
 

 

1. ভারতের ক ান করলওতে ক ান সম্পরূ্ ণ রূতে বৈদ্যু তে রর্  রা হতলা? 

a) ওয়েস্ট সেন্ট্রাল সেলওয়ে 

b) ইস্টার্ ন সেলওয়ে 

c) র্র্ ন সেন্ট্রাল সেলওয়ে 

d) ওয়েস্টার্ ন সেলওয়ে। 

 

❖ এই স ায়র্ে েমস্ত সের্ বিদ্যুৎ এ চলয়ি। 

❖ স াটা বচতেগে সেলওয়ে সে শর্ িইদ্যুবতব ের্ হওোে েয়ে েয়ে ওয়েস্ট 

সেন্ট্রাল সেলওয়ে এই  ৃবিও অ নর্  েয়লা।  

❖ এে ফয়ল এই অঞ্চয়ল সের্ এে গবতয়িগ আয়ো িৃদ্ধি পায়ি। 

❖ ভােতীে সেয়লে লক্ষ 2023 োয়লে ময়যু পযয়ো সেল সর্টওো ন এে 

বিদ্যুবত েণ। 

Fact: 

✓ ভােয়তে প্রর্ম সেন্ট্রালাই ড এবে সেলওয়ে টাবম নর্াল বতবে হয়ত চয়লয়ে 

 র্ নাটয় ে িুাোলযরুয়ত। 

✓ ভােতীে সেল frait বি য়র্ে সডভলপয়মন্ট সপাটনাল চালয  েল। 

✓ বিয়েে দ্ীর্ নতম সেলওয়ে প্লাটফম ন হয়ত চয়লয়ে হুিবল সেল সস্টশর্।  

✓ বিয়েে প্রর্ম ডিল স্টুা   লং হল  য়ন্টর্াে সের্ চালয হয়লা হবেোর্াে 

মায়ডলা   সর্য়  ো স্থায়র্ে ব শর্গড় পর্ নন্ত 

✓ বশবলগুবড় ঢা া পুায়েঞ্জাে সের্ চালয হয়ে 26 সশ মাচন সর্য় । 

About Indian Railway: 

✓ প্রর্ম সের্ চয়লবেয়লা মযম্বাই সর্য়  র্ায়র্ পর্ নন্ত ১৮৫৩ োয়লে ১৬ এবপ্রল। 

✓ পদ্ধিমিয়ে প্রর্ম সের্ চয়লবেল হাওড়া সতয়  হুগলী ১৮৫৪ োয়লে ১৫ 

আগস্ট। 

✓ প্রর্ম ইয়ল ট্রে  সের্ চয়লবেল িয়ম্ব সর্য়   য েলা পর্ নন্ত ১৯২৫ োয়ল এিং 

পদ্ধিমিয়েে প্রর্ম ইয়ল ট্রে  সের্ হাওড়া সর্য়  সশওড়াফয বল পর্ নন্ত ১৯৫৭ 

োয়ল। 

 

Indian Railway Headquarters: 



 

 

Central CST, Mumbai 

Eastern Kolkata 

East Central Hajipur 

East Coast Bhubaneshwar 

Northern New Delhi 

North Central Allahabad 

North Eastern Gorakhpur 

North East Frontier Guwahati 

North Western Jaipur 

Southern Chennai 

South Central Secunderabad 

South Eastern Garden Reach, Kolkata 

South East Central Bilaspur 

South Western Hubli 

Western Churchgate, Mumbai 

West Central Jabalpur 

Metro Rail Kolkata 

South Coast Vishakhapatnam 

 

 

 

2. Mrs Galaxy প্রতেত াতিোে ভারতের হতে ক  প্রতেতনতিত্ব  রতৈ? 

a) বপ্রোঙ্কা সচাপো 

b) শ্রুবত সচৌহার্ 

c) এে যাবম 

d) শীিাবে বেং 

 

❖ এট্রট অর্যট্রিত হয়ি বচ ায়গা সত। 

❖ এে আয়গ ইবর্ মহাোষ্ট্র মবহলা অুাবচভাে পযেস্কাে সপয়েয়ের্। 

 



 

 

 

3. তিোতি ওতেন 2021 কেোৈ ক  কেতলন? 

a) Ashley Barty 

b) Serena Williams 

c) Maria Sharapova 

d) Bianca Andgescu 

 

❖ ইবর্ প্রাক্তর্ ফোবে ওয়পর্ চুাম্পিের্ এিং ইবর্ বিয়েে 1র্ং সটবর্ে 

সেয়লাোড় । 

 

4. 2023 Fifa Womens World Cup আতো ন  রতৈ ক ান  কদ্শ? 

a) ইংলুান্ড 

b) অয়েবলো 

c) বর্উদ্ধ লুান্ড 

d) B এিং C উভে 

 

About FIFA 

✓ Headquarters: Zürich, Switzerland 

✓ Founded: 21 May 1904, 

✓ Head- Gianni Infantino 

✓ 1st FIFA Women World cup- 1991 champion USA (USA most 

Successful Team) 

✓ 1St FIFA Men World cup- 1930 Champion Uruguay (Brazil Most 

Successful team) 

About Australia 

❖ Capital-  Canberra 

❖ Currency- Australian Dollar 

❖ Prime Minister- Scott Morrison 



 

 

❖ Parliament- Federal Parliament 

About New Zealand 

❖ Prime minister: Jacinda Ardern  

❖ Capital: Wellington 

❖ Currency- New Zealand Dollar  

 

5. FASTags ইসযু  রার  নু ক ান ক াম্পাতনর সতে োর্ণনারতশে 

িড়তলা ICICI ৈুাঙ্ক? 

a) Paytm 

b) Phonepe 

c) Google Pay 

d) Bharatpe 

 

❖ এট্রট এ ট্রট ইয়লক্ট্রবর্  সটাল েংগ্রয়হে িুািস্থা সর্োয়র্ েোেবে িুাঙ্ক 

আ ুাউন্ত সর্য়  সটাল স য়ট সর্ওো হয়ি। এে েযবিযা এের্ সর্য়  আে গাবড় 

গুবলয়  র্াময়ত হয়ি র্া সটাল প্লা া গুবল সত।  

❖ এট্রট চালয  য়ে র্ুাশর্াল হাইওয়ে অর্বেট্রট অফ ইদ্ধন্ডো 2014 োয়ল। 

 

✓ Parent organization: Flipkart 

✓ Founded: 2015 

✓ CEO: Sameer Nigam  

✓ Headquarters’ location: Bengaluru 

 

✓ CEO: Sandeep Bakhshi  

✓ Headquarters: Mumbai 

✓ Founder: Industrial Credit and Investment Corporation of India 

✓ Founded:  1994, 

 



 

 

 

6. Threadit নাতি শর্ণ তভতিও প্ল্ুার্ফি ণ চালয  রতলা ক ান ক াম্পাতন? 

a) গুগল 

b) সফেিয  

c) ট্রট ট  

d) সশোে চুাট 

About Google: 

✓ CEO: Sundar Pichai  

✓ Founded: 1998, Menlo Park, California, United States 

✓ Parent organization: Alphabet Inc. 

✓ Headquarters: Mountain View, California, United States 

✓ Founders: Larry Page, Sergey Brin 

 

7. ক ান তৈতশষ্ট অতভতনত্রী এতপ্রল 2021 এ িারা কিতলন? 

e) Shashikala 

f) Soumitra Chatterjee 

g) Saroj Khan 

h) Sushma Jaitley 

 

✓ ইবর্ 100 এে সিশী বেয়র্মা সত  া   য়েবেয়লর্। 

✓ 2007 োয়ল ইবর্ পদ্মশ্রী পযেস্কাে সপয়েবেয়লর্। 

 

8. সম্প্রতে 88 ৈছর ৈেতস ক ান প্রাক্তন ক ন্দ্রীে িন্ত্রীর কদ্হৈসান হতলা? 

a) Jaswant Sing 

b) Motilal Vora 

c) Lalji Tandon 

d) Digvijay Sing Zala 

 



 

 

❖ ইবর্ ভােয়তে প্রর্ম পবেয়িশ মন্ত্রী বেয়লর্ 1982 োয়ল। 

9. Manohar Parikar: Brilliant Mind, Simple Life ৈইটর্ ক  রচনা 

 রতলন? 

a) হাবমদ্ আন্সাবে 

b) বণবতর্ সগােয়ল 

c) তারুণ বি ে 

d) সোবর্ো সগালাবর্ 

 

10. Academic Ranking of World Universities (ARWU) তে  

ভারতের মতযে প্রথম স্থান তেল ত ান বিশ্ববিদ্োলয়য়? 

e) Indian Institute on Science, Bangalore 

f) IIT madras 

g) IIT Kharagpur 

h) Calcutta university 

 

 

11. ভারতের প্রথম ত ান রাজ্ে Farm ত  ত ন্দ্র  তর ত ৌর শক্তি 

প্র ল্প আনতলা PM- KUSUM Scheme এর অযীতন? 

a) উত্তরপ্রদেশ 

b) বিহার 

c) রাজস্থান 

d) ছবত্তসগড় 

Facts: 

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

Mahabhiyan. 

❖ এটি জয়পুদরর কাদছ ভাবিজ গ্রাদে আনা হদিা। 

❖ এই বিেটি 2019 সাদি চািুকরা হদয়বছদিা কৃষক দের জি এিং আবথ িক 

বেদয় সুরক্ষা দেওয়ার উদেদশ।  

 



 

 

 Recent News about Rajasthan: 

✓ আেযষ্মার্ ভােত মহাত্মা গান্ধী ো স্থার্ স্বাস্থু িীমা সর্া র্া চালয  েল 

ো স্থার্।  

✓ মযেুমন্ত্রী বচেঞ্জীিী সর্া র্া লঞ্চ  েয়লা ো স্থার্।  

 

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 

 

 

12. 2020 তে  িতথত  তিশী online transaction ত ান তদ্তশ 

হতয়তে? 

a) ভারত 

b) ইংিযান্ড 

c) আদেবরকা 

d) চীন 

 


