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Let’s start with the Current Affairs



“
“সনাতন” শির ানাম এ বইর়ে 

জনয 2020 স স্বতী সম্মান

পারেন ক ান কেখ ?
a) কমাহন  ৃষ্ণ কবাহ া

b) মশিিং  মুরখাপাধ্যা়ে
c) ি ি  ুমা শেম্বারে

d) Anamika
3

• শতশন এ জন মা াঠি

কেখ 

• এ পু স্কা স্বরূপ 5 

েক্ষ টা া প্রদান   া

হ়ে

• এই পু স্কা ঠট কদও়ো

হ়ে ক র শবড়ো

ফাউরেিন এ 

ত ফ কের 

• প্রেম পু স্কা পান

হশ বংি  াই বাচ্চান
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• 991 সাে কের এই

পু স্কা কদও়ো হ়ে

• প্রেম বাঙাশে শহরসরব



“
শহমাচে প্ররদি এ vajra Pahar
2021 নারম সামশ  অনুিীেন

  রো ভা তআ ক ান কদি ?
a) আরমশ  া

b)  াশি়ো
c) জাপান

d) ইরদারনশি়ো
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“
Sampriti India & Bangladesh
Mitra Shakti India & Sri Lanka
Maitree Exercise India & Thailand
Vajra Prahar India & US
Yudh Abhyas India & US
Nomadic Elephant  India & Mongolia
Garuda Shakti India & Indonesia
Shakti Exercise India & France
Dharma Guardian          India & Japan
Surya Kiran India & Nepal
Hand in Hand Exercise India & China 5
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• সংযুক্ত আ বআশম িাহী

কত অনুঠিত হরো কেজাটট

ফ্ল্যাগ সামশ  অনুিীেন 

• বৃহত্তম উপ ূেী়ে মহড়া

sea vigil 21 আর়োজজত

হে 

• ভা ত এবং ফ্রারে বা়ুে

কসনা মরধ্য এক্সা সাইজ

কেজাটট নাইট -21

আর়োজজত হে কযাধ্পুর  

• ভা ত এবং আরমশ  া

যুক্ত ারে মরধ্য সামশ  

মহড়া যুদ্ধঅভযাস-20

আর়োজজত হে  াজস্থারন 

• ভা তী়ে কনৌবাশহনী বহৃত্তম

যুদ্ধ ক্রীড়া TROPEX-21 এ 
সমাধ্া হে ভা ত

• ভা ত এবং ইরদারনশি়ো 

কযৌে কনৌ-মহড়া PASSEX 
আর়োজজত হেআ বসাগ 

অঞ্চরে

• কসনাবাশহনী কসোশ 

এ াউন্ট হযারেে   া জনয

ইজে়োন আশম ট সরে টাই

আপ   রো ক াটা মাশহন্দ্রা

বযাং  

• ভা ত এবং উজরবশ স্তারন 

মরধ্য উত্ত াখরে  ানীরক্ষত

এ কযৌে কসনা মহড়া

DUSTLIK ii অনুঠিত হরো 

• ভা ত এবং বাহাশ ন কনশভ 

মরধ্য passex অনুিীেন

অনুঠিত হে



“দুঠট শিন টাউন ো া ভা রত 

প্রেম  াজয হে ক ানঠট?

a) অন্ধপ্ররদি

b) শসশ ম
c) মহা াষ্ট

d) শবহা 
7

• • এই িহ দুঠট

হে  াজগী এবং

বুদ্ধগ়ো

• এই িহ দুঠটরত

বযবহৃত শবদুযৎ িজক্ত

সমূ্পি টরূরপ

সূয টারোর  



“
 নাশগ পক্ষী অভ়ো িয কত

পক্ষী  ে ব উৎসব

আর়োজজত হে 

 কসরন্টশন়োে অবজা শভং

কেিনেযাটাস কপে পাটনা 

কমট্রেজজ যাে অবজা রভটশ  

 প্রেম ভা তী়ে  াজয শহসারব

শনজস্ব ইোনে প্ররমািন পশেশস

আনরো
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• ) Capital: Patna
• CM: Nitish Kumar
• Governor:  Phagu Chauhan
• High court: Patna High Court
• National Park: Balmiki National Park
• Dance form: Fagua, Jhumri, Jat jatin, Jhijhian, Domkach, Kajari, 

Sohar
• Festival: Chatpuja, Pitripaksha mela, Rajgir mohotsov, Bihula

Festival, Harihar Mela (sonepur)
• Ramsar Site: Kanwar Lake 
• World Heritage Site: 
• Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya
• Archaeological Site of Nalanda Mahavihara at Nalanda, Bihar



“
মা়োনমার  সারে সমস্ত

বযবসাশ়ে সম্প ট কিষ   রো

ক ান কদি?

a) ইংেযাে
b) আরমশ  া

c) চীন

d) ভা ত 11

মা়োনমার 

অননশত ভারব কয

কসনািাসন শুরু

হর়েরে এবং ওখান া 

গিতরে উৎখাত

হর়েরে তা শবর াশধ্তা

এই শসদ্ধান্ত শনর়েরে
আরমশ  া
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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



“ক ান কদরি সিস্ত্রবাশহনী সমস্ত

প্রধ্ারন া এ সরে ইস্তফা শদরেন

?
a) ব্রাজজে

b) ইরদারনশি়ো

c) পাশ স্তান

d) ইটাশে
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• ব্রাজজরে শতন বাশহনী 

প্রধ্ান এ সরে ইস্তফা

শদে

• ব্রাজজরে  াজননশত 

অশস্থ তা  া রি এই

শসদ্ধান্ত শনর়েরে

• এই  াজননশত 

অশস্থ তা সঠৃষ্ট হর়েরে

  িা অশত মাশ  রধ্

ব্রাজজে স  ার  

অক্ষমতা  া রন 
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Capital- Brasília 
Currency- Real
President- Jair Bolsonaro
Parliament- National Congress



“সুর়েজ খারে কয জাহাজঠটআটর 

কগশেে তা নাম শ ?
a) evergreen 
b) Everyone
c) ever given 
d) long hawk
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“Transgender day of visibility 
 ত তাশ খ উদযাপন   া হে ?

a) 27 মাচট
b) 24 মাচট

c) 22 মাচট
d) 31 মাচট
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• • •

ট্রােরজো রদ 

প্রতী কয ববষময হ়ে তা

সম্পর ট মানুষর জািত

  রত এই শদনঠট পােন

  া হ়ে

• 2014 সারে সুশপ্রম ক াটট

 া়ে কদ়ে কয ট্রােরজো 

হে োেট কজো তা প 

কের ই তারদ জনয

শবশভন্ন   ম প্র ল্প বা

উরদযাগ আনরে শবশভন্ন

স  া 
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• 1st Transgender Doctor-Dr VS Priya

• 1st Transgender Judge- Joyita Mondal

• 1st Transgender Police- K Prithika Yashini
•

• 1st Transgender MLA- Shabnam Bano



“
অযামরনশে ইন্টা নযািনাে-এ 
নতুন কসরক্রটা ী কজনার ে ক 

হরেন?
a) Bhavya Lal
b) Dr. Agnesh callamard
c) Preeti Sinha 
d) Clair Polosok
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• • এঠট হরো এ ঠট

মানবাশধ্ া সংগিন যা 

সদ দপ্ত ইংেযারে 

 াজধ্ানী েেন এ

• এঠট স্থাশপত 1961 সারে



“সম্প্রশত শেআ শে ও ক ান

অযাশন্ট সযারটোইট শমসাইে েঞ্চ

  ে ?
a) শমিন িজক্ত

b) গিিজক্ত
c) উইে পাও়ো 

d) ওপর  ক ারনাঠটই ন়ে
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• • ভা ত মহাসাগ ী়ে

অঞ্চরে মশনটশ ং এ 

জনয শসনু্ধ কনত্র

সযারটোইট েঞ্চ   ে শে

আ শে ও 

• ভা রত প্রেম স্বরদিী

শপস্তে ASMI I
• Defence Research And 

Development Organisation.
• Estd- 1958
• HQ- New Delhi
• Current Chairman- G. 

Satheesh Reddy
• Launching Station-

Wheeler Island or Abdul 
Kalam Island in Odisha.



“National Books Critics Circle Award
Maggie O’Farrell- Hamnet

Tom Zoellner- Island on Fire: The Revolt 
That Ended Slavery in the British Empire
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• •



“
শফল্মরফ়ো অযাও়োেট 2021

Best Film: Thappad
Best Director: Om Raut (Tanhaji: The Unsung Warrior)

Best Actor in a Lead Role (MALE): Irrfan Khan (Angrezi Medium)
Best Actor (Critics): Amitabh Bachchan (Gulabo Sitabo)

Best Actor in a Lead Role (Female): Taapsee Pannu (Thappad)
Best Actress (Critics): Tillotama Shome (SIR)

Best Playback Singer (male): Raghav Chaitanya – Ek Tukda Dhoop
(Thappad)

Best Playback Singer (Female): Asees Kaur (Malang)
Lifetime Achievement Award: Irrfan Khan.
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“
জাতী়ে চেজচ্চত্র পু স্কা 

Best Hindi Film: Chhichhore
Best Bengali Film: Gumnaami

Best Feature Film: Marakkar: Lion of the Arabian Sea (Malayalam)
Best Actor: Manoj Bajpayee for Bhonsle (Hindi), and Dhanush for Asuran

(Tamil)
Best Actress: Kangana Ranaut for Panga (Hindi) and Manikarnika: The 

Queen of Jhansi (Hindi)
Best Direction: Sanjay Puran Singh Chauhan for Bahattar Hoorain

(Hindi)
Best Children’s Film: Kastoori (Hindi)

.
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“
আইশপএে কটার়েশন্ট কটার়েশন্ট

ও়োন এ  র়েে চযারেঞ্জাস ট

বযাোরো এ অশফশি়োে শ ট

পাটটনা হে ক ান ক াম্পাশন ?
a) অযাশেোস

b) নাই 
c) কেভাইস

d) পুমা 24

• Founded: 1948, 

• Headquarters: 
Herzogenaurach, 
Germany



“
সম্প্রশত বাহাশ ন িাশফ জজতে ক 

?
a) max verstappea
b) Hamilton 
c) Vettel 
d) bottas
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• Fédération
Internationale de 
l'Automobile

• Headquarters 
location: Paris, 
France



“
ইংশেি ফুটবে েীগ মযারচ প্রেম

মশহো ক ফাশ ক হরেন ?
a) Claire Polosak
b) Stephanie Frappart
c) Rebecca Welch 
d) None of The above.
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“
শদশিরত অনুঠিত 2021 ISSF 

ও়োর্ল্ট  ারপ ভা ত কমাট  ়েঠট

পদ জজতে ?
a) 25 
b) 19 
c) 30
d) 34
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• এ মরধ্য 15 ঠট কসানা

9 ঠট রুরপা এবং 6 ঠট

ব্রঞ্চ

• International 
Shooting Sport 
Federation

• Headquarters 
location: Munich, 
Germany

• President: 
Vladimir Lisin

• Founded: 1907
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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.


