1.

ভারতের ককিংবদকি চলকিত্রকাতরর নাম বলুন , কিকন

র্নয 2019 ইকন্দরা গান্ধী পুরস্কার কপতয়তছন?

(IFFI) এর 51 েম এবিং 52 েম সিংস্করণটির ককন্দ্রকবন্দু

[A] নেভর হাকডলস্টে

হতবন।

[B] সযাম েুকিামা

[A] সত্যজিৎ রায়

[C] সযার ডযাজভড অযাকটেবকরা

[B] হৃষীকেশ মুখািী

[D] জিজম োটটার

[C] রাি োপুর

Correct Answer [C] সযার ড্যাকভড্ অযাতেনবতরা

Correct Answer [A] সেযকর্ৎ রায়

7.

[A] আকিটজন্টো
[B] ফ্রান্স

অনুশীলন কনম্নকলকিে ককান দুটি কদশ অিংশগ্রহণ

[C] ঘাো

করতব?

[D] ব্রাজিল

[A] ভারত্ ও শ্রীলঙ্কা

Correct Answer [D] ব্রাকর্ল
8.

[C] ভারত্ ও নেপাল

[B] েবীে জিন্দাল

Correct Answer [C] ভারে ও কনপাল

[C] রাহুল বািাি

55 েম জ্ঞানপীঠ পুরষ্কার (ভারতের সতবজ াি সাকহেয

[D] সুকরশ েৃ ষ্ণ

পুরষ্কার) কপতলন-

Correct Answer [D] সুতরশ কৃষ্ণ

[A] আয়াপ্পা পাজেের

9.

[B] শ্রীধর নমেে

কনম্নকলকিে কক 2019 সাতলর রতয়ল অযাতরানটিকাল
কসাসাইটির সম্মানসূচক কেতলাকশতপ ভূকিে হতলন?

[C] ন াজবন্দে োয়ার
[D] আজিথাম অছু থাে েমকবাজথজর
Correct Answer [D] আকিথাম অছু থান নমতবাকথকর
(মালায়ালম)

[A] জভ এম িাকমালা
[B] আর নিাশী
[C] অজিত্ নডাভাল
[D] জি সজত্শ নরজি

2018 সাতল কাতক োর কাবযগ্রতের সিংকলন ‘কর্েতন
কলাগ উেতন কেম’ এর র্তনয 28 েম বযাস সম্মান
পুরস্কাতর ভূকিে করা হল?
[A] সজিোেন্দ বাৎসযায়ে

Correct Answer [D] কর্ সকেশ করকি
10. 2019 এর 27 েম একালবয পুরষ্কার কপতলন উকিয়া

মকহলা ভাতরাততালক (Weightlifter)
______________।

[B] নেোরোথ জসাং

[A] পুেম যােব

[C] জললাধর িাগুজর

[B] োেটাম মাকলশজর

[D] মঙ্গকলশ ডবরাল
Correct Answer [C] কললাধর র্াগুকর
5.

ভারতের েথম ‘Quality Ratna’ পুরস্কারটি কপতলন[A] অজিত্ গুলাবিাাঁে

[D] ভারত্ ও রাজশয়া

4.

18 েম FIFA অনূর্ধ্জ- 17 কবশ্বকাপ কপল ককান কদশ?

‘SURYA KIRAN – XIV’ নামক একটি কিৌথ সামকরক

[B] ভারত্ ও বাাংলাকেশ

3.

কনম্নকলকিে কক শাকি, কনরস্ত্রীকরণ এবিং উন্নয়ন এর

2020 এবিং 2021 সাতলর আির্জাকেক চলকিত্র উত্সব

[D] ঋজিে ঘটে

2.

6.

ভারেীয় কনৌবাকহনীর কনৌ-অকভিাতন েথম
ভারেীয় মকহলা পাইলতের নাম কক?
[A] জলউকটোন্ট এস জবিয়া নেবী
[B] জলউকটোন্ট জপ স্বাত্ী
[C] জলউকটোন্ট প্রজত্ভা নেৌর
[D] জলউকটোন্ট জশবাজঙ্গ
Correct Answer [D] কলউতেনান্ট কশবাকি

[C] জিজি েলকবকহরা
[D] সাইকখাম মীরাবাঈ ছােু
Correct Answer [D] সাইতিাম মীরাবাঈ ছানু
11. কনম্নকলকিে কক ভারতের েথম েকেরক্ষা কমী

কহসাতব পদোপ্ত হতলন?
[A] মকোি মুকুন্দ োরাবাকে
[B] রেবীর জসাং
[C] জবজপে রাওয়াত্
[D] েরমবীর জসাং
Correct Answer [C] কবকপন রাওয়াে
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12. 2023 পুরুিতদর হকক কবশ্বকাতপর আতয়ার্ক কদশ

ককানটি?
[A] জেউজিলযান্ড
[B] পাজেস্তাে
[C] ভারত্
[D] অকেজলয়া
Correct Answer [C] ভারে
13. কবশ্ব অকভবাসন করতপােজ 2020 অনুসাতর ককান

কদতশর সবতচতয় কবকশ সিংিযক অকভবাসী কবতদতশ
বসবাস করতছন?
[A] িাপাে
[B] নমজিকো

[B] Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu
[C] Lakshadweep & Andaman and the Nicobar
Islands
[D] Delhi & Chandigarh
Correct Answer: [B] Dadra and Nagar Haveli &
Daman and Diu
18. 15 েম কেনান্স ককমশতনর কময়াদ কতব কশি হতব?

[A] October 30, 2020
[B] March 31, 2020
[C] July 31, 2021
[D] April 30, 2020
Correct Answer: [A] October 30, 2020
19. সম্প্রকে ককান কদশ ইউতনতস্কার ওয়ার্ল্জ কহকরতের্

[C] জিে

ককমটিতে েথমবাতরর র্নয কনবজ াকচে হতয়তছ?

[D] ভারত্
Correct Answer [D] ভারে
14. সবজ তশি সরকারী কবজ্ঞকপ্ত অনুসাতর, এবছর কিেীয়

োকিতক কর্কড্কপ কে শোিংশ বৃকির হার লক্ষ করা
কগল?
[A] 5 percent
[B] 3.5 percent
[C] 4.5 percent
[D] 5.7 percent
Correct Answer: [C] 4.5 percent
15. সিংসদ ট্রান্সতর্ন্ডার বযকি (অকধকার সিংরক্ষণ) কবলটি

পাস কতর। কবতলর কনম্নকলকিে কবধানগুকলর মতধয
ককানটি কবেককজে কহসাতব কদিা হতয়কছল?
[A] Right to movement
[B] Opportunity to hold public office
[C] Getting a certificate of identity from District
Magistrate
[D] Right to rent, live or otherwise occupy a
property
Correct Answer: [C] Getting a certificate of
identity from District Magistrate
16. েকে বছর র্ােীয় সিংকবধান কদবস কতব পালন করা

হয়?

[A] ইসরাকয়ল
[B] নসৌজে আরব
[C] নভকেিুকয়লা
[D] ব্রাজিল
Correct Answer [B] কসৌকদ আরব
20. ইন্টারনযাশনাল কেল্ম কেকিভযাল অে ইকন্ডয়া

(IFFI) 2019 কে ককান ছকবটি কগাতর্ল্ন কপকক
পুরস্কার কপতয়তছ?
[A] Particles
[B] Jallikattu
[C] Marighella
[D] Balloon
Correct Answer: [A] Particles
21. েধানমন্ত্রী নতরন্দ্র কমাদী সম্প্রকে ককান কদশতক োর

অথজ নীকের শকিশালী করতে 400 কমকলয়ন ড্লাতরর
ঋণ েদাতনর েকেশ্রুকে কদতয়তছন?
[A] মায়ােমার
[B] বাাংলাকেশ
[C] শ্রীলঙ্কা
[D] মলজিপ
Correct Answer [C] শ্রীলঙ্কা
22. কনম্নকলকিেগুকলর মতধয কক 2019 সাতলর

[A] 22 November
[B] 24 November
[C] 25 November
[D] 26 November
Correct Answer: [D] 26 November
17. দুটি ককন্দ্রশাকসে অলগুলগুকলর সিংহেকরণ সিংাাি

কবলটি ২ 26 নতভম্বর কলাকসভায় উপস্থাকপে
হতয়কছল। কবতল ককান দুটি টি ককন্দ্রশাকসে অলগুতলর

“আির্জাকেক কশশু শাকি পুরষ্কার” কপতয়তছ?
[A] নেটা থােবা ট
[B] িুজলয়া নব্রকসলস
[C] নিজেফার লয়
[D] নরকবো িেসে
Correct Answer [A] কগ্রো থানবাগজ
23. 2018 সাতল ককান কদশটিতে রাষ্ট্রকবহীন বযকিতদর

একীকরতণর আহ্বান র্ানাতনা হতয়তছ?

সিংিযা কছল সবতচতয় কবকশ?

[A] Ladakh & Jammu & Kashmir

[A] ভারত্
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29. কুম্ভ, গরম পাহাি ও কদকি কক বুলবুল নামক কেনটি

[B] মায়ােমার
[C] বাাংলাকেশ

কশশুতদর গতের সিংগ্রহ (কসকন্ধ সিংস্করণ) কনম্নকলকিে

[D] পাজেস্তাে

ককান ককন্দ্রীয় মন্ত্রী সম্প্রকে েকাশ করতলন?

Correct Answer [C] বািংলাতদশ

[A] শুভ্রমাজেয়াম িয়শঙ্কর

24. কলাকসভা ককান শহতরর অননুতমাকদে

উপকনতবশগুকলতক কবকধসম্মে করার র্নয একটি
কবল পাস কতরতছ?

[B] অিুটে মুন্ডা
[C] থাওয়ার িাাঁে ন হকলাট
[D] রকমশ নপাখজরয়াল ‘জেশাঙ্ক’
Correct Answer [D] রতমশ কপািকরয়াল ‘কনশাঙ্ক’

[A] মুম্বাই

30. অতেকলয়ান কলিক এবিং সম্প্রচারতকর নাম কক,

[B] েলোত্া
[C] জেজি

কিকন সম্প্রকে েয়াে হতলন।

[D] নিন্নাই

[A] থমাস নেকেজল

Correct Answer [C] কদকি.

[B] পাজেে নহায়াইট

25. কনম্নকলকিেগুকলর মতধয কক মহারাতষ্ট্রর মুিযমন্ত্রী

কহসাতব শপথ গ্রহণ করতলন?
[A] আহকমে পযাকটল

[C] নেট জেেজভল
[D] ক্লাইভ নিমস
Correct Answer [D] ক্লাইভ কর্মস
31. 47 েম অল ইকন্ডয়া পুকলশ সাতয়ন্স কিংতগ্রস (AIPSC)

[B] টি আর বালু
[C] রাি ঠােকর

ককাথায় শুরু হতয়তছ?

[D] উদ্ধব ঠােকর

[A] পুকে

Correct Answer [D] উিব ঠাকতর

[B] ান্ধীে র

26. সম্প্রকে েয়াে হতলন একর্ন িযাকেমান

কােুজ কনতির, িার কার্গুকল কবশ কতয়কটি িবতরর
কাগর্তক েকসি কতরতছ, োাঁর নাম কক?

[C] লকণৌ
[D] জেজি
Correct Answer [C] লতণৌ
32. সম্প্রকে ককান কদশতক ইকন্ডয়ান উইতমনস

[A] সুধীর ত্াইলাাং
[B] ও জভ জবিয়ে

অযাতসাকসতয়শন (IWA) দুটি ববদুযকেক গাকি েদান

[C] আবু আব্রাহাম

কতরতছ?

[D] সুধীর োর

[A] নেপাল

Correct Answer [D] সুধীর দার

[B] বাাংলাকেশ

27. ভারেীয় কসনাবাকহনী সেলভাতব মধয েতদতশ

কনম্নকলকিে ককান দূরপািার অযাকন্ট-েযাঙ্ক কমসাইল
পরীক্ষা কতরতছ?
[A] Nag
[B] Mamba
[C] Spike
[D] Kornet
Correct Answer: [C] Spike
Explanation: The Indian Army has successfully
test-fired 2 Spike long-range anti-tank missiles at
28. কবশ্বিযাে রক পবজ োতরাহী, কিকন উতর কমকিতকায়

এক কনছক কশলা মুি অকোম করার পতথ দুর্জেনায়
েয়াে হতলন, োাঁর নাম কক?
[A] Dean Potter
[B] Steph Davis
[C] Brad Gobright
[D] Chris Sharma
Correct Answer: [C] Brad Gobright

[C] মায়ােমার
[D] ভু টাে
Correct Answer [A] কনপাল
33. কলাকপাল কচয়ারমযান __________________

শীিজ স্থানীয় দুনীকে দমনকারী ওম্বুড্সমযাতনর র্নয
নেুন কলাতগা এবিং নীকেবাকয চালু করতলন।
[A] এস রাকিশ বাবু
[B] এম নে সাব্রওয়াল
[C] জপোেী িন্দ্র নঘাষ
[D] হাজমে আন্সাজর
Correct Answer [C] কপনাকী চন্দ্র কর্াি.
34. কনম্নকলকিেগুকলর মতধয কক োো ককমউকনতকশতনর

এমকড্ এবিং েধান কনবজ াহী কমজ কেজা কহসাতব কনিুি
হতয়তছন?
[A] মধুসূেে মাইকসার
[B] আন্টজে বারকটাকলা
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40. সম্প্রকে ভারেীয় আির্জাকেক কেস কিড্ম

[C] জিজেয়াস ওয়াং
[D] আমুর স্বামীোথে লক্ষ্মীোরায়ণ

অযাওয়াড্জ োপ্ত ভারেীয় সািংবাকদতকর নাম কক?

Correct Answer [D] আমুর স্বামীনাথন

[A] জশজরে ভট্ট

লক্ষ্মীনারায়ণ

[B] জশজরে ভাে

35. কবপন্ন শকুন র্নসিংিযা সিংরক্ষতণর একটি বি

পদতক্ষতপ, ককান রার্য সরকার কদতশর েথম শকুন
সিংরক্ষণ ও ের্নন ককন্দ্র স্থাপন করতব?

[C] নসামা নিৌধুরী
[D] নেহা েীজিত্
Correct Answer [D] কনহা দীকক্ষে
41. রার্স্থাতনর িযাকেমান কলিক, ________________

[A] হজরয়াো
[B] ছজিস ড়

“স্বপ্নপাশ” উপনযাতসর র্নয 2018 এর 28 েম কবহারী

[C] উিরপ্রকেশ

পুরস্কার কপতলন।

[D] উিরাখণ্ড

[A] ওম থােজব

Correct Answer [C] উতরেতদশ

[B] মেীষা কুলকেষ্ঠ

36. কনম্নকলকিে কক কবলতবাতড্জর 2019-এর কসরা নারী

কহসাতব সম্মাকনে হতবন?
[A] নলজড

া া

[C] সত্য োরায়ণ
[D] ভ বত্ী লাল বযাস
Correct Answer [B] মনীিা কুলতেষ্ঠ
42. ‘Quality Ratna’ পুরস্কারটি কনম্নকলকিে ককান সিংস্থা

[B] মযাকডাো
[C] জবজল এইজলশ

িারা েদান করা হয়?

[D] নসকলো ন ামস

[A] Insurance Regulatory and Development
Authority of India
[B] Pension Fund Regulatory & Development
Authority
[C] Confederation of Indian Industry
[D] Securities and Exchange Board of India
Correct Answer: [C] Confederation of Indian
Industry

Correct Answer [C] কবকল এইকলশ
37. গুরু র্াকসদাস র্ােীয় উদযানতক োইগার করর্াভজ

কহসাতব কর্ািণা করার র্নয কনতচর ককান রার্য
কসিাি কনতয়তছ?
[A] উিরপ্রকেশ
[B] গুিরাট

43. কনম্নকলকিেগুকলর মতধয কক কবলতবাতড্জর 2019

[C] মহারাষ্ট্র
[D] ছজিস ড়

সাতলর “Woman of the Decade” পুরস্কাতর

Correct Answer [D] ছকতসগি

সম্মাকনে হতব?

38. কনতচর ককানটি েথম ভারেীয় সিংস্থা বার্ার

মূলধতন (এম-কযাপ) 9.5 লক্ষ ককাটি োকা অকোম
কতরতছ?
[A] MTNL
[B] Reliance Industries Limited
[C] Bharti Airtel
[D] Idea and Vodafone Limited
Correct Answer: [B] Reliance Industries Limited
39. মুম্বাইতয়র সন্ত্রাসী হামলার ১১ েম বাকিজ কীতে,

মুম্বাইতয় ________________ নামক একটি বই
েকাকশে করা হল।
[A] 26/11 : The Attack on Mumbai
[B] The Siege: The Attack on the Taj
[C] Hemant Karkare: A Daughter’s Memoir
[D] Black Tornado: The Three Sieges of Mumbai
26/11
Correct Answer: [C] Hemant Karkare: A
Daughter’s Memoir

[A] নসজলো ন ামস
[B] জবকয়ােকস
[C] নটইলর সুইফ্ট
[D] েযাটি নপজর
Correct Answer [C] কেইলর সুইফ্ট
44. কনম্নকলকিে ককান কদনটিতে ভারতে সিংকবধান কদবস

পাকলে হয়?
[A] 22 November
[B] 24 November
[C] 25 November
[D] 26 November
Correct Answer: [D] 26 November
45. ইোওা সাোকর পাকজ কনম্নকলকিে ককান রাতর্য

অবকস্থে?
[A] উিরপ্রকেশ
[B] উিরাখণ্ড
[C] গুিরাট
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[D] মহারাষ্ট্র

[D] লিয নসে

Correct Answer [A] উতরেতদশ

Correct Answer [D] লক্ষয কসন

46. করলওতয় ইনকিটিউে অে কেনাকন্সয়াল

52. কড্কভস কাপ 2019 (কেকনস) এর কবতর্ো হল-

মযাতনর্তমন্ট ককাথায় অবকস্থে?

[A] ডজমজেে জথম

[A] মুম্বাই

[B] নডজেস শাকপাভাকলাভ

[B] পুকে

[C] নডজভড ন াজফে

[C] েলোত্া

[D] রাকফল োোল

[D] হাইদ্রাবাে

Correct Answer [D] রাতেল নাদাল

Correct Answer [D] হাইদ্রাবাদ
47. র্ােীয় দুগ্ধ কদবস-

53. আির্জাকেক নারী কনিজ ােন েকেতরাধ কদবস

(International Day for the Elimination of Violence

[A] 23 November
[B] 24 November
[C] 25 November
[D] 26 November
Correct Answer: [D] 26 November
48. র্ােীয় দুগ্ধ কদবস ভারতে কশ্বে কব্লবতবর (White

Revolution) র্নক ______________________ এর
র্ন্মবাকিজ কী উপলতক্ষ পালন করা হয়।

against Women) কবশ্বর্ুতি কতব পালন করা হয়?
[A] 17 November
[B] 24 November
[C] 22 November
[D] 25 November
Correct Answer: [D] 25 November
54. ককান কদশ 2020 সাতলর Shanghai Cooperation

[A] জবশাল জত্য়ারী

Organization (SCO) Forum of Young Scientists and
Innovators কহাি করতব?

[B] অরুণ েৃ ষ্ণণ

[A] ভারত্

[C] েুক টশ পযাকটল

[B] িীে

[D] ভাজ টস কুজরকয়ে

[C] রাজশয়া

Correct Answer [D] ভাকগজ স কুকরতয়ন

[D] োিাখস্থাে

49. সািাই উৎসব কনম্নকলকিে ককান রার্য উদিাপন

Correct Answer [A] ভারে
55. কনম্নকলকিে ককান রার্য / ককন্দ্রশাকসে অলগুল 2019

করা হয়?
[A] মজেপুর

সাতল PMGSY এর অধীতন সতবজ াি সিতকর বদর্জ য

[B] অরুণািল প্রকেশ

অর্জন কতর?

[C] জমকিারাম

[A] পজিমবঙ্গ

[D] আসাম

[B] িম্মু ও োশ্মীর

Correct Answer [A] মকনপুর

[C] লাোখ

50. নীতচর ককান কদশটি সম্প্রকে Ocean Dance উৎসব

2019 উদিাপন কতরতছ?

[D] উিরপ্রকেশ
Correct Answer [B] র্ম্মু ও কাশ্মীর
56. কনম্নকলকিে গুকলর মতধয অিতোড্জ কড্কশনাকর

[A] বাাংলাকেশ
[B] ভারত্

“Word of the Year” 2019 ককানটি?

[C] মলজিপ

[A] Flight Shame
[B] Eco-Anxiety
[C] Climate Denial
[D] Climate Emergency
Correct Answer: [D] Climate Emergency

[D] িাপাে
Correct Answer [A] বািংলাতদশ
51. কনম্নকলকিে কক স্কেলযাতন্ডর গ্লাসতগাতে আতয়াকর্ে

স্কটিশ ওতপন বযাড্কমন্টন পুরুিতদর কসতিলস
কশতরাপা কর্তেতছন?
[A] শ্রীোন্ত জেোজম্ব
[B] সকয়ে নমােী
[C] নিত্ে আেন্দ

57. কনম্নকলকিে কক ‘Mr. Universe (Pro) 2019’ এর

কিোব অর্জন কতরতছ?
[A] মহম্মে শাজহে
[B] অজিত্ পাল জসাং
[C] ধেরাি জপিায়
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64. কড্িু, িক্ষ্মা এবিং কসায়াইন ফ্লু র্াকেয় করাগগুকলর

[D] জিত্াকরশ েকটশে
Correct Answer [D] কচোতরশ নতেশন
58. চীতন অনুকষ্ঠে ISSF কবশ্বকাতপ কনম্নকলকিে ককান

ভারেীয় শুোর সম্প্রকে একটি স্বণজ পদক কর্তেতছ?
[A] নরৌেে পজণ্ডত্

দ্রুে সনািকরতণর র্নয ককান শহরটি ভারতের
েথম হাই-এন্ড করভাসজ ট্রান্সকাপশন-পকলতমতরর্
কচইন কবকায়া কমকশন স্থাপনা করা হল?
[A] নবঙ্গালুরু
[B] েলোত্া

[B] রঞ্জে নসাজধ

[C] জেজি

[C] জবিয় কুমার

[D] মুম্বাই

[D] জেবযান্স পােওয়ার
Correct Answer [D] কদবযান্স পানওয়ার
59. কনম্নকলকিেগুকলর মতধয কক মহারাতষ্ট্রর উপ-

মুিযমন্ত্রী কহসাতব শপথ কনতলন?
[A] মকোহর ন াবধটে

Correct Answer [B] কলকাো
65. সিংসদ র্কলয়ানওয়ালাবাগ র্ােীয় স্মৃকেতসৌধ

(সিংতশাধনী) কবল, 2019 পাস কতরতছ। কবলটি
র্কলয়ানওয়ালাবাগ র্ােীয় স্মৃকেতসৌধ আইন,
_________ সিংতশাধন করার কচষ্টা কতরতছ।

[B] অজিত্ পাওয়ার
[C] অজেল পাজত্ল
[D] রািু মাজেেরাও
Correct Answer [B] অকর্ে পাওয়ার
60. 2019 সাতলর Fortune’s Businessperson of the Year

এর শীিজ স্থানটি দিল করতলন[A] মােট রুফাকলা
[B] এজলিাকবথ ন ইন্স
[C] সত্য োকডলা
[D] িয়শ্রী উিাল
Correct Answer [C] সেয নাতড্লা
61. স্বচ্ছ সুতভজক্ষন গ্রামীণ 2019-এ শীিজ স্থানীয় রার্যটির

[A] 1951
[B] 1971
[C] 1956
[D] 1969
Correct Answer: [A] 1951
66. 2019 এর F1 ব্রাকর্কলয়ান গ্রযান্ড কে কর্তেতছন-

[A] Daniel Ricciardo
[B] Mark Webber
[C] Carlos Sainz
[D] Max Verstappen
Correct Answer: [D] Max Verstappen
67. চীতনর পুটিয়াতন মকহলাতদর 10 কমোর এয়ার কপস্তল

ইতভতন্ট সম্প্রকে কবশ্বকাপ োইনাল কর্তেতছন

নাম বলুন?

কনম্নকলকিে ককান ভারেীয় মকহলা শুযোর?

[A] ত্াজমলোডু

[A] জশবােী জবশ্বাস

[B] নত্লাঙ্গাো

[B] অভেীত্ সীধু

[C] অন্ধ্রপ্রকেশ

[C] মােু ভাকের

[D] নেরল

[D] শ্রীয়াঙ্কা সারাজঙ্গ

Correct Answer [A] োকমলনাড্ু

Correct Answer [C] মানু ভাতকর

62. কবশ্ব দীর্জ স্থায়ী বাধা পালতমানাকর করাগ কদবস

68. People for the Ethical Treatment of Animals

((Chronic Obstructive Pulmonary Disease) কতব

(PETA) 2019 সাতলর কসরা ভারেীয় বযকিত্ব

পালন করা হয়?

পুরস্কারটি কদতয় কাতক সম্মাকনে করতলা?

[A] েকভম্বকরর প্রথম নসামবার

[A] অেুস্কা শমটা

[B] েকভম্বকরর ত্ৃ ত্ীয় বুধবার

[B] জবরাট নোহজল

[C] েকভম্বকরর ত্ৃ ত্ীয় রজববার

[C] নসােম োপুর

[D] েকভম্বকরর জিত্ীয় শজেবার

[D] শাহরুখ খাে

Correct Answer [B] নতভম্বতরর েৃেীয় বুধবার

Correct Answer [B] কবরাে ককাহকল

63. ককান কদন কবশ্ব কশশু কদবস পালন করা হয়?

[A] 18 November
[B] 19 November
[C] 20 November
[D] 21 November
Correct Answer: [C] 20 November

69. ভারে ও ককান কদতশর মতধয সম্প্রকে ‘Za’ir-Al-Bahr’

নামক একটি কনৌ- অনুশীলন শুরু হল?
[A] মায়ােমার
[B] োত্ার
[C] ওমাে
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[D] ইকন্দাকেজশয়া

সবতচতয় কবকশ?

Correct Answer [B] কাোর

[A] মহারাষ্ট্র

70. ইন্টারনযাশনাল ইনকিটিউে অে মযাতনর্তমন্ট

কড্তভলপতমতন্টর ওয়ার্ল্জ েযাতলন্ট রযাকঙ্কিং 2019
করতপাতেজ ভারতের অবস্থান কে েম?
th

[A] 57
th
[B] 58
th
[C] 59
th
[D] 60
Correct Answer: [C] 59th
71. ভারেীয় কসনাবাকহনীর েথম মকহলা কবচারক

অযাড্তভাতকে কর্নাতরল কবতদতশর কমশতন
কমাোতয়তনর র্নয কনম্নকলকিে কক কনিুি হতয়তছন?

[B] জেিী
[C] উিরপ্রকেশ
[D] গুিরাট
Correct Answer [B] কদিী
76. কবশ্ব কনউতমাকনয়া কদবস কতব পালন করা হয়?

[A] 10 November
[B] 11 November
[C] 12 November
[D] 13 November
Correct Answer: [C] 12 November
77. ‘বাকল িাত্রা’ উৎসব কনম্নকলকিে ককান রাতর্য পাকলে

[A] Lt Col রাজ ণী কুমার

হয়?

[B] Lt Col েীজপো োলরা

[A] উজড়ষযা

[C] Lt Col নিযাজত্ শমটা

[B] পজিমবঙ্গ

[D] Lt Col আাঁিল নিৌধুরী

[C] মহারাষ্ট্র

Correct Answer [C] Lt Col কর্যাকে শমজ া

[D] উিরপ্রকেশ

72. কনম্নকলকিে ককান ভারেীয় কুকস্তগীরতক ইতন্দা-

আরব কলড্াসজ সাকমে অযান্ড অযাওয়াড্জস 2019 এ

Correct Answer [A] উকিিযা
78. ১৪ ই নতভম্বর, েকে বছর কার র্ন্মবাকিজ কী

ভারেীয় বযকিতত্বর বিজ তসরা পুরষ্কার (াীিা) ভূকিে

উপলতক্ষ ভারতে কশশু কদবস পাকলে হয়?

করা হতয়তছ?

[A] রাকিন্দ্র প্রসাে

[A] জিত্ রামা

[B] সেট ার বিভ ভাই পযাকটল

[B] পবে কুমার

[C] ভ ৎ জসাং

[C] নযাক শ্বর েি

[D] পজণ্ডত্ িহরলাল নেহরু

[D] বিরাং পুাঁইয়া

Correct Answer [D] পকিে র্হরলাল কনহরু

Correct Answer [D] বর্রিং পুাঁইয়া
73. মকহলা Emerging একশয়া কাপ 2019 (কাতকে)

79. India-ASEAN (Association of Southeast Asian

Nations) কবর্তনস সতম্মলন 2019 ককাথায় অনুকষ্ঠে

কর্েল-

হতয়কছল?

[A] অকেজলয়া

[A] জশমলা

[B] বাাংলাকেশ

[B] পুকে

[C] শ্রীলঙ্কা

[C] োেপুর

[D] ভারত্

[D] েয়াজেিী

Correct Answer [D] ভারে

Correct Answer [D] নয়াকদিী

74. ককান অনুতচ্ছতদ হাই ককাতেজর েধান কবচারপকে

80. র্ােীয় পকরসিংিযান ককমশন ককাথায় ককন্দ্রীয় ও

স্থানািকরে হয়?

রার্য পকরসিংিযান সিংস্থার (COCSSO) 27 েম

[A] Article 222
[B] Article 322
[C] Article 422
[D] Article 522
Correct Answer: [A] Article 222 of the
constitution of India

সতম্মলন উতিাধন কতরতছ?

75. ককান রার্য/ ককন্দ্রশাকসে অলগুতলর বগজ ককতলাকমোতর

11,320 র্ন কলাতকর সাতথ র্নসিংিযার র্নত্ব

[A] নেহরােুে
[B] েলোত্া
[C] মুম্বাই
[D] ান্ধীে র
Correct Answer [B] কলকাো
81. 2019 সাতলর কিাগা আির্জাকেক সতম্মলন ককাথায়

অনুকষ্ঠে হতয়কছল?[A] জশমলা
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[B] িণ্ডী ড়

উপকূতল সম্প্রকে আকবষ্কৃে হল?

[C] মায়কসার

[A] ত্াজমলোডু

[D] লকণৌ

[B] নেরল

Correct Answer [C] মায়তসার

[C] েণটাটে

82. কবশ্ব ড্ায়াতবটিস কদবস-

[A] 12 November
[B] 13 November
[C] 14 November
[D] 15 November
Correct Answer: [C] 14 November
83. Federation Internationale de Football Association

(FIFA)-র মুিযালয় কথায় অবকস্থে?
[A] নিকেভা

[D] গুিরাট
Correct Answer [B] ককরল
88. ভারে-মাককজন সামকরক উভগামী অনুশীলন

“োইগার ট্রায়াম্ফ” কনম্নকলকিে ককান শহতর শুরু
হতয়তছ?
[A] হাইদ্রাবাে
[B] নযাধপুর
[C] জবশাখাপট্টেম
[D] ভু বকেশ্বর

[B] জিউজরে

Correct Answer [C] কবশািাপট্টনম

[C] বােট

89. বিার লাইস্রাম সকরো কদবী কনম্নকলকিে ওাঁ

[D] লুসােট
Correct Answer [B] কর্উকরক
84. 2019 কবাকড্ কবশ্বকাপ ককান ভারেীয় রাতর্য

আতয়াকর্ে হতয়কছল?

ভারেীয় রাতর্যর বাকসন্দা?
[A] ো ালযান্ড
[B] মজেপুর
[C] জিপুরা

[A] হজরয়াো

[D] আসাম

[B] রািস্থাে

Correct Answer [B] মকনপুর

[C] পাঞ্জাব

90. বযািংককিং কক্ষতত্র ‘IBC’ এর পুনজ অথজ হল-

[D] উিরপ্রকেশ
Correct Answer [C] পাঞ্জাব
85. সম্প্রকে েয়াে কলকাোর ইকন্ডয়ান ইনকিটিউে

অে কেকতনালকর্ এবিং কলকাোর ইকন্ডয়ান
িযাটিকিকাল ইনকিটিউে এর অধযাপক কহসাতব
দাকয়ত্বোপ্ত িযাকেমান ভারেীয় গকণেকবতদর নাম
বলুন।

[A] Insolvency and Bank Code
[B] Insolvency and Bankholding Code
[C] Insolvency and Booking Code
[D] Insolvency and Bankruptcy Code
Correct Answer: [D] Insolvency and Bankruptcy
Code
91. AGNI-II, পৃষ্ঠ কথতক পৃষ্ঠেল মাঝাকর পকরসীমা

[A] জস আর রাও

পারমাণকবক সক্ষম কক্ষপণাস্ত্র, এটি একটি-

[B] েকরন্দ্র েমটোর

[A] মািাজর পজরসীমা বযাজলজস্টে নিপণাস্ত্র

[C] বজসষ্ঠ োরায়ণ জসাং

[B] ইন্টার েজন্টকেন্টাল বযাজলজস্টে নিপণাস্ত্র

[D] হজরশ িন্দ্র

[C] মধযবত্ী পজরসীমা বযাজলজস্টে নিপণাস্ত্র

Correct Answer [C] বকসষ্ঠ নারায়ণ কসিং

[D] সুপারকসাজেে ক্রুি জমসাইল

86. র্াইর বলতসানাতরা 2020 সাতলর ভারতের ের্ােন্ত্র

কদবস উদিাপতনর েধান অকেকথ কহসাতব উপকস্থে
থাকতবন। কেকন ককান কদতশর রাষ্ট্রপকে?

Correct Answer [C] মধযবেী পকরসীমা বযাকলকিক
কক্ষপণাস্ত্র
92. র্াকেসিংর্ (United Nations) এর মুিযালয় ককাথায়

[A] ফ্রান্স

অবকস্থে?

[B] ইত্াজল

[A] জেউ ইয়েট

[C] োোডা

[B] পযাজরস

[D] ব্রাজিল

[C] নিকেভা

Correct Answer [D] ব্রাকর্ল

[D] জলওে

87. “Pteropsaron Indicum” নামক একটি কবতশি

Correct Answer [A] কনউ ইয়কজ

েকাতরর কসগনাল মাছ লক্ষিীপ সমুতদ্রর ককান
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93. েিযাে রবীন্দ্র সিংগীেকশেী করর্ওয়ানা কচৌধুরী

99. The International Association of Athletics

বনযাতক ইকন্দরা গান্ধী সািংস্কৃ কেক ককন্দ্র (ICCR)

Federations (IAAF) আেুষ্ঠাজেেভাকব োম পজরবত্ট ে

কবকশষ্ট োিনী পুরষ্কার কদওয়া হতয়তছ। কেকন ককান

েকরকছ এবাং এখে “__________________” োকম

কদতশর নাগকরক?

পজরজিত্ হকব।

[A] ভারত্

[A] নলাবাল অযাথকলটিি

[B] বাাংলাকেশ

[B] ইউজেভাসটাল অযাথকলটিি

[C] পাজেস্তাে

[C] ওয়ার্ল্ট অযাথকলটিি

[D] আফ াজেস্তাে

[D] নপাটটস অযাথকলটিি

Correct Answer [B] বািংলাতদশ

Correct Answer [C] ওয়ার্ল্জ অযাথতলটিি

94. কনম্নকলকিেগুকলর মতধয কক ঝািিি হাইতকাতেজর

100. কনম্নকলকিে ককান রার্য সম্প্রকে চেুথজ আির্জাকেক

েধান কবচারপকে কহসাতব শপথ গ্রহণ করতলন?

কচকর ব্লসম কেকিভাল 2019 উতিাধন কতরতছ?

[A] অজিত্ জসাং

[A] জমকিারাম

[B] রজব শঙ্কর িাাঁ

[B] মজেপুর

[C] রজব রঞ্জে

[C] আসাম

[D] জবিয়া েমকলশ ত্াজহলরমণী

[D] নমঘালয়া

Correct Answer [C] র্াকিস রকব রঞ্জন

Correct Answer [D] কমর্ালয়া

95. কনম্নকলকিেগুকলর মতধয কক শ্রীলঙ্কার নেুন রাষ্ট্রপকে

101. 25 নতভম্বর, 2019 এ ইসতরা িারা উৎতক্ষপণ করা

কনবজ াকচে হতয়তছন?

উপগ্রতহর নাম কক?

[A] Mahinda Rajapaksa
[B] Maithripala Sirisena
[C] Sajith Premadasa
[D] Gotabaya Rajapaksa
Correct Answer: [D] Gotabaya Rajapaksa

[A] Cartosat-3
[B] Astrosat
[C] Microsat-R
[D] Bhaskara
Correct Answer: [A] Cartosat-3

96. কনম্নকলকিেগুকলর মতধয কক কত্রপুরা হাইতকাতেজর

102. ভারতের 47 েম েধান কবচারপকে কহসাতব শপথ

েধান কবচারপকে কহসাতব শপথ গ্রহণ করতলন?

গ্রহণকারী সুকেম ককাতেজর কবচারতকর নাম কক?

[A] অজিত্ জসাং

[A] অকশাে ভূ ষণ

[B] রজব শঙ্কর িাাঁ

[B] এস আব্দুল োজির

[C] রজব রঞ্জে

[C] জড ওয়াই িন্দ্রিূ ড়

[D] অজেল আব্দুলহাজমে কুকরজশ

[D] শরে অরজবন্দ নবাবকড়

Correct Answer [D] অককল আব্দুলহাকমদ কুতরকশ

Correct Answer [D] শরদ অরকবন্দ কবাবতি

97. কনম্নকলকিে কক 2019 সাতলর র্নযআতিকনত কন

103. একুশেম একশয়ান আচজাকর চযাকিয়নকশপ ককান

নাতগস্বর রাও র্ােীয় পুরষ্কাতর ভূকিে হতয়তছন?

শহতর অনুকষ্ঠে হতচ্ছ?

[A] িয়া ভােুজর

[A] বযাাংেে

[B] নরখা

[B] অযামস্টারডাম

[C] নহমা মাজলেী

[C] পযাজরস

[D] জমো কুমারী

[D] যাাংটে

Correct Answer [B] করিা

Correct Answer [A] বযািংকক

98. কেতনর োইকাতরর নাম বলুন কিকন সম্প্রকে

104. কেি কাতকতে দ্রুেেম 7,000 রান অকোমকারী

েুেবল কথতক অবসর কর্ািণা কতরতছন।

কিতলায়ািকের নাম কক?

[A] Xavi
[B] Carles Puyol
[C] Fernando Torres
[D] David Villa
Correct Answer: [D] David Villa

[A] জবরাট নোহজল
[B] নলে মযািওকয়ল
[C] জস্টভ জিথ
[D] ডযাজভড ওয়ােটার
Correct Answer [C] কিভ কস্মথ
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105. সম্প্রকে রার্ীব গান্ধী কিলরত্ন পুরষ্কাতর কাতক

108. ককান শহতর উতর ভারতের েথম কচকনর কল িা

সম্মাকনে করা হল?

আি কথতক সরাসকর ইথানল বেকর করতব ো

[A] নত্জিন্দ্রপাল জসাং

েকেকষ্ঠে করা হল?

[B] সাজেয়া জমিটা

[A] োেপুর

[C] অপুজবট িাকন্দলা

[B] ন ারখপুর

[D] বিরাং পুজেয়া

[C] লকণৌ

Correct Answer [D] বর্রিং পুকনয়া

[D] েয়ডা

106. বাতসজ তলানাতে অনুকষ্ঠে একশয়ান কেল্ম কেকিভযাতল

‘কসরা কচত্রনােয’ কবভাতগ কনম্নকলকিে ককান ছকবটিতক

Correct Answer [B] কগারিপুর
109. 11েম BRICS সতম্মলন কননকলকিে ককান কদতশ

পুরস্কৃ ে করা হল?

আতয়াকর্ে করা হতয়তছ?

[A] রামিাে

[A] ব্রাজিল

[B] অন্ধধুে

[B] রাজশয়া

[C] নভাাঁসকল

[C] েজিণ আজফ্রো

[D] জিম ালট

[D] ভারত্

Correct Answer [C] কভাাঁসতল

Correct Answer [A] ব্রাকর্ল

107. েকেরক্ষা মন্ত্রী রার্নাথ কসিং ককান রাতর্য কসতসকর

110. UNESCO এর মুিযালয় ককাথায় অবকস্থে?

কসেুর উতিাধন করতলন?

[A] নবইজিাং

[A] অরুণািল প্রকেশ

[B] নিকেভা

[B] জহমািল প্রকেশ

[C] নরাম

[C] আসাম

[D] পযাজরস

[D] জসজেম

Correct Answer [D] পযাকরস

Correct Answer [A] অরুণাচল েতদশ
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