
 

 

1. ককোন কেশ সম্প্রতি সমকোতমিোর জনয মৃিয য েণ্ডের সোজো ক োষণো 

করণ্ড ো? 

a) Maldives 

b) Bangladesh 

c) Brunei 

d) Libya 

 

❖ Brunei প্রথম দক্ষিণ পূর্ ব র্া পূর্ ব এক্ষিয়ার দদি ক্ষিসেসর্ এই িক্ষরয়ৎ আইন 

আনস া।  

❖ এর েসে ডাকাক্ষি এর্ং দরপ এর জনয ও মিৃয য দণ্ড দ াষণা করস া। 

❖ এছাড়াও চয ক্ষর এর োজা ক্ষিোসর্ িাি পা দকসে দনওয়া িসর্। 

Fact: 

✓ প্রথম দদি দডনমাকব যারা েমকাক্ষমিা দক স্বীকৃক্ষি দদয়।  

✓ প্রথম ক্ষর্র্াসির স্বীকৃক্ষি দদয় দনদার যান্ড 

About Brunei: 

✓ Capital: Bandar Seri Begawan 

✓ Currency- Brunei Dollar 

✓ Prime minister: Hassanal Bolkiah 

 

2. সম্প্রতি একটি ব্যোকণ্ডিতরয়ো আতব্ষৃ্কি হণ্ডয়ণ্ডে কেটি ব্যোকণ্ডিতরয়োর 

ককোষপ্রোচীর ভোঙ্গণ্ডি সোহোেয কণ্ডর। ককোন সংস্থো এটি আতব্ষ্কোর 

কণ্ডরণ্ডে? 

a) Centre for Science and Earth 

b) National Science and Nano Technology Institute 

c) Centre for Cellular & molecular Biology 

d) All India Institute of Medical Sciences 

 



 

 

❖ এটে র্যাকসেক্ষরয়ার ক্ষর্রুসে মানুসষর প্রক্ষিসরাধ িমিা র্ৃদ্ধে করসি োিাযয 

করসর্। 

 ককো কোিো কি অব্তস্থি Research Centre গুণ্ড ো হণ্ড ো 

✓ Archeological Survey of India 

✓ Central Jute Technological Research Institute 

✓ Central Glass and Ceramical Research Institute 

✓ Indian Institute of Chemical Biology 

✓ Saha Institute of Nuclear Physics  

 

3. ককোন কেশ তব্ণ্ডে প্রথম 5G পতরণ্ডষব্ো চো ু করণ্ডে?  

a) চীন 

b) জাপান 

c) আসমক্ষরকা 

d) দক্ষিণ দকাক্ষরয়া 

 

❖ দক্ষিণ কক্ষরয়া প্রথম দদি ক্ষিসেসর্ র্াক্ষণদ্ধজযক ভাসর্ োরা দদসি 5G পক্ষরসষর্া 

চা ু করস া। 

❖ প্রথম িির ক্ষিসেসর্ চীসনর োঙ্ঘাই দি প্রথম চা ু িসয়ক্ষছস া 

❖ ভারসি এয়ারসে  প্রথম 5G পক্ষরসষর্া ক্ষনসয় আেসর্। 

Fact: 

✓ পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্রতীরবতী বায ুফাম ম ততথর করতত চতেতে দথিণ 

ককাথরযা। 

✓ ইতদা কথরযান কেন্ডথিপ পাকম ততথর হতো থদথি কত।  

✓ ক ৌি ভাতব থমথেটাথর হার্মওযযার ততথরর জনয ভারততর সতে চুক্তি করতো।  

 

 

 



 

 

 

 

About South Korea: 

✓ Capital- Seoul 

✓ Currency- Won 

✓ Prime Minister- Chung Sye-kyun 

✓ Parliament- National Assembly 

 

4. তর োণ্ডয়ন্স জজও ককোন চযোি ব্ি ককোম্পোতনণ্ডক তকণ্ডন তনণ্ড ো?  

a) Tiktok 

b) Haptik 

c) Zolik 

d) Upband 

 

❖ এখাসন দমাে 700 দকাটে োকার রফা িসয়সছ যার মসধয 230 cr দকনার জনয 

এর্ং র্াক্ষক  র্যার্ো র্াড়ানর জনয।  

 

✓ Parent organization: Jio Platforms 

✓ Founder: Mukesh Ambani 

✓ Founded: 2007 

✓ Headquarters: Mumbai 

 

5. ভারত সম্প্রতত ক ান কেশের সশে তিতিয়াম  ারশ াশনট ক নার 

ক পাশর চুক্তি  দ্ধ হশিা?  

a) বথেথভযা 

b) দথিণ কথরযা 

c) রাথিযা 



 

 

d) আতমথরকা 

 

❖ এর ফস  ভারসি এই দুই দদি ক্ষমক্ষ ি ভাসর্ ক্ষ ক্ষথয়াম র্যাোক্ষর এর্ং ক্ষ ক্ষথয়াম 

দকাি উৎপাদন দিত্র তিক্ষর করসর্।  

 

About Bolivia: 

✓ Capitals: La Paz, Sucre 

✓ Currency: Boliviano 

 

6. অন োইন সোংসৃ্কতিক প্রতিণ্ডেোতিিো Mo Prativa চো ু করণ্ড ো ককোন 

রোজয? 

a) উক্ষড়ষযা  

b) পদ্ধিমর্ে 

c) রাজস্থান 

d) পাঞ্জার্ 

 

Recent News about Odisha: 

❖ কদতির প্রিম ফাযার পাতকমর উতবাধন হতো উথ়িষ্যাতত। 

❖ থিিক থিিাপ্রথতষ্ঠান এর জনয র্যাসতবার্ম চােু হতো উথ়িষ্যায।  

❖ উথ়িষ্যা সরকার থরওযার্ম প্রতজক্ট চােু করে।  

❖ ভারততর প্রিম বজ্র গতবষ্ণা ককন্দ্র স্থাথপত হতত চতেতে উথ়িষ্যার বাতেশ্বর 

এ।   

❖ তপথিথে জাথত ও উপজাথতর োত্র-োত্রীতদর জনয কহাতেতের উতবাধন 

করে উথ়িষ্যা। 

❖ মথহো স্বথনভমর কগাষ্ঠীর জনয থমিন িক্তি থর্পাটমতমন্ট েঞ্চ করে উথ়িষ্যা।  

❖ Mo Chhatua and e kalika কমাবাইে অ্যাপ েঞ্চ করে উথ়িষ্যা। 

❖ ভারততর প্রিম ওযাল্ড থিে কসন্টার স্থাথপত হতো উথ়িষ্যা ভুবতনশ্বর এ।  



 

 

❖ রাতজযর থবতীয বাতযাক্তিযার থরজাভম থহতসতব মতহন্দ্রগীথরর নাম প্রস্তাব 

করতো? 

❖ উৎকে থদবস উদ াপন করা হতো 1st এথপ্রে  

❖ আতগ উথ়িষ্যা বানান কেখা হততা Odisha থকন্তু 2011 সাতে96 তম 

কনথেটটউিনাে আতমন্ডতমন্ট অ্যাক্ট অ্নুসাতর এটট হতয  ায Orissa 

❖ 2021 সাতে কথেে রত্ন পুরিার কপতেন  থবশ্ব ভূষ্ণ হথরচদ্ ন  

 

 

About 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 

 

7. Academic Ranking of World Universities (ARWU) কি  ভোরণ্ডির 

মণ্ডযয প্রথম স্থোন কপ  ককোন তব্েতব্েযো য়য়? 

a) Indian Institute on Science, Bangalore 

b) IIT madras 

c) IIT Kharagpur 

d) Calcutta university 

 



 

 

 

 

8. ভোরণ্ডির প্রথম ককোন রোজয Farm কক ককন্দ্র কণ্ডর কসৌর শজি প্রকল্প 

আনণ্ড ো PM- KUSUM Scheme এর অযীণ্ডন? 

a) উত্তরপ্রসদি 

b) ক্ষর্িার 

c) রাজস্থান 

d) ছক্ষত্তেগড় 

 

❖ PM-KUSUM- Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthan 

Mahabhiyan. 

❖ এটে জয়পুসরর কাসছ ভাক্ষ জ গ্রাসম আনা িস া। 

❖ এই ক্ষিমটে 2019 োস  চা ুকরা িসয়ক্ষছস া কৃষক দদর জ  এর্ং আক্ষথ বক 

ক্ষদসয় েুরিা দদওয়ার উসেসি।  

 Recent News about Rajasthan: 

✓ আযুষ্মান ভারত মহাত্মা গান্ধী রাজস্থান স্বাস্থয বীমা ক াজনা চােু করে 

রাজস্থান।  

✓ মুখযমন্ত্রী থচরঞ্জীবী ক াজনা েঞ্চ করতো রাজস্থান।  

 

About Rajasthan: 

✓ Capital:  Jaipur 

✓ CM; Ashok Gehlot 

✓ Governor:  Kalraj Mishra 

✓ High court: Rajasthan High Court, Jodhpur 

✓ National Park: Ranathambore, Keoladeoghana, Dessert SAriska, 

Mukundrahills. 

✓ Dance form: Ghomar, Bhavai, Kalbelia, Kathputli, Chari or Pot, Kachhi 

Ghodi, Chakri, Gair, gavari, Terah Taali. 



 

 

✓ Festival: Gangaur, Elephant, Urs Festival, Pushkar fair, Baneswar Fair, 

Jaisalmeer Dessert 

✓ Ramsar Site: Keoladeo National Park, Sambhar lake  

✓ World Heritage Site: Keoladeo National Park,  The Jantar Mantar, 

Jaipur ,  Hill Forts of Rajasthan,  Jaipur 

 

 

9. 2020 কি সব্ণ্ডথণ্ডক কব্শী online transaction ককোন কেণ্ডশ হণ্ডয়ণ্ডে? 

a) ভারি 

b) ইং যান্ড 

c) আসমক্ষরকা 

d) চীন 

 


