশল েটঠি  োশ োতর

কেন লুন্ঠশনর সশে

জতডি তিশলন।

• • কযটট  ো তর

 ন্সতপশরতস নোশম

পতরতচি।

• • এখন পয কন্ত

উত্তরপ্রশেশের েুটট

জলুক্তজ যোল েোশডকন



“Banana festival অনুটিি িশলো
উত্তর প্রশেশের ক োন েিশর?

a)  োনপুর
b)  ুতেনের
c) কেোরক্ষপুর
d) লখনও
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• • এটট

উত্তরপ্রশেশের ওযোন

তডতেক্ট ওযোন প্রডোক্ট

প্র শল্পর অিংে।

• • এর মোধযশম

 ুতেনের ক  লো

তিরীর ক শন্দ্র

পতরণি  রোর কচষ্টো

চলশি।

• • এই কজলোর

অন্তি 4 িোজোর

 ৃর্  লো চোশর্র

সশে যুক্ত।

• • এটট

উত্তরপ্রশেে
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উত্তরপ্রশেে সর োর ত র্োন  লযোণ তমেন চোলু  রল।

উত্তরপ্রশেে সর োর Udyam Sarathi কমোবোইল অযোপ চোলু  রল।
উত্তর প্রশেে মুখযমন্ত্রী UP Mukhyamantri Abhyudaya কযোজনো চোলু  রশলো
উত্তর প্রশেশের নিুন আন্তজকোতি তবমোনবদশরর ি মো কপল  ুতেনের

স্বোধীন ভ্োরশির প্রথম মতিলো তিসোশব মিুৃযেণ্ড কপশি চশলশিন উত্তরপ্রশেশের

উত্তরপ্রশেশের বোরোণসীশি প্রথম েোন্সশজন্ডোর পোবতল টযশলট িোতপি িল

উত্তরপ্রশেে সর োর 16 সিংখযোর ইউতনশ োড চোলু  রশলো।
Affordable Rental house Scheme লঞ্চ  রশলো
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Capital: Lucknow
CM; Yogi Adityanath
Governor: Anandiben Patel
High court: Allahabad High 
Court
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



“এ ভ্োরি কেি ভ্োরি কপ্রোগ্রোশমর

আওিোয ঝোডখশণ্ডর সশে কজোট

েডশলো ক োন রোজয?
a) কেোযো
b) মিোরোষ্ট্র
c) িোতমলনোডু
d)  ণ কোট 
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• • • এ ভ্োরি

কেি ভ্োরি কপ্রোগ্রোম টট

শুরু িয 2015 সোশলর 31

অশক্টোবর বিভ্ ভ্োই

পযোশটশলর 140 িম

জন্মবোতর্ ক ীশি।

• • ভ্োরশির ঐ য এবিং

অখন্ডিো আশরো েৃঢ়  রোর

উশেশেয এটট চোলু  রো

িয।

• • এর মোধযশম এ টট

রোজয বো ক ন্দ্রেোতসি

অঞ্চশলর মোনুর্শের

আচোর-বযবিোর তবতচত্র

সিংসৃ্কতি অনয এ টট রোজয



“
কখশলো ইক্তন্ডযো তস্কম এর কমযোে  ি

বির পয কন্ত বকৃ্তি  রো িশলো?
a) 2021-22 
b) 2022- 23
c) 2023- 24
d) 2025- 26
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• • এটট পূশব ক2021 22

পয কন্ত তনধ কোতরি তিল এর

জনয 8 িোজোর 750 ক োটট

টো ো বরোে  রো িশলো।

• • এটট চোলু  রো িয

2017 সোশল এর উশেেয

যুব প্রতিশ্রুতি মোন

কখশলোযোড িুশল আনো

যোশি ভ্োরিীয

ক্রীডোশক্ষশত্র উন্নতি ঘশট ।

• • এর ফলস্বরূপ েুটট

ক্রীডো প্রতিশযোতেিো

প্রতিবির আশযোজন  রো

িয এ টট িল কখশলো

ইক্তন্ডযো ইউঠ কেমস এবিং

কখশলো ইক্তন্ডযো



“সম্প্রতি ইন্টোরনযোেনোল কস্পস

কেেশন প্রোপ্ত বযো শটতরযোর নোম

 রন  রো িশযশি ক োন ভ্োরিীয

তবজ্ঞোনীর নোশম?
a) িরশেোতবদ কখোরোনো
b) জেেীে চন্দ্র বসু
c) প্রফুি চন্দ্র রোয
d) আজমল খোন
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• • ইতন প্রথশম

ইউতনভ্োতস কটট অফ

িোযদ্রোবোে এ তরচোজক

 রশি এবিং

পরবিী োশল নোসোর

সশে  োজ  শরন।

• • বিকমোশন উতন

িোতমলনোডুর

আন্নোমোলোই

ইউতনভ্োতস কটট

প্রশফসর বযো শটতরযো

টটর নোম মোইশক্রো

বযো শটতরযোম



“Indians a brief history of a 
civilization বইটট ক তলখশলন?  

a) ঝুম্পো লোতিতর
b) নক্তদিো কেোশযল
c) নতমিো অশরোরো
d) েলোই লোমো
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• • এই বইটটশি

িরপ্পো সভ্যিো কথশ 

শুরু  শর আতে

মধযযুে পয কন্ত

ভ্োরশির ইতিিোশসর

তবতভ্ন্ন তে তনশয

আশলোচনো  রো

িশযশি।



“ইন্টোরনযোেনোল করঞ্জোর অযোওযোডক

ক্তজিশলন উত্তরোখণ্ড এর ক োন

করঞ্জঅতফসোর?
a) তমনো েম কো
b) মোতিদোর তেতর
c) অক্তজি  োমশল
d) মণৃোল যোেব

24

• • ইতন রোজোক্তজ

টোইেোর তরজোভ্ক এর

করঞ্জ অতফসোর।

• • ইতন এ মোত্র

এেীয তিসোশব এবির

এই পুরস্কোর কপশলন।

• • স্মল এবিং

তমতডযোম

এন্টোরপ্রোইজ কসক্টর

এ এই অযোওযোডক

কপলন।



“Asia money Best Bank 
Awards 2021  ক্তজিশলো ক োন

ভ্োরিীয বযোঙ্ক?
a) HDFC
b) SBI
c) ICICI
d) IDBI
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• CEO: Sashidhar
Jagdishan

• Headquarters: 
Mumbai

• Founded: August 
1994, 
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Thanks!
Please like, Comment and share this video. And for 

more updates and daily current affairs Subscribe to our 
channel Competitive Affairs.


