1. ক োন দিন আন্তর্জোদি

শোদন্ত দিবস পোলন

রো হয়?

দ ?
[A] Alison Rose

[A] 20 September

[B] Karen Pierce

[B] 21 September

[C] Polly Higgins

[C] 19 September

[D] Emily Maitlis

[D] 18 September

Correct Answer: [A] Alison Rose

Correct Answer: [B] 21 September
2. 2019-20 সোললর র্নয অদিট বযযলরো অফ

6. বযোিং

অফ বলরোিো দ্বোরো েোদলি নিু ন ৃ দষ

দিজর্টোল প্ল্যোটফলম্রজ নোম্ দ ?

সো য লজ লশলনর (ABC)এর নিু ন কেয়োরম্যোন

[A] বসরাো উৎপােন

দনবোদেি
জ
হলয়লেন ক ?

[B] বসরাো ফসল

[A] দেবব্রত মুখার্জি

[C] বসরাো ককষান

[B] মধুকর কামাথ

[D] বসরাো কৃকষ

[C] হরমুসর্জ এন কামা

Correct Answer [C] বলরোিো দ ষোন

[D] জামসসের্জ দমােী
Correct Answer: [B] ম্ধয র

োম্োথ

3. দবশ্ব করসদলিং েযোম্পিয়নদশপ 2019-এ ক োন

7. World Alzheimer’s Day

[A] September 18
[B] September 19

হলয় করোঞ্জ পি

[C] September 20

[A] 67kg

[D] September 21

[B] 51kg

Correct Answer: [D] September 21

[C] 53kg

8. দনম্নদলদিিগুদলর ম্লধয ক

[D] 65kg

র্োিীয়

জর্ওসোলয়ন্স ইয়িং সোলয়দিস্ট অযোওয়োিজ -

Correct Answer: [D] 65kg

2018 জর্লিলেন?

4. NTPC ক োন রোলর্য ভোরলির বৃহত্তম্
কসোলোর পো জ স্থোপলনর ক োষণো

লরলে?

[A] দসাকহনী গাঙ্গু কল
[B] যমুনা কসিং

[A] পর্িমবঙ্গ

[C] দেবযানী সরকার

[B] গুজরাট

[D] প্রেীপ্ত সুর

[C] কর্াটক
ি

Correct Answer [A] কসোদহনী েোঙ্গযদল

[D] উত্তরপ্রসেশ
Correct Answer: [B] গুর্রোট
5. রয়যোল বযোঙ্ক অফ স্কটলযোলের নিু ন
প্রধোন দনবোহী
জ

রো

হয়?

দবভোলে সম্প্রদি বর্রঙ্গ পযদনয়ো ভোরলির
জর্লিলে?

লব পোলন

ম্ জ িজোর (CEO) এর নোম্

9. ক োন রোর্য সর োর সর োরী ও
কবসর োরী দবিযোললয় িৃ িীয় কথল অষ্টম্
কেদণ পর্ন্ত
জ সিংস্কৃি ভোষো বোধযিোম্ূল
লরলে?
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[A] উত্তরাখণ্ড

[A] Facebook

[B] হকরয়ানা

[B] Google

[C] পাঞ্জাব

[C] WhatsApp

[D] রাজস্থান

[D] IBM

Correct Answer [A] উত্তরোিণ্ড

Correct Answer: [B] Google

10. ভোরিীয় বোয়যলসনোর পরবিী দেফ অফ

14. IIFA অযোওয়োিজস 2019 এ দনম্নদলদিি ক োন

এয়োর স্টোফ এর নোম্ দ ?

িোর ো সম্প্রদি কসরো অদভলনত্রীর পযরষ্কোর

[A] দকৌকশক দসন

কপলয়লেন?

[B] এস নারায়র্

[A] েীকপকা পাড়ুসকান

[C] কি দক পাঞ্চাল

[B] আকলয়া িট্ট

[D] আর দক এস িাসেৌকরয়া

[C] কযাটকরনা কাইফ

Correct Answer: [D] আর ক

[D] সারা আকল খান

এস

ভোলিৌদরয়ো

Correct Answer: [B] আদলয়ো ভট্ট

11. দবশ্ব স্বোস্থয সিংস্থো (WHO) ক োন দিনটট
“World Patient Safety Day” দহলসলব পোলন
রললো?

15. Google Assistant এিন
ভোষোয় উপলব্ধ?
[A] 10

[A] 20 September

[B] 9

[B] 19 September

[C] 8

[C] 18 September

[D] 12

[D] 17 September

Correct Answer: [B] 9

Correct Answer: [D] 17 September

16. 2020 ক

12. র্োিীয় ভূ -দবজ্ঞোন ‘Award of Excellence’
সম্মোনটট প্রিোন

লর

োল

ভূ দষি

রো

হল?
[A] প্রসফসর সইসয়ে আহসমে নককি
[B] প্রিাকর দরৌত

ৃ জত্রম্ বযজিম্ত্তোর (Artificial

Intelligence) বের দহসোলব পোললনর ক োষণো
লরলে ক োন রোর্য?
[A] দতলাঙ্গানা
[B] মধযপ্রসেশ
[C] কবহার

[C] জনাধনি রাজু
[D] অসীম কুমার কসনহা
Correct Answer: [A] প্রলফসর সইলয়ি

[D] উত্তরপ্রসেশ
Correct Answer: [A] কিলোঙ্গোনো
17. LLB ও LLM দসললবোলস দিন িোলো

আহলম্ি ন দভ
13. ক ন্দ্রীয় ইলল ট্রদনক্স এবিং িথযপ্রর্যজি
সম্প্রদি ‘দিজর্টোল কপলম্ি অদভর্োন’ েোলয
রলি ক োন সিংস্থোর সোলথ সহলর্োদেিো
লরলে?

িগুদল ভোরিীয়

আইনল

দনম্নদলদিি দবশ্বদবিযোললয়র ম্লধয

ক োনটট অন্তভুি
জ

লরলে?

[A] দ ৌধুরী রর্ কসিং কবশ্বকবেযালয়
[B] মহাত্মা গান্ধী কবশ্বকবেযালয়
[C] জহরলাল দনসহরু কবশ্বকবেযালয়
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[D] মহত্মা দজযাকতবা ফুসল দরাকহলখণ্ড

22. সম্প্রদি ক োন অঞ্চলটটর নোম্ রণ

কবশ্বকবেযালয়

হলয়লে ‘ লযোণ

Correct Answer: [D] ম্হত্মো কর্যোদিবো

[A] Hyderabad-Karnataka Region

ফযলল করোদহলিণ্ড দবশ্বদবিযোলয়
18. দনম্নদলদিি ক

এই দববৃদিটট র্োদর

লরলেন- “PoK ভোরলির এ টট অঙ্গ”?

রো

ণোট
জ
’?

[B] Mumbai-Karnataka Region
[C] Panaji Karnataka Region
[D] Amaravati Karnataka Region

[A] অজয় কসিং

Correct Answer: [A] Hyderabad-Karnataka

[B] রকবশ কুমার

Region

[C] রজত শমা ি
[D] অসশাক মাকলক
Correct Answer: [A] অর্য় দসিং
19. ম্যিযম্ন্ত্রী কসবো সিং লের র্নয সম্প্রদি
ক োন রোর্য কহেলোইন ‘1100’ েোলয
লরলে?

23. দনম্নদলদিিগুদলর ম্লধয ক সম্প্রদি
কটোদ ও অদলম্পিল র র্নয কর্োেযিো
অর্জন োরী প্রথম্ ভোরিীয় য জিেীর
হললন?
[A] দযাসগশ্বর েত্ত
[B] কিসনশ দফাগাট
[C] সুশীল কুমার

[A] রাজস্থান

[D] সাক্ষী মাকলক

[B] হকরয়ানা

Correct Answer [B] দভলনশ কফোেোট

[C] পাঞ্জাব
[D] কহমা ল প্রসেশ
Correct Answer [D] দহম্োেল প্রলিশ
20. দদ্বপোদি সিল র
জ প্রেোলরর র্নয ভোরি
ও কলোলভদনয়োর ম্লধয সম্প্রদি িগুদল
েু জি স্বোিদরি হলয়লে?
[A] 10

24. ক

সম্প্রদি রোদশয়োর ম্লস্কোলি সোম্দর
ূ টনীদি পলি দনর্যি ভোরলির প্রথম্

ম্দহলো অদফসোর হললন?
[A] সন্ধযা সুরী
[B] ককরর্ দশখাবত
[C] অঞ্জকল কসিং
[D] সমৃর্ি কসিং

[B] 9

Correct Answer [C] অঞ্জদল দসিং

[C] 8
[D] 7

25. ভোরলির কবোটোদন যোল সোলভজ-এর

Correct Answer: [D] 7
21. ক োন ভোরিীয় িথযদেত্র অস্কোলরর র্নয
ম্লনোনীি হলয়লে?
[A] Roar of the Lion
[B] Lady Tiger
[C] Wild Karnataka
[D] Moti Bagh
Correct Answer: [D] Moti Bagh

দবজ্ঞোনীরো ক োন রোলর্য িযটট নিু ন
প্রর্োদির আিো আদবষ্কোর

লরলেন?

[A] নাগালযান্ড
[B] আসাম
[C] কর্াটক
ি
[D] দকরল
Correct Answer [A] নোেোলযোে
26. কবোস্টন দফল্ম কফদস্টভযোলল ক
পযরষ্কোর জর্লিলে?
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িযটট

[A] শাবানা আজকম

Correct Answer: [B] Justice P Lakshman

[B] কননা গুপ্ত

Reddy

[C] দসাকন রাজোন

31. দবশ্ব কর িজ সহ সম্প্রদি দবলশ্বর সবলেলয়

[D] ককরর্ দখর

শজিশোলী ‘Enduroman Triathlon’ র্য়ী

Correct Answer [B] দননো গুপ্ত
27. দনলের ম্লধয ক

ভোরিীয় কিললোয়োল়ের নোম্

ী?

[A] সঞ্জয় িট্ট

িোর 22 িম্ ওয়োর্ল্জ

দবদলয়োিজস দশলরোপো জর্লি দ উ কপোটজ লস

[B] জয়প্রকাশ দগাকবন্দ

এ টট নিু ন কর িজ স্থোপন

[C] লক্ষয থাপার

লরলে?

[A] দসৌরি দকাঠাকর

[D] মায়াঙ্ক ববেয

[B] রাজেীপ সরকার

Correct Answer [D] ম্োয়োঙ্ক ববিয

[C] অকিনব কবন্দ্রা

32. গুরু নোন কিলবর রেনোগুদল আন্তর্জোদি
ভোষোয় প্র োশ রোর দসিোন্ত দনলয়লে

[D] পঙ্কজ আডবাকন
Correct Answer [D] পঙ্কর্ আিবোদন
28. সযদপ্রম্ ক োটজ ক োন
ও

িংলেস কনিোল

র্ম্ময

োশ্মীলর র্োওয়োর অনযম্দি দিলয়লে?

ক োন আন্তর্জোদি

সিংস্থো?

[A] UNESCO
[B] World Bank

[A] রাহুল গান্ধী

[C] Obama Foundation

[B] দসাকনয়া গান্ধী

[D] Clinton Foundation

[C] মনসমাহন কসিং

Correct Answer: [A] UNESCO

[D] গুলাম নবী আজাে

33. অথ সিদ
জ
ি
জ সিংসিীয়

Correct Answer [D] গুলোম্ নবী আর্োি
29. ক োন রোর্য সম্প্রদি নোেদর লির র্নয
র্ন সূেনো কপোটজ োল েোলয

লরলে?

দহসোলব

োল

দনলয়োে

দম্টটর সভোপদি
রো হল?

[A] জয়ন্ত কসনহা
[B] কপ দক কসনহা

[A] রাজস্থান

[C] জুয়ান ওরাম

[B] মহারাষ্ট্র

[D] কবজয় দরড্ডি

[C] গুজরাট

Correct Answer [A] র্য়ন্ত দসনহো

[D] মধযপ্রসেশ
Correct Answer [A] রোর্স্থোন
30. অন্ধ্র প্রলিলশর প্রথম্ কলো র্যি দহসোলব ক
দনর্যি হলয়লেন?
[A] Justice A Goswami
[B] Justice P Lakshman Reddy
[C] Justice S D Manirattnam
[D] Justice Ram Rao

34. সম্প্রদি ক োন সিংস্থো অববধ ভূ েভজস্থ
র্লোবিিো বলে পিলিপগুদল েঠলনর
র্নয

দম্টট েঠন

লরলে?

[A] Ministry of Tribal Affairs
[B] UNESCO
[C] UNO
[D] National Green Tribunal
Correct Answer: [D] National Green
Tribunal
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35. আন্তর্জোদি

রোম্োয়ণ উৎসলবর পঞ্চম্

[A] রাজনীকত

সিংস্করণটট ক োন শহলর শুরু হলয়লে?

[B] সািংবাকেকতা

[A] নয়াকেল্লী

[C] নাটক

[B] মুম্বাই

[D] আমলাতন্ত্রবােী

[C] কানপুর

Correct Answer [D] আম্লোিন্ত্রবোিী

[D] দগারখপুর

40. ইউলনলস্কোর সির িপ্তর ক োথোয় অবদস্থি?

Correct Answer [A] নয়োদিল্লী

[A] Rome

36. ক োন কিশ িদিণ-পূব এদশয়োর
জ
বৃহত্তম্
কসৌরদবিযযৎ ফোলম্রজ উলদ্বোধন

লরলে?

[B] New Delhi
[C] Paris

[A] িারত

[D] New York

[B] দনপাল

Correct Answer: [C] Paris

[C] ীন

41. National Green Tribunal এর সির িফির

[D] কিসয়তনাম
Correct Answer [D] দভলয়িনোম্
37. সম্প্রদি সোিো বললর জিল লট িযটট
হযোটটট্র িোদব রো প্রথম্ ম্দহলো হলয়লেন
কম্েোন শুট। দিদন ক োন কিলশর
জিল টোর?

ক োথোয় অবদস্থি?
[A] নয়াকেল্লী
[B] দ ন্নাই
[C] মুম্বাই
[D] দিাপাল
Correct Answer [A] নয়োদিল্লী

[A] ইিংলযান্ড

42. ওয়োর্ল্জ করসদলিং েযোম্পিয়নদশপ 2019 সোলল

[B] র্জম্বাবুসয়
[C] অসেকলয়া

ভোরি

[D] কনউর্জলযান্ড

[A] 5

Correct Answer [C] অলেদলয়ো

[B] 7

38. সম্প্রদি ির্ন ভোরিীয় ম্দহলো
অদফসোরল িদিণ সযিোলনর র্োদিসিং
দম্শলন প্রশিংসনীয় কসবোর র্নয র্োদিসিং
িৃ জ

সম্মোদনি

রো হলয়লে?

[A] 2

িগুদল পি

জর্লিলে?

[C] 8
[D] 10
Correct Answer [A] 5
43. দনম্নদলদিি ক

লেলন বোদষ জ 21st Century

Icon Awards এ “Magnificent Performing

[B] 6

Arts Award” জর্লিলে?

[C] 5

[A] লতা মসঙ্গশকর

[D] 7
Correct Answer: [C] 5
39. সম্প্রদি দব এন র্যেের প্রয়োি হললন। দিদন
ক োন কিলত্রর সোলথ সিদ ি
জ দেললন?

[B] দসানু কনগম
[C] দেয়া দ াষাল
[D] শান
Correct Answer [B] কসোনয দনেম্
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44. বদলউি েলজিত্র “েদল বয়” ক

কসরো

[C] রুকঙ্গন কসিং

দবলিশী ভোষো েলজিত্র দবভোলে অস্কোর

[D] দেব নেককন ি

2019 এর র্নয ম্লনোনীি

Correct Answer [A] পোলরো আনন্দ

েদবটটর পদরেোল

রো হলয়লে।

ক ?

[A] দজায়া আখতার
[B] েীপা দমহতা
[C] অনুরাগ কশযপ
[D] প্রকাশ ঝাাঁ
Correct Answer [A] কর্োয়ো আিিোর
45. 2019 Singapore Grand Prix এর দবর্য়ী

49. “স্বচ্ছ ভোরি দবশ্বদবিযোলয়” দনম্নদলদিি
ক োন রোলর্য দনম্োণ
জ

রোর পদর েনো

রো

হলয়লে?
[A] গুজরাট
[B] মহারাষ্ট্র
[C] অন্ধ্রপ্রসেশ
[D] রাজস্থান
Correct Answer [B] ম্হোরোষ্ট্র

হললন[A] Valtteri Bottas
[B] Lewis Hamilton
[C] Sebastian Vettel
[D] Max Verstappen
Correct Answer [C] Sebastian Vettel
46. দবশ্ব বজক্সিং টু নোলম্ি
জ
2019 এ প্রথম্

50. ‘The Cousins Thackeray: Uddhav, Raj and
the Shadow of Their Senas’ নোম্
কলি

বইটটর

ক ?

[A] এ এস দেৌলত
[B] ধবল কুলকারকন
[C] ক ন্ময় তাসম্ব

ভোরিীয় দর্দন রুলপো জর্িললন িোর নোম্

[D] কেবাকর হাজরা

দ ?

Correct Answer [B] ধবল য ল োরদন

[A] পূজা রানী

51. 2018-19 সোললর UEFA বষলসরো
জ
পযরুষ

[B] কশবা থাপা

কিললোয়ো়ে দনবোদেি
জ
হললন-

[C] কবসজন্দ্র কসিং
[D] অকমত পাঙ্ঘাল
Correct Answer [D] অদম্ি পোঙ্ঘোল
47. লিো ম্লঙ্গশ োলরর স্মৃদিেোরণোয় রদেি
“Didi Aur Main” এর রেদয়িো ক ?
[A] আশা দিাাঁসসল
[B] বষা ি দিাাঁসসল
[C] ঊষা মসঙ্গশকর
[D] কমনা মসঙ্গশকর
Correct Answer [D] দম্নো ম্লঙ্গশ র
48. “Being Gandhi” েন্থটটর রেদয়িো ক ?

[A] Mohamed Salah
[B] Cristiano Ronaldo
[C] Lionel Messi
[D] Virgil van Dijk
Correct Answer [D] Virgil van Dijk
52. ভোরলির সবপ্রথম্
জ
ক ন্দ্রীয় পযদলশ
দবশ্বদবিযোলয় ক োন শহলর প্রদিষ্ঠোর প্রিোব
রো হলয়লে?
[A] নয়াকেল্লী
[B] দেটার নয়ডা
[C] গার্জয়াবাে

[A] পাসরা আনন্দ

[D] গুরুোম

[B] পকবত্র সুধীর

Correct Answer [B] কেটোর নয়িো
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53. 2018-19 সোললর UEFA বষলসরো
জ
ম্দহলো

Correct Answer [C] ASTRA

কিললোয়ো়ে দনবোদেি
জ
হললন[A] Lucy Bronze

57. Winter Olympics 2022 ক োথোয় অনযটষ্ঠি

[B] Wendie Renard

হলব?

[C] Ada Hegerberg

[A] কসঙ্গাপুর

[D] Amandine Henry

[B] দটাককও

Correct Answer [A] Lucy Bronze
54. ভোরিীয় সযদপ্রম্ ক োলটজ সলবোি
জ
দবেোর

[D] AMBER

[C] দবর্জিং
ির্ন

দনর্যি হলি পোলরন?

[D] পযাকরস
Correct Answer [C] কবজর্িং

[A] 34

58. এশীয় উন্নয়ন বযোিংল র (ADB) এর সির

[B] 31

িফিরটট ক োথোয় অবদস্থি?

[C] 35

[A] কিসয়না, অকেয়া

[D] 37

[B] দকাসপনসহসগন, দডনমাকি

Correct Answer [A] 34

[C] দবর্জিং, ীন

55. শীি োলীন অদলম্পি স 2022-এর
সর োরী ম্োস্কটটটর নোম্ Bing Dwen Dwen।
এটট ক োন প্রর্োদির প্রোণী?

[B] একশয়ান হাকত (Asian Elephant)
[C] তু ষার ক তা (Snow Leopard)

Correct Answer: [A] বিিয পোেো
রো প্রথম্

কিশীয়ভোলব বিদর এয়োর-টু -এয়োর

[A] AGNI
[B] AAG
[C] ASTRA

[A] September 16
[B] September 15
[C] September 14

[D] দমরু িল্লুক (Polar Bear)

দম্সোইললর নোম্ দ ?

Correct Answer [D] ম্যোদনলো, দফদলদপন্স
59. দবশ্ব ওলর্োন দিবস-

[A] বেতয পান্ডা (Giant Panda)

56. সম্প্রদি DRDO দ্বোরো পরীিো

[D] মযাকনলা, কফকলকপন্স

[D] September 13
Correct Answer [A] September 16
60. 2019 FIBA বোলস্কটবল দবশ্ব োলপর দবর্য়ী
িল ক োনটট?
[A] দেন
[B] আসজিকিনা
[C] ীন
[D] রাকশয়া
Correct Answer [A] কপন
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