
 

 

 

1. সম্পূর্ ণ মার্ণ মাসস জিএসটি সংগ্রসের পররমার্ কত লক্ষ ককাটি িাকা   

a) 1.23 লক্ষ ককোটি িোকো 

b) 1.15 লক্ষ ককোটি িোকো 

c) 1.16 লক্ষ ককোটি িোকো 

d) 1.11 লক্ষ ককোটি িোকো  

 

• এখন ো পর্ যন্ত এটি ভোরত সরকোনরর সন্ যোচ্চ জিএসটি সংগ্রহ 

About GST: 

GST is known as the Goods and Services Tax. It is an indirect tax which has 

replaced many indirect taxes in India such as the excise duty, VAT, services 

tax, etc. The Goods and Service Tax Act was passed in the Parliament on 

29th March 2017 and came into effect on 1st July 2017 

 

2. ককন্দ্রীয় সরকার রি আর আসেদকর এর িন্ম রদসে ছুটি ক াষর্া করল। 

ওোর িন্মরদে কসি   

a) 14 ই এপ্রিল 

b) 24 এপ্রিল  

c) 15 এপ্রিল  

d) 20 এপ্রিল 

 

• এটি আনেদকর এর 130 তম িন্মপ্রদ  

 

 

 

 



 

 

3. ভারসতর সিসেসক র্ওডা রাস্তা েল রদরি রমরাি এক্সসেসওসয় এর কলে 

সংখ্যা কত ? 

a) 14 

b) 13 

c) 12 

d) 10 

 

• 96 প্রকনলোপ্রমিোর দীর্ য এই এক্সনিসওন়ে আডোই র্ণ্টোর পথ কক 45 প্রমপ্র নি 

 োনম আসন্  

• এটি কর্ সমস্ত মো ুষ মুিোফফর গর সোহোরো পুর হপ্ররদ্দোর এ্ং কদরোদু  

কথনক প্রদপ্রিনত আসন্ তোনদর আসোর পথ সুগম করন্ 

About NH: 

• National Highway in India- 228 

• Length- 131326 km 

• Longest- NH44 from Srinagar to Kanyakumari (3745km) (formally 

known as NH7) 

• Shortest- 47A 

 

4. সম্প্রপ্রত মপ্রহলোনদর ি য প্র্ োমূনলয সরকোপ্রর ্োস পপ্ররনষ্ো লঞ্চ করল ককো  

রোিয   

a) পোঞ্জো্ 

b) প্রদিী  

c) উত্তর িনদশ 

d) রোিস্থো  

 

 

 



 

 

• তন্ তোরো সমস্ত ্োনস এই পপ্ররনষ্ো পোন্ ো 

• শুধুমোত্র রোিয সরকোপ্রর ্োস এ্ং কর্গুনলো কত এপ্রসর সুপ্র্ধো ক ই কসখোন ই 

এই পপ্ররনষ্ো তোরো পোন্  

Recent News About Punjab: 

• মহিলাদের প্রহিক্ষণ হেদে ইউএন ওদমন এর সিদ াহিোয় টেক হিক্ষা 

আদয়াজন করল পাঞ্জাব।  

• পাঞ্জাব সরকার ির ঘর পাহন, ির ঘর সাফাই হমিন চালু করল।  

• পাঞ্জাদবর প্রথম টসৌর চাহলে জল-সরবরাি প্রদজক্ট চালু িদলা।  

• পাঞ্জাব সরকার লাল লহকর হমিন চালু করল।  

• পাঞ্জাদবর প্রথম টসন্ট্রাল ওয়াোর ট্রিেদমন্ট প্লান্ট স্থাহপে িদলা টমািা টজলার 

টেউের গ্রাদম।  

• পাঞ্জাব সরকার বযবসায়়ীদের জনয ওয়ান োইম টসদেলদমন্ট প্রকল্প চালু 

করল। 

• পাঞ্জাব সরকার হিজজ টনক্সে টমাবাইল অ্যাপ চালু করল। 

• পাঞ্জাব সরকার ঘর ঘর টরাজিার টে কারবার হমিন চালু করল। 

 

About 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 

(Chandigarh) 



 

 

5. উত্তরেসদসের ককাে রমউরেরসপাল কসপ ণাসরেে কিাসে স্টক এক্সসর্ঞ্জ এ 

েরেভূক্ত েল   

a) গোজি়েো্োদ 

b) কো পুর  

c) ্োরো প্রস 

d) প্রমরোি 

 

• এর মোধযনম তোরো প্র্প্রভন্ন উন্ন়ে মূলক কোনির ি য িোকো কিোগোড করনত 

পোরন্ 

• এটি উত্তর িনদনশর প্রিতী়ে প্রমউপ্র প্রসপোল কনপ যোনরশ  র্োরো ক্োনে স্টক 

এক্সনেঞ্জ এ  প্রথভূক্ত হল  

• িথমটি প্রিল লখ উ 

Recent News about UP: 

• উত্তরপ্রদেি সরকার হকষান কলযাণ হমিন চালু করল। 

• উত্তরপ্রদেি সরকার Udyam Sarathi টমাবাইল অ্যাপ চালু করল।  

• উত্তর প্রদেি মুখ্যমন্ত্র়ী UP Mukhyamantri Abhyudaya ট াজনা চালু 

করদলা।  

• স্বাধ়ীন ভারদের প্রথম মহিলা হিসাদব মৃেয যেণ্ড টপদে চদলদেন 

উত্তরপ্রদেদির মহিলা িবনম আল়ী।  

• উত্তরপ্রদেদির বারাণস়ীদে প্রথম িান্সদজন্ডার পাবহলক েয়দলে স্থাহপে িল।  

• উত্তরপ্রদেি সরকার 16 সংখ্যার ইউহনদকাি চালু করদলা। 

• Affordable Rental house Scheme লঞ্চ করদলা  

• টরহসদিজন্সয়াল িহক টসন্টার তেহর িদে- লক্ষদনৌ 

• িি়ীে আিফাক উল্লা খ্ান জলুজজকাল পাকক এর উদবাধন িদলা 

• Banana festival অ্নটু্রিে িদলা উত্তর প্রদেদির  কুহিনিদর 

 

 

 



 

 

About UP: 

• 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 

 

6. ESIC এর েতুে director-general রেসসসি কক রেযুক্ত েসলে   

a) মুখপ্রমত এস ভোটি়েো 

b) সুভোষ কুমোর 

c) অতীশ েন্দ্র  

d) কসৌরভ গগ য 

 

• ESIC র্োর পুনরো কথো Employee s’ State insurance corporation  

• এটি একটি অনিো মোস এ্ং স্টযোটিউিপ্রর ্প্রি কর্টি আনস কল্োর এ্ং 

এম্প্ল়েনমন্ট মন্ত্রনকর অধীন  

 

 

 

 



 

 

7. ওএেজিরস এর কর্য়ারমযাে এিং মযাসেজিং রিসরক্টর কক েসলে  

a) সুভোষ কুমোর 

b) অতীশ েন্দ্র  

c) কসৌরভ গগ য 

d) ি়ে সোহ 

 

• Headquarters: Vasant Kunj, Delhi 

• Founder: Government of India 

• Founded: 14 August 1956 

 

Organizations and Headquarters:  

NAME HQ 

National Thermal Power 

Corporation (NTPC) 

New Delhi 

 

Oil and Natural Gas 

Corporation (ONGC) 

 

Dehradun 

Steel Authority of India 

Limited (SAIL) 

 

New Delhi 

Bharat Heavy Electricals 

Limited (BHEL) 

New Delhi 

Indian Oil Corporation 

Limited (IOCL) 

New Delhi 

Hindustan Petroleum 

Corporation Limited 

(HPCL) 

 

Mumbai 

Coal India Limited (CIL) Kolkata 



 

 

 

Gas Authority of India 

Limited (GAIL) 

New Delhi 

 

Bharat Petroleum 

Corporation Limited 

(BPCL) 

 

Mumbai 

Power Grid Corporation 

of India (POWERGRID) 

Gurgaon, India 

 

 

 

8. সম্প্ররত সি কেসক োলকা িুসলি প্রুফ িযাসকি ততরর করল ককাে সংস্থা  

a) HAL  

b) BARC 

c) DRDO  

d) OFC 

 

• এটি ততপ্রর কনরনি প্রিআরপ্রিও লযো্নরিপ্রর defense materials and stores 

research and development foundation  

• এটি পরীক্ষো করো হন়েনি ্যোপ্রলপ্রস্টক প্ররসোেয লযোন্ কর্টি েণ্ডীগনড অ্প্রস্থত 

 

✓ ভোরত মহোসোগরী়ে অঞ্চনল মপ্র িপ্ররং এর ি য প্রসনু্ধ ক ত্র সযোনিলোইি লঞ্চ 

করল প্রি আর প্রি ও।  

✓ ভোরনতর িথম স্বনদশী প্রপস্তল ASMI I 

✓ সম্প্রপ্রত প্রি আর প্রি ও প্রমশ  শজক্ত অযোপ্রন্ট সযোনিলোইি প্রমসোইল লঞ্চ করল  

 

 



 

 

About DRDO: 

• Defense Research and Development Organization. 

• Estd- 1958 

• HQ- New Delhi 

• Current Chairman- G. Satheesh Reddy 

• Launching Station- Wheeler Island or Abdul Kalam Island in Odisha. 

 

9. Joint logistic node ওসয়স্টাে ণ কমাসের উসবাধে েল মেুাইসত এটি কক 

উসবাধে করসলে   

a) প্র্প্রপ  রোও়েোত   

b) রোি োথ প্রসং  

c) মন োি মকুুন্দ  োভযোন  

d) রোম োথ ককোপ্র্ন্দ 

 

• এটি ভোরনতর তৃতী়ে িন়েন্ট লজিপ্রস্টক ক োি  

• আনগর দুটি আন্দোমোন  এ্ং গু়েোহোটিনত হন়েপ্রিল  

• এটি ততপ্রর করোর উনদ্দশয এখোন  ভোরতী়ে িপ্রতরক্ষোর প্রত  ্োপ্রহ ী একসনে 

কোি করনত পোরন্ তোর ফনল কস ো্োপ্রহ ীর খরে কমন্ 

 

10. ওসয়স্টাে ণ কমাসের র্ীফ স্টাফ কক রেযুক্ত েসলে    

a) মজঞ্জন্দর প্রসং  

b) প্র্প্রপ  রোও়েোত  

c) করম ্ীর প্রসং  

d) মন োি মকুুন্দ  োভযোন  

• Eastern Command (Headquarter – Kolkata) 

• Central Command (Headquarter - Lucknow) 

• Northern Command (Headquarter - Udhampur) 

• Southern Command (Headquarter - Pune) 



 

 

• South-Western Command (Headquarter - Jaipur) 

• Western Command (Headquarter - Chandigarh) 

• Training Command (Headquarter - Shimla) 

 

11. দরক্ষর্ পূি ণ এরেয়া এিং আসমররকাসক যুক্ত করসত সমসুের তলা রদসয় 

দটুি ককরিল লাইে করসত র্সলসছ গুগল এিং ককাে ককাম্পারে  

a) কফস্ুক 

b) মোইনরোসফি 

c) অযোনপল 

d) অযোমোি  

 

• এই দুটির  োম echo এ্ং bifrost গু 

• কগোল িথম টিনত এ্ং কফস্ুক উভন়ে ই নভস্ট করনি  

• এটি ্সোন োর উনদ্দশয দপ্রক্ষণ-পূ্ য এপ্রশ়েো়ে আনরো ভোনলো ইন্টোরন ি 

কোন কশ  িদো  করো 

About Facebook: 

• Founded: February 2004, Massachusetts, United States 

• CEO: Mark Zuckerberg  

• Headquarters: California, United States 

 

About Google: 

• CEO: Sundar Pichai (2 Oct 2015–) 

• Founded: 4 September 1998, Menlo Park, California, United States 

• Parent organization: Alphabet Inc. 

• Founders: Larry Page, Sergey Brin 

 

 



 

 

12. Aces Meet 2021 োসম িহু রাষ্ট্রীয় কসো মেডার কো ক াষর্া করসলা 

ককাে কদে? 

a) পোপ্রকস্তো  

b) আফগোপ্র স্তো  

c) রোপ্রশ়েো 

d) মোলিীপ 

 

• এখোন  অংশগ্রহণ করন্ পোপ্রকস্তো  আনমপ্ররকো এ্ং কসৌপ্রদ আরন্র প্র্মো  

্োপ্রহ ী এিোডোও ্োহোপ্রর  প্রমশর এ্ং িিযোন র প্র্মো  ্োপ্রহ ী আমন্ত্রণ 

িো োন ো হন়েনি 

Recent News about Pakistan: 

✓ পোপ্রকস্তো  ্ো্র ক্রিু প্রমসোইল এর সফল পরীক্ষো করনলো।  

✓ পোপ্রকস্তো  প্র উপ্রি়েোর ্হ নর্োগয ভূপ্রম কথনক ভূপ্রমনত কক্ষপণোস্ত্র গি োপ্রভর 

সফল উৎনক্ষপণ করল। 

✓ শোহী  iii এর সফল পরীক্ষো করল পোপ্রকস্তো   

✓ পোপ্রকস্তোন র KRL কস্টপ্রি়েোম  োম পপ্রর্তয  কনর কশোন়ে্ আক্তোর কস্টপ্রি়েোম 

রোখো হনলো। 

About Pakistan:  

✓ Capital: Islamabad  

✓ Currency: Pakistani rupee 

✓ Prime minister: Imran Khan 

✓ President: Arif Alvi 

✓ Parliament: National Parliament  

✓ Longest river:  Indus 

✓ Highest Peak: 

✓ National Sports: Hockey 

Important Point: Benazir Bhutto was the 1st female prime minister of a 

Muslim country. 


