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1. ক োন রোজ্য সম্প্রতি মতিলোদের তিরুদে অপরোদের প্রতিদিেন
রোর জ্নয ২৪×৭ “ Gudiya Helpline” এর প্রতিষ্ঠোপন
দরদে?
(a) Himachal Pradesh
(b) Gujarat
(c) Karnataka
(d) Kerala
2. কিদলঙ্গোনোর ক োন শিদর কেদশর প্রথম তি লোঙ্গদের জ্নয
নযোশনোল পো ক গদে কিোলো িল?
(a) Warangal
(b) Karimnagar
(c) Nazimbad
(d) Hyderabad
3. “Himalayan Hydro Expo 2018” ক োন কেদশ
অনু তষ্ঠি িদেদে?
(a) India
(b) Pakistan
(c) Bhutan
(d) Nepal
4. All India Survey on Higher Education
(AISHE) অনু যোেী, ক োন রোজ্য “Gross Enrollment
Ratio” কি প্রথম স্থোন অতে োর দরদে?
(a) Telengana
(b) Kerala
(c) Karnataka
(d) Tamil Nadu
5. 160 তমতলেন ইউদরোর তিতনমদে তলভোরপু ল কথদ িোদসকদলোনো
ফু টিল োদে ক োন ব্রোতজ্তলেোন কেদলোেোে কযোগ তেদলন?
(a) Neymar
(b) Pique
(c) Koutinho
(d) Francis Bates
6. ক োন িযোতি প্রথম মিো োশগোতম যোন চদেন এিং চোাঁদে িোাঁদটন?
(a) Daniel Beddingfield
(b) Aryan
Jones
(c) John Young
(d) Jas
Reegans
7. ক োন ভোরিীে শিদর প্রথম এ টি সিকজ্নীন োদডকর প্রচলন রো
িল কযটি সমস্ত পোতি যোনিোিন এিং কমদরোদি িযিিোর রো
যোদি?
(a) New Delhi
(b) ল োিো
(c) মু ম্বোই
(d) কচন্নোই
8. ক োন শিদরর B.S.F Academy কি D.G.P এিং I.G.P
এর িোতষক সদেলন আদেোতজ্ি রো িদেতেল?
(a) আসোম
(b) তিিোর
(c) ঝোেেণ্ড
(d) মধ্যপ্রদেশ
9. ক োন েোতন পৃ তথিীর সিদচদে পোিলো লযোপটপ লঞ্চ রল?
(a) HP
(b) Acer
(c) Toshiba
(d) Dell
10. সম্প্রতি PhonePe ক োন Digital Wallet েোতনর
সোদথ যুি িল?
(a) PayTm
(b) FreeCharge
(c) Mobi Kwik
(d) Citrus Pay
11. National Payments Corporation of India
(NPCI) এর Managing Director এিং CEO পদে

োদ তনযুি রো িল?
(a) Shree Ansol
(b) Dilip
Asbe
(c) Sabari Mehta
(d) Vins
Voger
12. োদ সম্প্রতি তসত ম রোদজ্যর Brand Ambassador রো
িল?
(a) ShahRukh Khan (b) AR Rehman
(c) Kamal Hassan
(d) Rajnikanth
13. পু দনর IITM ভোরদির সিদচদে দ্রুি Super Computer
তিতর রল, কসটির নোম ী?
(a) Pragya
(b) Pratyush
(c) Sukhruthi
(d) Jeeth
14. প্রশোসতন এিং ঐতিিোতস নতথ সংরক্ষদের জ্নয ক োন রোজ্য
করোজ্ ১০০০০ পৃ ষ্ঠো Digitize রোর তসেোন্ত তনল?
(a) Punjab
(b) Haryana
(c) Rajasthan
(d) Delhi
15. কগোপনীেিো সমসযো সমোেোদনর জ্নয Unique
Identification Authority of India (UIDAI)
এ টি Virtual ID চোলু দরদে কযটি এ জ্ন আেোর োডক
কিোল্ডোর কজ্নোদরট রদি পোরদিন। কসই Virtual ID কি
িগুতল সংেযো থো দি?
(a) 6
(b) 8
(c) 12
(d) 16
16. আসন্ন Winter Olympics 2018 ক োন কেদশ অনু তষ্ঠি
িদি চদলদে?
(a) South Korea
(b) Australia
(c) Japan
(d) Ireland
17. তিশ্ব িোদের Global Economics Prospect এর তরদপোটক
অনু যোেী ভোরদির অথকনীতি আসন্ন 2 িেদর ____% িোদর িৃ তে
কপদি চদলদে(a) 5.9
(b) 6.5
(c) 7.5
(d) 7.6
18. World Business Council for Sustainable
Development এর নিুন কচেোরমযোন তিদসদি ক তনযুি
িদেদে?
(a) Paul Polman
(b) Sunny
Verghese
(c) Narayana Menon (d) R.K Kapoor
19. “Water ATM Project” ক োন রোদজ্য চোলু রো িল?
(a) West Bengal
(b) Odisha
(c) Bihar
(d) Rajasthan
20. ক োন করলওদে কেশদন প্রথম Sanitary Napkin
Vending Machine স্থোপন রো িল?
(a) Indore
(b) Pune
(c) Bengaluru
(d) Bhopal
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21. চীদনর ক োন শিদর তিদশ্বর প্রথম 3D Printed িোস েপ
স্থোপন রো িল?
(a) Shanghai
(b) Beijing
(c) Chongquin
(d) Anshan
22. ISRO’র নিুন কচেোরমযোন তিদসদি োদ তনযুি রো িল?
(a) Dr. Aadarsh
(b) Dr.
Shankar. K
(c) Dr. Bala
(d) Dr. Sivan K
23. ক োন IIT োেোদস প্রথম িনযো পতরক্ষোর লযোি তিতর রো িল?
(a) Kharagpur
(b) Delhi
(c) Bombay
(d) Madras
24. তিশ্বজ্ু দে তিতি তেিস দি পোলন রো িে?
(a) 6 January
(b) 10 January
(c) 20 January
(d) 25 January
25. তভতডও নফোদরদের মোেযদম প্রেোনমন্ত্রী নদরন্দ্র কমোেী ২২ িম
National Youth Festival এর উদবোেন রদলন। এটি
ক োন শিদর অনু তষ্ঠি িল?
(a) Kolkata
(b) New Delhi
(c) Chennai
(d) Pune
26. Gallup Internation Association এর িোতষক সোদভক
অনু যোেী তিশ্বদনত্রীিৃ দির মদেয নদরন্দ্র কমোেীর স্থোন ি িম?
(a) 1
(b) 3
(c) 6
(d) 9
27. ক োন মতিলো প্রথম সু তপ্রম ক োদটকর তিচোর তিদসদি সরোসতর
তনযুি িদলন?
(a) Indu Malhotra (b) Menakshi Arora
(c) Karuna Nandy
(d) Indira JaiSingh
28. এতশেোন কগমস-এ কব্রোঞ্জ প্রোপ্ত করসলোর (Wrestler) তযতন
সম্প্রতি পোটিেোলো, পোঞ্জোদি এ টি গোতে দুর্কটনোে মোরো কগদলন,
িোর নোম ী?
(a) Amit Dahiya
(b) Ravinder
Khatri
(c) Ramesh Kumar (d) Sukhchain
Cheema
29. “Majuli: Resources and Challenges” নোম
িইটির কলে ক ?
(a) Sanjib Borkakoti (b) Sushil Kumar
(c) Jeet Singh
(d) Sanjeev Das
30. National Family and Health Survey 20152016 অনু যোেী, ক োন ভোরদির েনীিম এিং গতরিিম রোজ্য
ক োন দুটি?
(a) Richest- Delhi, Poorest- Mizoram
(b) Richest- Mumbai, Poorest- Bihar
(c) Richest- Delhi- Poorest- Tripura
(d) Richest- Delhi, Poorest- Bihar

31. দ্রুিগোমী তমসোইল ‘Rizhao’ ক োন কেদশর?
(a) Japan
(b) India
(c) China
(d) Russia
32. কভোগোতল তিহু উৎসি ক োন রোদজ্য পোতলি িল?
(a) Nagaland
(b) Assam
(c) Manipur
(d) Mizoram
33. তিশ্ব অথকননতি কফোরোম (World Economic
Forum) এর তরদপোটক অনু যোেী Global
Manufacturing Index-এ ভোরদির র্যোে ি িম?
(a) 25
(b) 30
(c) 35
(d) 38
34. Petroleum Conservation Reasearch
Association এর নিুন অতভযোদনর নোম ী?
(a) Saksham-2018 (b) Saksham- 2018
(c) Swarga- 2018
(d) Swargam2018
35. National Commodity & Derivatives
Exchange Limited (NCDEX) এর নিুন তনযুি
Managing Director এিং CEO-র নোম ী?
(a) Sudeep Sundar
(b) Sandeep Singh
(c) Pravin Rao
(d) Vijay Kumar
36. ভোরিীে আতমক তেিস দি পোলন রো িে?
(a) Jan 13
(b) Jan 14
(c) Jan 15
(d) Jan 16
37. ক োন রোদজ্যর তশল্পীরো ‘মু েযমন্ত্রী লো োর সিোেিো কযোজ্নো’
মোতস ১২০০ টো ো ভোিো গ্রিন পোদি?
(a) West Bengal
(b) Odisha
(c) Bihar
(d) Tripura
38. সম্প্রতি ক োন কেদশ তিদশ্বর পঞ্চমিম িে িীদর আতিষ্কোর রো
িদেদে?
(a) Lesotho
(b) Angola
(c) Botswana
(d) Namibia
39. ক োন ফু টিল তিশ্ব োপ তিজ্েী ব্রোতজ্তলেোন কেদলোেোে সম্প্রতি
অিসর তনদলন?
(a) Ronaldinho
(b) Ronaldo
(c) Neymar
(d) Kaka
40. 5 লোে ক োটি িোজ্োর মূ লেদনর গতণ্ড সিকপ্রথম ক োন িযোং
অতিক্রম রল?
(a) ICICI Bank
(b) Axis
Bank
(c) HDFC Bank
(d) Yes Bank
41. ‘Chkfake’ নোম অযোপটির ী োজ্?
(a) Check PNR Status
(b) Details of Govt. Institutions
(c) Authenticity of Currency notes
(d) GST details
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42. Sir Garfield Sobers Cricketer of the Year
2017, ICC Cricketer and ODI Cricketer of
the Year এর কেিোি ক োন কেদলোেোে তজ্দিদেন?
(a) AB De Villiers
(b) Joe Root
(c) Virat Kohli
(d) Steve
Smith
43. ICC T20i 2017 এর িষকদসরো কেদলোেোদের পু রষ্কোরটি
ক কপদলন?
(a) Rashid Khan
(b)
Yuzvendra Chahal
(c) Kuldeep Yadav
(d) R. Ashwin
44. অদেতলেো গ্রুদপ 43 িম কেশ তিদসদি ক োন কেশ কযোগেোন
রদলো?
(a) Norway
(b) Sweden
(c) India
(d) Croatia
45. Cyber Security শতিশোলী রদি Electronics &
Information Technology মন্ত্রী K.J Alphons
ক োন উদেযোগ চোলু রল?
(a) Cyber Relationship Framework
(b) Cyber Security Policy
(c) Cyber Surakshit Bharat
(d) Cyber Subharna Bharat
46. চিুথকিম India International Science Festival
ক োন রোদজ্য অনু তষ্ঠি িল?
(a) Patna
(b) Lucknow
(c) Pune
(d)
Ahmedabad
47. মেযপ্রদেদশর নিুন গভনকর তিদসদি োদ তনযুি রো িল?
(a) Pema Khandu
(b) Nitish
Kumar
(c) Manohar Singh (d) Anandiben Patel
48. ‘The Heartfulness Way’ নোম িইটির কলে ক ?
(a) Vivek Patnaik
(b) Pawan
Kumar
(c) Kamlesh Patel (d) Manish Yogi
49. ক োন রোজ্য সর োর “Yuva Udghosh
Programme” নোম প্র ল্পটি চোলু রল?
(a) Rajasthan
(b) Gujarat
(c) Uttar Pradesh
(d) Punjab
50. শুেু মোত্র মতিলো মী বোরো পতরচোতলি ভোরিীে কনতভর প্রথম
জ্োিোজ্টির নোম ী?
(a) INSV Navika
(b) INSV
Tarini
(c) INSV Tarangini (d) INSV Parikrama
51. শোরজ্ো তক্রদ ট কেতডেোদম িোইন্ড তক্রদ ট তিস্ব োদপ ভোরি
ক োন েলদ ফোইনোদল িোতরদে তিশ্ব চযোতেেন িল?

(a) Pakistan
(b) UAE
(c) Afganisthan
(d) Nepal
52. ক োন রোদজ্য তিশ্বযুে ২ এর কমদমোতরেোল তমউতজ্েোম তিতর
রো িল?
(a) Maharashtra
(b) Jammu
(c) Arunachal Pradesh
(d) Rajasthan
53. ‘Kachra Mahotsav 2018’ ক োন রোদজ্য অনু তষ্ঠি
িল?
(a) Chattisgarh
(b)
Uttarakhand
(c) Punjab
(d) Haryana
54. ‘World Economic Forum’ এর তরদপোটক অনু যোেী
‘Inclusive Development Index 2018’ এ
ভোরদির স্থোন ি িম?
(a) 60
(b) 62
(c) 66
(d) 76
55. ক োন কমোটর ক োেোতন ভোরি কেজ্ BS-VI অনু িিী গোতে
িোজ্োদর লঞ্চ রল?
(a) Toyota
(b) Audi
(c) Mercedes Benz (d) Honda
56. মু েয তনিকোচন তমশনোর তিদসদি োদ তনযুি রো িল?
(a) Om Prakash Rawat
(b) Deepak
Verma
(c) Saransh Agarwal (d) K Naresh
57. 16 িম International Energy Forum 2018
ক োন কেশ আদেোতজ্ি রল?
(a) Egypt
(b) India
(c) Iran
(d) China
58. International Monetary Fund (IMF) এর
তরদপোটক অনু যোেী ভোরিীে অথকনীতি ____% িোেদি 201819 আতথক িেদর(a) 7.1
(b) 7.2
(c) 7.3
(d) 7.4
59. Federation of Indian Chambers of
Commerce and Industry (FICCI) এর নিুন
তডদরক্টর কজ্নোদরদলর নোম ী?
(a) Braj Kumar
(b) Kewal
Singh
(c) Dilip Shenoy
(d) Lalit
Mansingh
60. 11 িম কিিরোন আন্তজ্কোতি তফল্ম কফতেভযোদল ক োন
ভোরিীে তসদনমো দুটি পু রষ্কোর তজ্দিদে?
(a) MS Dhoni: The Untold Story
(b) Sachin: A Billion Dreams
(c) Mary Kom
(d) Dangal
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61. ক োন কেদশ 2018 মতিলো T20 তিশ্ব োপ আদেোতজ্ি িদি?
(a) Australia
(b) South Africa
(c) Bangladesh
(d) West Indies
62. Jimmy Armfield তযতন সম্প্রতি মোরো কগদলন তিতন ক োন
কেলোর সোদথ যুি তেদলন?
(a) Volleyball
(b) Football
(c) Rugby
(d) Basketball
63. World Economic Forum 2018 ক োন কেদশ
অনু তষ্ঠি িদেদে?
(a) Bern, Switzerland (b) Beijing, China
(c) Davos, Switzerland
(d) Tokyo,
Japan
64. Global Talent Competitiveness Index
(GTCI) 2018 কি ভোরদির র্যোে ি?
(a) 75
(b) 81
(c) 86
(d) 94
65. Environmental Performance Index 2018
কি ভোরদির র্যোে ি?
(a) 177
(b) 181
(c) 186
(d) 188
66. আপোিি ভোরদির কমোট টি AMRIT ফোদমকসী রদেদে?
(a) 100
(b) 107
(c) 111
(d) 109
67. তিদেশ মন্ত্রী সু ষমো সরোজ্ ভোরি- ASEAN তমত্রী পো ক
উদবোেন রদলন। এই পো ক টি ক োন রোদজ্য অিতস্থি?
(a) Delhi
(b) Mumbai
(c) Kolkata
(d) Chennai
68. অস্কোর পু রষ্কোদর মদনোনীি প্রথম মতিলো তসদনমোদটোগ্রোফোর এর
নোম ী?
(a) Rachel Morrison (b) Deepti Gupta
(c) Anjali Shukla
(d) BR
Vijaylakshmi
69. National Voters’ Day দি পোলন রো িে?
(a) 21st Jan
(b) 22nd Jan
rd
(c) 23 Jan
(d) 25th Jan
70. ‘প্রেোনমন্ত্রী LPG পঞ্চোদেি’ প্র ল্পটি ক োন রোজ্য সর োর চোলু
রল?
(a) Sikkim
(b) Assam
(c) Jharkhand
(d) Mizoram
71. ক োন শিদর কেদশর প্রথম ভোসমোন িোজ্োর উদবোেন রো িল?
(a) Pune
(b) Kerala
(c) Kolkata
(d) Odisha
72. Indian Banks’ Association এর প্রথম মতিলো
কচেোরমযোন ক িদলন?
(a) Usha Ananth subhramanian
(b) Manoj Malhotra

(c) Arundhati Bhattacharya
(d) Kalpana Morparia
73. িজ্ন প্রেোন অতিতথ 2018 সোদলর ভোরদির প্রজ্োিন্ত্র
তেিদস উপতস্থি তেদলন?
(a) 10
(b) 12
(c) 14
(d) 16
74. “Dilli Meri Dilli: Before and After 1998”
নোম িইটির কলে ক ?
(a) Julian Marles
(b) Charles
Shenoy
(c) Sheila Dixit
(d)
Karunanidhi
75. ভোরিীে িংশভুি ক সম্প্রতি লন্ডন তভতি MENSA
IQ Test-এ সিকোতে নম্বর প্রোপ্ত দরদে সিদথদ ম
িেদস?
(a) Nikhil Joseph
(b) Mehul
Garg
(c) Dhruv Garg
(d) Shiv Nadar
76. ক োন শিদর ভোরদির প্রথম েোতে িোট স্থোপন রো িল?
(a) New Delhi
(b) Gujarat
(c) Odisha
(d) West Bengal
77. ক োন রোদজ্যর Tableau এিের প্রজ্োিন্ত্র তেিস পযোদরদড
“কসরো Tableau”র স্বী ৃ তি কপদেদে?
(a) Uttarakhand
(b) Rajasthan
(c) Maharashtra
(d) Karnataka
78. এিের যশ কচোপেো কমদমোতরেোল পু রষ্কোর োদ প্রেোন রো
িল?
(a) Asha Bhosle
(b) Shreya
Ghoshal
(c) Lata Mangeshkar (d) Arijit Singh
79. কনপোদলর প্রথম ক োন তক্রদ টোরদ সম্প্রতি IPL তনলোদম
তেল্লী কডেোরদডতভলস ত দনদে?
(a) Sandeep Lamichhane
(b) A. Mondal
(c) Shakti Gauchan (d) Paras Khadka
80. এিের রোজ্য সমোদিদশ ক োন রোজ্য িোদের িোদজ্ট তডতজ্টোল
মোেযদম কপশ দরদে?
(a) Bihar
(b) Assam
(c) Arunachal Pradesh
(d) Sikkim
81. েতিসগদের প্রথম রোজ্যপোদলর নোম ী তযতন সেয প্রেোি
িদলন?
(a) Dinesh Nandan Sahay(b) Surjit Singh
(c) Krishan Kant
(d) Syed
Ahmed
82. ‘VINBAX’ এ টি ৬ তেন িযতপ তমতলটোতর মিরো ভোরি এিং
ক োন কেশ এটিদি অংশগ্রিে রদি?
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(a) Thailand
(b) Vietnam
(c) Cambodia
(d) Singapore
83. ১৯ িম “Samay Bharti 2018” ক োন শিদর অনু তষ্ঠি
িদেদে?
(a) Ahmedabad
(b) Indore
(c) Pune
(d) Mumbai
84. তিশ্ব তেল অযোদসোতসদেশোন এর তরদপোটক অনু যোেী, ভোরি
িিক মোদন তেল উৎপোেদন ____ িৃ িিম কেশ।
(a) First
(b) Second
(c) Third
(d) Fourth
85. পতরদিশমন্ত্রী িষকিেকন ‘MIHIR’ নোম এ টি উচ্চ
েক্ষিোপু নক তেউটোর উদবোেন রদলন। এই তেউটোদরর
স্পীড ি?
(a) 4.0 Peta Flops
(b) 938
terabytes
(c) 2.8 Peta Flops (d) 5.0 Peta Flops
86. ক োন রোজ্য মন্ত্রীসভো “মু েযমন্ত্রী আিোস কযোজ্নো গ্রোমীে”
প্র ল্পটি চোলু রদলন গ্রোমোঞ্চদল র্রিোতে তনমকোদের জ্দনয?
(a) Karnataka
(b) Uttar Pradesh
(c) Punjab
(d) Jharkhand
87. Economist Intelligence Unit এর Global
Democracy Index 2017 কি ভোরি ি িম স্থোদন
আদে?
(a) 41
(b) 42
(c) 43
(d) 44
88. চোতষদের কক্রতডট োডক তিিরদের সু তিেোদথক ক োন িযোং এ টি
নিুন তস্কম চোলু রল?
(a) Canara Bank
(b) Union
Bank
(c) State Bank of India
(d) Grameen
Bank
89. ক োন িোঙোতল অতভদনিো সম্প্রতি ফ্রোদের সিকচ্চ পু রষ্কোদর
“Legion of Honour” সেোতনি িদলন?
(a) Soumitro Chatterjee
(b) Pradeep
Kumar
(c) Riddhi Sen
(d) Prasenjit
90. ক োন রোজ্য “ চো িোতগচোর েন পু রষ্কোর কমলো” আদেোজ্ন
দরদে?
(a) West Bengal
(b) Kerala
(c) Assam
(d) Tripura
91. সম্প্রতি ক োন রোজ্য সর োর National Register of
Citizens (NRC)-এর প্রথম েসরো প্র োশ দরদে?
(a) Manipur
(b) Mizoram
(c) Assam
(d) Nagaland
92. তসতিদমর পর, ক োন রোজ্যদ Open Defecation Free
(ODF) কর্োষেো রো িল?

(a) Manipur
(b) Mizoram
(c) Arunachal Pradesh
(d) Nagaland
93. তেতল্লদ পরোতজ্ি দর প্রথমিোদরর মদিো রতঞ্জ রতফর তশদরোপো
তজ্দিদেন ক ?
(a) Jammu & Kashmir (b) Tripura
(c) Vidarbha
(d) Jharkahnd
94. উিরোেে উৎসি ভোরদির ক োন রোদজ্য অনু তষ্ঠি িে?
(a) Gujarat
(b) Rajasthan
(c) Uttar Pradesh
(d) Punjab
95. ি টো ো অিতে কলনেদের কক্ষদত্র কডতিট োদডক ক োন চোজ্ক
লোগদি নো?
(a) Rs. 1000
(b) Rs. 1500
(c) Rs. 1750
(d) Rs. 2000
96. GAIL (Gas Authority of India Limited) ক োন
রোদজ্য কেদশর তবিীে িৃ িিম কসৌর তিদুযৎ ক ন্দ্র অনু দমোতেি
রদলো?
(a) Gujarat
(b) Karnataka
(c) Bihar
(d) Uttar Pradesh
97. Soumeylou Boubeye Maiga সম্প্রতি ক োন কেদশর
প্রেোনমন্ত্রী তিসোদি তনিকোতচি িদেদেন?
(a) Mali
(b) Maldives
(c) Liberia
(d) Libya
98. International Table Tennis Federation
(ITTF) রোতেং অনু যোেী ভোরদির ক োন কেদলোেোে শীষক স্থোদন
আদে?
(a) Sharath Kamal
(b) G. Sathiyan
(c) Monika Batra
(d) Moumi Das
99. ক োন রোজ্য জ্নসোেোরে, সর োতর এিং িোতেতজ্য প্রতিষ্ঠোনগুতলর
সোিোযযোদথক e-governance নীতি চোলু দরদে কযেোদন সমস্ত
োজ্ তডতজ্টোল মোেযদম প্রতসে রো সম্ভি?
(a) Kerala
(b) Karnataka
(c) Tamil Nadu
(d) Andhra
Pradesh
100. রোজ্ননতি িিতিল আদরো স্বচ্ছ রোর জ্নয, তনিকোচনী িন্ড তস্কম
সর োর িৃক চোলু রো িদেতেল। এই িন্ডগুলী িতেন অিতে
তিে?
(a) 10 days
(b) 15 days
(c) 25 days
(d) 50 days
101. অন্ধ্রপ্রদেশ গ্রোমীে তি োশ িযোং (APGVB) িোদের সিকপ্রথম
Desktop ATM ক োন রোদজ্য স্থোপন দর?
(a) Telengana
(b) Kerala
(c) Uttar Pradesh
(d) Karnataka
102. ক ন্দ্রীে গৃ িোেন ও নগদরোন্নেন মন্ত্রেোলে বোরো পতরচোতলি তিদশ্বর
সিদচদে িৃ িৎ পতরচ্ছন্নিো সমীক্ষো ক োনটি?
(a) Swach Abhiyaan 2018
(b) Swach Bharat 2018
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(c) Swach Survekshan 2018
(d) Swach Sankalpa 2018
103. ক োন রোদজ্য তিজ্ঞ্যোন চলতচ্চত্র উৎসদির িৃিীে সংস্করে অনু তষ্ঠি
িদি?
(a) Goa
(b) Manipur
(c) Assam
(d) Rajasthan
104. েতক্ষে এশীে আঞ্চতল সিদযোতগিো সংস্থোর সেসয (সো ক ) সেসয
কেশগুতলর িোতল ো কথদ ক োন কেশটিদ ভোরি িোে তেদেদে
যোর সোদথ এটি িোর রোষ্ট্রীে নৃ িোতি জ্ঞ্োন কনটওেো ক (এনদ এন)
সংযুি রদি?
(a) Maldives
(b) Pakistan
(c) Bhutan
(d) Bangladesh
105. িোউতজ্ং ফোইনযোে ক োেোতনর নোমটি তলেু ন, যোর মোেযদম ভোরি
প্রথম "সোমোতজ্ িন্ড" তিক্রে দর ১০০০ ক োটি টো ো আে দর।
(a) L.I.C Housing Finance Limited
(b) IndiaBulls Housing Finance
(c) G.I.C Housing Finance Limited
(d) Housing Urban Development
Corporation
106. সর োতর িৃ চোলু প্লোটফমকটির নোম তলেু ন কযেোন কথদ
ভোরদির সোেোরে নোগতরদ র োদে জ্ীিদনর স ল কক্ষদত্র পরোমশক
কপদি পোদরন।
(a) MySuggestions (b) MyGov
(c) MyGovernment (d) MyIndia
107. ক োন কেদশর কনৌিোতিনী সফলভোদি 'িোিকো' নোম এ টি কনৌ
ক্রুজ্ কক্ষপেোস্ত্র পরীক্ষো দর?
(a) Pakistan
(b) Afghanistan
(c) China
(d) Iraq
108. টি-২০ আন্তজ্কোতি তক্রদ দট ক োন িযোটসমযোন সিকপ্রথম ৩টি
শি দরন?
(a) Virat Kohli
(b) Collin
Munro
(c) Joe Root
(d) Chris Gayle
109. অদশো স্তম্ভগুতলর সোদথ "তিশ্বিোংলো" তথমটি িুদল েদর ক োন
রোজ্য িোর কলোদগো তিতর দরদে?
(a) Odisha
(b) Bihar
(c) West Bengal
(d)
Maharashtra
110. পৃ তথিীর ক োন কেশটি প্রথম এ ই োজ্ রোর জ্নয পু রুষদের
এিং মতিলোদের জ্নয সমোন কিিন তিে রল?
(a) Holland
(b) Iceland
(c) Finland
(d) Argentina
111. ক োন ভোরিীে গলফ্ কেদলোেোে রেযোল োপ টুনকোদমদে
২০১৭-১৮ তজ্দিদে?
(a) Jyoti Randhawa (b) Gananjit Bhullar

(c) Khalin Joshi
(d) Shiv
Kapoor
112. তসতিদমর পদর, ক োন উিরপূ িক রোজ্যদ আনু ষ্ঠোতন ভোদি
কেোলো মু তি রন (ODF) কর্োষেো রো িদেদে?
(a) Arunachal Pradesh
(b) Manipur
(c) Nagaland
(d) Mizoram
113. ক োন কেশটি তিদশ্বর িৃ িিম মোনি তজ্দনোম গদিষেো প্র ল্প চোলু
দরদে?
(a) China
(b) Japan
(c) Brazil
(d) Russia
114. ক োন সংস্থো 2018 Khelo Bharat School Games
এর ব্রড োদের অতে োর কপদেদে?
(a) Ten Sports
(b) Neo Sports
(c) Star Sports
(d) ESPN
115. Chamera িোাঁে ক োন রোদজ্য অিতস্থি?
(a) Pondicherry
(b) Uttar
Pradesh
(c) Himachal Pradesh
(d) Jharkhand
116. ক োন রোজ্য সর োর সম্প্রতি রোদজ্যর জ্নয সর োতর প্রিী
কর্োষেো দরদে?
(a) Telengana
(b) Mizoram
(c) Tripura
(d) Andhra Pradesh
117. নেক োনক মোদন্ডর (ভোরিীে কসনোিোতিনী) নিুন কজ্নোদরল
অতফসোর মোন্ডোর-ইন-চীফ পদে োদ তনযুি রো িদেদে?
(a) Ranbir Singh
(b) Sarath
Chand
(c) Devraj Anu
(d) Manoj
Mukund
118. 2018 কি World Tobacco Day’এর তথম ী তেল?
(a) সমিল পযোদ তজ্ং এর জ্নয প্রস্তুি িন
(b) ট োব্যোদ ো অ্যোন্ড হো ট ডিডিস
(c) িোমো - উন্নেদনর পদথ হুমত
(d) িোমো জ্োি দ্রদিযর অনিে িযিসো িন্ধ রুন
119. পযোরোগুদের প্রথম অস্থোেী মতিলো রোষ্ট্রপতি ক ?
(a) Daisy Masi
(b) Blanca Oliver
(c) Alicia Puceta
(d) Maria
Karmona
120. ক োন রোজ্য সর োর “Reuse of Treated Waste
Water Policy” চোলু দরদে?
(a) Assam
(b) Andhra Pradesh
(c) Tripura
(d) Gujarat
121. ক োন ভোরিীে রোজ্ননতি িযতিত্ব ‘ Stat Talk’ নোম
িইটি রচনো দরদেন?
(a) Manmohan Singh (b) Narendra Modi
(c) Abhishek Manu Singvi(d) Shahi
Tharoor

© 2018 Pratiyogita Abhiyan | All Rights Reserved | pratiyogitaabhiyan.in

6

Bengali Current Affairs January 2018

122. ওেোল্ডক তমল্ক কড ২০১৮ এর তথম ী তেল?
(a) Drink More Be Strong
(b) Milk: A Healthy Drink
(c) Milk for Healthy Life
(d) Be Strong Stay Healthy
123. মতিলোদের জ্নয তডতজ্টোল তলটোদরতস কপ্রোগ্রোম প্রেোদনর জ্নয
ক োন Social Network ক োেোতন জ্োিীে তমশন ফর
উইদমন এর সোদথ কযোগ তেল?
(a) Skype
(b) Facebook
(c) Twitter
(d) LinkedIN
124. েোেোসোদিি ফোদল্ক আন্তজ্কোতি চলতচ্চত্র উৎসদি সোমোতজ্
লযোদনর জ্নয িেদরর সিদচদে অনুদপ্ররনমূ ল আই ন পু রষ্কোর
তেদে ক োন ভোরিীে তক্রদ টোর ক সেোতনি রো িল?
(a) Sachin Tendulkar (b) Virat Kohli
(c) Yuvraj Singh
(d) M S Dhoni
125. িত্থ্য ও সম্প্রচোর মন্ত্রোলদের নিুন তনদেোগপ্রোপ্ত সতচি ক ?
(a) Jayashree Mukherjee
(b) Dhiraj
Singh
(c) Amit Khare
(d) Anita
Singh
126. কসোমোতলসো িোাঁে ক োন রোদজ্য অিতস্থি?
(a) Kera;a
(b) Karnataka
(c) Odisha
(d) Andhra Pradesh
127. স্বদেশী তসম োডক চোলু রোর জ্নয ক োন কটতল ম ক োেোতনর
সোদথ পিোঞ্জতল সংযুি িদেদে?
(a) BSNL
(b) Reliance Jio
(c) Vodafone
(d) Airtel
128. ক োন ভোরিীে োটক ু তনে ২০১৮ সোদলর তিশ্ব কপ্রস োটক ু ন
এযোওেোদডক কসরো িযোঙ্গতচত্র তিভোদগ পুরষ্কোর কপদেদে?
(a) John Josedas
(b) Assem
Trivedi
(c) Thomas Anthony (d) Satish Acharya
129. ভোরিীে তরজ্োভক িযোদের তচফ তফনোতেেোল অতফসোর পদে ক
তনযুি িদেদে?
(a) Sudha Balakrishnan
(b) Ashok Sen
(c) Jayant Narlevkar (d) E C George
130. নিুন উপ জ্োিীে তনরোপিো উপদেষ্টো পদে োদ তনযুি রো
িদেদে?
(a) Geet Shrivastava (b) Manoj Batra
(c) Pankaj Saran
(d) Nikunj
Khanna
131. িোলোদ োনো জ্লপ্রপোি ক োন রোদজ্য অিতস্থি?
(a) Himachal Pradesh (b) Andhra Pradesh
(c) Kerala
(d) Assam
132. ভোরিীে সোংিোতে ইউতনেদনর নিুন সভোপতি তনিকোতচি
িদেদেন ক ?

(a) Amar Debupalli (b) Sabina Inderjit
(c) S N Sinha
(d) Srinivas Reddy
133. 2018 Global Wind Summit ক োন কেদশ
আদেোতজ্ি িে?
(a) Germany
(b) France
(c) Singapore
(d) India
134. Formula 1 কমোনোদ ো গ্রযোন্ড তপ্রক্স ২০১৮ ক তজ্দিদেন?
(a) Louis Hamilton (b) Sebastian Vettel
(c) Daniel Riciardo (d) N. Karthikeyan
135. উতিেতিজ্ঞ্যোদন তলতনেোন পে তেদে সেোতনি রো িল ক োন
ভোরিীে তিজ্ঞ্যোতনদ ?
(a) Sharat chandra Lele
(b) R Siddappa
Shetty
(c) Kamajit Bawa
(d) P S Mathur
136. জ্োতিসংদর্র পতরদিশ মকসূতচদি ভোরদির ক োন এেোরদপোটক
তিদশ্বর প্রথম সেূ েক কসৌর শতি চোতলি এেোরদপোদটকর স্বী ৃ তি
কপল?
(a) New Delhi
(b) Kochi
(c) Goa
(d) Telengala
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