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1 January – Global Family Day 
8 January - African National Congress Foundation Day 
9 January – NRI (Non-Resident Indian) Day or Pravasi 
Bharatiya Divas 
11 January – Death anniversary of Lal Bahadur Shastri 
12 January – National Youth Day 
15 January – Indian Army Day 
23 January - Netaji Subhas Chandra Bose Birth Day 
24 January- National Girl Child Day 
25 January- National Voters Day 
25 January- National Tourism Day 
26 January- Republic Day 
26 January – International Customs Day 
28 January- Birth Anniversary of Lala Lajpat Rai 
30 January – Martyrs Day or Shaheed Diwas 
30 January – World Leprosy Eradication Day 

 
1 February – Surajkund Crafts Mela 
1 February – Indian Coast Guard Day 
1 February to 9 February- Kala Ghoda Festivals 
2 February – World Wetlands Day 
2 February to 8 February - International 
Development Week 
4 February - World Cancer Day 
4 February - National Day of Sri Lanka 
6 February - International Day of Zero Tolerance for 
Female Genital Mutilation  
12 February – Darwin Day 
12 February - Abraham Lincoln's Birthday 
13 February - World Radio Day 
13 February – Sarojini Naidu Birth Anniversary 
14 February - Saint Valentine's Day 
18 February to 27 February - Taj Mahotsav 
20 February - Arunachal Pradesh Foundation Day 
20 February - World Day of Social Justice 
21 February - International Mother Language Day 
22 February - World Scout Day 
24 February – Central Excise Day 
28 February – National Science Day 
 
 
 

 
1st March – Zero Discrimination Day 
 
 
1st March - World Civil Defense Day 
3rd March - World Wildlife Day 
3rd March - World Hearing Day 
4th March - National Safety Day 
8 March - International Women's Day 
8 March - Ramakrishna Birth Day 
10 March - CISF Raising Day 
11 March - No Smoking Day (Second Wednesday of 
March) 
12 March - Mauritius Day 
13 March - World Sleep Day 
14 March – Pi Day 
14 March - International Day of Action for Rivers 
15 March - World Consumer Rights Day 
16 March - National Vaccination Day 
18 March - Ordnance Factories Day (India) 
20 March - International Day of Happiness 
20 March – World Sparrow Day 
20 March - World Oral Health Day 
21 March - World Forestry Day 
21 March - World Down syndrome Day 
21 March - World Poetry Day 
22 March – World Water Day 
23rd March - World Meteorological Day 
24 March - World Tuberculosis (TB) Day 
27 March - World Theatre Day 
 
1 April - Odisha Foundation Day 
 
1 April - Prevention of Blindness week 
2 April - World Autism Awareness Day 
4 April - International Day for Mine Awareness 
5 April - National Maritime Day 
7 April - World Health Day 
10 April - World Homeopathy Day 
11 April - National Safe Motherhood Day 
11 April - National Pet Day 
13 April - Jallianwallah Bagh Massacre Day 
14 April - B.R. Ambedkar Remembrance Day 
17 April - World Haemophilia Day 
18 April - World Heritage Day 
21 April - National Civil Service Day 
21 April - Secretaries' Day 
22 April - World Earth Day 
23 April - World Book and Copyright Day 
24 April - National Panchayati Raj Day 
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25 April - World Malaria Day 
26 April - World Intellectual Property Day 
28 April - World Day for Safety and Health at Work 
28 April - World Veterinary Day 
30 April - Ayushman Bharat Diwas 
 
 
 
1 May - International Labour Day or May Day 
1 May - Maharashtra Day 
3 May - Press Freedom Day 
4 May - Coal Miners Day 
4 May - International Firefighter’s Day 
3 May - World Laughter Day (first Sunday of May) 
5 May - World Asthma Day (First Tuesday of May) 
7 May - World Athletics Day 
7 May - Rabindranath Tagore Birth Day 
8 May - World Red Cross Day 
8 May - World Thalassemia Day 
11 May - National Technology Day 
10 May - Mother's Day (Second Sunday of May) 
12 May - International Nurses Day 
15 May - International Day of Families 
17 May - World Telecommunication Day 
17 May - World Hypertension Day 
15 May - National Endangered Species Day (Third 
Friday in May) 
18 May - World AIDS Vaccine Day 
18 May - International Museum Day 
16 May - Armed Forces Day (Third Saturday of the 
May) 
21 May - National Anti-Terrorism Day 
22 May - International Day for Biological Diversity 
25 May - National Memorial Day (last Monday of May) 
31 May - Anti-Tobacco Day 
 
 
 
1 June - World Milk Day 
1 June - Global Day of Parents 
2 June - International Sex Workers Day 
2 June - Telangana Formation Day 
3 June - World Bicycle Day 
4 June - International Day of Innocent Children Victims 
of Aggression 
5 June - World Environment Day 
7 June - World Food Safety Day 
8 June - World Brain Tumour Day 

8 June - World Oceans Day 
12 June - World Day Against Child Labour 
14 June - World Blood Donor Day 
15 June - World Wind Day 
15 June - World Elder Abuse Awareness Day 
3rd Sunday of June - World Father’s Day 
16 June - Martyrdom of Guru Arjun Dev 
17 June - World Day to Combat Desertification and 
Drought (International) 
18 June - Autistic Pride Day 
18 June - International Picnic Day 
19 June - World Sickle Cell Awareness Day 
19 June - World Sauntering Day 
20 June - World Refugee Day(International) 
21 June - World Music Day 
21 June - World Hydrography Day 
21 June - International Yoga Day 
23 June - International Olympic Day 
23 June - United Nations Public Service Day 
23 June - International Widow's Day 
26 June - International Day against Drug Abuse and 
Illicit Trafficking 
26 June - International Day in Support of Victims of 
Torture 
30 June - World Asteroid Day 
 

 

Koushik Majumdar, Founder & CEO, Exam Guruji 
Work - Office Executive, WBSEDCL 
Former - Railway Group D, Mechanical Dept, SER 
Subir Biswas, Exam Guruji English Teacher 
MA(Eng), B.Ed, Assistant Teacher, Dhanicha High 
School 
Biswajit Sir, Exam Guruji Bengali & Child Psychology 
Teacher, BA(Eng), D.el.Ed, 
Assistant Teacher, North 24 Pgs,WB 
Suman Adhya, Exam Guruji Current Affairs 
BA, D.el.Ed, Assistant Teacher, North 24 Pgs, WB 
Former - West Bengal Jail Police Constable 
Kazi Tarique Ahamed, Exam Guruji GI & Math 
Teacher 
B.Tech(Civil)Working - Office Executive, WBSEDCL 
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1. Prof. Shobhana Narasimhan - American Academy of Arts and Sciences  
2. Vaneeza Rupani - Naming NASA’s 1st Mars Helicopter 
3. Arktika-M - Russia’s 1st Satellite to Monitor Arctic Climate 
4. Saurabh Lodha - Young Career Award in Nano Science and Technology for the year 
2020 
5. Indian journalist Dar Yasin, Mukhtar Khan, and Channi Anand - 2020 Pulitzer Prize 
in feature Photography 
6. Joseph J Landsberg, Richard H Waring, and Nicholas C Coops - Marcus Wallenberg 
Prize 2020 
7. White Gold Technologies LLP, Mumbai – Startup India Animal Husbandry Grand 
Challenge Awards 
8. Kempegowda International Airport, Bangalore - SKYTRAX Award 2020 in the 
category of Best Regional Airport in India and Central Asia 
9. Changi Airport of Singapore - SKYTRAX Award 2020 in the category of World’s Best 
Airport 
10. Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai - Best airport staff in 
India and Central Asia category 
11. Sania Mirza - Fed Cup Heart Award for Aisa/Oceania Zone 
12.  ‘Hero to Animals Award’ by PETA India - Chief Minister of Odisha, Naveen Patnaik 
13. Chinese Virtual Grand Prix Championship - Charles Leclerc 
14. Inclusion in The Medicine Maker Power List 20 For 2020 - Kiran Mazumdar-Shaw 
15. William E. Colby Award 2020 - Adam Higginbotham 
16. 13th edition of the International Prize for Arabic Fiction (IPAF) in 2020 - Novelist 
Abdelouahab Aissaoui 
17. Wisden’s Leading Cricketer 2020 Men - England All-rounder Ben Stokes 
18. Wisden’s Leading Cricketer 2020 Women - Ellyse Perry of Australia 
19. Edison Award - Tata Power for campaign ‘Club Enerji #Switchoff2SwitchOn’ 
20. Forbes billionaires list “The Richest in 2020” - Jeff Bezos 
21. 128th Commonwealth Points of Light Award winner - Jadav Payeng 
22. MS Swaminathan Award - V Praveen Rao 
23. Chameli Devi Jain Award - Arfa Sherwani & Rohini Mohan 
24. Hemingway Award 2020 - Novelist Ruchika Tomar 
25. IIFTC Tourism Impact Award 2020 - Zoya Akhtar 
26. 2019 Road Safety Media Fellowship Award - Prachi Salve, Pradeep Dwivedi 
27. Moghai Ojah Award - Paramananda Majumder 
28. Ugandas Highest Civilian Award - Rajesh Chaplot 
29. National Award - DRDO 
30. 1st Position for the Implementation of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana - 
Madhya Pradesh 
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31. 1st Men's section Khelo India Ice Hockey tournament 2020 - Ladakh Scouts 
Regimental Centre (LSRC) Red 
32. 2019 FIH Women's Rising Star of the Year - Lalremsiami 
33. SERB Women Excellence Award-2020 - Dr Niti Kumar 
34. 34th Cannes Open - D Gukesh 
35. ‘Central Banker of the Year 2020’ for the Asia-Pacific region - Shaktikanta Das 
36. 1st Mathrubhumi Book of the Year Award - Vinod Kumar Shukla 
37. Lifetime Achievement Award by International Olympic Committee’s (IOC) - Pullela 
Gopichand 
38. Dan David Prize 2020 - Gita Sen 
39. Miss Diva Universe 2020  - Adline Castelino 
40. National e-Governance Award - RailMadad 
41. Laureus World Sportsman of the Year Award - Lewis Hamilton and Footballer 
Lionel Messi 
42. Mystic Kalinga Literary Award - Manoj Das 
43. French honour for Theatre Artiste - Sanjana Kapoor 
44. National Award for Implementation of the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana - 
South Salmara Mankachar of Assam 
45. Swami Vivekananda Karmayogi Award 2020 - Jadav Payeng 
46. ‘Muppavarapu Venkaiah Naidu National Award for Excellence’ - Dr M S Swaminathan 
47. ‘Muppavarapu National Award for Social Service’ - Dr Gutta Muniratnam 
48. Polly Umrigar Award - Jasprit Bumrah 
49. 'World Games Athlete of the Year' Award - Rani Rampal 
50. Global Bihar Excellence Award 2019 - Piyush Jaiswal 
51. Miss Teen International 2019 - Aayushi Dholakia 
52. Global Child Prodigy Award 2020 - Indian girl Sucheta Satish & Indian Yoga Boy 
Ishwar Sharma 
53. Costa Children’s Award 2019 - Jasbinder Bilan 
54. 29th Saraswati Samman - Vasdev Mohi  
55. “Merck Young Scientist Award 2019” - Sakya Singha Sen 
56. Cisco Youth Leadership Award 2019 - Priya Prakash 
57. Kerala National Media Award - N. Ram 
58. ‘Harit Ratna Award 2019’ - Dr N Kumar 
59. 1st Prize at the Republic Day Parade, 2020 - Tableaux of Assam 
60. Doctor of Letters (D.Litt.) by Calcutta University - Abhijit Vinayak Banerjee 
61. 2020 Tyler Prize - Pavan Sukhdev 
62. Padma Shri award from Telangana - Farmer Chinthala Venkat Reddy  
63. 2020 Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Puraskar Award - Disaster 
Mitigation & Management Centre (DMMC) 
64. Plastic Waste Management Award 2020 - Assam's Dibrugarh district 
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1. George Fernandes (Posthumous) - Public Affairs - 
Bihar 
2. Arun Jaitley (Posthumous) - Public Affairs - Delhi 
3. Sir Anerood Jugnauth - Public Affairs - Mauritius 
4. M. C. Mary Kom – Sports - Manipur 
5. Chhannulal Mishra – Art - Uttar Pradesh 
6. Sushma Swaraj (Posthumous)- Public Affairs -
Delhi 
7. Sri Vishveshateertha Swamiji,  Sri Pejavara 
Adhokhaja Matha Udupi (Posthumous) Others – 
Spiritualism – Karnataka 
 
 
 
 

8. M. Mumtaz Ali (Sri M) Others- Spiritualism- Kerala 
9. Syed Muazzem Ali (Posthumous) - Public Affairs - 
Bangladesh 
10. Muzaffar Hussain Baig - Public Affairs - Jammu 
and Kashmir 
11. Ajoy Chakravorty – Art - West Bengal 
12. Manoj Das - Literature and Education - 
Puducherry 
13. Balkrishna Doshi & Others- Architecture- Gujarat 
14. Krishnammal Jagannathan - Social Work - Tamil 
Nadu 
15. S. C. Jamir - Public Affairs - Nagaland 
16. Anil Prakash Joshi - Social Work - Uttarakhand 
17. Dr. Tsering Landol – Medicine - Ladakh 
18. Anand Mahindra - Trade & Industry- Maharashtra 
19. Neelakanta Ramakrishna, Madhava Menon 
(Posthumous) - Public Affairs - Kerala 
20. Manohar Gopalkrishna, Prabhu Parrikar 
(Posthumous) - Public Affairs - Goa 
21. Prof. Jagdish Sheth - Literature & Education - USA 
22. P. V. Sindhu - Sports - Telangana 
23. Venu Srinivasan - Trade & Industry - Tamil Nadu 
 
 
 
 
 

24. Guru Shashadhar Acharya – Art - Jharkhand 
25.Dr. Yogi Aeron – Medicine - Uttarakhand 
26. Jai Prakash Agarwal - Trade and Industry - Delhi 
27. Jagdish Lal Ahuja - Social Work - Punjab 
28. Kazi Masum Akhtar - Literature & Education - 
West Bengal 

 
 
29. Ms. Gloria Arieira - Literature & Education - Brazil 
30. Khan Zaheerkhan Bakhtiyarkhan – Sports - 
Maharashtra 
31. Dr. Padmavathy Bandopadhyay – Medicine - 
Uttar Pradesh 
32. Dr. Sushovan Banerjee – Medicine - West Bengal 
33. Dr. Digambar Behera – Medicine - Chandigarh 
34. Dr. Damayanti Beshra - Literature & Education - 
Odisha 
35. Pawar Popatrao Bhaguji - Social Work - 
Maharashtra 
36. Himmata Ram Bhambhu- Social Work - Rajasthan 
37. Sanjeev Bikhchandani - Trade & Industry - UP 
38. Gafurbhai M. Bilakhia - Trade & Industry- Gujarat 
39. Bob Blackman  - Public Affairs - United Kingdom 
40. Indira P. P. Bora – Art - Assam 
41. Madan Singh Chauhan – Art - Chhattisgarh 
42. Usha Chaumar - Social Work - Rajasthan 
43. Lil Bahadur Chettri - Literature & Education - 
Assam 
44. Lalitha & Ms. Saroja Chidambaram (Duo) – Art - 
Tamil Nadu 
45. Dr. Vajira Chitrasena – Art - Sri Lanka 
46. Dr. Purushottam Dadheech – Art - MP 
47. Utsav Charan Das – Art - Odisha 
48. Prof. Indra Dassanayake (Posthumous) - 
Literature and Education - Sri Lanka 
49. H. M. Desai - Literature and Education - Gujarat 
50. Manohar Devadoss – Art - Tamil Nadu 
51. Oinam Bembem Devi – Sports - Manipur 
52. Lia Diskin - Social Work - Brazil 
53. M. P. Ganesh – Sports - Karnataka 
54. Dr. Bangalore Gangadhar – Medicine - Karnataka 
55. Dr. Raman Gangakhedkar - Science and 
Engineering - Maharashtra 
56. Barry Gardiner - Public Affairs - United Kingdom 
57. Chewang Motup Goba- Trade & Industry - Ladakh 
58. Bharat Goenka - Trade and Industry - Karnataka 
59. Yadla Gopalarao – Art - Andhra Pradesh 
60. Mitrabhanu Gountia - Art - Odisha 
61. Tulasi Gowda - Social Work - Karnataka 
62. Sujoy K. Guha - Science and Engineering - Bihar 
63. Harekala Hajabba - Social Work - Karnataka 
64. Enamul Haque - Others-Archaeology - Bangladesh 
65. Madhu Mansuri Hasmukh – Art - Jharkhand 
66. Abdul Jabbar (Posthumous) - Social Work - 
Madhya Pradesh 
67. Bimal Kumar Jain - Social Work - Bihar 
68. Meenakshi Jain - Literature and Education - Delhi 
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69. Nemnath Jain - Trade & Industry - MP 
70. Shanti Jain – Art - Bihar 
71. Sudhir Jain - Science and Engineering - Gujarat 
72. Benichandra Jamatia - Literature & Education - 
Tripura 
73. K. V. Sampath Kumar & Ms. Vidushi 
Jayalakshmi K.S. (Duo) - Literature and Education-
Journalism - Karnataka 
74. Karan Johar – Art - Maharashtra 
75. Dr. Leela Joshi – Medicine - Madhya Pradesh 
76. Sarita Joshi – Art - Maharashtra 
77. C. Kamlova - Literature and Education - Mizoram 
78. Dr. Ravi Kannan R. – Medicine - Assam 
79. Ekta Kapoor - Art - Maharashtra 
80. Yazdi Naoshirwan Karanjia – Art - Gujarat 
81. Narayan J. Joshi Karayal - Literature and 
Education - Gujarat 
82. Dr. Narindar Nath Khanna- Medicine - Uttar 
Pradesh 
83. Naveen Khanna - Science and Engineering - Delhi 
84. S. P. Kothari - Literature and Education - USA 
85. V. K. Munusamy  Krishnapakthar – Art - 
Puducherry 
86. M. K. Kunjol - Social Work - Kerala 
87. Manmohan Mahapatra(Posthumous) Art- 
Odisha 
88. Ustad Anwar Khan Mangniyar – Art - Rajasthan 
89. Kattungal Subramaniam Manilal - Science and 
Engineering - Kerala 
90. Munna Master – Art - Rajasthan 
91. Prof. Abhiraj Rajendra Mishra - Literature and 
Education - Himachal Pradesh 
92. Binapani Mohanty - Literature and Education - 
Odisha 
93. Dr. Arunoday Mondal – Medicine - West Bengal 
94. Dr. Prithwindra Mukherjee - Literature and 
Education - France 
95. Sathyanarayan Mundayoor - Social Work - 
Arunachal Pradesh 
96. Manilal Nag – Art - West Bengal 
97. N. Chandrasekharan Nair - Literature and 
Education - Kerala 
98. Dr. Tetsu Nakamura (Posthumous) - Social Work 
- Afghanistan 
99. Shiv Datt Nirmohi - Literature and Education - 
Jammu and Kashmir 
100. Pu Lalbiakthanga Pachuau - Literature and 
Education-Journalism - Mizoram 
101. Moozhikkal Pankajakshi – Art - Kerala 
102. Dr. Prasanta Kumar Pattanaik - Literature and 
Education - USA 
103. Jogendra Nath Phukan - Literature and 
Education - Assam 

104. Rahibai Soma Popere - Others-Agriculture - 
Maharashtra 
105. Yogesh Praveen - Literature & Education - UP 
106. Jitu Rai – Sports - Uttar Pradesh 
107. Tarundeep Rai – Sports - Sikkim 
108. S. Ramakrishnan - Social Work - Tamil Nadu 
109. Rani Rampal – Sports - Haryana 
110. Kangana Ranaut – Art - Maharashtra 
111. Dalavai Chalapathi Rao – Art - Andhra Pradesh 
112. Shahbuddin Rathod - Literature & Education - 
Gujarat 
113. Kalyan Singh Rawat - Social Work - Uttarakhand 
114. Chintala Venkat Reddy - Others-Agriculture - 
Telangana 
115. Dr. Shanti Roy – Medicine - Bihar 
116. Radhammohan & Ms. Sabarmatee (Duo) - 
Others-Agriculture - Odisha 
117. Batakrushna Sahoo Others – Animal Husbandry 
- Odisha 
118. Trinity Saioo - Others-Agriculture - Meghalaya 
119. Adnan Sami – Art - Maharashtra 
120. Vijay Sankeshwar - Trade & Industry - 
Karnataka 
121. Dr. Kushal Konwar Sarma - Medicine - Assam 
122. Sayed Mehboob Shah Qadri alias Sayedbhai - 
Social Work - Maharashtra 
123. Mohammed Sharif - Social Work - Uttar Pradesh 
124. Shyam Sunder Sharma – Art - Bihar 
125. Dr. Gurdip Singh – Medicine - Gujarat 
126. Ramjee Singh - Social Work - Bihar 
127. Vashishtha Narayan Singh (Posthumous) - 
Science and Engineering - Bihar 
128. Daya Prakash Sinha – Art - Uttar Pradesh 
129. Dr. Sandra Desa Souza – Medicine - Maharashtra 
130. Vijayasarathi Sribhashyam - Literature and 
Education - Telangana 
131. Kalee Shabi Mahaboob & Sheik Mahaboob 
Subani (Duo) – Art - Tamil Nadu 
132. Javed Ahmad Tak - Social Work - Jammu & 
Kashmir 
133. Pradeep Thalappil - Science and Engineering - 
Tamil Nadu 
134. Yeshe Dorjee Thongchi - Literature and 
Education - Arunachal Pradesh 
135. Robert Thurman - Literature & Education - USA 
136. Agus Indra Udayana - Social Work - Indonesia 
137. Harish Chandra Verma - Science and 
Engineering - Uttar Pradesh 
138. Sundaram Verma - Social Work - Rajasthan 
139. Dr. Romesh Tekchand Wadhwani - Trade and 
Industry - USA 
140. Suresh Wadkar – Art - Maharashtra 
141. Prem Watsa - Trade and Industry - Canada 
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                            Shri Ram Nath Kovind 
 
Father's Name: Late Shri Maiku Lal 
Mother's Name: Late Smt. Kalavati 
Date of Birth: October 01, 1945 
Place of Birth: Kanpur Dehat, Uttar Pradesh 
Marital Status: Married 
Spouse's Name: Smt. Savita Kovind 
Children: Prashant Kumar and Swati 
Educational Qualifications: B.Com, L.L.B. 
Profession: Advocate, Politician and Activist 
Positions Held: Member, Rajya Sabha, 1994-2006. 
(Elected from Uttar Pradesh) 
Permanent Advocate at Hon'ble Supreme Court of India 
for Central Govt. (1980-93). 
Member, Parliamentary Committees for SC/ST Welfare, 
Home Ministry, Petroleum & Natural Gas, Social Justice 
and Rights, Law & Justice, Chairman of Rajya Sabha 
Housing Committee. 
Member, Management Board for Dr. B. R. Ambedkar 
University, Lucknow. 
Member, Board of Governors, Indian Institute of 
Management, Kolkata. 
Represented India at United Nations (New York) and 
addressed the General Assembly during Oct, 2002. 
Governor of Bihar from 16-08-2015 to 21-06-2017 
 

                                       Shri M. Venkaiah Naidu 
 
Father's Name: Late Shri Rangaiah Naidu 
Mother's Name: Late Shrimati Ramanamma 
Date of Birth: 01/07/1949 
Place of Birth: Chavatapalem, SPSR Nellore District, 
Andhra Pradesh 
Marital Status: Married 
Spouse's Name: Shrimati Muppavarapu Usha 
Children: One Son and One daughter 
Educational Qualifications: B.A., B.L. (Educated at 
V.R. High School, Nellore; V.R. College, Nellore and Law 
College, Andhra University, Visakhapatnam) 
Profession: Agriculturist/Farmer, Political and Social 
worker 
Positions held: 
1974: Convener, Lok Nayak Jai Prakash Narayan 
Kshatra Sangharsh Samiti of Andhra Pradesh 
1977-80: President, Youth Wing of Janata Party, 
Andhra Pradesh 
1978-83 & 1983-85: Member, Legislative Assembly, 
Andhra Pradesh 

 
 
 
 
1980-83: Vice-President, Youth Wing of All India B.J.P. 
1980-85: Leader, B.J.P. Legislature Party in Andhra 
Pradesh 
1985-88: General Secretary, Andhra Pradesh State 
B.J.P. 
1988-93: President, Andhra Pradesh State Unit of B.J.P. 
1993 -2000: General Secretary, All India B.J.P. 
1996 - 2000: Secretary (i) BJP Parliamentary Board, & 
(ii) BJP Central Election Committee, and (iii) 
Spokesperson, BJP 
April 1998: Elected to Rajya Sabha from Karnataka (1st 
term) 
1998 - 99: Member, Committee on Home Affairs and 
Member, Consultative Committee for the Ministry of 
Agriculture 
1998 - 2001 & 2005 - 2013: Member, Tobacco Board 
1999 - 2000: Member, Committee on Finance 
Jan 2000: Member, Consultative Committee for the 
Ministry of Rural Development 
2000 (Sept) -2002 (June): Minister of Rural 
Development, Government of India 
2002 (July) - 2004 (Oct): National President, B.J.P. 
2004 (Jan) - 2004 (Feb): Member, Committee on 
External Affairs 
June 2004: Re-elected to Rajya Sabha from Karnataka 
(2nd term) 
2004 - 06: Member, Standing Committee on Finance 
2005: Member, Consultative Committee for the 
Ministry of Agriculture and Ministry of Consumer 
Affairs, Food and Public Distribution 
2006 - 2008: Chairman, Committee on Petitions (Rajya 
Sabha) 
2006 onwards: Member, (i) BJP Parliamentary Board, 
and (ii) BJP Central Election Committee 
2008 - 2014: Chairman, Committee on Home Affairs 
(Rajya Sabha) 
June 2010: Re-elected to Rajya Sabha in June, 2010 
from Karnataka (3rd term) 
2011 (Dec) - 2014 (May): Parliamentary Forum on 
Disaster Management 
26 May 2014 - 5 July, 2016: Minister for Urban 
Development, Housing & Urban Poverty Alleviation 
and Parliamentary Affairs ; 
June, 2016 - Re-elected to Rajya Sabha from Rajasthan 
(4th term) 
6th July, 2016 - 17 July 2017: Minister for Urban 
Development, Housing & Urban Poverty Alleviation, 
and Information and Broadcasting. 
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                                    Shri Narendra Modi 
 
Ministry of Personnel, Public Grievances & 
Pensions 
Department of Atomic Energy 
Department of Space 
All important policy issues and all other portfolios 
not allocated to any Minister 
 
 
 
1. Shri Raj Nath Singh - Ministry of Defence 
2. Shri Amit Shah - Ministry of Home Affairs 
3. Shri Nitin Jairam Gadkari -  
Ministry of Road Transport and Highways 
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises 
4. Shri D.V. Sadananda Gowda -  
Ministry of Chemicals and Fertilizers 
5. Smt. Nirmala Sitharaman -  
Ministry of Finance 
Ministry of Corporate Affairs 
6. Shri Ramvilas Paswan -  
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public 
Distribution 
7. Shri Narendra Singh Tomar -  
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare 
Ministry of Rural Development 
Ministry of Panchayati Raj 
8. Shri Ravi Shankar Prasad -  
Ministry of Law and Justice 
Ministry of Communications 
Ministry of Electronics and Information Technology 
9. Smt. Harsimrat Kaur Badal - 
Ministry of Food Processing Industries 
10. Shri Thaawar Chand Gehlot -  
Ministry of Social Justice and Empowerment 
11. Dr. Subrahmanyam Jaishankar -  
Ministry of External Affairs 
12. Shri Ramesh Pokhriyal 'Nishank' - 
Ministry of Human Resource Development 
13. Shri Arjun Munda - 
Ministry of Tribal Affairs 
14. Smt. Smriti Zubin Irani - 
Ministry of Women and Child Development 
Ministry of Textiles 
15. Dr. Harsh Vardhan - 
Ministry of Health and Family Welfare 
Ministry of Science and Technology 
Ministry of Earth Sciences 
16. Shri Prakash Javadekar - 
Ministry of Environment, Forest and Climate Change 

Ministry of Information and Broadcasting 
Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises 
 17. Shri Piyush Goyal -  
Ministry of Railways 
Ministry of Commerce and Industry 
18. Shri Dharmendra Pradhan - 
Ministry of Petroleum and Natural Gas 
Ministry of Steel 
19. Shri Mukhtar Abbas Naqvi - 
Ministry of Minority Affairs 
20. Shri Pralhad Joshi - 
Ministry of Parliamentary Affairs 
Ministry of Coal 
Ministry of Mines 
21. Dr. Mahendra Nath Pandey - 
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship 
22. Shri Giriraj Singh - 
Ministry of Animal Husbandry, Dairying and 
Fisheries 
23. Shri Gajendra Singh Shekhawat - 
Ministry of Jal Shakti 
 
 
 

24. Shri Santosh Kumar Gangwar - 
Ministry of Labour and Employment 
25. Shri Rao Inderjit Singh - 
Ministry of Statistics and Programme 
Implementation 
Ministry of Planning 
26. Shri Shripad Yesso Naik - 
Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, 
Siddha and Homoeopathy (AYUSH) 
27. Dr. Jitendra Singh - 
Ministry of Development of North Eastern Region 
28. Shri Kiren Rijiju - 
Ministry of Youth Affairs and Sports 
29. Shri Prahalad Singh Patel - 
Ministry of Culture 
Ministry of Tourism 
30. Shri Raj Kumar Singh - 
Ministry of Power 
Ministry of New and Renewable Energy 
31. Shri Hardeep Singh Puri - 
Ministry of Housing and Urban Affairs 
Ministry of Civil Aviation 
32. Shri Mansukh L. Mandaviya - 
Ministry of Shipping 
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33. Shri Shripad Yesso Naik 
Ministry of Defence 
34. Dr. Jitendra Singh 
Prime Minister's Office 
Ministry of Personnel, Public Grievances and 
Pensions 
Department of Atomic Energy 
Department of Space 
35. Shri Kiren Rijiju - 
Ministry of Minority Affairs 
36. Shri Raj Kumar Singh - 
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship 
37. Shri Hardeep Singh Puri - 
Ministry of Commerce and Industry 
38. Shri Mansukh L. Mandaviya - 
Ministry of Chemicals and Fertilizers 
39. Shri Faggansingh Kulaste - 
Ministry of Steel 
40. Shri Ashwini Kumar Choubey - 
Ministry of Health and Family Welfare 
41. Shri Arjun Ram Meghwal - 
Ministry of Parliamentary Affairs 
Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises 
42. General (Retd.) V.K. Singh - 
Ministry of Road Transport and Highways 
43. Shri Krishan Pal - 
Ministry of Social Justice and Empowerment 
44. Shri Danve Raosaheb Dadarao - 
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public 
Distribution 
45. Shri G. Kishan Reddy - 
Ministry of Home Affairs 
46. Shri Parshottam Rupala - 
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare 
47. Shri Ramdas Athawale - 
Ministry of Social Justice and Empowerment 
48. Sadhvi Niranjan Jyoti - 
Ministry of Rural Development 
49. Shri Babul Supriyo - 
Ministry of Environment, Forest and Climate Change 
50. Shri Sanjeev Kumar Balyan - 
Ministry of Animal Husbandry, Dairying and 
Fisheries 
51. Shri Dhotre Sanjay Shamrao - 
Ministry of Human Resource Development 
Ministry of Communications 
Ministry of Electronics and Information Technology 

52. Shri Anurag Singh Thakur - 
Ministry of Finance 
Ministry of Corporate Affairs 
53. Shri Angadi Suresh Channabasappa - 
Ministry of Railways 
54. Shri Nityanand Rai - 
Ministry of Home Affairs 
55. Shri Rattan Lal Kataria - 
Ministry of Jal Shakti 
Ministry of Social Justice and Empowerment 
56. Shri V. Muraleedharan 
Ministry of External Affairs 
Ministry of Parliamentary Affairs 
57. Smt. Renuka Singh Saruta - 
Ministry of Tribal Affairs 
58. Shri Som Parkash - 
Ministry of Commerce and Industry 
59. Shri Rameswar Teli - 
Ministry of Food Processing Industries 
60. Shri Pratap Chandra Sarangi - 
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises 
Ministry of Animal Husbandry, Dairying and 
Fisheries 
61. Shri Kailash Choudhary - 
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare 
62. Sushri Debasree Chaudhuri - 
Ministry of Women and Child Development 
 
 
 
Chief of Defence Staff - General Bipin Rawat 
Chief of the Army Staff - General Manoj Mukund 
Naravane 
Chief of the Air Staff - Air Chief Marshal Rakesh 
Kumar Singh Bhadauria 
Chief of the Naval Staff - Admiral Karambir Singh 
 
 
 
Hon'ble Mr. Justice Sharad Arvind Bobde 
 
 
 
Shaktikanta Das 
Shri Shaktikanta Das, IAS Retd., former Secretary, 
Department of Revenue and Department of 
Economic Affairs, Ministry of Finance, Government 
of India assumed charge as the 25th Governor of the 
Reserve Bank of India effective December 12, 2018. 
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State & Union Territory CMs Governors & Lt Governors 

Andhra Pradesh Shri YS Jagan Mohan Reddy Shri Biswa Bhusan Harichandan 

Arunachal Pradesh Shri Pema Khandu Brig. (Dr.) B. D. Mishra (Retd.) 

Assam Shri Sarbananda Sonowal Prof. Jagdish Mukhi 

Bihar Shri Nitish Kumar Shri Phagu Chauhan 

Chhattisgarh Shri Bhupesh Baghel Sushri Anusuiya Uikey 

Goa Shri Pramod Sawant Shri Satya Pal Malik 

Gujarat Shri Vijaybhai R. Rupani Shri Acharya Dev Vrat 

Haryana Shri Manohar Lal Shri Satyadeo Narain Arya 

Himachal Pradesh Shri Jairam Thakur Shri Bandaru Dattatraya 

Jharkhand Shri Hemant Soren Shrimati Droupadi Murmu 

Karnataka Sri B. S. Yediyurappa Shri Vajubhai Vala 

Kerala Shri Pinarayi Vijayan Shri Arif Mohammed Khan 

Madhya Pradesh Shri Shivraj Singh Chouhan Shri Lal Ji Tandon 

Maharashtra Shri Uddhav Thackeray Shri Bhagat Singh Koshyari 

Manipur Shri N. Biren Singh Dr. Najma Heptulla 

Meghalaya Shri Conrad Kongkal Sangma Shri Tathagata Roy 

Mizoram Shri Pu Zoramthanga Shri P.S. Sreedharan Pillai 

Nagaland Shri Neiphiu Rio Shri R. N. Ravi 

Odisha Shri Naveen Patnaik Prof. Ganeshi Lal 

Punjab Shri Capt. Amarinder Singh Shri V.P. Singh Badnore 

Rajasthan Shri Ashok Gehlot Shri Kalraj Mishra 

Sikkim Shri PS Golay Shri Ganga Prasad 

Tamil Nadu Thiru Edappadi K. Palaniswami Shri Banwarilal Purohit 

Telangana Shri K Chandrasekhar Rao Dr. Tamilisai Soundararajan 

Tripura Shri Biplab Kumar Deb Shri Ramesh Bais 

Uttar Pradesh Shri Yogi Aditya Nath Smt. Anandiben Patel 

Uttarakhand Shri Trivendra Singh Rawat Smt. Baby Rani Maurya 

West Bengal Km. Mamata Banerjee Shri Jagdeep Dhankhar 

Andaman and Nicobar Island 
(UT) 

  Admiral D K Joshi (Lieutenant Governor) 

Chandigarh (UT)   Shri.V.P. Singh Badnore (Administrator) 

Dadra and Nagar Haveli and 
Daman and Diu (UT) 

  Shri Praful Patel (Administrator) 

Delhi (NCT) Shri Arvind Kejriwal Shri Anil Baijal (Lieutenant Governor) 

Jammu and Kashmir (UT)   Shri Girish Chandra Murmu (Lieutenant 
Governor) 

Lakshadweep (UT)   Shri Dineshwar Sharma, IPS, 
(Administrator) 

Puducherry (UT) Shri. V. Narayanasamy Dr. Kiran Bedi, IPS, (Retd.) (Lieutenant 
Governor) 

Ladakh (UT)   Shri Radha Krishna Mathur (Lieutenant 
Governor) 
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Book Name Authors Name 

The Ickabog J.K. Rowling 

A Commentary and Digest on The Air, Act 1981 Apoorva Kumar Singh 

The Bloomsbury Anthology of Great Indian Poems Abhay K. 

Karmayoddha Granth Amit Shah 

Balwa Mukhtar Abbas Naqvi 

Raater Kolkata Hemendra Kumar Roy 

Death – An Inside Story Jaggi Vasudev 

A Child of Destiny K. Ramakrishna Rao 

Messages from Messengers Priti K Shrof 

The Crossfire of Love Dhiren Tiwari 

The Thin Mind Map Dharmendra Rai 

How the Onion Got Its Layers Sudha Murty 

Sayajirao Gaekwad III : The Maharaja of Baroda Uma Balasubramaniam 

Shuttling to the Top: The Story of P.V. Sindhu V. Krishnaswamy 

The Art of Her Deal : The Untold Story of Melania 
Trump 

Mary Jordan 

New India : Selected Writings 2014-19 Arun Jaitley 

The Winning Sixer: Leadership Lessons To Master WV Raman 

Relentless Yashwant Sinha 

Human Dignity -A purpose in perpetuity Ashwani Kumar 

An Extraordinary Life: A biography of Manohar 
Parrikar 

Sadguru Patil & Mayabhushan Nagvenkar 

Sridevi: The Eternal Screen Goddess Satyarth Nayak 

The Death of Jesus John Maxwell Coetzee 

Legacy of Learning Savita Chhabra 

Missing in Action : The Prisoners Who Never Came 
Back 

Chander Suta Dogra 

Messiah Modi : A Tale of Great Expectations Tavleen Singh 

My Encounters in Parliament Bhalchandra Mungekar 

Invincible – A Tribute to Manohar Parrikar Tarun Vijay 
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Persons Appointed Post 

TS Tirumurti Next Ambassador of India to the United Nations 

Neeraj Vyas Interim Managing Director and CEO of PNB Housing 
Finance 

Shikha Sharma Advisor to Goggle Pay India 

Arvind Kumar Sharma Secretary to the Ministry of Micro, Small and Medium 
Enterprises (MSME) 

Ajay Tirkey Secretary to the Ministry of Women and Child 
Development (WCD) 

Giridhar Aramane Secretary to Ministry of Shipping & Secretary to the 
Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) 

Neeraj Dhawan Chief Risk Officer of Yes Bank 

Tarun Bajaj Director on the Central Board of Reserve Bank of 
India (RBI) 

Ashok Michael Pinto US representative to World Bank’s leading hand 
International Bank for Reconstruction and 
Development (IBRD) 

Krishnan Ramachandran MD and CEO of Max Bupa Health Insurance 

Lt Gen. Raj Shukla Charge of ARTRAC (Army Training Command) 

D P S Negi Director-General of Labour Bureau in the Ministry of 
Labour and Employment 

Adhir Ranjan Chowdhury Chairman of the Public Accounts Committee (PAC) of 
Parliament 

Mustafa Al Kadhimi New Prime Minister of Iraq 

InduShekharChaturvedi New Secretary for the Ministry of New & Renewable 
Energy 

Narinder Batra President of International Hockey Federation(IHF) 

V Vidyavathi New Director-General of the Archaeological Survey of 
India (ASI) 

Manoj Ahuja New Chairman of the Central Board of Secondary 
Education (CBSE) 

Vasudha Mishra Secretary, Union Public Service Commission (UPSC) to 
the Department of Personnel and Training of 
Government of India 

Benjamin Netanyahu Prime Minister of Israel 

Zubair Iqbal New Managing Director of Jammu and Kashmir Bank 

Neerabh Kumar Prasad Head the Committee Formed by Andhra Pradesh 
Government  
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Rajesh Goel New Director-General of National Real Estate 
Development Council (NAREDCO) 

Govinda Rajulu Chintala Chairman of National Bank for Agriculture and Rural 
Development (NABARD) 

Shaji K V and P.V.S. Suryakumar Deputy Managing Director (DMD) of National Bank 
for Agriculture and Rural Development (NABARD) 

Dilip Oommen New President of Indian Steel Association (ISA) 

Moeketsi Majoro New Prime Minister of Lesotho 

Rajesh Bhushan Head of the Committee to Develop the Reforms in 
Drug Regulatory System of India 

Carmen Reinhart New Vice President and Chief Economist for World 
Bank 

Jahnabi Phookan 37th National President of Federation of India 
Chambers of Commerce and Industry (FICCI) Ladies 
Organisation 

Abhas Jha World Bank’s Practice Manager for Climate Change 
and Disaster Risk Management for South Asia 

PK Nair New Indian Ambassador to the Republic of Niger 

Pratibha Parker New Indian Ambassador to the Republic of Angola 

Periasamy Kumaran India’s High Commissioner to Singapore 

Marcos Troyjo Next President of the New Development Bank (NDB) 

Anil Kishora Next Vice President and Chief Risk Officer of New 
Development Bank (NDB) 

Aiman Ezzat New CEO of Capgemini Group 

Thierry Delaporte New CEO and MD of Wipro 

Dr Narinder Dhruv Batra Member of Olympic Channel Commission 

Leo Puri Chairman of JP Morgan for South and South East Asia 

Mohit Gupta Co-founder of Zomato 

R Sreerekha First woman Director General of Police in Kerala 

SN Rajeshwari New Chairman and MD of Oriental Insurance 
Company (OIC) 

Venkataramani Sumantran Independent Director of Airline Company Indigo 

Name of the Person Designation 

BP Kanungo Deputy Governor of RBI 

L Duraiswamy New Managing Director of Sundaram Finance 

Justice Rajnesh Oswal The first judge of Common Jammu and Kashmir High 
Court and Ladakh High Court 

Dilip Kumar Patel Director Human Resource by National Thermal Power 
Corporation (NTPC) 

Lisa Nandy UK Shadow Foreign Minister 

Late Kobe Bryant Member of Naismith Memorial Basketball Hall of 
Fame 

Anurag Srivastava Spokesperson of the Ministry of External Affairs 

UB Pravin Rao New Chairman of NASSCOM 
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Justice Shiva Kirti Singh Chairperson of TDSAT 

Parag Raja MD and CEO of Bharti AXA Life Insurance 

Anamika Roy Rashtrawar New MD and CEO of IFFCO Tokio General Insurance 

Birupaksha Mishra Executive Director of Union Bank of India 

Mahabaleshwara M S MD and CEO of Karnataka Bank 

Ajay Mahajan New MD and CEO of CARE Ratings 

Vineet Arora New MD and CEO of Paytm General Insurance LTD. 

PK Purwar CMD of MTNL (Mahanagar Telephone Nigam Limited) 

Justice Dipankar Datta Chief Justice of Bombay High Court 

Kapil Dev Tripathi Secretary to the President of India, Ram Nath Kovind 

David Li Chief Executive Officer of Huawei Telecommunication 
India 

Sanjay Kothari New Chief Vigilance Commissioner(CVC) of India 

Jagdish Mukhi Charge of the Administration of the Bodoland 
Territorial Council 

Manisha Singh US President Donald Trump as America's next envoy 
to OECD 

Deepak Mittal Next Ambassador of India to the State of Qatar 

Piyush Srivastava Next Ambassador of India to the State of Bahrain 

J Arunkumar Head Coach of USA Men's National Cricket Team 

Rajiv Kumar Chairperson of the Public Enterprises Selection Board 
(PESB) 

Suresh N Patel Vigilance Commissioner 

Shiv Das Meena Chairman & Managing Director, HUDCO 

PV Sindhu BWF’s ‘i am badminton’ Campaign Ambassador 

Rakesh Sharma President, International Motorcycle Manufacturers 
Association (IMMA) 

N Kamakodi MD & CEO, City Union Bank 

Viswanathan Anand Ambassador, WWF India’s environmental education 
programme 

MS Dhoni Ambassador, Poker Stars India 

Raghuram Rajan Member of External Advisory Group of IMF (12 
members) 

R V Verma Part-time Chairman, AU Small Finance Bank 

Sanjay Agarwal MD & CEO, AU Small Finance Bank 

Ursula Papandrea Acting President, International Weightlifting 
Federation (IWF) 

Rekha Menon Vice Chairperson, NASSCOM 

D. Lakshminarayanan MD of Sundaram Home Finance 

Name of the Person Designation 

Ajay Bhushan Pandey New Finance Secretary of Committee of the Cabinet 

Former Chief Justice of India Ranjan Gogoi Member of Rajya Sabha 
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Hirdesh Kumar Chief Electoral Officer of the Union Territory of 
Jammu and Kashmir Election Commission of India 

Arundhati Bhattacharya Chief Executive Officer (CEO) of Salesforce India 

Karan Bajwa Google as Managing Director of Google Cloud in India 

Rajeev Jain Managing Director of Bajaj Finance 

R Gandhi & Ananth  Narayan Additional Directors of the Yes Bank Board 

Pekka Lundmark New Chief Executive Officer & President of Nokia 

Sudhanshu Pandey Chairman and Managing Director of Metals and 
Minerals Trading Corporation (MMTC) Ltd 

Sanjay Kumar Panda India’s Ambassador to Turkey 

Sunil Joshi New Chairman of the National Selection panel by the 
BCCI’s Cricket Advisory Committee (CAC) 

Bimal Julka Chief Information Commissioner (CIC) of India 

Nupur Kulshrestha Deputy Inspector General (DIG) of Indian Coast Guard 

Ravinder Singh Dhillon Chairman and Managing Director of Power Finance 
Corporation (PFC) 

Ajay Kumar Next High Commissioner of India to the Republic of 
Uganda 

Sameer Aggarwal CEO of Walmart India 

Eric Horvitz CSO of Microsoft 

Lt Gen KJS Dhillon Director-General of DIA 

Chalasani Venkat Nageswar Chief  Financial Officer (CFO) of State Bank of India 
(SBI) 

Amita Pandove Information Commissioner of Central Information 
Commission (CIC) 

Name of the Person Designation 

M. Ajit Kumar Chairman of Central Board of Indirect Taxes and 
Customs 

Lieutenant General YK Joshi General Officer Commanding-in-Chief of Northern 
Command 

Anjani Rathore Chief Digital Officer of HDFC Bank 

Rajiv Bansal Chairman and Managing Director of Air India 

Debashis Panda Secretary, Department of Financial Services 

Alok Sharma United Kingdom New Business Minister 

Rishi Sunak UK's Finance Minister 

Priti Patel Home Minister in the British Cabinet 

Mahant Nritya Gopal Das President of Ram Mandir Trust 

Lt General (Retd) Syed Ata Hasnain, Rajendra Singh 
and Krishna Vatsa 

National Disaster Management Authority 

Sunil Gurbaxani Managing Director and CEO of Dhanlaxmi Bank 

Riek Machar First Vice President of South Sudan 

Sumant Kathpalia Chief Executive of IndusInd Bank 

Senior IPS officer S N Shrivastava Next Delhi Police Commissioner 

Ajay Bisaria Next High Commissioner of India to Canada 
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Madan Lal, Rudra Pratap Singh and Sulakshana 
Naik 

Cricket Advisory Committee(CAC) of Board of Control 
for Cricket in India (BCCI) 

Gopal Baglay India’s next Ambassador to Sri Lanka 

Deepa Malik President of Paralympic Committee of India 

Pramod Agrawal New Chairman and Managing Director of Coal India 
Ltd. 

Rishabh Pant Brand Ambassador of Jindal South West (JSW) Steel 

C N Ramachandaran Nair Formulate an Inventory and Valuation Report of 
Ornaments at Sabarimala temple (Supreme Court of 
India) 

Atul Kumar Gupta New President of the Institute of Chartered 
Accountants (ICAI) 

Robin Singh Director of Cricket of the United Arab Emirates 

Vinay Dube Chief executive officer (CEO) of Jet Airways 

Barry O’Farrell Next high commissioner to India (Australia) 

Sanjay Kothari New Central Vigilance Commissioner 

Amarjeet Sinha and Bhaskar Khulbe Advisers to Prime Minister Narendra Modi 

Vijay Advani New Chairman of Global Board (US-India Business 
Council (USIBC) 

Rajlaxmi Singh Deo President of the Rowing Federation of India (RFI) 

Abhay Kumar Singh Chairman & Managing Director of National 
Hydroelectric Power Corporation (NHPC) 

Jawed Ashraf Next Ambassador of India to France 

Ratan Tata Chairman of the Advisory Council of Mumbai 
University 

Suella Braverman UK's New Attorney General 

Admiral Sanjay Jasjit Singh Commandant of the Naval War College, Goa 

Mohammed Tawfiq Allawi Iraq Prime Minister 

Sh B Murli Kumar Special Expenditure Observer of Election Commission 
of India 

Sh Mrinal Kanti Das Special Police Observer of Election Commission of 
India 

Name of the Person Designation 

Vinod Kumar Yadav Chairman of Railway Board 

Air Marshal Vibhas Pande VSM Air Officer-in-Charge Maintenance (AOM) of Indian 
Air Force 

Former US Secretary of State Hillary Clinton New Chancellor of Queen's University in Belfast, 
Ireland 

Ravindra Nath Mahto Jharkhand Assembly Speaker 

Michael Debabrata Patra Deputy Governor of the Reserve Bank of India (RBI) 

Ramesh Joshi Non-Executive Chairman of the Company Vakrangee 
Limited 

ED Janak Raj Ex officio member of Monetary Policy Committee 
(MPC) of Reserve Bank of India 
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Lt Gen Satinder Kumar Saini  Vice Chief of the Army Staff 

Arvind Krishna Chief Executive Officer (CEO) of International 
Business Machines Corporation (IBM) 

Dr Kritika Shukla Indian Administrative Service (IAS) official of Andhra 
Pradesh 

M Deepika Indian Police Service (IPS) official of Andhra Pradesh 

Professor Suresh Chandra Sharma Chairman of National Medical Commission 

Ex-CRPF DG Rajiv Rai Bhatnagar Advisor to the Lieutenant Governor of Union 
Territory of Jammu and Kashmir 

A Sakthivel New Chairman of Apparel Export Promotion Council 
of India (AEPC) 

M Nagaraj Chairman and Managing Director of State-owned 
Housing and Urban Development Corporation 
(Hudco) 

Arjun Munda President of Archery Association of India 

Nripendra Misra Chairperson of the Executive Council of the Nehru 
Memorial Museum and Library (NMML) 

Lingam Venkat Prabhakar Managing Director(MD) & Chief Executive 
Officer(CEO) of Canara Bank 

Sanjiv Chadha Managing Director(MD) & Chief Executive 
Officer(CEO) of Bank of Baroda 

Atanu Kumar Das Managing Director(MD) & Chief Executive 
Officer(CEO) of Bank of India 

Challa Sreenivasulu Setty Managing Director of the State Bank of India 

Katerina Sakellaropoulou 1st Woman President of Greece 

Sunil Arora Chairman of Forum of the Election Management 
Bodies of South Asia (FEMBoSA) for the year 2020 

Sunil Mehta Chief Executive Officer (CEO) of the Indian Banks’ 
Association (IBA) 

Taranjit Singh Sandhu New Indian Ambassador to the United States 

Harsh Vardhan Shringla New Foreign Secretary 

Alok Kansal New General Manager of Western Railway 

Diplomat Joao Vele de Almeida 1st Post-Brexit UK Ambassador 

Lt Col Yuvraj Malik Director of the National Book Trust 

Bipul Behari Saha Bureau Member of the International Union of Pure 
and Applied Chemistry (IUPAC) 

IPS officer Anand Prakash Maheshwari New Director-General of the Central Reserve Police 
Force (CRPF) 

Judge Archana Rao and Judge Deepa Ambedkar Judges to Criminal and Civil Courts 

Arun Kumar Sahu Next High Commissioner of India to Dominica 

Babita Rayudu SEBI Executive Director 
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Name of the Brands & Campaigns Ambassadors 

Mobile Premier League Virat Kohli 

Shah Rukh Khan Kent for security product range 

Rajasthan Royals Indian Premier League (IPL) 
season 2019 

Shane Warne 

Denver Mahesh Babu 

PUMA Mary Kom 

Ascent Meditech Hrithik Roshan 

E-Commerce Platform Mwoop Sakshi Maggo 

PepsiCo’s Kurkure Taapsee Pannu 

Sprite Anmol K.C 

Kerastase Lisa Haydon Lalvan 

PNB MetLife PV Sindhu 

Ambassador of India to the Republic of Argentina Dinesh Bhatia 

Swasth Immunised India Kareena  Kapoor Khan 

Indian Ambassadors to Bhutan Ruchira Kamboj 

Bharat Scouts And Guides Shreya Chopra 

Nissan Global Ambassador Rohit Sharma 

Clean India Mission PV Sindhu and Sakshi Malik 

Sumadhura Group MS Dhoni 

boAt – a lifestyle brand Jacqueline Fernandez 

India’s Ambassador to UN Pankaj Sharma 

Sanjay Gandhi National Park (SGNP) Raveena Tandon 

Ambassador for “For Girls and Science” initiative in 
France 

Priyanka Das 

Ambassador of India to ASEAN Rudrendra Tandon 

Skill India Campaign Varun Dhawan and Anushka Sharma 

Goodwill ambassador for Nepal tourism Jaya Prada 

Health-related Programmes of Haryana Gauri Sheoran 

BSNL Mary Kom 

India’s Ambassador to US Harsh Vardhan Shringla 

Vistara Deepika Padukone 

Gulf Oil Hardik Pandya 

Dabur Honey Jacqueline Fernandez 

Cox & Kings Anushka Sharma 

Ponds Disha Patani 

Fair & Lovely Yami Gautama 

Lux (Soap) Katrina Kaif 

Britania Sachin Tendulkar 

Close Up Mahesh Babu 

Clinic Plus Shweta Tiwari 

Samsung Ranveer Singh 
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Brand Ambassador of TATA Group for its all-new 
stylish sedan, the Tata Tiger. 

Hrithik Roshan 

Colgate Anushka Sharma 

Kajol Lifebuoy 

Horlicks Taapsee Pannu 

Dettol India Amitabh Bachchan 

Mastercard Mahendra Singh Dhoni 

Syska LED Amitabh Bachchan 

Manipal Hospitals Rahul Dravid 

Dish TV Ranveer Singh 

Nokia Alia Bhatt 

HoloSuit Yuvraj Singh 

Maruti Varun Dhawan 

Bharat Matrimony M.S Dhoni 

Uber eats Alai Bhatt 

Navneet Education Limited Prithvi Shaw 

Apollo Tyres Sachin Tendulkar 

State Bank of India appoints for YONO Swapna Barman 

Datsun India Aamir Khan 

Rupa and Company Anushka Sharma 

Jonty Rhodes Isuzu D-Max V-Cross 

Siyaram Ranveer Singh 

Flipkart Ranbir Kapoor and Shraddha Kapoor 

Assam ( state’s brand ambassador) Hima Das 

SHARP TV Rohit Sharma 

Sumadhura Group MS Dhoni 

Remit2India, (an online money transfer portal) Virat Kohli 

Philips India (for its male grooming products) Virat Kohli 

Indigo Paints MS Dhoni 

BoAt Jacqueline Fernandez 

Dabur(for its skin care brand Fem) Kriti Sanon 

Dollar Missy Chitrangada Singh 

NetMeds (Online Pharmacy) MS Dhoni 

Reebok. Nathalie Emmanuel 

L’Oréal Paris Amber Heard 

Kraft Heinz India(for the Complan brand) Sourav Gangly 

‘Educate Girls’(the non-profit organization) Katrina Kaif 

Whirlpool Kriti Sanon and Sushant Singh Rajput 

BATA Kriti Sanon 

Tata Sons( for global corporate affairs) S Jaishankar 

Tourism Fiji(for the India market) Ileana D’Cruz 

Lubricants India (a Hinduja Group company) Hardik Pandya 

Vivo Aamir Khan 

Uber Virat Kohli 

Gaming platform Dream11 Mahendra Singh Dhoni 

Chocolate Snickers MS Dhoni 
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Bata’s new sport wears Smriti Mandhana. 

All India Chess Federation for the Blind (AICFB) Grand Master Vidit Gujrathi. 

Pakistan Cricket Board Shoaib Akhtar 

T20 Mumbai League’s Sachin Tendulkar 

Sikkim AR Rahman 

The Muthoot Group Amitabh Bachchan 

Harman International Priyanka Chopra 

Frooti Allu Arjun 

Poker Sports League Viswanathan Anand 

RP-Sanjiv Goenka Group(for its packaged snacking 
brand, Too Yumm) 

Virat Kohli 

Ghaziabad Municipal Corporation (GMC) Cricketer Suresh Raina 

Swachh Bharat Mission in Ghaziabad City (Uttar 
Pradesh) 

Cricketer Suresh Raina 

Delhi Dynamos FC Jacqueline Fernandez 

Hyundai(Continues for 2 more years) Shahrukh Khan 

ITM Group of Institutions Kidambi Srikanth 

Environmental Issues Dia Mirza 

Innerwear brand Lux Amitabh Bachchan 

Futsal football franchise Kerala Cobras Sunny Leone 

Indoor Cricket Team Sandeep Patil 

WHO Goodwill Ambassador(for Autism in South 
Asia) 

Saima Wazed Hossain 

Road safety awareness campaign. Akshay Kumar 

China hails Amir Khan 

One plus 6 Amitabh Bachchan 

Leonardo Olive Oil Chef Sanjeev Kapoor 

Luminous Power’s new brand AMAZE Virat Kohli 
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1. The Republic of Mali has awarded the Project Management Consultancy contract to NTPC Limited, a central 
PSU that functions under the Ministry of Power, in an event held on 24 June 2020.  
2. Serbian President Aleksandar Vucic won the controversial Parliamentary election on Serbia.  
3. China announced that it has decided to join the United Nations Arms Trade Treaty to regulate its arms sales.  
4. China launched the satellite of the BeiDou Navigation Satellite System 3 (BDS-3) from the Xichang Satellite 
Launch Center in southwest China's Sichuan Province on 23 June 2020.   
5. India to construct sanitation facility at Pashupatinath Temple, Nepal 
6. The Sri Lankan parliamentary election has been finally decided for 5 August 2020.  
7. The European Union (EU) proposes 750 billion-euro coronavirus recovery fund 
8. China's first unmanned helicopter drone, AR500C unmanned helicopter, made its maiden flight at an AVIC 
base in Poyang in East China's Jiangxi Province.  
9. Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu swore in his new government on 17 May for the 5th time. 
10. The International Energy Agency (IEA) released the Global Energy Review in 2020. The report stated that 
15% of the daily electricity demand has been reduced. 
11. Iraq's new Prime Minister Mustafa al-Kadhimi assumed office on 6 May after the country's parliament 
approved a new government.  
12. Irans parliament introduces new currency, Toman, to replace its currency "Rial" to tackle inflation. 
13. Russia awarded Kim Jong Un on its 75th anniversary of the victory over Nazi Germany 
14. IMD releases list of 169 new names of Tropical Cyclones. (The countries are Bangladesh, India, Iran, 
Maldives, Myanmar, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Thailand, the UAE, and Yemen.) 
15. World Health Organization (WHO) has partnered with Global Fund, UNTAID, Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations (CEPI), etc. and launched the "Access to COVID-19 Tools Accelerator or the ACT 
Accelerator." 
16. India provided Bangladesh one lakh anti-malarial HCQ (hydroxychloroquine) tablets and 50,000 surgical 
gloves 
17. The Pakistan Navy successfully test-fired a series of anti-ship missiles in the North Arabian Sea on 25 
April.  
18. The US space agency NASA engineers have developed "VITAL", a new high-pressure ventilator tailored 
specifically to treat COVID-19 patients.  
19. Iran launched its first military satellite called "Noor" into orbit.  
20. China named its first Mars exploration mission as Tianwen-1 as it celebrated Space Day on 24 April.  
21. Global Network Against Food Crises report officially released by the UN World Food program. 
22. On 14 April, North Korea launched multiple short-range anti-ship cruise missiles into the sea.  
23. The Ministry of External Affairs (MEA) has announced a training program on COVID-19 from 17 April for 
healthcare professionals from the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) countries.  
24. Amazon is building a lab that will enable it to test employees for the COVID-19 virus.  
25. India exported 5 tonnes of drug including hydroxychloroquine to Israel 
26. The United States has invoked the Defense Production Act on 27 March 2020.  
27. China is planning to launch a Long March-5B carrier rocket, an experimental spacecraft, without a crew in 
April 2020.  
28. India proposed to set up common e-platform for SAARC nations to combat coronavirus 
29. Virtual G20 leaders’ summit to be held in March 
30. The first human trial of a vaccine against coronavirus (COVID-19) began at Kaiser Permanente 
Washington Health Research Institute (KPWHRI) in Seattle, the US.   
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31. Prime Minister Narendra Modi is to participate in the 100th birth Anniversary celebrations of 'Jatir Pita' 
Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman, in Bangladesh on 17 March (through video message).  
32. ADB allocates USD 200m to support supply chains in the fight against Coronavirus 
33. UNSC passes resolution to endorse US Taliban peace agreement 
34. Female labor-force participation in India has declined from 34% in 2006 to 24.8% in 2020.  
35. Bangladesh-based international development organization BRAC retained its position as the top NGO of 
the world for the 5th consecutive year.  
36. Janez Jansa elected as PM of Slovenia. 
37. Sri Lanka will lead science, technology and innovation sector in BIMSTEC. 
38. Luxembourg became the world’s first country to offer entirely free public transport. 
39. Prime Minister Benjamin Netanyahu claimed victory in Israel's general election 2020.  
40. North Korea launched two short-range missiles into its eastern sea on 2 March.  
41. Muhyiddin Yassin was sworn in as the 8th PM of Malaysia. 
42. Former President Pranab Mukherjee is to address Jatiya Sangsad, a special session of Bangladesh, 
Parliament, on the occasion of the centenary year of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.  
43. Israel claimed airstrikes on Damascus airport area 
44. Union Home Minister Amit Shah met his Maldivian counterpart, Sheikh Imran Abdulla, on 21 Feb, 2020.  
45. Nepal celebrated its 70th National Democracy Day on 19 February 
46. UK introduced new points-based visa system to boost the economy 
47. Pakistan successfully flight tested the air-launched nuclear-capable cruise missile Ra'ad-II.  
48. Afghan President Ashraf Ghani wins for the second term 
49. EAM Dr. S Jaishankar to inaugurate Indian Pavilion at 70th Berlin International Film Festival 
50. The United Arab Emirates issued a licence for a reactor at its Barakah nuclear power plant on 17 February.  
51. Harsimrat Kaur Badal inaugurated India Pavilion at GulFood 2020 in Dubai 
52. WHO launched Global Research Forum against Coronavirus outbreak 
53. Philippine government scraps the 1998 Visiting Forces Agreement with the US 
54. Iran failed to put Zafar (Victory in Farsi) satellite into orbit after a successful launch on 9 February.  
55. Researchers found Pangolin as the host of CoronaVirus in China 
56. Karen Pierce appointed as UKs ambassador to the US 
57. NASA Astronaut Christina Koch returned to Earth after spending 328 days on space 
58. Britain appoints Philip Barton as the High Commissioner to India 
59. Nepal to count LGBT people in next census 
60. On February 2, 2020, the United Arab Emirates found shallow flammable gas reserves (Natural Gas) of 
around 80 trillion cubic feet.  
61. HAL to make advanced armed UAV with Israeli Company 
62. Pakistan declares national emergency to battle locusts 
63. Mohammed Tawfiq Allawi appointed as the Iraq President Barham Salih.  
64. India bans the exports of all kinds of personal protection equipment, including clothing and masks used to 
protect people from airborne particles.  
65. Donald Trump signs long-awaited North American trade deal 
66. WHO declares coronavirus as Public Health Emergency of International Concern 
67. Qatar names Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdelaziz Al Thani new Prime Minister 
68. Agni Sapkota elected speaker of House of Representatives of Nepal 
69. First Mahatma Gandhi International Convention Centre was established in Africa 
70. Guyana took over the G77 chairmanship from Palestine. 
71. Russia S-400 missiles air defense systems to be delivered to India by 2025. 
72. Dhaka International Film Festival began in Bangladesh on 11 January 2020. 
73. Pedro Sanchez to be the Prime Minister of Spain. 
74. Zoran Milanovic won Croatias presidential election. 
75. Year 2020 Designated as Year of Nurse and Midwife. 
76. Hillary Clinton appointed as new chancellor of Queen's University Belfast in Ireland. 
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1. PM Narendra Modi launched Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan on 20 June. The scheme is to empower and 
provide livelihood opportunities in areas/ villages that witness a large number of returnee migrant 
workers affected by the COVID-19 pandemic.  
2. Centre has approved the Bihar State's Jal Jeevan Mission Annual Action Plan. As per the plan, the State 
has provided 100% coverage of all households with functional tap water connections by 2020-21. 
3. The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) has announced its plan to enhance fish 
production to 220 lakh metric tons (MT) by 2024-25 from 137.58 lakh MT in 2018-19 at an average 
annual growth rate of about 9%.  
4. Madhya Pradesh State Government is to launch Everybody will get employment scheme. The scheme 
will be inaugurated by Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan through video conferencing.  
5. Govt Of India has launched a scheme for the solarisation of Konark Sun Temple and Konark town in 
Odisha.  
6. The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the proposal of the Ministry of 
Finance (MoF) to launch a new Special Liquidity Scheme for Non-Banking Financial Companies (NBFCs) 
and Housing Finance Companies (HFCs). The scheme aims to improve the liquidity position of the 
NBFCs/HFCs.  
7. Cabinet approves extension for the welfare of Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana. It aims to enable 
old age income security for Senior Citizens 
8. The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the implementation of the 
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) on 20 May 2020.  
9. Ayushman Bharat beneficiaries set a milestone by touching 1 crore count across the country.  
10. Madhya Pradesh launched Charan Paduka initiative for migrant labourers. 
11. Chhattisgarh State government is to launch Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana on 21 May on the 
commemoration of the death anniversary of former Prime Minister Rajiv Gandhi.  
12. Andhra Pradesh CM launched Jagananna Vidya Deevena Scheme 
13. The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved for continuation of Rebate of 
State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) scheme from 1 April 2020.  
14. Ministry of Finance reported that all villages were mapped by banks into 1.59 lakh Sub-Service Areas 
(SSAs) under Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY).  
15. Ministry of Health and Family Welfare has finalized and placed the Draft National Policy for Rare 
Diseases on its official website.  
16. More the Rs.20 crore has been sanctioned under the Stand Up India Scheme 
17. The Solar Charkha Mission was initiated by the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises 
(MSME). The Khadi and Village Industries Commission (KVIC) implemented the program.  
18. Government of India is implementing POSHAN Abhiyaan across the country to address the problem of 
malnutrition.  
19. The Manipur State government is to provide benefits to sportspersons and artistes of the state and 
the country.  
20. The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) led by PM Narendra Modi approved the 
introduction of the Scheme for Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP). The 
Scheme will create a mechanism that will create for reimbursement of taxes/ duties/ levies at the central, 
state, and local levels.  
21. UP launched schemes for skill development, employment generation for youths namely Kaushal 
Satrang, Yuva Hub, and an apprenticeship scheme. 
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22. Technology Information Forecasting and Assessment Council (TIFAC) launched the Vigyan Jyoti 
scheme on 8 March 2020.  
23. Government plans to set up at least one Pradhan Mantri Bhartiya JanAushadhi Pariyojana (PMBJP) 
Kendra in every block of India by the end of 2020.  
24.  The second anniversary of the Centre's Poshan Abhiyaan Poshan Pakhwada was celebrated on 8 
March.  
25. A dedicated monitoring cell was inaugurated under Mission Bhagiratha in Bhongir Circle, Telangana.  
26. Jammu and Kashmir government has launched Student Health Card scheme in Jammu on 5 March. 
27. The Union Minister for Jal Shakti Gajendra Singh Shekhawat launched Phase II of Swachh Bharat 
Mission (Grameen) (SBM(G)) at a National Dissemination and Consultation workshop on 4 March in New 
Delhi.  
28. The University Grants Commission (UGC) has developed "Jeevan Kaushal" (life skills) curriculum for 
undergraduate students at Universities and Colleges.  
29. Lok Sabha Speaker Om Birla launched "Suposhit Maa Abhiyan" from Kota, Rajasthan.  
30. Government has successfully installed 10 lakh smart meters across India under the Government of 
India's Smart Meter National Programme (SMNP).  
 
31. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) celebrated the first anniversary of the new Central 
Sector Scheme on 24 February 2020.  
32. Tamil Nadu Chief Minister Edappadi K. Palaniswami announced 5 schemes for children living in 
government-run homes on the birth anniversary of former Tamil Nadu CM J. Jayalalithaa.  
33. Haryana state government is to open Atal Kisan-Majdoor canteens in all mandis and sugar mills 
across the state.  
34. Uttar Pradesh state government is to introduce an internship scheme for students of class 10th and 
12th and those pursuing graduation.  
35. Government has approved proposals for Atal Bhujal Yojana for sustainable management of 
groundwater resources with community participation in water-stressed blocks of Gujarat, Haryana, 
Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, and Uttar Pradesh.  
36. The Karnataka State government has launched the Janasevaka scheme in a few municipal corporation 
wards on 4 February.  
37. Karnataka launches Janasevaka program to provide Govt services at Home Delivery 
38. Maharashtra government launched the "Shiv Bhojan" scheme on the occasion of the 71st Republic 
Day on 26 January 2020.  
39. India joined the World Economic Forum's (WEF) Reskilling Revolution on 22 January which is being 
held in Davos, Switzerland.  
40. UP govt. to provide financial assistance under Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 
41. The One Nation, One Ration Card scheme will be implemented by 1 June 2020 in India.  
42. CM Arvind Kejriwal launched a guarantee card to provide free bus rides 
43. Union Minister for Women and Child Development and Textiles, Smriti Irani launched 3 welfare 
Schemes namely the Yashaswini Scheme for Women entrepreneurship,  Swasthya Sahayak Project and 
breast cancer screening initiative for women in Goa in the presence of Goa Chief Minister Pramod Sawant 
and State Health Minister Vishwajit Rane.  
44. Andhra Pradesh govt. launched Amma Vodi scheme to support low-income families. 
45. Forest Advisory Committee approved the Green Credit Scheme to trade in forests. 
46. Andhra Pradesh state government launched the Dr. YSR Aarogyasri scheme.  
47. Kolkata Police has started the third edition of the Sukanya project on 6 January 2020 in West Bengal 
 
 
 



 

 

C
u

rr
en

t 
A

ff
ai

rs
 2

02
0 

(J
an

u
ar

y 
– 

Ju
n

e)
 B

y 
Ex

am
 G

u
ru

ji 

2

 7
 

 
 
 
 
 
International Organizations Headquarter President/ General Secretary 

Amnesty International London, UK Kumi Naidoo (Secretary 
General) 

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Singapore Peter O’Neill (Chairperson) 

Asian Development Bank (ADB) Mandaluyong, 
Philippines 

Masatsugu Asakawa 

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Beijing, China JinLiqun 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Singapore   

Association of South East Asian Nations 
(ASEAN) 

Jakarta, Indonesia Secretary-General- Dato Lim 
Jock Hoi 

Bank for International Settlements (BIS) Basel, Switzerland Diego Devos (General Counsel) 

Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 
Technical and Economic Cooperation 
(BIMSTEC) 

Dhaka, Bangladesh BIMSTEC uses the alphabetical 
order for the Chairmanship. The 
Chairmanship of BIMSTEC has 
been taken in rotation 
commencing with Bangladesh. 

Commonwealth of Nations London, UK Head – Queen Elizabeth II, 
Secretary-General- Patricia 
Scotland 

Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA) 

Zurich, Switzerland   

Fédération internationale des échecs (FIDE) or 
World Chess Federation 

Athens, Greece   

Food & Agricultural Organisation (FAO) Rome, Italy Qu Dongyu 

Indian Ocean Rim Association for Regional 
Cooperation 

Ebene, Mauritius   

International Association of Athletics 
Federations (IAAF) 

Monaco   

International Atomic Energy Agency (IAEA) Vienna, Austria Yukiya Amano 

International Committee of the Red Cross Geneva, Switzerland Peter Maurer (President) 

International Council on Monuments and Sites 
(ICOMOS) 

Paris, France   

International Court of Justice (ICJ) The Hague, The 
Netherland 

 Abdulqawi Yusuf 

International Cricket Council (ICC) Dubai, UAE Chairperson: Shashank Manohar, 
CEO: Manu Sawhney 

International Hockey Federation (FIH) Lausanne, Switzerland   

International Hydrographic Organization Monaco   

International Labour Organisation (ILO) Geneva, Switzerland Guy Ryder (Director- General) 

International Maritime Organisation (IMO) London, UK Kitack Lim 

International Monetary Fund (IMF) Washington DC, US Kristalina Georgieva 

International Olympic Committee (IOC) Lausanne, Switzerland Thomas Bach 
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International Organization for Standardization Geneva   

International Renewable Energy Agency Abu Dhabi (UAE)   

International Shooting Sports Federation Munich, Germany   

International Union for Conservation of Nature 
(IUCN) 

Gland, Switzerland   

International Union of Pure and Applied 
Chemistry 

Zurich, Switzerland   

Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN) 

Los Angeles, USA   

Médecins Sans Frontières (MSF) or Doctors 
without Borders 

Geneva, Switzerland   

New Development Bank (BRICS Development 
Bank 

Shanghai, China K.V. Kamath 

North Atlantic Treaty Organisation (NATO) Brussels, Belgium Jens Stoltenberg, (Secretary-
General) 

Organisation for Economic Cooperation 
&Development (OECD) 

Paris, France Jose Angel Gurria (Secretary-
General ) 

Organisation for the Prohibition of Chemical 
Weapons 

The Hague,  Netherlands   

Organisation of Islamic Cooperation Jeddah   

Organisation of Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) 

Vienna   

Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) 

Paris   

Organization for the Prohibition of Chemical 
Weapons 

The Hague, The 
Netherlands 

  

Organization of Islamic Cooperation Jeddah   

Organization of Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) 

Vienna, Austria Mohammed Barkindo (Secretary 
General) 

South Asian Association for Regional 
Cooperation (SAARC) 

Kathmandu, Nepal Amjad Hussain B. Sial 
(Secretary-General) 

The Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA) 

Zurich, Switzerland Gianni Infantino 

Transparency International Berlin   

UN Women New York   

United Nations Children’s Emergency Fund 
(UNICEF) 

New York, US Henrietta Fore (Executive 
Director) 

United Nations Conference on Trade & 
Development (UNCTAD) 

Geneva, Switzerland Mukhisa Kituyi (Secretary-
General ) 

United Nations Educational Scientific & 
Cultural Organisation (UNESCO) 

Paris, France Audrey Azoulay (Director- 
General) 

United Nations Environment Programme 
(UNEP) 

Nairobi, Kenya   
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United Nations General Assembly (UNGA) New York, US Tijjani Muhammad-Bande of 
Nigeria is the current President 
of the United Nations General 
Assembly for the 74th session, 
office which started in 
September 2019. 

United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) 

Vienna   

United Nations International Children’s 
Emergency Fund (UNICEF) 

New York   

United Nations Organization (UN) New York, US António Guterres(Secretary-
General) 

United Nations Population Fund (UNFPA) New York   

Universal Postal Union Berne   

World Anti-Doping Agency Montreal, Canada Craig Reedie 

World Bank (WB) Washington DC, US  David R. Malpass  

World Economic Forum (WEF) Geneva, Switzerland Klaus Schwab 

World Health Organization (WHO) Geneva, Switzerland Tedros Adhanom (Director- 
General) 

World Intellectual Property Organisation 
(WIPO) 

Geneva, Switzerland  Daren Tang (CEO) 

World Meteorological Organisation (WMO) Geneva, Switzerland Petteri Taalas  (Secretory 
General) 

World Trade Organisation (WTO) Geneva, Switzerland Roberto Azevedo 

World Wide Fund for Nature (WWF) Avenue du Mont-Blanc, 
Gland, Vaud, 
Switzerland 

Marco Lambertini (DG) 
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Sl No Organizations Headquarters Founded In The Year 
1. Reserve Bank of India (RBI) Mumbai 1 April 1935 

2. Securities and Exchange Board of India (SEBI) Mumbai 12 April 1992 

3. Pension Fund Regulatory & Development 
Authority (PFRDA) 

New Delhi 23 August 2003 

4. National Bank for Agriculture and Rural 
Development (NABARD) 

Mumbai 12 July 1982 

5. Small Industries Development Bank of India 
(SIDBI) 

Lucknow 2 April 1990 

6. National Housing Bank (NHB) New Delhi 9 July 1988 

7. Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) New Delhi 20 February 1997 

8. Food Safety and Standards Authority of India 
(FSSAI) 

New Delhi August 2011 

9. Bureau of Indian Standards (BIS) New Delhi 23 December 1986 

10. Board of Control for Cricket in India (BCCI) Mumbai December 1928 

11. India Chemical Council (ICC) Mumbai 1938 

12. Indian Stainless Steel Development Association 
(ISSDA) 

Haryana 1989 

13. National Association of Software and Service 
Companies (NASSCOM) 

Mumbai 1 March 1988 

14. Council of Scientific and Industrial Research 
(CSIR) 

New Delhi 1942 

15. Central Statistical Organization (CSO) New Delhi 1951 

16. Central Pollution Control Board (CPCB) New Delhi 1974 

17. Central Board of Film Certification (CBFC) Mumbai 1951 

18. Defense Research and Development Organization 
(DRDO) 

New Delhi 1958 

19. Geological Survey of India (GSI) Kolkata 1851 

20. Indian Council of Medical Research (ICMR) New Delhi 1911 

21. Insurance Regulatory and Development Authority 
(IRDA) 

Hyderabad 1999 

22. Indian Council of Agricultural Research (ICAR) New Delhi 1929 

23. Inland Waterways Authority of India (IWAI) Noida 1986 

24. Life Insurance Corporation of India (LIC) Mumbai 1956 

25. Medical Council of India (MCI) New Delhi 1933 

26. National Safety Council (NSC) Navy Mumbai 1966 

27. National Council of Educational Research and 
Training (NCERT) 

New Delhi 1961 

28. National Research Development Corporation 
(NRDC) 

New Delhi 1953 

29. Press Council of India (PCI) New Delhi 1966 

30. Sports Authority of India (SAI) Delhi 1961 
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1. Venue of Asian Games 2022 (19th) –  Hangzhou, China. 
2. Venue of Asian Games 2026 (20th) –  Nagoya, Japan. 
3. Venue of CWG 2022 – Birmingham, England. 
4. Venue of Summer Olympic Games 2020 (32nd) – Tokyo, Japan. 
5. Venue of Summer Olympic Games 2024 – Paris, France. 
6. Venue of Summer Olympic Games 2024 –Los Angles, USA 
7. Venue of Winter Olympic Games 2022(24th) – Beijing, China. 
8. Venue of Winter Olympic Games 2026–Milan & Cortina, Italy 
9. Summer Paralympics 2020 – Tokyo , Japan 
10. Summer Paralympics 2024 – Paris , France 
11. Summer Paralympics 2028 – Los Angles, USA 
12. Winter Paralympics 2022 – Beijing , China 
13. Winter Paralympics 2026 – Milan & Cortina, Italy 
14. Summer youth  Olympic – 2022-Dakar, Senegal 
15. Winter Youth Olympic – 2020-Lausanne,Switzerland 
16. Venue of ICC Women Cricket World Cup 2021 – New Zealand 
17. Venue of World Cup T20 2020 – Australia. 
18. Venue of ICC Cricket World Cup 2023 – India. 
19. Venue of ICC Women’s World Cup T20 2020 – Australia. 
20. Venue of ICC Women’s World Cup T20 2022 – South Africa. 
21. Venue of FIFA World Cup 2022 – Qatar. 
22. Venue of FIFA World Cup 2026-Canada,Mexico,United states 
23. IAAF World Championships in Athletics - 2021 – Eugene, United States 
24. Men’s World Boxing Championship - 2021 – New Delhi, India 
25. Men’s World Boxing Championship - 2023–Bogota, Colombia 
26. National Games of India - 2020 – Chhattisgarh (37th) 
27. National Games of India - 2021 – Uttrakhand (38th) 
28. National Games of India - 2022 – Meghalaya (39th) 
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1. Former Delhi Police commissioner Ved Marwah passed away on 5 June 2020. 
2. Hockey player Balbir Singh Sr passed away in Mohali on 25 May due to ill health  
3. Justice Ajay Kumar Tripathi passed away due to COVID-19 disease on 2 May.  
4. Veteran actor Rishi Kapoor passed away in Mumbai on 30 April. 
5. Bollywood actor Irrfan Khan passed away on 29 April 2020. 
6. Former Footballer Michael Robinson passed away on 28 April. 
7. BMW Group President and CEO Rudratej Singh passed away on 20 April due to cardiac arrest. 
8. Veteran leader and Congressmen Ramkrishna Dwivedi passed away on 10 April. 
9. Pape Diouf passed away due to complications from coronavirus on 31 March.  
10. IAF veteran Chandan Singh Rathore passed away on 29 March.  
11. Rajyogini Dadi Janki passed away on 27 March.  
13. Renowned architect Satish Gujral passed away on 26 March. 
14. Asterix co-creator Albert Uderzo passed away on 24 March 2020.  
15. Tamil director Viswanathan passed away on 22 March in Chennai, Tamil Nadu.  
16. Bengali actor Santu Mukhopadhyay passed away on 11 March at South Kolkata.  
17. Yanagundi Matha Manikeshwari passed away on 8 March 
18. Renowned Vedic Scholar Sudhakar Chaturvedi passed away on 27 February.  
19. Former Egyptian President Hosni Mubarak passed away on 26 February 
20. Former MP Krishna Bose passed away in Kolkata 
21. Former FICCI president V L Dutt passed away on 18 February.   
22. Veteran Kannada actor Kishori Ballal passed away on 18 February 2020 
23. Former TERI chief RK Pachauri passed away on 13 February 
24. Los Angeles Lakers star Kobe Bryant passed away in a helicopter crash on 26 January 2020.  
25. Veteran film producer Vinay Sinha passed away on 24 January 2020.  
26. Odia Filmmaker Manmohan Mohapatra passed away on 13 January in Bhubaneswar, Odisha. 
27. Sultan Qaboos of Oman passed away on 10 Jan, 2020. He was the Arab world's longest-serving ruler.  
28. Former parliamentarian Gopinath Gajapati Narayan Deo passed away on 10 January 2020.  
29. Famous artist Akbar Padamsee passed away 6 January 2020.  
30. Former Western Army Commander Lieutenant general Prem Nath Hoon passed away on 6 January 
2020.  
31. Former Karnataka Governor TN Chaturvedi passed away on 5 January 2020.  
32. Kannada actor Chiranjeevi Sarja passes away at 39 on June 8, 2020 
33. Legendary Filmmaker Basu Chatterjee passes away on June 4, 2020 
34. Wajid Khan of Sajid-Wajid Music Composer Duo passes away on June 1, 2020 
35. Renowned Astrologer Bejan Daruwala passes away on May 29, 2020 
36. Former Chhattisgarh CM Ajit Jogi passes away on May 29, 2020 
37. Usha Ganguly, veteran theatre actor passes away  on April 23, 2020 
38. Tom and Jerry director, Oscar winning animated filmmaker Gene Deitch passes away at 95 
April 21, 2020 
39. MK Arjunan, veteran Malayam music composer passed away on April 6, 2020  
40. Tony Lewis, co-inventor of Duckworth- Lewis Method dies at 78 on April 3, 2020 
41. Olympic bronze medalist Balbir Singh Kullar passes away on Mar 2, 2020  
42. Hosni Mubarak, former Egyptian President passes away on Feb 26, 2020 
43. Actor Sushant Singh Rajput, who was 34, passed away in Bandra on June 14.  
44. Actor Mohit Baghel, who co-starred with superstar Salman Khan in Ready, died of cancer on May 23, 
2020. 
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Sl 
No 

Country & Capitals দদ  যাচধানী Currency/ভুদ্রা ংকওত 

  A   

1 Afghanistan: Kabul অপকাননস্তান: ওাফুর Afghan afghani AFN 

2 Albania: Tirana অরকফননযা: নতযানা Albanian lek ALL 

3 Algeria: Algiers অরকচনযযা: অরনচযাস Algerian dinar DZD 

4 Andorra: Andorra la Vella অকডাযা: অকডাযা রা দবরা European euro EUR 

5 Angola: Luanda যাকগারা: রুযাডা Angolan kwanza AOA 

6 Antigua and Barbuda: Saint John's যানিগুযা এফং ফাফুসডা: দি চন East Caribbean dollar XCD 

7 Argentina: Buenos Aires অকচসনিনা: ফুকযন অআকয Argentine peso ARS 

8 Armenia: Yerevan অকভসননযা: আকযকযকবন Armenian dram AMD 

9 Australia: Canberra কেনরযা: ওযানকফযা Australian dollar AUD 

10 Austria: Vienna নেযা: নবকযনা European euro EUR 

11 Azerbaijan: Baku অচাযফাআচান: ফাওু Azerbaijan manat AZN 

  B   

12 The Bahamas: Nassau ফাাভা: নাাঈ Bahamian dollar BSD 

13 Bahrain: Manama ফাযাআন: ভানাভা Bahraini dinar BHD 

14 Bangladesh: Dhaka ফাংরাকদ: ঢাওা Bangladeshi taka BDT 

15 Barbados: Bridgetown ফাফসাকডা: নিচটাঈন Barbadian dollar BBD 

16 Belarus: Minsk দফরারু: নভনস্ক Belarusian ruble BYN 

17 Belgium: Brussels দফরনচযাভ: িাকর European euro EUR 

18 Belize: Belmopan দফনরচ: দফরকভান Belize dollar BZD 

19 Benin: Porto-Novo দফননন: দাকতসা-দনাকবা West African CFA franc XOF 

20 Bhutan: Thimphu বুটান: নথমু্প Bhutanese ngultrum BTN 

21 Bolivia: La Paz (administrative); Sucre 
(judicial) 

ফনরনবযা: রা াচ (প্রাননও); ুক্র (নফঘানযও) Bolivian boliviano BOB 

22 Bosnia and Herzegovina: Sarajevo ফননযা  াকচসককানবনা: যকচকবা Bosnia and Herzegovina 
convertible mark 

BAM 

23 Botswana: Gaborone দফাতকাযানা: কযাফকযান Botswana pula BWP 

24 Brazil: Brasilia িানচর: িাননরযা Brazilian real BRL 

25 Brunei: Bandar Seri Begawan ব্রুনাআ: ফন্দয দনয দফকযান Brunei dollar BND 

26 Bulgaria: Sofia ফুরককনযযা: দানপযা Bulgarian lev BGN 

27 Burkina Faso: Ouagadougou ফুনওসনা পাকা: কাকডৌককৌ West African CFA franc XOF 

28 Burundi: Gitega (changed from 
Bujumbura in December 2018) 

ফুরুনড: নককটকা (নডকম্বয 2018 এ ফুচুমু্বযা 
দথকও নযফনতসত) 

Burundi franc BIF 

  C   

29 Cambodia: Phnom Penh ওকম্বানডযা: নভ দন Cambodian riel KHR 

30 Cameroon: Yaounde ওযাকভরুন: আযাঈকড Central African CFA franc XAF 
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31 Canada: Ottawa ওানাডা: কটাযা Canadian dollar CAD 

32 Cape Verde: Praia দও বাকদস: নপ্রযা Cape Verde Escudo CVE 

33 Central African Republic: Bangui ভধয অনিওান প্রচাতন্ত্র: ফগুআ Central African CFA franc XAF 

34 Chad: N'Djamena ঘাদ: এন'চাকভনা Central African CFA franc XAF 

35 Chile: Santiago নঘনর: ানিযাককা Chilean peso CLP 

36 China: Beijing ঘীন: দফআনচং Chinese Yuan Renminbi CNY 

37 Colombia: Bogota ওরনম্বযা: দফাককাতা Colombian peso COP 

38 Comoros: Moroni দওাকভাকযা: ভকযানন Comorian franc KMF 

39 Congo, Republic of the: Brazzaville ওকগা, প্রচাতকন্ত্রয: িাচানবর Central African CFA franc XAF 

40 Congo, Democratic Republic of the: 
Kinshasa 

ওকগা, কণতানন্ত্রও প্রচাতকন্ত্রয: নওনাা Congolese franc CDF 

41 Costa Rica: San Jose দওাস্টানযওা: ান দচাক Costa Rican colon CRC 

42 Cote d'Ivoire: Yamoussoukro (official); 
Abidjan (de facto) 

দওাট নড'আবাযায: আযাকভৌকৌকক্রা (নপনযার); 
অনফদচান (নড পযাকটা) 

West African CFA franc XOF 

43 Croatia: Zagreb দক্রাকযনযা: চাকেফ Croatian kuna HRK 

44 Cuba: Havana নওঈফা: াবানা Cuban peso CUP 

45 Cyprus: Nicosia াআপ্রা: ননকওানযা European euro EUR 

46 Czech Republic: Prague দঘও প্রচাতন্ত্র: প্রাক Czech Koruna CZK 

  D   

47 Denmark: Copenhagen দডনভাওস: দওাকনকককন Danish krone DKK 

48 Djibouti: Djibouti নচফুনত: নচফুনত Djiboutian franc DJF 

49 Dominica: Roseau দডানভননওা: দযাাঈ East Caribbean dollar XCD 

50 Dominican Republic: Santo Domingo দডানভননওান প্রচাতন্ত্র: াকিা দডানভংককা Dominican peso DOP 

  E   

51 East Timor (Timor-Leste): Dili ূফস নতভুয (নতভুয-দরকস্ট): নদনর United States dollar USD 

52 Ecuador: Quito আওুকযডয: ওুআকটা United States dollar USD 

53 Egypt: Cairo নভয: ওাযকযা Egyptian pound EGP 

54 El Salvador: San Salvador এর ারবাকদায: ান ারবাকদায United States dollar USD 

55 Equatorial Guinea: Malabo ননযক্ষীয নকনন: ভারাকফা Central African CFA franc XAF 

56 Eritrea: Asmara আনযনিযা: অভায Eritrean nakfa ERN 

57 Estonia: Tallinn একস্তাননযা: টানরন European euro EUR 

58 Ethiopia: Addis Ababa আনথনযা: অনড অফাফা Ethiopian birr ETB 

  F   

59 Fiji: Suva নপনচ: ুবা Fijian dollar FJD 

60 Finland: Helsinki নপনরযাড: দরননি European euro EUR 

61 France: Paris িান্স: যানয European euro EUR 

  G   

62 Gabon: Libreville কযাফন: নরকিনবর Central African CFA franc XAF 

63 The Gambia: Banjul কানম্বযা: ফনচুর Gambian dalasi GMD 

64 Georgia: Tbilisi চনচসযা: নতনফনরন Georgian lari GEL 



 

 

C
u

rr
en

t 
A

ff
ai

rs
 2

02
0 

(J
an

u
ar

y 
– 

Ju
n

e)
 B

y 
Ex

am
 G

u
ru

ji 

3

 5
 

65 Germany: Berlin চাভসানন: ফানরসন European euro EUR 

66 Ghana: Accra খানা: অওডা Ghanaian cedi GHS 

67 Greece: Athens েী: যাকথন্স European euro EUR 

68 Grenada: Saint George's দেনাডা: দি চচস East Caribbean dollar ECD 

69 Guatemala: Guatemala City গুযাকতভারা: গুযাকতভারা য Guatemalan quetzal GTQ 

70 Guinea: Conakry নকনন: দওানানক্র Guinean franc GNF 

71 Guinea-Bissau: Bissau নকনন-নফাঈ: নফাঈ West African CFA franc XOF 

72 Guyana: Georgetown কাযানা: চনচসটাঈন Guyanese dollar GYD 

  H   

73 Haiti: Port-au-Prince াআনত: দাটস--নপ্রন্স Haitian gourde HTG 

74 Honduras: Tegucigalpa ডুযা: দটগুনকারা Honduran lempira HNL 

75 Hungary: Budapest াকগনয: ফুদাকস্ট Hungarian forint HUF 

  I   

76 Iceland: Reykjavik অআরযাড: দযওচানবও Icelandic krona ISK 

77 India: New Delhi বাযত: নযানদনি Indian rupee INR 

78 Indonesia: Jakarta আকন্দাকননযা: চাওাতসা Indonesian rupiah IDR 

79 Iran: Tehran আযান: দতযান Iranian rial IRR 

80 Iraq: Baghdad আযাও: ফাকদাদ Iraqi dinar IQD 

81 Ireland: Dublin অযাযরযাড: ডাফনরন European euro EUR 

82 Israel: Jerusalem* আস্রাকযর: দচরুচাকরভ * Israeli new shekel ILS 

83 Italy: Rome আতানর: দযাভ European euro EUR 

  J   

84 Jamaica: Kingston চাভাআওা: নওংস্টন Jamaican dollar JMD 

85 Japan: Tokyo চাান: দটানও Japanese yen JPY 

86 Jordan: Amman চদসান: অম্মান Jordanian dinar JOD 

  K   

87 Kazakhstan: Astana ওাচাঔস্তান: অস্তানা Kazakhstani tenge KZT 

88 Kenya: Nairobi দওননযা: নাআকযানফ Kenyan shilling KES 

89 Kiribati: Tarawa Atoll নওনযফানত: তাযাযা যাটর Australian dollar AUD 

90 Korea, North: Pyongyang দওানযযা, ঈত্তয: নযংআযাং North Korean won KPW 

91 Korea, South: Seoul দওানযযা, দনক্ষণ: নর South Korean won KRW 

92 Kosovo: Pristina ওকাকবা: নপ্রনস্টনা European euro EUR 

93 Kuwait: Kuwait City ওুকযত: ওুকযত য Kuwaiti dinar KWD 

94 Kyrgyzstan: Bishkek নওযনকচস্তান: নফককওও Kyrgyzstani som KGS 

  L   

95 Laos: Vientiane রা: নবকযকেকযন Lao kip LAK 

96 Latvia: Riga রাটনবযা: নযকা European euro EUR 

97 Lebanon: Beirut দরফানন: বফরুত Lebanese pound LBP 

98 Lesotho: Maseru দরকাকথা: ভাকরু Lesotho loti LSL 
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99 Liberia: Monrovia রাআকফনযযা: ভনকযানবযা Liberian dollar LRD 

100 Libya: Tripoli নরনফযা: নিকানর Libyan dinar LYD 

101 Liechtenstein: Vaduz নরকঘনস্টাআন: বাদুচ Swiss franc CHF 

102 Lithuania: Vilnius নরথুযাননযা: নবরননযা European euro EUR 

103 Luxembourg: Luxembourg রুকেভফাকস: রাকেভফাকস European euro EUR 

  M   

104 Macedonia: Skopje ভযানকডাননযা: দস্কাকচ Macedonian Denar MKD 

105 Madagascar: Antananarivo ভাদাকাস্কায: অোনানানযকবা Malagasy ariary MGA 

106 Malawi: Lilongwe ভারাঈআ: নররংকয Malawian kwacha MWK 

107 Malaysia: Kuala Lumpur ভারকযনযা: ওুযারারাভুয Malaysian ringgit MYR 

108 Maldives: Male ভারদ্বী: ুরুল Maldivian rufiyaa MVR 

109 Mali: Bamako ভানর: ফাভাকওা West African CFA franc XOF 

110 Malta: Valletta ভাল্টা: বাকরট্তা European euro EUR 

111 Marshall Islands: Majuro ভাসার দ্বীুঞ্জ: ভাচুকযা United States dollar USD 

112 Mauritania: Nouakchott দভৌনযতাননযা: নওকঘাট European euro EUR 

113 Mauritius: Port Louis ভনযা: দাটস রুআ Mauritian rupee MUR 

114 Mexico: Mexico City দভনেকওা: দভনেকওা ননট Mexican peso MXN 

115 Micronesia, Federated States of: Palikir ভাআকক্রাকননযা, ংমুক্ত যাচয: ানরনওয United States dollar USD 

116 Moldova: Chisinau দভাকদাবা: নঘনকনৌ Moldovan leu MDL 

117 Monaco: Monaco দভানাকওা: দভানাকওা European euro EUR 

118 Mongolia: Ulaanbaatar ভকগানরযা: ঈরানফাটায Mongolian tugrik MNT 

119 Montenegro: Podgorica ভনিননকো: ডককানযওা European euro EUR 

120 Morocco: Rabat ভকযাককা: যাফাত Moroccan dirham MAD 

121 Mozambique: Maputo দভাচানম্বও: ভযাুকটা Mozambican metical MZN 

122 Myanmar (Burma): Rangoon (Yangon); 
Naypyidaw or Nay Pyi Taw 
(administrative) 

ভাযানভায (ফাভসা): যাগুন (আযাগুন); নাআনডা 
ফা নয াআ াআ (প্রাননও) 

Myanmar kyat MMK 

  N   

123 Namibia: Windhoek নানভনফযা: ঈআডকাও Namibian dollar NAD 

124 Nauru: no official capital; government 
offices in Yaren District 

নাঈরু: দওান যওাযী ভূরধন নয; আযাকযন 
দচরা যওাযী নপ 

Australian dollar AUD 

125 Nepal: Kathmandu দনার: ওাঠভাডু Nepalese rupee NPR 

126 Netherlands: Amsterdam; The Hague 
(seat of government) 

দনদাযরযাড: অভস্টাযডাভ; দয দক (যওাকযয 
অন) 

European euro EUR 

127 New Zealand: Wellington ননঈনচরযাড: কযনরংটন New Zealand dollar NZD 

128 Nicaragua: Managua ননওাযাগুযা: ভানাগুযা Nicaraguan cordoba NIO 

129 Niger: Niamey নাআচায: ননযাকভ West African CFA franc XOF 

130 Nigeria: Abuja নাআকচনযযা: অফুচা Nigerian naira NGN 

131 Norway: Oslo নযকয: করা Norwegian krone NOK 

  O   
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132 Oman: Muscat ভান: ভাওট Omani rial OMR 

  P   

133 Pakistan: Islamabad ানওস্তান: আরাভাফাদ Pakistani rupee PKR 

134 Palau: Melekeok রাঈ: দভনরকওও United States dollar USD 

135 Panama: Panama City ানাভা: ানাভা ননট United States dollar USD 

136 Papua New Guinea: Port Moresby াুযা ননঈ নকনন: দাটস দভাযনফ Papua New Guinean kina PGK 

137 Paraguay: Asuncion যাযাগুকয: যাুননন Paraguayan guarani PYG 

138 Peru: Lima দরু: নরভা Peruvian sol PEN 

139 Philippines: Manila নপনরাআন: ভযাননরা Philippine peso PHP 

140 Poland: Warsaw দারযাড: যায Polish zloty PLN 

141 Portugal: Lisbon তুসকার: নরফন European euro EUR 

  Q   

142 Qatar: Doha ওাতায: দদাা Qatari riyal QAR 

  R   

143 Romania: Bucharest দযাভাননযা: ফুঔাকযস্ট Romanian leu RON 

144 Russia: Moscow যানযা: ভকস্কা Russian ruble RUB 

145 Rwanda: Kigali রুযাডা: নওকানর Rwandan franc RWF 

  S   

146 Saint Kitts and Nevis: Basseterre দি নওট এফং দননব: ফাককস্টকয East Caribbean dollar XCD 

147 Saint Lucia: Castries দি রুনযা: ওানেচ East Caribbean dollar XCD 

148 Saint Vincent and the Grenadines: 
Kingstown 

দি নবনকি  দেনাডাআন: নওংস্টাঈন East Caribbean dollar XCD 

149 Samoa: Apia াকভাযা: নযা Samoan tala WST 

150 San Marino: San Marino ান দভনযকনা: ান দভনযকনা European euro EUR 

151 Sao Tome and Principe: Sao Tome া দটাভ এফং নপ্রনন্সার: া টভ Sao Tome and Principe 
dobra 

STN 

152 Saudi Arabia: Riyadh দৌনদ অযফ: নযযাদ Saudi Arabian riyal SAR 

153 Senegal: Dakar দকনকার: ডাওায West African CFA franc XOF 

154 Serbia: Belgrade ানফসযা: দফরকেড Serbian dinar RSD 

155 Seychelles: Victoria দকর: নবকটানযযা Seychellois rupee SCR 

156 Sierra Leone: Freetown নকযযা নরন: নিটাঈন Sierra Leonean leone SLL 

157 Singapore: Singapore নগাুয, নগাুয Singapore dollar SGD 

158 Slovakia: Bratislava দলাবানওযা: িানটলাবা European euro EUR 

159 Slovenia: Ljubljana দলাকবননযা: রুচরচানা European euro EUR 

160 Solomon Islands: Honiara করাভন দ্বীুঞ্জ: ননযাযা Solomon Islands dollar SBD 

161 Somalia: Mogadishu দাভানরযা: দভাকানদশু Somali shilling SOS 

162 South Africa: Pretoria (administrative); 
Cape Town (legislative); Bloemfontein 
(judiciary) 

দনক্ষণ অনিওা: নপ্রকটানযযা (প্রাননও); 
দওটাঈন (অআনবা); বু্লভপকিআন (নফঘায 
নফবাক) 

South African rand ZAR 

163 South Sudan: Juba দনক্ষণ ুদান: মুফা South Sudanese pound SSP 

164 Spain: Madrid দেন: ভানদ্রদ European euro EUR 
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165 Sri Lanka: Colombo; Sri 
Jayewardenepura Kotte (legislative) 

শ্রীরিা: ওরকম্বা; শ্রী চকযযাকদসণুযা দওাকে 
(অআনবা) 

Sri Lankan rupee LKR 

166 Sudan: Khartoum ুদান: ঔাতুসভ Sudanese pound SDG 

167 Suriname: Paramaribo ুনযনাভ: াযভানযকফা Surinamese dollar SRD 

168 Swaziland: Mbabane দাযানচরযাড: এভফাকফন Swazi Lilangeni SZL 

169 Sweden: Stockholm ুআকডন: স্টওকাভ Swedish krona SEK 

170 Switzerland: Bern ুআচাযরযাড: ফানস Swiss franc CHF 

171 Syria: Damascus ননযযা: দাকভস্ক Syrian pound SYP 

  T   

172 Taiwan: Taipei তাআযান: তাআক New Taiwan dollar TWD 

173 Tajikistan: Dushanbe তানচনওস্তান: দুাকে Tajikistani somoni TJS 

174 Tanzania: Dar es Salaam; Dodoma 
(legislative) 

তানচাননযা: দায এ ারাভ; দডাকডাভা 
(অআনবা) 

Tanzanian shilling TZS 

175 Thailand: Bangkok থাআরযাড: ফযাংওও Thai baht THB 

176 Togo: Lome দটাককা: রম্বা West African CFA franc XOF 

177 Tonga: Nuku'alofa দটাগা: নুওু'অকরাপা Tongan pa’anga TOP 

178 Trinidad and Tobago: Port-of-Spain নিননদাদ  দটাফাককা: দাটস প দেন Trinidad and Tobago 
dollar 

TTD 

179 Tunisia: Tunis নতঈনননযা: নতঈনন Tunisian dinar TND 

180 Turkey: Ankara তুযস্ক: অিাযা Turkish lira TRY 

181 Turkmenistan: Ashgabat তুওসকভননস্তান: অকাফাট Turkmen manat TMT 

182 Tuvalu: Vaiaku village, Funafuti province টুবারু: পাআনাপুনট প্রকদকয বাআওু োভ Australian dollar AUD 

  U   

183 Uganda: Kampala ঈকাডা: ওভারা Ugandan shilling UGX 

184 Ukraine: Kyiv আঈকক্রন: নওকযব Ukrainian hryvnia UAH 

185 United Arab Emirates: Abu Dhabi ংমুক্ত অযফ অনভযাত: অফুধানফ UAE dirham AED 

186 United Kingdom: London মুক্তযাচয: রডন Pound sterling GBP 

187 United States of America: Washington, 
D.C. 

অকভনযওা মুক্তযাষ্ট্র: যানংটন, নডন United States dollar USD 

188 Uruguay: Montevideo ঈরুগুকয: ভকিনবনড Uruguayan peso UYU 

189 Uzbekistan: Tashkent ঈচকফনওস্তান: তাঔন্দ Uzbekistani som UZS 

  V   

190 Vanuatu: Port-Vila বানুযাতু: ফন্দয-নবরা Vanuatu vatu VUV 

191 Vatican City (Holy See): Vatican City বযানটওান ননট (নর ন): বযানটওান ননট European euro EUR 

192 Venezuela: Caracas দবননচুকযরা: ওাযাওা Venezuelan bolivar VES 

193 Vietnam: Hanoi নবকযতনাভ: যানয Vietnamese dong VND 

  Y   

194 Yemen: Sanaa আযাকভন: ানা Yemeni rial YER 

  Z   

195 Zambia: Lusaka চানম্বযা: রুাওা Zambian kwacha ZMW 

196 Zimbabwe: Harare নচম্বাফুকয: াযাকয United States dollar USD 
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1. দটওআ ঈন্নযন রক্ষয ূঘকও 2019-20 াকর দওান যাচয প্রথভ 
ফস্থাকন নঙর?  
(a) নভাঘর প্রকদ (b) দওযারা (c) ন্ধ্র প্রকদ (d) দতকরগানা 
Ans. B  
2. দওান দদকয নরনম্পও যাকানকযন (অআএ) শুযনটংকযয 
ফানকযয ওাযকণ ফানভসংাকভ 2022 ওভনকযরথ দকভ ফচসন ওযায 
হুভনও প্রতযাায ওকযকঙ?  
(a) বাযত (b) কেনরযা (c) চাান (d) স্কটরযাড  
Ans. A 
3. দওান যাচযনট 11 নদকনয দীখস ধনু মািা ঈদমান ওযকঙ?  
(a) ওণসাটও (b) ন্ধ্র প্রকদ (c) নডা (d) নভাঘর প্রকদ 
Ans. C 
4. ওাকও দন্ট্রার নযচাবস ুনর দপাস (নঅযনএপ) এয 
"নতনযক্ত" ঘাচস দদযা কযকঙ?  
(a) অয অয বাটনকয (b) এ এ. দদযার (c) 
যাকচ যঞ্জন (d) নব দও চনয 
Ans. B  
5. 3য ংস্কযকণ দঔকরা বাযত মুফ দকভক 2020 াকরয চানুযানযকত 
নুনিত কফ?  
(a) আভপর (b) দওানভা (c) গুযাানট (d) আটানকয 
Ans. C 
6. দওান যাচয যওায "নবনন্দন প্রওল্প" ঘারু ওকযকঙ? (a) ঈত্তয 
প্রকদ (b) যাচস্থান (c) গুচযাট (d) অাভ 
Ans. D 
7. দওন্দ্রীয স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী নভত া বাযকতয প্রথভ ট্রাননচট-নবনত্তও 
ঈন্নযন (টড) প্রওকল্পয চনয নবনত্ত প্রস্তয স্থান ওকযকঙন দম কয?  
(a) ভুম্বাআ (b) ননঈ নদনি (c) যাআুয (d) চযুয 
Ans. B 
8. বাযত যওাকযয Central equipment identify register 
দাটসারনট নঘনিত ওযকত াকয?  
(a) াযাকনা দভাফাআর (b) াযাকনা মানফান (c) নুনস্থত নশুকদয 
(d) যাধী 
Ans. A 
9. যাস্তা নযফন ওকসাকযন দওান যাচয দডনডকওকটড দল্পরাআন 
ঘারু ওকযকঙ, "Damini" নাকভ ?  
(a) ভধয প্রকদ (b) ঈত্তয প্রকদ (c) গুচযাট (d) যাচস্থান 

Ans. B 
10. বাযতীয দযর এওনট নতুন মািী তথয ফযফস্থা (new 
passenger information system) ঘারু ওকযকঙন দওান 
দস্টকন?  
(a) দুধাকয দযরকয দস্টন (b) ঘায ফাখ দযরকয দস্টন (c) 
াডা দযরকয দস্টন (d) অনাওাাকি দযরকয দস্টন 
Ans. D 
11. BSNL এফং MTNL-য চনয 69,000 দওানট টাওায ুনচসীফন 
নযওল্পনা ফাস্তফাযকনয চনয, ওত দযকদয এওদর দয 
(নচএভ) দানযকে যকযকঙন 
(a) 8 (b) 10 (c) 7 (d) 5 
Ans. C 
12. নফকদভন্ত্রও দওান দদকও বাযত ভাাকয ঞ্চর নফবাচও 
েবুসক্ত ওকযকঙ  
(a) ভাদাকাস্কায (b) দভাচানম্বও (c) দওাকভাকযা (d) A&C 
Ans. d 
13. দওান দদনট 2020 াকরয চানুযানযকত 'রযাড' ডাও নাভনট 
অনুিাননওবাকফ দখালণা ওকযকঙ?  
(a) নযকয (b) দনদাযরযাড (c) দডনভাওস (d) দফরনচযাভ  
Ans. B 
14. Abdelaziz Djerad দওান দদকয নতুন প্রধানভন্ত্রী ননমুক্ত 
কযকঙন?  
(a) তুওসী (b) নতঈনননযা (c) নরনফযা (d) অরকচনযযা 
Ans. D 
15. ভাযাকষ্ট্রয ঈ-ভুঔযভন্ত্রী নাকফ দও থ ওকযকঙন? 
(a) নচত াযায (b) নদরী যারক ানতর (c) ধনঞ্জয ভুকড 
(d) কাও দঘৌান 
Ans. A 
16. ওুর াঞ্জানফ, নমনন ম্প্রনত যকরাও কভন ওকযকঙন, দওান 
দক্ষকিয াকথ ম্পনওসত?  
(a) নবনয (b) কান (c) াংফানদওতা (d) যাথনরট  
Ans. A 
17. দকাকযরা দন্দ্র ভাযযান দচরা দওান যাকচযয 28তভ দচরা?  
(a) ভধযপ্রকদ (b) ছাডঔণ্ড (c) নফায (d) ঙত্তীকড 
Ans. D 
18. 2019 নযবাযানাভ ুযষ্কাকযয চনয দও ননফসানঘত কযকঙন?  
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(a) কাগাআ অভাযন (b) ওৃষ্ণান নাযায (c) আনরযাযাচা (d) 
ুরাাওা ুীরা 
Ans. C 
19. দওাননট নএএএনফকযাধী দযকচানরঈন াওাযী দদকয প্রথভ 
যাচয কয ঈকঠকঙ?  
(a) যাচস্থান (b) দওযারা (c) ছাডঔণ্ড (d) ভধযপ্রকদ  
Ans. B 
20. অেচসানতও নক্রকওট ওাঈনন্সর দওান ফঙয দথকও াাঁঘ নদকনয 
দটস্ট ফানতর ওযায নযওল্পনা ওযকঙ? 
(a) 2023 (b) 2022 (c) 2021 (d) 2024  
Ans. A 
21. দযর দফাকডসয দঘযাযভযান দ দও েণ ওকযকঙ?  
(a) ূকণসনু্দ দঔয নভশ্র (b) যাকচ নতযানয (c) নবকল দঘৌকফ (d) 
নবকনাদ ওুভায মাদফ  
 Ans. D 
22. The Renaissance man- The many effects of Arun 
Jaitley ফআনট দও ংওরন ওকযন- 
(a) Muppavarapu Harshvardhan (b) Deepa Venkat (c) 
Venkaiah Naidu (d) A&B e.B&C 
Ans. D 
23. Railway Protection Force (RPF) ফতসভাকন নও নাকভ 
নযনঘত- 
(a) Indian Railway Protection Force (b) Indian Railway 
Protection Force Service (c) Indian Railway Protection 
Task Force (d) Indian Railway Protection Task Group 
Ans. B 
24. বাযকতয দওান যাচয 2020 াকরয ভাকয প্রথভ নদননট "No 
Vehicle Day" নককফ ঈদমান ওযায নদ্ধাে ননকযকঙ।  
(a) ভধয প্রকদ (b) গুচযাট (c) ছাডঔড (d) যাচস্থান  
Ans. D 
25. দাটস দব্লযাকয দনতানচ ুবাল ঘন্দ্র ফু ওতৃসও প্রথভ তাওা 
ঈকত্তারকনয _______ ফানলসওী ঈরকক্ষ যওায এওনট নুিাকনয 
অকযাচন ওকযনঙর? 
(a) 76 (b) 70 (c) 78 (d) 77 তভ 
Ans. A 
26. শ্রভ  ওভসংস্থান ভন্ত্রও ননকযাকওাযী  ওভসঘাযীকদয দ্রুত 
নবকমাক ননযকনয চনয দওান দাটসার ঘারু ওযকত প্রস্তুত? 
(a) ঔুন (b) ন্তুষ্ট (c) ভৃদ্ধ (d) যাাত  
Ans. B 

27. চাতীয ফওাঠাকভা াআরাআন নফওাকয চনয দও ম্প্রনত দয 
কনঠত টাস্ককপাকসয দনতৃে নদকেন?  
(a) যাচস্ব নঘফ (b) ভনন্ত্রনযলদ নঘফ (c) ফযয নঘফ (d) 
থসনননতও নফলযও ম্পাদও নঘফ 
Ans. D 
28. নদনি যওায ভুওাযফা দঘৌও এফং এয ফ্লাআবাযনটয 
নাভওযকণয নদ্ধাে ননকযকঙ ওানকসর মুকদ্ধয ীদ (a) ওযাকেন 
নুচ নাযায (b) ওযাকেন নফক্রভ ফািা (c) ওযাকেন ভকনাচ ওুভায 
াকড (d) ওযাকেন দৌযব ওানরযা. এয নাভ নুাকয। 
Ans. B 
29. ননকঘয দওাননট বাযকতয যনফ পর? 
(a) কভ (b) ফানরস (c) ভটয (d) ঈকযাক্ত ওর 
Ans. D 
30. এপ.ককনযযায নডকযটয দচনাযার দ দথকও ফয ননকযকঙন 
ননকঘয দওাননটয ? 
(a) NASSCOM (b) র আনডযা দযনড (c) ASSOCHAM (d) 
দূযদসন প্রশ্ন 
Ans. B 
31. নযযানায প্রথভ টর নওলণ-ভাচদুয ওযানিন ঘারু য দওান 
কয? 
(a) গুরুোভ (b) পনযদাফাদ (c) াাঁঘওুরা (d) ওনসার  
Ans. D 
32. দুফাআ দলাফ ওায ুযষ্কাকয লিফাকযয চনয দও ুরুলকদয 
নফবাকক দশ্রি দঔকরাযাড ননফসানঘত কযনঙকরন? 
(a) নক্রনস্টযাকনা দযানারকদা (b) নরকনর দভন (c) রুআ ুযাকযচ 
(d) দকর 
Ans. A 
33. 'অওাদী ম্নান' ুযষ্কাযনট দওান ননঈচ দায দ্বাযা কনঠত 
কযকঙ? 
(a) চাকযণ (b) বদননও বাস্কয (c) অভায ঈচারা (d) নাযদুননযা 
Ans. C 
34. াাঁঘ ফঙকয 2019-20 দথকও 2023-24. এপএভনড এফং 
ব্রুককরান ননযন্ত্রকণয চনয নফকেয ফৃত্তভতভ নটওা ওভসূনঘ ঘারু 
ওকযকঙ দওান দদ? 
(a) কেনরযা (b) বাযত (c) ঘীন (d) ননঈনচরযাড 
Ans. B 
35. দওান যাচয ম্প্রনত প্রথভ ানতয ঈননকফ দকযকঙ? 
(a) ঙত্তীকড (b) নফায (c) ওণসাটও (d) ভধযপ্রকদ 
Ans. D 
36. ফানলসও দফ্লনভংককা ঈৎফ চানুযানয ভাক দওাথায নুনিত করা- 
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(a) Odisha (b)Telangana (c)Andhra Pradesh (d) Gujarat 
Ans. C 
37.36তভ অেচসানতও বূতান ও ওংকে দওান দদক নুনিত র? 
(a) ভানওসন মুক্তযাষ্ট্র (b) মুক্তযাচয (c) কেনরযা (d) বাযত 
Ans. D 
38. প্রফার এফং ভুকদ্রয চীফকনয চনয ক্ষনতওাযও াননক্রভ 
নননলদ্ধওাযী প্রথভ দদ দওাননট কয ঈকঠকঙ? 
(a) ননঈনচরযাড (b) কেনরযা (c) দডনভাওস (d) ারাঈ 
Ans. D 
39. বাযতীয নফজ্ঞান ওংকেকয 107 ংস্কযণনট দওান কয 
নুনিত কফ? 
(a) দফগারুরু (b) নযানদনি (c) ুকন (d) রঔনঈ 
Ans. A 
40. অযনফঅআ দওান যা ঘারু ওকযকঙ দৃনষ্টীনকদয ভুদ্রা দনাট 
নাক্ত ওযকত াযতা ওযায চনয? 
(a) ফানন (b) ভানন (c) বানন (d) নানন 
Ans. B 
41. ঈভাকযা নকাকা এম্বাকরা দওান দদকয যাষ্ট্রনত ননফসাঘকন চযী 
কযকঙন? 
(a) ভানর (b) নাআচায (c) নকনন-নফাঈ (d) ঘাদ  
Ans. C 
42. বাযতীয ননফসাঘন ওনভন (আনঅআ) দওান নরাআন নকস্টভ 
ঘারু ওকযকঙ মা যাচনননতও দরগুনরকও তাকদয অকফদনওাযীয 
েকনত ট্রযাও ওযকত দদয?  
(a) PPRTMS (b) GPSPTM (c) SPTRPM (d) RTPPSM 
Ans. A 
43. দওান যাচয চনভয যাচকস্বয নরাআন থস প্রদাকনয ুনফধাকথস 
"কৌনট যা" ঘারু ওকযকঙ? 
(a) ন্ধ্র প্রকদ (b) যাচস্থান (c) ওণসাটও (d) নডা 
Ans. D 
44. ISRO দওান যাকচয নদ্বতীয ওৃনিভ ঈে ঈৎকক্ষণ ফন্দয 
স্থান ওযকফ? 
(a) ন্ধ্র প্রকদ (b) ওণসাটও (c) তানভরনাডু (d) নডা 
Ans. C 
45. প্রথভফায দঔকরা আনডযা দকভক দওান দুনট দকভ েবুসক্ত কফ? 
(a) রন দফার এফং াআনলং (b) দনটফর  নক্রকওট (c) চুকডা  
ওাযাকত (d) যাটায দাকরা এফং অকযাণ (climbing) 
Ans. A 
46. 'নবনচট দনার আযায 2020' প্রঘাকযয চনয দওান ভাওটকও 
ননফসানঘত ওযা কযকঙ? 

(a) নবন নবন (b) আকযনত (c) দচনর (d) ওাওা 
Ans. B 
47. নযরাকযন্স দওান যাকচয এওনট াআরট নবনত্তকত নরাআন ভুনদ 
প্ল্যাটপভস JioMart ঘারু ওকযকঙ? 
(a) গুচযাট (b) ওণসাটও (c) নডা (d) ভাযাষ্ট্র 
Ans. D 
48. প্রধানভন্ত্রী শ্রী নকযন্দ্র দভাদী চানতয চনয ওযনট নডঅযনড 
তরুণ নফজ্ঞানীকও, ককফলণাকাযকও ঈৎকস ওকযকঙন? 
(a) ঘায (b) াাঁঘ (c) ঙয (d) দকবন 
Ans. B 
49. বাযকতয ননয নযঘয ওতৃসক্ষ াযা দদক ওতনট অধায 
দফা দওন্দ্র ঘারু ওকযকঙ? 
(a) 15 (b) 20 (c) 28 (d) 35 
Ans. C 
50. চানতংকখয নশু তনফকরয (আঈননকপ) এওনট নতুন 
প্রনতকফদন নুাকয, 2010 ার দথকও নশুকদয নফরুকদ্ধ তযাঘায 
__ এয দঘকয দফন গুরুতয রঙ্ঘন কযকঙ? 
(a) 1,70,000 (b) 1,50,000 (c) 1,60,000 (d) 1,20,000 
Ans. A  
51. "দাযাআ এফং দওাফায" অটস, দওান যাকচযয, GI টযাক াকফ? 
(a) নফায (b) ঙত্তীক (c) ছাডঔণ্ড (d) যাচস্থান 
Ans. C 
52. ুরায িি প আনডযা (নএপঅআ) নননলদ্ধ ওযায প্রস্তাফ 
নদকয দওান যাচয স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রওকও (এভএআঘএ)প্রনতকফদন ানঠকযকঙ? 
(a) নযযানা b নভাঘর প্রকদ (c) নিুযা (d) ঈত্তয প্রকদ 
Ans. D 
53. বাযতীয দযর এওনট ংত দল্পরাআন নম্বয শুরু ওকযকঙ তদে 
এফং ভ্রভকণয ভয নবকমাকগুনর ননযকনয চনয। দনট দওাননট? 
(a) 112 (b) 139 (c) 145 (d) 127 
Ans. B 
54. াআফায ননযাদ ভনরা ঈকদযাকনট দওান যাচয দ্বাযা ঘারু ওযা 
কযকঙ?  
(A) ঈত্তযপ্রকদ (B) ভাযাষ্ট্র (C) নযযানা (D) াঞ্জাফ 
Ans. C 
55. 28 তভ নযানদনি নফে ফআকভরা দওান দনতায নদকও 
অকরাওাত ওযকফ? 
(A) ভাত্মা কান্ধী (B) যদায যাকটর (C) টর নফাযী দবাচকআ 
(D) চযরার দনকরু  
Ans. A 
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56. বাযত যওায স্ব-াযও দকািীগুনর দড-নুরকভয (DAY-
NULM) ধীকন বতনয ণয নফনক্রয চনয দওান ংস্থায াকথ এওনট 
ভকছাতা স্মাযও স্বাক্ষয ওকযকঙ? 
(A) অভাচন (B) নফ্লওাটস (C) দভকন্ট্রা (D) াযায  
Ans. B 
57. দওান যাচয রাআ াযাফা নুষ্টান ঈৎফ ারন ওকয?  
(A) নিুযা (B) রুণাঘর প্রকদ (C) ননওভ (D) অাভ  
Ans. A 
58. ন্ধ্রপ্রকদ নদা অআন 2019 ফাস্তফাযকনয চনয নফকল 
নপায নাকফ দও ননকযাক কযকঙন? 
(A) ওৃনতওা শুলা (B) M Dipika (C) Shruti Patidar (D) A&B 
Ans. D 
59. ঔযানতভান নাটয ফযনক্তে যত্না ছা ম্প্রনত দওান যাচয দথকও 
অকত? 
(A) ননওভ (B) অাভ (C) নিভফগ (D) ঈত্তয প্রকদ 
Ans. B 
60. দলাফার নফায এনেকরন্স যাযাডস 2019 এ ওাকও বূনলত ওযা 
কযকঙ? 
(A) নযু চাআযার (B) ভীয ননকভ (C) নফার দঘৌযানযা (D) 
অনন্দ ভসা 
Ans. A 
61. দওান যাচনননতও দর 'দভনয নদনি, দভযা ুচাতা নবমান' ঘারু 
ওকযকঙ? 
(A) নফকচন (B) AAP (C) ওংকে (D) এ.ন. 
Ans. A 
62. নফে স্বাস্থয ংস্থা 2020 ার নাকফ ভকনানীত ওকযকঙ – 
(A) ফাযু দূলকণয রডাআকযয ফঙয (B) নঘনওৎওকদয ফঙয (C) াটস 
দযাকীকদয ফঙয (D) নাস এফং নভডযাআপ ফঙয 
Ans. D 
63. আকযা দ্বাযা 2020 াকরয প্রথভ ঈে নাকফ দওান 
যাকটরাআট ঈৎকক্ষণ ওযা কফ? 
(A) নচযাট-30 (B) নযযাট-3 নফ (C) নচএএনট-11 (D) EMISAT 
Ans. A 
64. দওন্দ্রীয স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী নভত া ম্প্রনত দওান কয নযানার 
পাযায ানবস ওকরকচয (এনএপএন) নতুন ওযাম্পানট ঈৎকস 
ওকযকঙন? 
(A) নযানদনি (B) নাকুয (C) দফগারুরু (D) আকন্দায 
Ans. B 
65. 10 রকক্ষয দফন চনংঔযায যগুনরকত দম যনট প্রথভ 
ানফসও  নদ্বতীয দপাআ স্বাস্থয ুযক্ষা নরক 2020-দত ীকলস যকযকঙ? 

(A) দবাার (B) নাকুয (C) আকন্দায (D) ুযত 
Ans. C 
66. দওান য 3 চানুযাযী, 2021 দথকও নতন নদকনয 14 তভ 
দলাফার দরথ দওযায ানভকটয অকযাচন ওযকফ? 
(A) নফাঔাত্তনভ (B) নযানদনি (C) াযদযাফাদ (D) যাাঁনঘ 
Ans. A 
67. ঙযনট ভাকদ চুকড ঙযনট দীখসতভ ফসতৃগ অকযাণওাযী 
নফকেয প্রথভ এফং ওননি অনদফাী ভনরা দও? 
(A) ুেী যাাযু (B) কোল মাদফ (C) অা ছাছনযযা (D) 
ভারাবাথ ূনসা 
Ans. D 
68. ঞ্চভ চাতীয দর নও ঘযানম্পযনন 2020 দওান চাযকায 
নুনিত কে? 
(A) ভানানর (B) দর (C) ওুরু (D) ওকৌনর  
Ans. B 
69. ওঔন নফে দিআর নদফ ারন ওযা য? 
(A) January 1 (B) January 2 (C) January 3 (D)January 4  
Ans. D 
70. দওান যাচয এওনট আ-দককচট দাটসার ঘারু ওকযকঙ, দমঔাকন 
দককচকটয নফজ্ঞনিগুনর এও প্ল্যাটপকভসয ধীকন ভস্ত যাচয নফবাককয 
টাভস ঈরব্ধ ওযা কযকঙ? 
(A) Karnatak (B) Rajasthan (C) Odisha (D) Madhya 
Pradesh 
Ans. C 
71. ননম্ননরনঔত দওান ভন্ত্রণারয নতুন, ঈদীযভান এফং দওৌরকত 
প্রমুনক্ত (new energetic strategic technologies) (nest) 
নফবাক প্রনতিায চনয দখালণা ওকযকঙ? 
(A) Ministry of external affairs (B) Ministry of Home 
affairs (C) Ministry of information technology (D) 
Ministry of finance 
Ans. A 
72. ঔানদ এফং োভ নল্প ওনভন (কওঅআনবন) ম্প্রনত দওান 
যাকচয প্রথভ দযভ প্রনক্রযাওযণ দওন্দ্র ঘারু ওকযকঙ? 
(A) Haryana (B) Gujarat (C) Rajasthan (D) Odisha 
Ans. B 
73. দওান কয 4 তভ র আনডযা ুনর চুকডা লাস্টায 
ঘযানম্পযনন 2019 নুনিত কযকঙ 
(A) Bengaluru (B) Pune (C) Indore (D) New Delhi 
Ans. D 
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74. দওান যাচয 2020 দও ওৃনিভ ফুনদ্ধভত্তায (artificial 
intelligence) ফঙয নাকফ দখালণা ওকযকঙ? 
(A) Andhra Pradesh (B) Odisha (C) Telangana (D) 
Karnataka 
Ans. C 
75. ুনীতা রাওডা দওান দঔরায াকথ চনডত?  
(A) Hockey (B) Cricket (C) Wrestling (D) Chess 
Ans. A 
76. ম্প্রনত দরাওভানয নতরও চাতীয াংফানদওতা ুযষ্কাযনট ওায 
াকথ ঈস্থান ওযা কযনঙর? 
(A) ণসফ দকাস্বাভী (B) যাহুর ওানযার (C) যনফ ওুভায (D) 
ঞ্জয গুি 
Ans. D 
77. ওৃষ্ণেভ ফন্দযনট দওাথায ফনস্থত? 
(A) তানভরনাডু (B) দওযারা (C) ন্ধ্র প্রকদ (D) নডা 
Ans. C 
78. চাতীয দভনডকওর ওনভকনয (এনএভন) প্রথভ দঘযাযভযান কদ 
দও ননকযাক কযকঙন? 
(A) যণদী গুকরনয (B) ফারযাভ বকসাকবা (C) অতুর ওুভায (D) 
ুকয ঘন্দ্র ভসা 
Ans. D 
79. দযানত ভসা ম্প্রনত দওান কযয অেচসানতও নক্রকওট 
দস্টনডযাকভয নবনত্ত প্রস্তয স্থান ওকযনঙকরন? 
(A) New Delhi (B) Hyderabad(C) Bengaluru(D) Mumbai 
Ans. C 
80. এওনট পাআটায দচট দচএপ -17 থাডাকযয এওনট অকেড 
ংস্কযণ ঘীন এফং দওান দদ দমৌথবাকফ বতনয ওকযকঙ? 
(A) Pakistan (B) Israel (C) Russia (D) Turkey 
Ans. A 
81. আযান দ্বাযা ওুদ ফাননীয নতুন ওভাডায ননমুক্ত কযকঙন দও? 
(A) ওাকভ ুকরভানন (B) অনর ঔাকভনন (C) অফু ভাদী (D) 
আভাআর ওাঅনন  
Ans. D 
82. দৌয ঈদযাকনয থসাযকনয চনয বাযত দওান দদক 75 নভনরযন 
ডরায (500 দওানট টাওায দফন) দক্রনডট এয রাআন ফানডকযকঙ? 
(A) Germany (B) Ghana (C) Cuba (D) Niger 
Ans. C 
83. দফরপাকস্ট ওুআন্স নফেনফদযারকযয ঘযাকন্সরয ননমুক্ত কযকঙন দও? 
(A) নরানয নলনটন (B) নভকর ফাভা (C) নভকর ফযাঘকরট (D) 
দকরন লাওস 

Ans. A 
84. দওান দদনট 2020 দও ািায প্রাঘীন য নাকফ দখালণা 
ওকযকঙ? 
(A) Israel (B) Yemen (C) Turkey (D) lraq 
Ans. C  
85. নমনন ফসকলতভ নূর্ধ্স -২১ এ প্রথভ বাযতীয কয নফকেয 
প্রথভ স্থান নধওায ওকয আনতা বতনয ওকযকঙন অআনটনটএপ 
য যানিং? 
(A) ানভসত দদাআ (B) নচ ানথযান (C) দৌভযনচৎ দখাল (d) ভানব 
ঠাকয 
Ans. D 
86.বীভঘন্দ্র চানা নমনন ম্প্রনত ভাযা দককঙন নতনন এওচন ঔযানতভান 
(A) ভুনক্তকমাদ্ধা (B) অআনচীফী (C) দরঔও (D) যাচনীনতনফদ 
Ans. A 
87. দওান কযয দৌয ওকসাকযন দকা েীন প্রঘায শুরু ওকযকঙ? 
(A) নযানদনি (B) বুফকনেয (C) দঘন্নাআ (D) ভযাফতী 
Ans. B 
88. এ ুন্দযাকও দওান ফযাংকওয েফসতসী এভনড এফং নআ 
নাকফ ননকযাক দদযা কযকঙ? 
(A) বনননতার ফযাংও (B) ওরুয বফয ফযাংও (C) রক্ষ্মী নফরা 
ফযাংও (D) আন্দারযাড ফযাংও 
Ans. C 
89. এযাযরাআনকযনটং ডটওভ নুাকয নফকেয ননযাদ নফভান ংস্থা 
দওাননট? 
(A) এযায ননঈনচরযাড (B) দওাযািা এযাযকযচ (C) আবা 
এযাযকযচ (D) ওযাকথ যাননপও এযাযকযচ 
Ans. B 
90. নবটাযওাননওা চাতীয ঈদযাননট ম্প্রনত দওান যাকচয ফনস্থত? 
(A) ওণসটও (B) দওযারা (C) নডা (D) ভাযাষ্ট্র 
Ans. C 
91. দওান যাকচয ওে ুনফসান দওন্দ্র ঘারু কফ? 
(A) ছাডঔণ্ড (B) গুচযাট (C) যাচস্থান (D) নফায 
Ans. D 
92. আকস্রা (ISRO) দওান প্রওকল্পয ধীকন এওনট নটওযার 
দটনরকস্কা স্থাকনয চনয আনডযান আননস্টনটঈট প যাকো 
নপনচকেয াকথ এওনট ঘুনক্ত স্বাক্ষয ওকযকঙ? 
(A) দনিা (B) নডএআঘঅযআঈ (C) তাননকা (D) দটানঘ 
Ans. A 
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93. চাতীয ভানফানধওায ওনভন -য যওাযী াাতাকর 100 
তানধও নশু ভাযা মাযায নফলকয দওান যাচয যওাযকও দনানট 
ানঠকযকঙ? 
(A) গুচযাট (B) ঈত্তযপ্রকদ (C) যাচস্থান (D) ভধযপ্রকদ 
Ans. C 
94. আনডযা দস্টট প পকযকস্টয প্রনতকফদন, ২০১৮ নুাকয, 
বাযকতয ওত তাং ফন ফন অগুকনয ছুাঁনওকত কডনঙর? 
(A) 21.4% (B) 19.6% (C) 31.2% (D) 24.6% 
Ans. A 
95. বাযতীয ভাওা ককফলণা ংস্থা (আকযা) দওান যাকচয 
অঞ্চনরও এওাকডনভও দওন্দ্র স্থান ওকযকঙ? 
(A) গুচযাট (B) ন্ধ্র প্রকদক (C) তানভরনাডু (D) ওণসটও 
Ans. D 
96. ম্প্রনত ভাযা মাযা র দটয ানডযান দওান যাকচযয প্রাক্তন 
ফক্তা নঙকরন? 
(A) তানভরনাডু (B) দওযারা (C) ন্ধ্র প্রকদ (D) নডা 
Ans. A 
97. দওান দদকয যাডরনপ নফজ্ঞানীযা নফরুি দখালণা ওকযকঙন? 
(A) চাান (B) চাভসানন (C) আকন্দাকননযা (D) ঘীন 
Ans. D 
98. কাকনয নফবাকক 100 দলাফার ঘাআল্ড দপ্রানডনচ যাযাডস 2020 
দও নচকতকঙ? 
(A) ওাফয নরভায (B) শ্রুনত দকাস্বাভী (C) ুকঘতা তী (D) 
নপ্রযাংন শ্রীফাস্তফ 
Ans. C 
99. দওান যাচয নযকযর একস্টট ঔাকত স্বেতা অনকত দও-
অযআঅযএ ঘারু ওকযকঙ? 
(A) ওণসাটও (B) দওযারা (C) গুচযাট (D) যাচস্থান 
Ans. B 
100. দচাডান চাকযব দওান দদকয প্রধানভন্ত্রীয দ দথকও দতযাক 
ওকযকঙন? 
(A) নে (B) ফুরককনযযা (C) ঈত্তয ভযাককডাননযা (D) ানফসযা 
Ans. C 
101. যওায প্রওানত তথয নুমাযী, ২০১০ থসফঙকযয প্রথভাকধস 
দওান দদ বাযকত এপনডঅআকযয ফৃত্তভ ঈৎ নঙর? 
(A) ভানওসন মুক্তযাষ্ট্র (B) দনদাযরযাড (C) চাান (D) নগাুয 
Ans. D 
102. দবাাকর 63 তভ চাতীয শুনটং ঘযানম্পযননক ুরুলকদয 10 
নভটায এযায নস্তকর স্বণস নচকতকঙ দও? 

(A) দৌযব দঘৌধুযী (B) যফকচাত নং (C) নবকলও বাভসা (D) 
নফচয ওুভায 
Ans. A 
103. ানচু াডা দও দওান যাকচযয াআকওাকটসয এওনট বাযপ্রাি 
প্রধান নযাযনফঘায নককফ ননমুক্ত ওযা কযকঙ? 
(A) ভধয প্রকদ (B) যাচস্থান (C) দওযারা (D) নডা 
Ans. D 
104. বাযত ননযাত্তা  ভানদণ্ড ওতৃসক্ষ (পযাার) ম্প্রনত মাঘাআ 
ওযা দুধ নফকক্রতাকদয প্রওল্প ঘারু ওকযকঙ দওান যাকচয? 
(A) দতকরগানা (B) গুচযাট (C) ভধয প্রকদ (D) নযযানা 
Ans. B 
105. এওনট বাকয ঙয নট ঙকা দভকয নফকেয িভ নক্রকওটায 
কযকঙন দও? 
(A) নর ওাটসায (B) য নবটী (C) দফন দস্টাও (D) নস্টব নস্মথ 
Ans. A 
106. AI ঘানরত নযানার স্টও এেকঘঞ্জ Knowledge Hub দওান 
কয ম্প্রনত ঈকদ্বাধন ওযা করা? 
(A) চযুয (B) ভুম্বাআ (C) নদনি (D) ফাগারুরু 
Ans. C 
107. দওান দদনট JCPOA (দমৌথ ংখফদ্ধ নযওল্পনা) াযভাণনফও 
ঘুনক্ত দথকও মূ্পণস প্রতযাায ওকযকঙ? 
(A) তুওসী (B) আযান (C) আস্রাকযর (D) যানযা 
Ans. B 
108. বাযতীয দনাফাননী একও-203 যাল্ট যাআকপর ংেকয 
চনয দওান দদকয াকথ এওনট ভকছাতা স্মাযও স্বাক্ষয ওযকফ? 
(A) িান্স (B) ভানওসন মুক্তযাষ্ট্র (C) আস্রাকযর (D) যানযা 
Ans. D 
109. দভনযন আকওানকস্টকভয তৃতীয অেচসানতও নকম্পানচযাভ- 
ঘযাকরঞ্জ এফং াযঘুননঈনট (কভকওা-3) দওান কয নুনিত 
কফ? 
(A) বুফকনেয (B) নতুন নদনি (C) দওানঘ (D) দফগারুরু 
Ans. C 
110. দওান ভন্ত্রনারয নযানদনিয 30 নট নভনডযা াঈকও প্রথভ 
'েযসাষ্ট্রীয দমাক নদফ নভনডযা ম্মান' দদকফ? 
(A) স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রও (B) তথয  ম্প্রঘায ভন্ত্রও (C) নফজ্ঞান  প্রমুনক্ত 
ভন্ত্রও (D) ওকসাকযট নফলযও ভন্ত্রও 
Ans. B 
111. দৃনষ্ট প্রনতফন্ধীকদয চনয দননবককন ুনফধা াযায চনয 
দদকয দওাননট ঞ্চভ দযরকয দস্টন কয ঈকঠকঙ? 
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(A) দবাার দযরকস্টন (B) ুকন দযরকয দস্টন (C) ঘণ্ডীকড 
দযরকস্টন (D) যাাঁনঘ দযরকয দষ্টন 
Ans. C 
112. নটএন ঘতুকফসদী নমনন ম্প্রনত যকরাও কভন ওকযকঙন দওান 
যাকচযয প্রাক্তন যাচযার? 
(A) ওণসাটও (B) গুচযাট (C) নফায (D) ছাডঔণ্ড 
Ans. A 
113. দওান যাচযনট 2020 াকরয 6 চানুযাযী াংফানদও নদফ 
ারন ওকযকঙ? 
(A) গুচযাট (B) নফায (C) ভাযাষ্ট্র (D) দকাযা 
Ans. C 
114. ভুঔযভনন্ত্র ওভসঘাযী স্বাস্থয নফভা দমাচনা দওান যাচয দ্বাযা ঘারু 
ওযা কযকঙ? 
(A) যাচস্থান (B) ছাডঔণ্ড (C) Assam (D) ভধযপ্রকদ 
Ans. D 
115. প্রধানভন্ত্রী শ্রী নকযন্দ্র দভাদী ম্প্রনত অআ-দস্টভ দাটসার ঘারু 
ওকযকঙন। অআ-দস্টকভয "এভ" ফরকত ওী দফাছায? 
(A) ভযা (B) ভযাকনচকভি (C) ভাকওসট (D) ভানন 
Ans. A 
116. দওান কযয ুনর তায 'ুওনযা' প্রওকল্পয তৃতীয ংস্কযণ 
শুরু ওযকফ? 
(A) নযানদনি (B) ওরওাতা (C) াযদযাফাদ (D) রঔনঈ  
Ans. B 
117. দওান যাচয যওায দওান যাকয ভাধযকভ কগা াককযয 
নফি চর যফযা ওযায নদ্ধাে ননকযকঙ? 
(A) ঈত্তযপ্রকদ (B) ঈত্তযাঔণ্ড (C) নিভফগ (D) নফায 
Ans. C 
118. প্রধানভন্ত্রী দভাদী ম্প্রনত দওান ফআকযয দিআর ংস্কযণ ঘারু 
ওকযকঙন? 
(A) ভাআড পয নাম্বায (B) দপ্রযণা যাওায (C) যীক্ষায দমাদ্ধা D 
আঈ ওযান ঈআন 
119. ভমসাদাূণস দনস্টং অেচসানতও দাফা ওংকেকয 95 তভ 
অয দও নচকতকঙ? 
(A) দী দনগুি (B) ন ভাকক ঘন্দ্রন (C) স্বযাভ নভশ্র (D) 
ফাওাযন অনধফন 
Ans. B 
120. বাযতীয নযচাবস ফযাংও দওান ভফায ফযাংওকও এওনট দঙাট 
নপনান্স ফযাকি (এএপনফ) রূােয ওযায চনয "নীনতকত" 
নুকভাদন নদকযকঙ? 

(A) নফানরও ভাকওসিাআর (B) দারাুয চনতা (C) দকাযা অযফান 
(D) নূতন নাকনযও  
Ans. A 
121. ঈফায বফদুযনতন এযায টযানে ঘারুয চনয দওান কটাকভাফাআর 
ংস্থায াকথ এওনট ঘুনক্ত স্বাক্ষয ওকযকঙ? 
(A) দপাডস (B) দাডা (C) টকযাটা (D) হুডাআ 
Ans. D 
122. দঔরা আনডযা নফেনফদযারয দকভকয প্রথভ ংস্কযণনট দওান 
কয নুনিত কফ? 
(A) নযানদনি (B) বুফকনেয (C) ুকন (D) যাাঁনঘকত 
Ans. B 
123. ননম্ননরনঔতগুনরয ভকধয দওাননট 2020 কনতীরতায ফঙয 
নাকফ ারন ওযকফ? 
(A) দওন্দ্রীয নল্প ুযক্ষা ফাননী (নঅআএএপ) (B) দওন্দ্রীয 
নযচাবস ুনর ফাননী (নঅযনএপ) (C) আকন্দা নতব্বত ীভাে 
ুনর (অআনটনফন) (D) নযানার ননওঈনযনট কাডস (এনএনচ) 
Ans. A 
124. দলাফার নফননকযাকওাযীকদয বা: এযাকড 2020 দওান কয 
নুনিত কফ? 
(A) নযানদনি (B) দফগারুরু (C) দওানঘ (D) াযদ্রাফাদ 
Ans. C 
125. আকযা দওান যাকচয এনট প্রথভ নঈভযান দে ফ্লাআট দিায 
(এআঘএএপন) স্থান ওযকফ? 
(A) তানভরনাডু (B) ওণসাটও (C) ন্ধ্রপ্রকদ (D) দওযারা  
Ans. B 
126. ওভন ানবস দিায (নএন) আ-কবনসযান্স ানবসক ম্প্রনত 
FASTags গুনর নফক্রয ওযায চনয দওান ফযাংকওয াকথ ংীদায 
কযকঙ? 
(A) নচ দকভি ফযাংও (B) এযাযকটর দকভি ফযাংও (C) 
নপকনা দকভি ফযাি (D) দনটএভ দকভি ফযাি 
Ans. D 
127. অআনডঅযএএ এয ূণস রূ ওী? 
(A) বাযতীয দডটা নযকর যাকটরাআট নকস্টভ (B) বাযতীয দডটা 
নযাআনটং যাকটরাআট নকস্টন (C) বাযতীয প্রনতযক্ষা যাডায 
যাকটরাআট নকস্টভ (D) আনডযান দডটা যাডায যাকটরাআট নকস্টভ 
Ans. A 
128. নানভ-অর.ফায বাযত এফং দওান দদকয ভকধয এওনট দনৌ 
ভডা? 
(A) ওাতায (B) দৌনদ অযফ (C) ফাংরাকদ (D) ভান 
Ans. D 
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129. দওান যাচযনট বাযত চুকড ওভকক্ষ দনট যাকচয দচা ওুটুআ 
(ঈৎফ) অকযাচন ওযকফ? 
(A) নভকচাযাভ (B) ভনণুয (C) নিুযা (D) নাকারযাড  
Ans. A 
130. এনযা যাননপও ড্রকানপরা ককফলণা কম্মরকনয ঞ্চভ 
ংস্কযণ (এননডঅযন 5) দওান কয নুনিত কযনঙর? 
(A) নযানদনি (B) ুকন (C) াযদযাফাদ (D) দফগারুরু 
Ans. B 
131. বাযকতয নঘনন েণ ম্পনওসত অআনএভঅয দ্বাযা প্রওানত 
প্রনতকফদন নুাকয, দওান কয নঘননয নযভাণ ফকঘকয দফন 
নঙর  
(A) অকভদাফাদ (B) দঘন্নাআ (C) ভুম্বআ (D) নদনি 
Ans. C 
132. বাযকতয চাতীয দকভি ওকসাকযন (এনননঅআ) দওান 
প্ল্যাটপভসকও দকভি দ্রুত এফং ুযনক্ষত ওযকত ক্ষভ ব্লওকঘআন 
ঘারু ওকযকঙ? 
(A) দনিা (B) কাডস (C) ওুর (D) ফচযা 
Ans. D 
133. রুণ ওুভায াহু দওান দদক বাযকতয যফতসী াআ 
ওনভনায কদ ননকযাক দকযকঙন? 
(A) দডানভননওা (B) ওকগা (C) খানা (D) নাআচায 
Ans. A 
134. আনকটননপাআড নভকনয নদ্বতীয ফস আন্দ্রধনু 2.0 দওান 
যাকচযয 35 নট দচরায ঘারু কযনঙর? 
(A) গুচযাট (B) ছাডঔণ্ড (C) ঈত্তযপ্রকদ (D) যাচস্থান 
Ans. C 
135. প্র ভধয প্রাকঘযয দওান দদ ম্প্রনত ওর দদকয দরাকওয 
চনয এওানধও প্রকফকয টুযনযস্ট নবা দখালণা ওকযকঙ? 
(A) তুওসী (B) UAE (C) Kuwait (D) Qatar 
Ans. C 
136. ট্রাননচনটং একোপ্ল্যাকনট াকবস যাকটরাআট (TESS) দওান 
ভাওা ংস্থায েবুসক্ত? 
(A) NASA (B) JAXA (C) ISRO (D) Roscosmos 
Ans. A 
137. দওান ফযাংও তানভরনাডুয ভনরা ঈকদযাক্তা ওরযাণ নভনত 
(ডাবু্লআঈআএ) এয াকথ এওনট ভকছাতা ঘুনক্ত স্বাক্ষয ওকযকঙ? 
(A) াঞ্জাফ নযানার ফযাংও ফকযাদায (B) ফযাি প ফকযাদা (C) 
ওযানাযা ফযাংও (D) আনডযান ফযাংও 
Ans. D 

138. নাকনযওকেয চনয নবফাীকদয ংনক্ষি তানরওাবুক্ত দদকয 
প্রথভ যাচয দওাননট? 
(A) Gujarat (B) UP (C) Haryana (D) Punjab 
Ans. B 
139. ডযাননকযর দদ যন দওান দঔরানটয াকথ চনডত? 
(A) Tennis (B) Badminton (C) Football (D) Golf  
Ans. C 
140. আনু্সযকযন্স দযগুকরটনয যাড দডবরকভি থনযনট প আনডযা 
(আযদআ) ভস্ত াধাযণ  স্বাস্থয ফীভা ংস্থাকও এওনট স্টযাডাডস 
দদযায চনয ধামস ওকযকঙ (A) অকযাকয ঞ্জীফনী (B) স্বাস্থ নচকন্দকী 
(C) ুযনক্ষত নযফায (D) অকযাকয চীফন 
Ans. A 
141. ননম্ননরনঔতগুনরয ভকধয দওাননট ওভসঘাযীকদয নতা-ভাতায 
াযতা ুনফধাগুনর ফাডাকনায রকক্ষয এওনট নতুন েণ ওযা 
ওভসূঘী? 
(A) Flipkart (B) Paytm (C) PayPal (D) Amazon 
Ans. C 
142. ফনভুসঔী দসন প্রদসন ওকয দঘাঔ ঙাডা দদঔকত ায এভন 
প্রচানতয নাভ ফরুন? 
(A) নি ন স্টায (B) দযড নিটর স্টায (C) ানফ্লাযায ন স্টায 
(D) যাননপও ব্লাড স্টায 
Ans. B 
143. "The Cuckoo's Nest" ফআনটয যঘনযতা দও? 
(A) এ দতুভাধফন (B) দুচসয দত্ত (C) নবনচৎ বাদুনয (D) ভুওুর 
দওাফন 
Ans. A 
144. ঈত্তয প্রকদ যওায দওান কয ীদ অপাওুিা ঔান 
দচারনচওার কাকডসন বতনয ওযকফ? 
(A) Lucknow (B) Agra (C) Gorakhpur (D) Varanasi 
Ans. A 
145. 'দলাফার যাওনটব ননট' (নচএন) স্টযাডাকডস ম্মাননত 
বাযকতয প্রথভ য দওাননট? 
(A) Kolkata (B) Shimla (C) Noida (D) Bokaro 
Ans. D 
146. নীকঘয ভকধয দও চরফাযু ংওট দভাওাকফরায 'অথসট 
ুযষ্কায' ঈকমাঘন ওকযকঙন? 
(A) নপ্রন্স ঈআনরযাভ (B) নওং ারভান (C) ওুআন ভাযকেথ II (D) 
নপ্রন্স যারফাটস II 
Ans. A 
147. ফাো ানঔ ঈৎফনট দওান যাকচয নুনিত কে? 
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(A) Assam (B) Sikkim (C) West Bengal (D) Punjab 
Ans. C 
148. দওান যাচয তায প্রথভ তুলায নঘতা চনয নযঘারনা ওযকফ? 
(A) নভাঘর প্রকদ (B) ঈত্তযাঔণ্ড (C) ননওভ (D) অরুনাঘর 
প্রকদ 
Ans. B 
149. দওান অআঅআনট প্রনতিান চর দথকও াআকড্রাকচন জ্বারানী 
ঈৎাদন ওযায চনয এওনট প্রমুনক্ত বতনয ওকযকঙ? 
(A) অআঅআনট দফাম্বাআ (B) অআঅআনট ঔডকুয (C) অআঅআনট 
ভানড (D) অআঅআনট নদনি 
Ans. C 
150. 31 তভ অেচসানতও খুনড ঈৎফ দওান কয ঘারু কযনঙর? 
(A) Surat (B) Vadodara (C) Rajkot (D) Ahmedabad 
Ans. D 
151. বাযতীয াআ ওনভন দওান দদক "অটস প্রদসনী" অকযাচন 
ওকযকঙ? 
(A) Bhutan (B) Nepal (C) Bangladesh (D) Indonesia 
Ans. C 
152. MyGov নরাআন দাটসার ঘারু ওযকত দওান যাচযনট দদকয 
11তভ যাকচয নযণত কযকঙ? 
(A) Uttarakhand (B) Himachal Pradesh (C) Bihar (D) 
Jharkhand 
Ans. B 
153. দ্মবূলণ ুযষ্কায প্রাি অওফয দ্মী ম্প্রনত যকরাও কভন 
ওকযকঙন, নতনন নঙকরন এওচন প্রঔযাত? 
(A) নঘিনল্পী (B) কাযও (C) দরঔও (D) দানযার যানটনবস্ট 
Ans. A 
154. ম্প্রনত দওান কয প্রথভফাকযয চনয ওৃলও নফজ্ঞান ওংকে 
নুনিত কযনঙর? 
(A) Bengaluru (B) New Delhi (C) Kolkata (D) Lucknow 
Ans. A 
155. দওন্দ্রীয স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী নভত া "ওকভসযাধ েন্থ" ফআনট প্রওা 
ওকযকঙন মা দওান যাচনননতও দনতায চীফন ফণসনা ওকয? 
(A) যদায যাকটর (B) নকযন্দ্র দভাদী (C) অরুন দচকটনর (D) 
যাকচন্দ্র প্রাদ 
Ans. B 
156. চাতীয যানি দডানং একচনন্স ওতৃসও ঘায ফঙকযয চনয নননলদ্ধ 
যা যফনচৎ দওৌয দওান দঔরায াকথ চনডত? 
(A)Boxing (B)Wrestling (C)Weightlifting (D)Gymnastics 
Ans. C 

157. দওান যাচয ীঘ্রআ নফক্রভ াযাবাআ নঘরকড্রন আকনাকবন 
দিায (নবএনঅআন) স্থান ওযকফ? 
(A) ভধযপ্রকদ (B) Gujarat C ঈত্তয প্রকদ (D) ন্ধ্র প্রকদ  
Ans. B 
158. ননম্ননরনঔত ংস্থাগুনরয ভকধয দওাননট ওৃলওকদয ঈদ্ভাফন 
তনফর কঠকনয প্রস্তাফ ওকযকঙ? 
(A) ঔাদয  ওৃনল ংস্থা (B) যাল্ডস পুড দপ্রাোভ ওৃনল (C) ঈন্নযকনয 
চনয অেঃকদীয তনফর (D) ওৃনল ককফলণা ওাঈনন্সর 
Ans. D 
159. চনস্বাস্থয চরুনয ফস্থা দওান দদক ভাযাত্মও বূনভওম্প অখাত 
ানায কয দখালণা ওযা কযকঙ? 
(A) ুকযকতসা নযকওা (B) Haiti (C) Jamaica (D) Honduras 
Ans. A 
160. দওান যাচয মতটা ম্ভফ প্রাননও ওাকচয চনয নডনচটার 
ভাধযভ ফযফায ওকয ওাকচ ংযক্ষকণয চনয এওনট প্রওল্প শুরু 
ওকযকঙ? 
(A) ঈত্তয প্রকদ (B) কযস্ট দফগর (C) ভধযপ্রকদ (D) যাচস্থান 
Ans. B 
161. প্রধানভন্ত্রী নকযন্দ্র দভাদীয দনতৃকে বাযতকও তানরওাবুক্ত ওযা 
কযকঙ ____biggest Geo-Political Risk of 2020. আঈকযনযা 
গ্রুকয ছুাঁনওূণস যাভসদাতা নককফ? 
(A) Second (B) Tenth (C) Fifth (D) Sixth 
Ans. C 
162. বাযকতয দাাও যপতানন প্রঘায ওাঈনন্সকরয দঘযাযভযান 
নাকফ দও ননমুক্ত কযকঙন? 
(A) A Sakthivel (B) HKL Magu (C) Sanjeev Nandwani 
(D) Rajeev Goenka 
Ans. A 
163. ঞ্চভ Pulses Conclave 2020 দওান যাকচয নুনিত কফ? 
(A) Punjab (B) Bihar (c) Jharkhand (D) Maharashtra 
Ans. D 
164. প্রফাী বাযতী নদফকয দওান ংস্কযণনট 9আ চানুযানয ারন 
ওযা কযনঙর? 
(A) 15th (B) 16h (C) 14th (D) 17th 
Ans. B 
164. নীকঘয ভকধয 7 নট চাতীয অআ নও ঘযানম্পযনন ভনরা 
ট্রনপ তুকরকঙ? 
(a) Chandigarh (b) Delhi (c) Maharashtra (d) Ladakh 
Ans: (d) 



 

 

C
u

rr
en

t 
A

ff
ai

rs
 2

02
0 

(J
an

u
ar

y 
– 

Ju
n

e)
 B

y 
Ex

am
 G

u
ru

ji 

4

 8
 

165. বাযকতয প্রথভ দদীয নফভান ফাও "নফক্রাে" দওান ফঙকযয 
ভকধয ঘারু যায ম্ভাফনা যকযকঙ? 
(a) 2021 (b) 2022 (c) 2023 (d) 2024 
Ans: (a) 
166. নফে ননন্দ নদফ ওঔন ানরত য? 
(a) 9 চানুযাযী (b) 8 চানুযাযী (c) 10 চানুযাযী (d) 11 চানুযাযী 
Ans: (c) 
167. দনক্ষণ এীয ফানণচয  ট্রযাকবর এেকঘঞ্জ এেকা (যাট) 
2020 এয দওান ংস্কযণ নযানদনিকত নুনিত কযনঙর? 
(a) 28th (b) 22th (c) 27th (d) 30th 
Ans. (c) 
168. তাাঁয প্রথভ ঈনযা 'অা  নেনযট ফাডস' এয চনয দও 
মুক্তযাচয নবনত্তও দওাস্টা নঘরকড্রন যাযাডস নচকতকঙন? 
(a) চানফন্দয নফরান (b) অননটা দচযাভ (c) ববনা দঘৌান (d) 
কীতা কর 
Ans. (a) 
169. দননর াকাটস আনকডে 2020 এ বাযকতয য যাি ওত? 
(a) 74th (b) 84th (c) 56th (d) 90th 
Ans. (b) 
170. নভননত নভশ্র, নমনন ম্প্রনত যকরাও কভন ওকযকঙন, বাযকতয 
দওান ধ্রুদী নৃকতযয াকথ চনডত? 
(a) Kathak (b) Kathakali (c) Kuchipudi (d) Odissi 
Ans. (d)  
171. ম্প্রনত, বাযকতয ুনপ্রভ দওাটস দওন্দ্রকও অদারকতয বযেকয 
ুযক্ষায ফযফস্থা ওযায চনয দওান ফাননী দভাতাকযকনয নফলকয 
নফকফঘনা ওযকত ফকরকঙ? 
(a) দন্ট্রার নল্প ুযক্ষা ফাননী (নঅআএএপ) (b) দন্ট্রার নযচাবস 
ুনর দপাস (নঅযনএপ) (c) আকডা নতব্বত ীভাে ুনর 
(অআনটনফন) (d) চাতীয ননযাত্তা প্রযী (এনএনচ) 
Ans. (a) 
172. ফতসভাকন বাযকতয ওতগুনর দদকয াকথ নভঈঘুযার অআনী 
াযতা ঘুনক্ত যকযকঙ, এভএরএনট? 
(a) 24 (b) 42 (c) 54 (d) 60 
Ans. (b) 
173. 2020 াকরয ভাঘস ভাক দওান য অেচসানতও দনৌ ভডা 
নভরান অকযানচত ওযকফ? 
(a) Jaipur (b) Kochi (c) Visakhapatnam (d) Chandigarh 
Ans. (c) 
174. দওান ফযাংও দক্রতা কযাযানি (অযনফনফনচ) প্রওল্প ননকয 
অফানও নফল্ডায নপনান্স ঘারু ওকযকঙ? 

(a) ফযাংও প ফকযাদা (b) Axis Bank (c) Yes Bank (d) SBI 
Ans. (d) 
175. আদু নযপ, নমনন ম্প্রনত যকরাওকভন ওকযকঙন, নতনন নঙকরন 
নফঔযাত  
(a) ধানদ দরাও কাযও (b) বানটযানর দরাও ংকীতনল্পী (c) দওানর 
দরাও কানযওা (d) ভড এফং দরাও কাযও 
Ans. (a) 
176. অফান  নকয ঈন্নযন ওকসাকযন (হুডকওা) এয দঘযাযভযান 
নাকফ ওাকও ননকযাক ওযা কযনঙর? 
(a) ূকনসনু্দ দঔয নভশ্র (b) যাকচ নতযানয (c) এভ নাকযাচ (d) 
নফকেয দঘৌকফ 
Ans. (c) 
177. দওান ফযাংও ভাআ যা ঘারু ওকযকঙ, এনট দাযাআট দরকফর 
যাগুনরয এওনট ুযট?  
(a) যানে ফযাংও (b) HDFC ফযাংও (c) আকয ফযাি (d) ICICI 
Ans. (b) 
178. বাযতীয দযরথ দৌযনক্ত য (দভকাযাট) ঈৎ বতনযয 
নযওল্পনা ওকযকঙ 2021-22 াকর তা র - 
(a) 1000 দভকাযাট (b) 500 দভকাযাট (c) 750 দভকাযাট (d) 
1200 দভকাযাট 
Ans. (a) 
179. দওান নফবাকনট দনক্ষণ ভধয দযরকথয প্রথভ দৌয নফবাক 
নাকফ দখানলত কযকঙ? 
(a) Guntakal-Dhone (b) Gudur-Katpadi (c) Guntakal-
Bellari (d) Nandyal-Yerraguntla 
Ans. (d) 
180. বাযতীয ওনুযকরট দওান কয এওআ নদকন তাৎওার নস্ককভয 
ধীকন নওঙু তস  াকাটস চানয ওযকফ? 
(a) Durban (b) Dubai (c) Toronto (d) New York 
Ans. (b) 
181. দওান ফঙকযয ভকধয ওাশ্মীয দযরকয দনটযাকওসয ভাধযকভ 
বাযকতয নযানয ংকয াকথ ংমুক্ত কফ? 
(a) 2020 (b) 2029 (c) 2021 (d) 2023 
Ans. (c) 
182. অযনফঅআ দওযাআন নীনতভারা ংকাধন ওকযকঙ মা ফযাংও 
এফং নযানয ধায প্রদাণদানওাযী প্রনতিানকও নব.নঅআন (V.CIP) 
ফযফাকযয নুভনত দদয। নব.ন.অআ.ন. এয ূণসরূ ওী? 
(a) Video based customer identification process 
(b) Virtual based customer identification process 
(c) Video based customer identity policy 
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(d) Virtual based client identification Process 
Ans. (a) 
183. আনডযা দযনটং নুাকয, বাযতকও 8 তাং থসনননতও প্রফৃনদ্ধ 
চসকনয চনয তায শ্রভ ঈৎাদনীরতা ফৃনদ্ধ - তাংক ঈন্নত 
ওযকত কফ? 
(a) 5.4% (b) 5.8% (c) 6.3% (d) 7.1% 
Ans. (c) 
184. দকদ্রা ানকঘচ দওান দদকয প্রধানভন্ত্রী নাকফ থ েণ 
ওকযনঙকরন? 
(a) Spain (b) Brazil (c) Mexico (d) France 
Ans. (a) 
185. দওান যাচয অম্মা দবানড প্রওল্প ঘারু ওযকফ? 
(a) তানভর নাডু (b) ন্ধ্রপ্রকদ (c) দতকরগানা (d) ওণসাটও 
Ans. (b) 
186. দওান যাচয এরনচনফনট (LGBT) ম্প্রদাকযয চনয এওনট 
ননকফনদত যাচয-স্তকযয অদারত নযঘারনা ওযকফ? 
(a) Madhya Pradesh(b) Goa (c) Kerala (d) Maharashtra 
Ans. (c) 
187. যাে নননওা: আভনপ্ল্কওন পয আনডযান ডন (dawn) 
ফআনটয যঘনযতা দও? 
(a) নবনচৎ ভুকঔাাধযায (b) নফনচৎ নং (c) নবকলও াযকভা 
(d) ানভয যণ 
Ans. (d) 
188. দওান যাচয ম্প্রনত অআনবা চনয এওনট নতুন দরাককা েণ 
ওকযকঙ মা পেকটআর নওসড ভনেত? 
(a) Assam (b) Arunachal Pradesh (c) Karnataka (d) 
Uttarakhand 
Ans. (b) 
189. ম্প্রনত ম্প্রনত "ভুপ্পাবাযাপু্প দবিাআযা নাআডু চাতীয 
ুযষ্কাকযয চনয দও ননফসানঘত কযকঙন? 
(a) নচ তী দযনি (b) দও নবান (c) ডা: এভএ স্বাভীনাথন 
(d) অনঔকর তী 
Ans. (c) 
190. অআএভনড নুাকয 1901 ার দথকও বাযকতয 7 তভ 
ঈষ্ণতভ ফঙয দওাননট নঙর? 
(a) 2018 (b) 2019 (c) 2016 (d) 2017 
Ans. (b) 
191. ফন ঈকদষ্টা ওনভনট (এপএন) দওান প্রওল্প নুকভাদন 
ওকযকঙ মা ফন নফবাককও ুনননসভসাকণয দানযে অঈটকাস ওযায 
নুভনত দদকফ 

(a) েীন দানায (b)দপাযস্ট দক্রনডট (c) নেন দক্রনডট(d) দট্রড নেন 
Ans. (c) 
192. তানভরনাডুয নপানয নফেনফদযারয এফং এওনট ংকীত 
বানসনটয নাভওযণ ওযা কফ দওান দনতায কয? 
(a) দচ চযরনরতা (b) এভ ওরুণানননধ (c) . ান্নাযকরবাভ (d) 
এডাপ্পানদ দও.ারানীস্বাভী 
Ans. (a) 
193. ুরতান ওাফু নফন াআদ ম্প্রনত যকরাওকভন ওকযকঙন। 
নতনন দওান দদকয াও নঙকরন? 
(a) ওাতায (b) দৌনদ অযফ (c) ওুকযত (d) ভান 
Ans. (d) 
194. দওান যাকচযয অযুকফসদ নফেনফদযারযকও "চাতীয গুরুকেয 
আননস্টনটঈট" দভমসাদা দদযা কযনঙর? 
(a) Haryana (b) Punjab (c) Bihar (d) Gujarat 
Ans. (d) 
195. 23 তভ চাতীয মুফ ঈৎফ (NYF) বাযকতয দওান কয 
নুনিত কফ 
(a) New Delhi (b) Lucknow (c) Jaipur (d) Ranchi 
Ans. (b) 
196. ম্প্রনত দওান যাচয যওায নঔন প্রনতফন্ধী নশুকদয চনয 
নফকল াঠয ুস্তও প্রস্তুত ওযায দখালণা ওকযকঙ? 
(a) গুচযাট (b) ভাধযপ্রকদ (c) ঈত্তয প্রকদ (d) নফায 
Ans. (c) 
197. 2020 নিকফন অেচসানতও দটনন টুনসাকভকিয ভনরা এওও 
নকযাা দও নচকতকঙ? 
(a) ওাকযানরনা নপ্ল্কওাবা (b) ভযানডন ওী (c) এননভ াওা 
(d) নবকটানযযা অচাকযিা 
Ans. (a) 
198. বাযতীয দনৌফাননী ম্প্রনত অযফ াককয দওান নফভান ফাও 
দভাতাকযন ওকযকঙ? 
(a) অআএনএ নফক্রাে (b) অআএনএ নফক্রভানদতয (c) 
অআএনএ নফযাট (d) অআএনএ নফার 
Ans. (b) 
199. দওন্দ্রীয স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী নভত া ম্প্রনত দওান কয বাযতীয 
াআফায ক্রাআভ ভেয দওন্দ্র (14 ন) ঈকদ্বাধন ওকযকঙন? 
(a)Mumbai (b) Bengaluru (c) Hyderabad (d) New Delhi 
Ans. (d) 
200. নবযা এফং অবা দওান যাকচযয দুনট প্রওল্প?  
(a) নফায (b) দকাযা (c) ভাধযপ্রকদ (d) গুচযাট 
Ans. (d) 
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1. দাাআ আনক-কযন ম্প্রনত দওান দদকয যাষ্ট্রনত ননফসাঘকন 
চযী কযকঙন? 
(a) তাআযান (b) াঈথ দওানযযা (c) চাান (d) নপনরাআন 
Ans. (a) 
2. ধকভসন্দ্র প্রধান ূফস বাযতকও আনিকেকটড নস্টর াকফয ঈন্নযকন 
দওান নভন ঘারু ওকযকঙন? 
(a) নক্ষাভ (b) ুযকবাদয (c) দচযানত (d) েযাট 
Ans. (b) 
3. 2020 ভারকযনযা ভাস্টাস ফযাডনভিন টুনসাকভকিয ুরুল এওও 
নকযাা দও নচকতকঙ?  
(a) নরন ডযান (b) দঘন রং (c) দওকিা দভাকভাটা (d) এডায 
অকোনকন 
Ans. (c) 
4. ঈআং আনডযা 2020, ননবর এনবকযন দটয ম্পনওসত 
অেচসানতও প্রদসনী এফং কম্মরন দওান কয নুনিত কফ? 
(a) Bengaluru (b) Hyderabad (c) Kochi (d) Surat 
Ans. (b) 
5. ননম্ননরনঔতগুনরয ভকধয দওাননট নডনচটার দক্রনডট স্টাটসঅ 
দকন্স চসন ওকযকঙ? 
(a) Google (b) Paytm (c) PayU (d) PhonePe 
Ans.C 
6. দওান রাআট ওম্বযাট এযাযক্রাফ্ট (এরনএ) বাযকতয ফৃত্তভতভ 
দদক ফতযণ ওকযকঙ মুদ্ধচাাচ অআএনএ নফক্রভানদতয? 
(a) Tejas (b) Dhruv (c) Cheetah (d) Baaj 
Ans. (a) 
7. বাযত দথকও 2019 াকরয যাল্ডস দকভ যাথনরকটয চনয দও 
ভকনানীত কযকঙন? 
(a) নভা দা (b) যানন যাভার (c) দভনয ওভ (d) নবকন দপাকাট 
Ans. (b) 
8. বাযতীয ভধয প্রাকঘয ভানওসন মুক্তযাষ্ট্র  আযাকনয ভকধয ঈকত্তচনায 
ভকধয ঈাকযীয ঞ্চকর দওান নবমান ঘানরকয মাযায দখালণা 
নদকযকঙ? 
(a) Sankalp (b) Maitri (c) Pawan (d) Sadhbhavno 
Ans. (a) 
9. চাতীয ফুও ট্রাকস্টয (এননফনট) নযঘারও দও ননমুক্ত কযকঙন? 
(a) মুফযাচ ভানরও (b) নযতা দঘৌধুযী (c) দকানফন্দ প্রাদ ভসা (d) 
ননযচা ভাধফ 

 
 
 
Ans. (a) 
10. দওান যাচয ম্প্রনত ওৃলওকদয তাকদয অকঔয পরকও গার 
দথকও যক্ষা ওযকত কঘতনতা প্রঘায শুরু ওকযকঙ? 
(a) Gujarat (b) Uttar Pradesh (c)Rajasthan (d) Haryana 
Ans. (a) 
11. "ফাাঁ- এওনট অিমস খা" ম্পনওসত ওভসারা এফং প্রদসনীনট 
ম্প্রনত দওান চাযকায নুনিত কযনঙর? 
(a) চমু্ম  ওাশ্মীয (b) ঈত্তযাঔণ্ড (c) নভাঘর প্রকদ (d) অাভ 
Ans. (a) 
12. দওান দদ "যআননা ংরা" নযঘারনা ওযকঙ? 
(a) Russia (b) lran (c) India (d) Japan 
Ans. (c) 
13. দওান দদকয সু্কর নশুকদয চনয দমাক নক্ষা ফাধযতাভূরও 
ওযায নদ্ধাে ননকযকঙ? 
(a) Japan (b) Russia (c) Germany (d) Nepal 
Ans. (d) 
14. ীলস 500 ংস্থায দঘযাযভযান এফং এভনডয ৃথও ৃথও বূনভওা 
যাঔায চনয দনফ ওতৃসও ননধসানযত নতুন ভযীভানট ওী? 
(a) 1 এনপ্রর 2020 (b) 1 এনপ্রর 2021 (c) 2 এনপ্রর 2020 (d) 1 
এনপ্রর 2023 
Ans. (d) 
15. বাযতীয নযচাবস ফযাংও (অযনফঅআ) এয দডুনট কবনসয কদ 
দও ননমুক্ত কযকঙন? 
(a) নভকর াি (b) বাআযার অঘাকমসা (c) অচয নভনঙযানয (d) 
যানচফ যঞ্জন 
Ans. (a) 
16. দওান দচরানট ের দসণ ুযস্কায নচকতকঙ? 
(a) lndore (b) Jaipur (c) Kochi (d) Peddapalli 
Ans. (d) 
17. যফাটস অকফরা দওান দদকয প্রধানভন্ত্রী কত ঘকরকঙন? 
(a) Maldives (b) Spain (c) Malta (d) Albania 
Ans. (d) 
18. প্রচাতন্ত্র নদফকয ওুঘওাযাকচয প্রথভ ভনরা যাকযড দও 
কফন? 
(a) টাননযা দযনকর (b) দশ্রযা ানতর (c) দেতা ননকা (d) ণসা 
দঘৌান 
Ans. (a) 
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19. দওন্দ্রীয নযচাবস ুনর ফাননীয (নঅযনএপ) ভানযঘারও 
কদ দও ননমুক্ত কযকঙন? 
(a) এএ দদযার (b) এ ন ভকেযী (c) অয বটনকয (d) 
দও ননকভ 
Ans. (b) 
20. নফে ননন্দ নদফক স্বাভী নফকফওানকন্দয দওান ফআকযয দনানর 
নুফাদ প্রওানত কযনঙর? 
(a) জ্ঞান দমাক (b) যাচা দমাক (c) ফাতসভান বাযত (d) ওকভসা দমাক 
Ans. (d) 
21. ম্প্রনত অকভনযওা মুক্তযাষ্ট্র দ্বাযা "ভুদ্রা ভযাননুকরটয তানরওা 
দথকও যাকনা কযকঙ দওান দদকও? 
(a) lndia (b) China (c) North Korea (d) lran 
Ans. (c) 
22. বাযকত ওঔন স্ত্র ফাননী দবকটযান্স নদফ ারন ওযা য? 
(a) 15 চানুযাযী (b) 13 চানুযাযী (c) 12 চানুযাযী (d) 14 
চানুযাযী 
Ans. (d) 
23. বাআ দপ্রনকডি এভ দবিাআযা নাআডু ন্ধ্র প্রকদকয দওান 
দচরায লানওার দতরুগুকযয এও নতুন দিায প এনেকরন্স পয 
স্টানডকচয ঈকদ্বাধন ওযকফন? 
(a) Nellore (b) Kurnool (c) Visakhapatnam (d) Chittoor 
Ans. (a) 
24. নযচাবস ফযাংও প আনডযা (অযনফঅআ) দওান ফযাংওকও 
তাৎক্ষনণওবাকফ ওামসওযবাকফ ফযফা দথকও নফযত দযকঔকঙ? 
(a) বনননতার ফযাংও (b) গুরু যাখকফন্দ্র ওায ফযাংও (c) রক্ষ্মী 
নফরা ফযাংও (d) আন্দা ফযাংও 
Ans. (b) 
25. ননম্ননরনঔতগুনরয ভকধয দওাননট নডএআঘএপএর(DHFL) 
দচনাকযর ফীভা েণ ওকযকঙ? 
(a) ভুকও অম্বানন (b) অননর অম্বানন (c) নফনন ফনার (d) নঘন 
ফানার 
Ans. (d) 
26. ম্প্রনত দুনট বাযতীয ঈওূরযক্ষী চাাচ (অআননচএ), 
যানন দফকি এফং ভৃত দওৌয ম্প্রনত দওাথায ঘারু কযনঙর? 
(a) Kochi (b) Amravati (c) Kolkata (d) Mumbai 
Ans. (c) 
27. "নফে নরকচকতভায প্রথভ ফসনট দওান দদক নুনিত কযনঙর? 
(a) India (b) Soudi Arab (c) Bangladesh (d) Pakistan 
Ans. (a) 

28. ম্প্রনত দওান কয যাল্ডস নপঈঘায এনানচস ানভট নুনিত 
কযনঙর? 
(a) Doha (b) Riyadh (c) Muscat (d) Abu Dhabi 
Ans. (d) 
29. 2020 এনটন ওাকয ঈকদ্বাধননট দওান দদ নচকতকঙ? 
(a) Spain (b) Serbia (c) ltaly (d) Switzerland 
Ans. (b) 
30. 2019 দওান দদকও অআএএএপঅআ য যানিংকয নফকেয ীলস 
শুযনটং দদ নাকফ স্থান দদযা কযকঙ? 
(a) বাযত (b) নঘন (c) আঈনাআকটড দস্টট (d) যানযা 
Ans. (a) 
31. Dhaka অেচসানতও ঘরনিি ঈৎকফয দওান ংস্কযণ ম্প্রনত 
ঈকদ্বাধন ওযা কযনঙর?  
(a) 17th (b) l9th (c) 18th (d) 20th  
Ans. (c) 
32. দওান দদ তায ঘতুথস প্রচকময দওাকযড-দক্ষণাস্ত্র র্ধ্ংওাযী 
"নানঘাং" ঘারু ওকযকঙ? 
(a) চাান (b) াঈথ দওানযযা (c) নঘন (d) আচযাকযর 
Ans. (c) 
33. বাযত দওান ফঙকযয ভকধয 250 নভনরযন ডরায ভুদ্র থসনীনত 
চসকনয নযওল্পনা ওযকঙ? 
(a) 2024 (b) 2025 (c) 2023 (d) 2027 
Ans. (a) 
34. নওাককায নফঘাযও নাকফ ননমুক্ত বাযতীয ফংকাদূ্ভত ফযনক্তয 
নাভ ফরুন? 
(a) রুভা ার (c) পানতভা ননিনও(b) ানভযা নানভ (d) ুধা নভশ্রা 
Ans. (b) 
35. নর ঈভনযকাকযয ুযষ্কাযনট দওান নক্রকওটায নচকতকঙ? 
(a) দযানত ভসা (b) নফযাট দওানর (c) চানপ্রত ফুভযা (d) 
নঔয ধযান 
Ans. (c) 
36. দওান দচরানটকও প্ল্ানস্টও ফচসয ফযফস্থানা ুযষ্কায দদযা 
কযকঙ 2020?  
(a) lndore (b) Dibrugarh (c) Mandi (d) Jaipur 
Ans. (b) 
37. কেনরযা যওায দওান প্রচানতনটকও "নফন্ন প্রচানত 
দখালণা ওযকত াকয? 
(a) ওযাগারু (b) দওাযারা (c) আভু (d) নডকগা 
Ans. (b) 
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38. দওান দদ ম্প্রনত দরচায-নবনত্তও নফভান প্রনতযক্ষা ফযফস্থা 
ঈকমাঘন ওকযকঙ? 
(a) USA (b) Russia (c) Chino (d) lsrael 
Ans. (d) 
39. ভমসাদাূণস অআনএঅআ রাআপটাআভ যানঘবকভি যাযাডস 
ওাকও দদযা কযনঙর? 
(a) যতন টাটা (b) নওা ভসা (c) নবার নকা (d) আনু্দ বচন 
Ans. (d) 
40. যানয ফআকভরা 2020 এ দওান দদ নফকল নতনথয অন 
েণ ওযকফ? 
(a) Russia (b) India (c) France (d) Sweden 
Ans. (b) 
41. থভা যািনন, নমনন ম্প্রনত যকরাও কভন ওকযকঙন ওকযকঙন, 
নতনন এওচন প্রঔযাত -? 
(a) Singer (b) Painter (c) Cartoonist  (d) Author 
Ans. (c) 
42. তার অকেযনকনযনট দওান দদক ফনস্থত? 
(a) Philippines (b) Maldives (c) Thailand (d) India 
Ans. (a) 
43. অধযানত্মও নুান দমাকক ওৃনতকেয চনয দও দলাফার ঘাআল্ড 
দপ্রানডনচ যাযাডস 2020 নচকতকঙ? 
(a) ুকয ঔান্না (b) নবকফও দুগ্গর (c) ইেয ভসা (d) নফকও 
নং 
Ans. (c) 
44. বাযতীয অফাযা দপতয (অআএভনড) 15 চানুযানয ____ 
তভ প্রনতিাফানলসওী নদফ ঈদমান ওকযকঙ- 
(a) 135 th (b) 145 th (c) 120 th (d) 110 th 
Ans. (b) 
45. ভনকভান ভাাি, নমনন ম্প্রনত যকরাওকভন ওকযকঙন, দওান 
অঞ্চনরও ঘরনিকিয ঔযানতভান ঘরনিি ননভসাতা নঙকরন? 
(a) তানভর (b) ভাযানঠ (c) নডযা (d) ওন্নাদা 
Ans. (c) 
46. দওান ংস্থা অকাভী াাঁঘ ফঙকয দদক কু্ষদ্র  ভাছানয 
ফযফাকযয নডনচটাআচ ওযকত াযতা ওযকফ এও নফনরযন ভানওসন 
ডরায? 
(a) যারভাটস (b) ভাআকক্রাপট (c) গুকর (d) অভাচন 
Ans. (d) 
47. যশুযাভ ওুড দভরা ম্প্রনত দওান যাকচয শুরু য?  
(a) রুনাঘর প্রকদ (b) ঈত্তযঔণ্ড (c) ঈত্তযপ্রকদ (d) নিুযা 
Ans. (a) 

48. বাযতীয দনা নদফ প্রনত ফঙয -ানরত য 
(a) 11 চানুযাযী (b) 15 চানুযাযী  (c) 16 চানুযাযী (d) 13 
চানুযাযী 
Ans. (b) 
49. নভত া ম্প্রনত দওান কয দ্বী ঈন্নযন ংস্থা (অআনডএ) 
এয 6th বফঠকওয বানতে ওকযনঙকরন? 
(a) ফযাগারুরু (b) ুকন (c) নযা নদনি (d) াযদাফাদ 
Ans. (c) 
50. দওান দদ 2020 াকর াংাআ কমানকতা ংস্থায যওায 
প্রধানকদয ওাঈনন্সকরয ফানলসও বফঠও ওযকফ? 
(a) যানযা  (b) ানওস্তান (c) নঘন (d) বাযত 
Ans. (d) 
51. ম্প্রনত দওান যাকচয 'দনন ওানুওা' দমাচনা রঞ্চ ওযা করা 
দআ যাকচযয দননাধাযী প্রফীণ নাকনযওকদয খকয খকয দনন 
দৌঁকঙ দদযায চনয? 
(a) তানভরনাডু (b) ওণসাটও (c) ন্ধ্রপ্রকদ (d) দওযারা  
ঈত্তয - (c)  
52. ফাকচট নুাকয বাযকতয নচনডন নফকে ওততভ স্থান নধওায 
ওকয? 
(a) নদ্বতীয (b) ঞ্চভ (c) ঘতুথস (d) তৃতীয 
ঈত্তয - (b)  
53. 2020 - 21 থসনননতও 1 এনপ্রর দথকও এননচন  অনয 
দত ওত দওানট টাওা নফননকযাক ওযায ওথা নঠও ওযা কযকঙ? 
(a) 78521 (b) 88521 (c) 108521 (d) 98521 
ঈত্তয - (c)  
54. আঈননও অআকডনিনপকওন থনযনট প আনডযা চনয 2020 - 
21 থসনননতও ফকলস ওত দওানট টাওা ফযাি ওযা করা? 
(a) 825 (b) 985 (c) 917 (d) 843  
ঈত্তয - (b) 
55. স্মর এড নভনডযাভ এিাযপ্রাআকচয ওাস্টভাযকদয াকথ দওান 
ফযাংও ম্প্রনত ঘুনক্তফদ্ধ র দক্রনডট দওাযানরনট য দযনটং মাঘাআ 
ওযাযা চনয?  
(a) ন্ধ্রা ফযাংও (b) দন্ট্রার ফযাংও প আনডযা (c) ফযাংও প 
ফকযাদা (d) াঞ্জাফ নযাকনার ফযাংও  
ঈত্তয - (c) 
56. াঞ্জাকফয ওৃনল দিয দও ম্প্রনত দওান ফযাংও ওভ ুকদ 140 
দওানট টাওা ঋন নদকযকঙ? 
(a) অআ য নড অআ এ (b) দ নফ (c) নযাফাডস (d) অয নফ অআ 
ঈত্তয - (c) 
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57. দন্ট্রার দফাডস প আনডাআকযট টযাে এড ওাস্টকভয ম্প্রনত 
ননমুক্ত দঘযাযভযাকনয নাভ নও? 
(a) ভাকনাচ দওানর (b) এভ নচত ওুভায (c) ফাুকদফ ভডর (d) 
ননর ঔান্না  
ঈত্তয - (b) 
58. ম্প্রনত াভনযও দক্ষকি 2020 - 21 থসনননতও ফকলসয ফাকচকট 
ওত দওানট টাওা দখালণা ওযা করা?  
(a) 637553 দওানট (b) 337553 দওানট (c) 437553 দওানট 
(d)537553 দওানট  
ঈত্তয - (b)  
59. াভনযও দক্ষকি 2020 - 21 থসনননতও ফকলস ওত দওানট যাচস্ব 
ফযয ফযাি ওযা করা? 
(a) 218998 দওানট (b) 318998 দওানট (c) 418998 দওানট (d) 
518998 দওানট  
ঈত্তয - (a) 
60. াভনযও দক্ষকি 2020 - 21 থসনননতও ফকলস ওত দওানট টাওা 
ভূরধন ফযয ফযাি ওযা করা? 
(a) 118555 (b) 218555 (c) 318555 (d) 418555  
ঈত্তয - (a) 
61. 2020 কেনরযান কন ুরুল নকগর নফকচতায নাভ ওী? 
(a) দনাবাও দচাকওানবঘ (b) যাপার নাদার (c) দডনন াকাবারব 
(d) যচায দপডাযায  
ঈত্তয - (a) 
62. 2020 কেনরযান কন ভনরা নকগর নফকচতায নাভ নও? 
(a) নপযা দওননন (b) নচ ভুগুরুচা (c) নকভানা দ (d) এনর 
ফানটস  
ঈত্তয - (a) 
63. ম্প্রনত দওাথায দফননযার দভকা নডকপন্স এনেনফন এনেনফন 
দডপ এেকা এওাদ তভ এনডান অকযানচত র? 
(a) ননঈ নদনি (b) নাকুয (c) রঔকনৌ (d) ওানুয 
ঈত্তয - (c)  
64. ম্প্রনত দদকয দওান যাচয ফা দওন্দ্রানত ঞ্চর প্রধানভন্ত্রী 
ভাত্রু ফন্দনা দমাচনা এও দওানট য দফন চনকণ ননকয তাকত 
ফকঘকয বাকরা পরাপর ওকযকঙ ? 
(a) নযযানা (b) দভন  নদঈ (c) দাদযা  নকয াকবরী (d) ভধয 
প্রকদ 
ঈত্তয - (d) 
65. ম্প্রনত দদকয দওান যাচয ফা দওন্দ্রানত ঞ্চর প্রধানভন্ত্রী 
ভাত্রু ফন্দনা দমাচনা এও দওানট য ওভ চনকণ ননকয তাকত 
ফকঘকয বাকরা পরাপর ওকযকঙ? 

(a) ভধয প্রকদ (b) নযযানা (c) দাদযা  নকয াকবরী (d) দভন 
 নদঈ  
ঈত্তয - (c)  
66. প্রধানভন্ত্রী ভাত্রু ফন্দনা দমাচনা দত দওান দচরা বাযতফকলসয 
প্রথভ স্থান নধওায ওকযকঙ ফকঘকয বাকরা পরাপর ওযায চনয 
মায চনংঔযা 1 দওানটয দফন? 
(a) দযনঘ নভকচাযাভ (b) ওুযনর ন্ধ্রপ্রকদ (c) আকডায 
ভধযপ্রকদ (d) ঈনাআন নভাঘর প্রকদ  
ঈত্তয - (c)  
67. প্রধানভন্ত্রী ভাত্রু ফন্দনা দমাচনা দত দওান দচরা বাযতফকলসয 
প্রথভ স্থান নধওায ওকযকঙ ফকঘকয বাকরা পরাপর ওযায চনয 
মায চনংঔযা 1 দওানটয ওভ? 
(a) ওুযনর ন্ধ্রপ্রকদ (b) দযনঘ নভকচাযাভ (c) ঈনাআন নভাঘর 
প্রকদ (d) আকডায ভধযপ্রকদ 
ঈত্তয - (b)  
68. ম্প্রনত দওান দদ 2.49 নভনরযন ভানওসন ডরাকযয াাঁঘনট দভৌ 
ঘুনক্ত স্বাক্ষয ওযকরা অদু টুযনযচভ এয াাঁঘনট দীকয কগ? 
(a) নপনচ (b) শ্রীরিা (c) ভারদ্বী (d) ফানর  
ঈত্তয - (c)  
69. ম্প্রনত দওান দদ ওভনকযরথ নযফাকযয 54 তভ দয 
নককফ দমাকদান ওযকরা?  
(a) আযান (b) ভারদ্বী (c) শ্রীরিা (d) আযাও 
ঈত্তয - (b) 
70. ম্প্রনত দভাাম্মদ অরাফী দওান দদকয প্রধানভন্ত্রী কদ ননমুক্ত 
করন?  
(a) ভারদ্বী (b) শ্রীরংওা (c) আযাও (d) আযান  
ঈত্তয - (c) 
71. নযচাবস ফযাংকওয ম্প্রনত যা এওনট নযকাকটস নুাকয 
ফতসভান ফযাংও গুনরয ধায ওত তাং ফৃনদ্ধ দকযকঙ? 
(a) 10.21% (b) 9.21% (c) 7.21% (d) 8.21%  
ঈত্তয - (c) 
72. নযচাবস ফযাংকওয ম্প্রনত যা এওনট নযকাকটস নুাকয 
ফতসভান ফযাংও গুনরয অভানত ওত তাং ফৃনদ্ধ দকযকঙ?  
(a) 10.21% (b) 9.51% (c) 7.21% (d) 8.21%  
ঈত্তয - (b) 
73. যাযা নরনম্পও ওনভনট বাযতফকলসয ম্প্রনত ননমুক্ত 
দপ্রনকডকিয নাভ নও?  
(a) নফচয ওুভায ভারকািা (b) যাচওুভায নং (c) দে দচড(d) 
চুসন ভুডা  
ঈত্তয - (b) 
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74. দওার আনডযা নরনভকটকডয ম্প্রনত ননমুক্ত দঘযাযভযান এফং 
ভযাকননচং ডাআকযটকযয নাভ ওী?  
(a) প্রকভাদ অকাযযার (b) একও ছা (c) যচত দঘৌধুযী (d) 
বূকন্দ্র নং 
ঈত্তয - (a) 
75. ম্প্রনত বাযকতয দওান কয বাযতীয দননবয ক্ষ দথকও 
"ভাতরা নবমান" নাকভ ঈওূরফতসী ীভা যক্ষা ফাননীয নুীরন 
অকযানচত র?  
(a) ওরওাতা (b) দঘন্নাআ (c) ফযাগাকরায (d) নফাঔাত্তনভ 
ঈত্তয - (a) 
76. ম্প্রনত ানতয এওাকডভী ুযস্কায প্রাি মকাফে নং 
ওানযার প্রযাত করন নতনন দওান যাকচযয ভানুল নঙকরন? 
(a) াঞ্জাফ (b) ন্ধপ্রকদ (c) নযযানা (d) নফায  
ঈত্তয - (a) 
77. ম্প্রনত বাযকতয বাকযাকত্তারও যাভাদ এ অয এফং াকরাযান 
যফীন্দ্রওুভায 2 ফঙয এফং 4 ফঙকযয চনয দঔরা দথকও ননফসানত 
করা তাযা দওান ংস্থা দ্বাযা দঔরা দথকও ননফসানত র? 
(a) দযনরং দপডাকযন প আনডযা (b) নযকনার এনিকডানং 
একচনন্স (c) যাল্ডস এনিকডানং একচনন্স (d) আিাযনযাকনার 
নরনম্পও ওনভনট  
ঈত্তয - (b)  
78. ম্প্রনত দওান যাচয বাযকতয ফসফৃৎ োভীণ প্রমুনক্ত ঈৎফ 
মায নাভ েতপ্রাে 2020 নুনিত র যাচীফ কান্ধী আঈননবানসনট 
প দটওকনারনচ ফাাকযয ক্ষ দথকও? 
(a) দকাযা (b)দতকরগানা (c) ন্ধ্রপ্রকদ (d) নযযানা  
ঈত্তয - (b)  
79. ম্প্রনত ানওস্তাকনয কগ অয দওান যাষ্ট্র গাকরয অক্রভণ 
দও দদকয চাতীয নফমসয ফকর অঔযা নদকযকঙ? 
(a) ভাযানভায (b) বাযত (c)দাভানরযা (d) নওঈফা  
ঈত্তয - (c)  
80. অরনফন ওুনটস ম্প্রনত দওান দদকয প্রধানভন্ত্রী কদ ননমুক্ত 
কযকঙন? 
(a) নওঈফা (b) দলাবানওযা (c) ওকাকবা (d) মুককাকলানবযা  
ঈত্তয - (c)  
81. ম্প্রনত নপকঘয ভতানুাকয বাযকতয নচনডন দোথ 2020 - 21 
থসনননতও ফকলস ওত তাং দৌঁঙাকত াকয? 
(a) 2.6% (b) 5.6% (c) 4.6% (d) 3.6%  
ঈত্তয - (b) 
82. এনযা যাননপও 2020 ক্ষ দথকও ম্প্রনত ওাকও দন্ট্রার 
ফযাংওায নাকফ দখালণা ওযা কযকঙ? 

(a) নক্তওাে দা (b) নফ দও ওানুনককা (c) ভাআকওর ফাতসা (d) নড 
দও বচন 
83. টাটা াযায এয ক্ষ দথকও বাযতীয দওান নক্রকওটায দও 
তাকদয িযাড যাম্বাকডয ফানাকনা কযকঙ? 
(a) দঔয ধাযান (b) দযানত ভসা (c) াদুসর ঠাওুয (d) নফযাট 
দওানর 
ঈত্তয - (b) 
84. নফে ওযান্সায নদফ দওান নদন ানরত ানরত য?  
(a) 6আ দপব্রুযানয (b) 5 আ দপব্রুযানয (c) 4 ঠা দপব্রুযানয (d) 7 আ 
দপব্রুযানয 
ঈত্তয - (c) 
85. ম্প্রনত দওান নপল্ম 2020 ফাপটা যাযাকডসয াতনট ুযস্কায 
নচকতকঙ মায ভকধয দফস্ট নপল্ম, দফস্ট ডাআকযটয এফং দফস্ট নিনট 
নপল্ম যাযাডস েবুসক্ত অকঙ? 
(a) যান্স অন টাআভ আন নরঈড (b) দচাকচা য যানফট (c) 1917 
(d) যাযাাআট  
ঈত্তয - (c) 
86. ম্প্রনত কয মাযা ফাপটা যাযাডস প্রনতকমানকতায নরনডং 
এটায দযাকর নফকচতায নাভ নও? 
(a) দচানাথ দপ্র (b) চযাওুআন দপাননে (c) একিানন দফকে (d) 
এডাভ ড্রাআবায  
ঈত্তয - (b) 
87. ম্প্রনত দওান যাচয যওায চনকফও দমাচনা নাকভ এওনট 
দমাচনা অয রঞ্চ ওযকরন মায ভাধযকভ যওানয ানবস ভানুকলয 
ফানড ফানড দৌঁকঙ দদযায ুনফধা থাওকফ? 
(a) নফায (b) ওণসাটও (c) নযযানা (d)ছাডঔড  
ঈত্তয - (b)  
88. ম্প্রনত দওান দদ বাযকতয াকাটসধাযী টুযনযস্টকদয চনয 
তায দদক নফনাভূকরয ভ্রভণ ফন্ধ ওকয নদর? 
(a) বুটান (b) দনার (c) ফাংরাকদ (d) চাান  
ঈত্তয - (a) 
89. ম্প্রনত ফাকচট নুাকয নড অআ ন নচ ন এয অডাকয ফযাংও 
নডকানচট আনু্সকযন্স এয ওবায 1 রাঔ দথকও ওত রাঔ মসে 
ফাডাকনা করা? 
(a)5 রাঔ (b) 4 রাঔ (c) 3 রাঔ (d) 2 রাঔ  
ঈত্তয - (a) 
90. দচ এ ডাবু্ল নস্টকরয ম্প্রনত ননমুক্ত িযাড যাম্বাকডয নমনন 
এওচন বাযতীয নক্রকওটায তায নাভ নও? 
(a) নযাফ াে (b) নফযাট দওানর (c) াদুসর ঠাওুয(d) দযানত 
ভসা  
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ঈত্তয - (a) 
91. ম্প্রনত যাভ চমবূনভ তীথস দক্ষি ট্রাকস্টয কঠন দখালণা ওযকরন 
দও? 
(a)নকযন্দ্র দভাদী (b) যাভ দদফ (c) নভত া (d) রুণ দচটনর  
ঈত্তয - (a) 
92. বাযতীয চর চীফন নভকনয পর রক্ষযভািা যাঔা কযকঙ 
দওান ফঙয দও? 
(a) 2024 (b) 2023 (c) 2022 (d) 2021 
ঈত্তয - (a)  
93. দওান বাযতীয য ম্প্রনত আঈকনকস্কায ক্ষ দথকও যাল্ডস 
দনযকটচ ননট তওভা দকযকঙ? 
(a) অকভদাফাদ (b) নদনি (c) অো (d) চযুয  
ঈত্তয - (d) 
94. ম্প্রনত দওান দদকয আিাযনযানার দডকবরকভি ংস্থা 
বাযতীয দযরকয নফবাককয কগ দভৌ ঘুনক্তকত অফদ্ধ র? 
(a) ঘীন (b) যানযা (c) আঈনাআকটড নওংডভ (d) অকভনযওা 
ঈত্তয - (c)  
95. আিাযনযানার আকিকরওঘুযার প্রানটস আকডে 2019 এয 
য্ মাগনওং নুাকয বাযত ওত তভ স্থান দঔর ওকযকঙ াযানফকে? 
(a) 20 তভ (b) 30 তভ (c) 40 তভ (d) 50 তভ 
ঈত্তয - (c)  
96. ম্প্রনত দওান যাকচয বাযকতয ফকঘকয দফন নাযী াঘাকযয 
তথয াভকন এককঙ? 
(a) দকাযা (b) ভাযাষ্ট্র (c) নফায (d) নযযানা  
ঈত্তয - (b) 
97. দওান যাচয ফা দওন্দ্রানত ঞ্চর ম্প্রনত াফনরও দরথ 
আনঞ্জননযানযং এড এডুকওন এড ফ্লযাট ওকন্ট্রার নডাটসকভিকও নতুন 
নাভওযণ ওকযকঙ চর নক্ত নডাটসকভি নাকফ? 
(a) নডা (b)দওযরা (c) চমু্ম - ওাশ্মীয (d) দকাযা  
ঈত্তয - (c)  
98. আিাকনসনার দড প নচকযা টরাকযন্স পয নপকভর দচননটার 
নভঈনটকরন নদফ দওান নদন ারন ওযা য? 
(a) 8 দপব্রুযানয (b) 6 আ দপব্রুযানয (c) 9 আ দপব্রুযানয (d) 7 আ 
দপব্রুযানয 
ঈত্তয - (b)  
99. ম্প্রনত নযচাবস ফযাংকওয ক্ষ দথকও দুআ াচায ওুনড এওু 
থসনননতও ফকলস বাযকতয নচনডন ওত তাং যায ূফসাবা 
দদযা কযকঙ? 
(a) 5.5% (b) 5.0% (c) 6.0% (d) 6.5% 
ঈত্তয - (c) 

100. নযকযয ভুদ্রায নাভ নও? 
(a) ডরায (b) আঈকযা (c) দক্রাকন (d) দকা  
ঈত্তয - (c) 
101. দও ফাকস্কটফর র ফ দপভ এ ননকচয নাভ নঘযস্থাযী ওকযকঙ? 
(a) চচস অটনওনন (b) দওাকফ িাযি (c) ফাটস স্টায (d) যান্ড্রু 
আকভট 
ঈঃ (b)  
102. দওান য RAISE 2020 অনটসনপনযার আনিনরকচন্স ানভট 
ারন ওকযকঙ? 
(a) দঘন্নাআ (b) গুচযাট (c) ননঈ নদনি (d) ভুম্বাআ 
ঈঃ (c)  
103. ওাকও INDUSIND Bank Ltd এয ন  এভ নড ননমুক্ত 
ওযা কযকঙ? 
(a) ঞ্জয দওাঠানয (b) যকভ ফনত (c) ুভে ওাঠানরযা (d) 
নফযাভণ 
ঈঃ (c)  
104. Mastercard ন নাকফ ওাকও ননমুক্ত ওযা কযকঙ? 
(a) ভাআকওর ভাআফাঘ (b) চয ফাগা (c) তুনু ওুভায দা (d) 
দ্মচা ঘতুকফসদী 
ঈঃ (b) 
105. বাযত দওান দদকয াকথ মুক্ত কয Air Force Stn 
Hindan শুরু ওযায চনয IFA & RAF Exercise 
Indradhanush াকথ মুক্ত কযকঙ?  
(a) ভান (b) আঈ দও (c) চাান (d) নঘন 
ঈঃ (b) 
106. 5 ফায োড লাভ নফকচতা নফঔযাত দটনন তাযওা ভানযযা 
াযকাবা দওান দদকয কয প্রনতনননধে ওকযন? 
(a) কেনরযা (b) যানযা (c) িান্স (d) চাভসানন  
ঈঃ (b)  
107. প্রথভ দঔকরা আনডযা বতযওারীন দকভ দর,রাডাকও নুনষ্টত 
প্রফনতসত ওকযনঙর দও? 
(a) নকযন্দ্র দভানদ (b) নওকযন নযনচচু (c) নকনযঘন্দ্র ভুভুস (d) যাধা 
ওৃষ্ণ ভাথুয  
ঈঃ (b)  
108. World NGO নদফ ওকফ ানরত য? 
(a) 24দ দপব্রুযাযী (b) 25দ দপব্রুযাযী (c) 26দ দপব্রুযাযী (d) 
27দ দপব্রুযাযী 
ঈঃ (d) 
109. চাতীয নফজ্ঞান নদফ ওকফ ানরত য?  
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(a) 24দ দপব্রুযাযী (b) 25দ দপব্রুযাযী (c) 26দ দপব্রুযাযী (d) 
28দ দপব্রুযাযী 
ঈঃ (d)  
110. বাযকতয দওান যাকচয 100% এর ন নচ কযা ওবাকযচ ওযা 
কযকঙ? 
(a) ওণসাটও (b) নভাঘর প্রকদ (c) নযযানা (d) গুচযাট 
ঈঃ (b) 
111. দওান যাচয ‚Jagananna Vasthi Deevena‛ নস্ককভয ফযফস্থা 
ওকযকঙ ঙাি - ঙািীকদয নথসওবাকফ াাময ওযায চনয? 
(a) ওণসাটও (b) ন্ধ্রপ্রকদ (c) নযযানা (d) গুচযাট 
ঈঃ (b) 
112. দওান যাকচয রায ঈৎফ ারন ওযা য? 
(a) ওণসাটও (b) নভাঘর প্রকদ (c) নযযানা (d) গুচযাট 
ঈঃ (b)  
113. ভানথয ভম্মদ দওান দদকয প্রধান ভন্ত্রী? 
(a) ভারকযনযা (b) থাআরযাড (c) নংকাুয (d) নবকযতনাভ  
ঈঃ (a)  
114. দওান য ওকভানকযরথ নতযন্দাচী  শুনটং 2022 
অকযাচন ওযকফ? 
(a) ননঈ নদনি (b) ঘনডকড (c) ভুম্বাআ (d) দঘন্নাআ  
ঈঃ (b)  
115. Liva Miss Diva Universe দও নচকতকঙন? 
(a) দনা চযার (b) অদনরন ওযাকনরকনা (c) বানতসওা নং (d) 
ঞ্জনা নফচ 
ঈঃ (b) 
116. দাদা াকফ পারকও অেচসানতও নফ্লভ দপনস্টবাকর Best 
Actor Award দও দকযকঙ? 
(a) অযুস্মান ঔুযানা (b) হৃনেও দযান (c) ক্ষয ওুভায (d) 
যনফীয নং 
ঈঃ (b) 
117. দওান বাযতীয পুটফর লযাফ প্রথভ বাযতীয পুটফর লযাফ 
নাকফ AFC Champion League গ্রু মসাকয দমাকযতা চসন 
ওকযকঙ? 
(a) এপ ন দকাযা (b) ফযাগারুরু এপ ন (c) ভুম্বাআ ননট এপ ন 
(d) দঘন্নাআ এপ ন  
ঈঃ (a) 
118. দঔকরা আনডযা প্রথভ এনডন নডলা দত দও প্রফতসন ওকযকঙন? 
(a) যাভনাথ দওানফন্দ (b) নকযন্দ্র দভানদ (c) ককণ রার (d) এভ 
দফিাযা নাআডু  
ঈঃ (b)  

119. চাজ্ঞী ফাুকদকফয দরঔা ‚Death - an Inside Story: A 
book for All those Who Shall‛ ফআনট দও নযনরচ ওকযন? 
(a) যাভনাথ দওানফন্দ (b) নকযন্দ্র দভানদ (c) ককণ রার (d) এভ 
দফিাযা নাআডু 
ঈঃ (d) 
120. দওন্দ্রীয অফকাযী নদফ ওকফ ানরত য?  
(a) 24দ দপব্রুযাযী (b) 25দ দপব্রুযাযী (c) 26দ দপব্রুযাযী (d) 
28দ দপব্রুযাযী 
ঈঃ (a)  
121. দওাথায ‚বাযত –ফাংরা টুনযভ দপনস্টবযার‛ প্রথভ ফাকযয 
চনয নুনিত কযনঙর? 
(a) নিুযা (b) অাভ (c) ননওভ (d) নিভফগ  
ঈঃ (a)  
122. দওাথায নকযন্দ্র দভানদ দুনদকনয অেচসানতও নফঘায ংক্রাে 
কম্মকরকনয (2020) প্রফতসন ওকযকঙন? 
(a) ভুম্বাআ (b) ননঈ নদনি (c) দঘন্নাআ (d) দওারওাতা  
ঈঃ (b) 
123. দওান যাচয যওায ভস্ত ুকায নভর গুনরকত তর নওান 
ভচদুয ওযানিন এয ফযফস্থা ওযকফ? 
(a) ওণসাটও (b) নভাঘর প্রকদ (c) নযযানা (d) গুচযাট  
ঈঃ (c) 
124. ওাকও US - India Business Council এয Global Board 
of Directors এয বানত কদ ননকযাক ওযা কযকঙ? 
(a) নফচয অডফাণী (b) ঞ্জয দওাঠানয (c) নফভর চুরৃা (d) ঞ্জীফ 
ুযী 
ঈঃ (a) 
125. নফে নঘো নদফ ওকফ ানরত য? 
(a) 22 দ দপব্রুযাযী (b) 25দ দপব্রুযাযী (c) 26দ দপব্রুযাযী 
(d) 28দ দপব্রুযাযী 
ঈঃ (a)  
126. যনভযাট ওয ফাদর  সৃ্মনত আযানী প্রফনতসত ‚নযানার 
যকাননও পুড দপনস্টবযার‛ দওাথায অকযানচত কযনঙর? 
(a) ওণসাটও (b) নভাঘর প্রকদ (c) নযযানা (d) ননঈ নদনি 
ঈঃ (d) 
127. ধাযণ ক্ষভতা ূঘকও বাযকতয য্ মাি ওত? 
(a) 76 (b) 88 (c) 77 (d) 132  
ঈঃ (c) 
128. নশু ঈদীযভান ূঘকও বাযকতয স্থান ওত? 
(a) 76 (b) 88 (c) 77 (d) 131  
ঈঃ (d)  
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129. ধনরক্ষ্মী ফযাকিয ভযাকননচং নডকযটয  ন কদ RBI ওাকও 
ননকযাক ওকযকঙন? 
(a) ঞ্জীফ াধা (b) িফ ভাাি (c) ুননর গুযফোনন (d) তুনু 
ওুভায দা 
ঈঃ (c)  
130. Ram janmabhoomi Teerath Kshetra Trust এয 
দঘযাযভযান নাকফ ওাকও ননমুক্ত ওযা কযকঙ? 
(a) নৃতয দকাার দা (b) ঘম্পত যায (c) নৃকন্দ্র নভশ্র (d) 
যাভনফরা 
ঈঃ (a)  
131. Ram Temple Complex Development Committee 
এয দঘযাযভযান নাকফ ওাকও ননকযাক ওযা কযকঙ? 
(a) নৃতয দকাার দা (b) ঘম্পত যায (c) নৃকন্দ্র নভশ্র (d) 
যাভনফরা 
ঈঃ (c) 
132. ESPN Multi –Sport Annual Awards 2019 ওাকও 
Sportsperson of the Year (female) বূনলত ওকযকঙ? 
(a) ন নব ননু্ধ (b) নভতানর যাচ (c) ভানন দমান (d) ভনু বাওায  
ঈঃ (a)  
133. ESPN Multi –Sport Annual Awards 2019 ওাকও 
Sportsperson of the Year (male) বূনলত ওকযকঙ?  
(a) ফরনফয নং নননযয (b) দৌযব দঘৌধুযী (c) দীও ুননযা (d) 
ফচযং ুননযা 
ঈঃ (b) 
134. অেচসানতও ভাতৃবালা নদফ ওকফ ানরত য? 
(a) 22 দ দপব্রুযাযী (b) 25দ দপব্রুযাযী (c) 26দ দপব্রুযাযী 
(d) 21 দ দপব্রুযাযী 
ঈঃ (d) 
135. ফানরসন আিাযনযানার নফ্লভ দপনস্টবযার এ আনডযান যানবনরযন 
এয ফযফস্থা দও ওকযনঙর? 
(a) শুভ্রভননযভ চযংওয (b) নকযন্দ্র দভানদ (c) তুনু ওুভায দা 
(d) যদী নং ুনয  
ঈঃ (a)  
136. দওান যাকচয কগা ওাযও নুিান অকযানচত য? 
(a) ঈত্তযাঔড (b) নভাঘরপ্রকদ (c) নযযানা (d) নভকচাযাভ  
ঈঃ (a)  
137. দওান বালা আংনর  ভন্দানযন এয কয তৃতীয প্রঘনরত বালা 
নাকফ ফযফহৃত য? 
(a) ফাংরা (b) নন্দী (c) অযানফও (d) যানযান 
ঈঃ (b)  

138. দন্ট্রার আনপযকভন ওনভকনয নতুন নঘপ আনপযকভন 
ওনভনায নাকফ দও মুক্ত কযকঙন? 
(a) নফচয অডফাণী (b) ঞ্জয দওাঠানয (c) নফভর চুরৃা (d) ঞ্জীফ 
ুযী 
ঈঃ (c)  
139. দওান দদ ভনরা এ এপ ন 2022 অকযাচন ওযকফ?  
(a) বাযত (b) ফাংরাকদ (c) দনার (d) চাান  
ঈঃ (a) 
140. দওান দদ নপপা 2020 অডায - 17 ভনরা নফেওা 
অকযাচন ওযকফ? 
(a) াঈথ অনিওা (b) বাযত (c) কেনরযা (d) আংরযাড  
ঈঃ (b) 
141. নফে াভানচও নযায নদফ ওকফ ানরত য? 
(a) 20 দ দপব্রুযাযী (b) 25দ দপব্রুযাযী (c) 26দ দপব্রুযাযী 
(d) 21 দ দপব্রুযাযী 
ঈঃ (a)  
142. নবজ্ঞ নবকনতা নওকাযী ফির ভাযা নককযকঙন.নতনন দওান 
যাকচযয ফানন্দা? 
(a) ওণসাটও (b) দঘন্নাআ (c) গুচযাট (d) অাভ  
ঈঃ (a)  
143. বাযকতয দওান নফভানফন্দয প্ল্ানস্টও ভুক্ত এওভাি 
নফভানফন্দয? 
(a) আনন্দ্রযা কান্ধী আিাযনযানার (b) যাচীফকানন্ধ আিাযনযানার (c) 
ঙিনত নফাচী আিাযনযানার (d) দনতাচী ুবাল আিাযনযানার 
ঈঃ (a) 
144. দওান য 2020 দলাফার আনকবস্টয ানভট প্রথভ ফাকযয চনয 
অকযাচন ওযকফ? 
(a) ফযাগারুরু (b) দর (c) রাডাও (d) শ্রীনকয 
ঈঃ (d) 
145. দওান য এনযান দযস্টনরং ঘানম্পযনন এয অকযাচন 
ওযকঙ? 
(a) ফযাগারুরু (b) ননঈ নদনি (c) রাডাও (d) শ্রীনকয 
ঈঃ (b) 
146. দওান দদ চুননযয ুরুল নও 2021 নফেওা অকযাচন 
ওযকফ? 
(a) বাযত (b) ানওস্থান (c) াঈথ অনিওা (d) আংরযাড  
ঈঃ (a)  
147. দওান দদ চুননযয ভনরা নও 2021 নফেওা অকযাচন 
ওযকফ? 
(a) বাযত (b) ানওস্থান (c) াঈথ অনিওা (d) আংরযাড 
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ঈঃ (c) 
148. অকভদাফাকদ ফনস্থত ৃনথফীয ফৃত্তভ নক্রকওট দস্টনডযাভ 
দভাকতযা দও ঈকদ্বাধন ওকযনঙকরন? 
(a) নভত া (b) দডানার ট্রাম্প (c) ভ্লানদনভয ুনতন (d) নকযন্দ্র 
দভানদ  
ঈঃ (b) 
149. 2020 দটানও নরনম্পও  যাযা নরনম্পও এয রক্ষয নও? 
(a) আঈনাআকটড ফাআ আকভান (b) এ ননঈ যারডস (c) আন্সাযায এ 
দচনাকযন (d) যান যারডস যান নড্রভ 
ঈঃ (a)  
150. অকভদাফাকদয দভাকতযা নক্রকওট দস্টনডযাভ নও নাকভ নযনঘত? 
(a) িায ফিববাআ যাকটর দস্টনডযাভ (b) আনন্দ্রযাকান্ধী দস্টনডযাভ 
(c) রার ফাাদুয াস্ত্রী দস্টনডযাভ (d) চযরার দনকরু দস্টনডযাভ  
ঈঃ (a) 
151. ম্প্রনত বাযকতয দওান যাচয ভুঔযভন্ত্রী নযফতসন দমাচনা রঞ্চ 
ওযকরন 1500 দওানট টাওায?  
(a) দকাযা (b) নযযানা (c) ভধযপ্রকদ (d) গুচযাট  
ঈত্তয - (b) 
152. ম্প্রনত প্রধানভন্ত্রীয নকযন্দ্র দভাদী ওাওডাকছাডকত ানে 
ংকনতকত াক্ষয ওযর, এআ নট দওান যাকচয ফনস্থত? 
(a) দওযর (b) অাভ (c) দকাযা (d) নভকচাযাভ  
ঈত্তয - (b) 
153. ম্প্রনত বাযকতয দওান ংস্থা আনডযান দন্ট্রার এনযা 
নফচকন ওাঈনন্সর রঞ্চ ওযর াাঁঘনট দদকমথা ওাচানওস্তান 
ওাআকচনরযা তাচানওস্থান তুওসকভননস্তান ঈচকফনওস্তান এয াকথ 
াটসনাযনক মুক্ত কয ? 
(a) নপনও (b) অআ অয নড এ অআ (c) নাফাডস (d) ন নফ নড নট  
ঈত্তয - (a) 
154. ম্প্রনত যাল্ডস ফযাংকওয নঘ আকওাননভস্ট নমনন ম্প্রনত তায 
দতযাকি চভা নদকরন তায নাভ নও? 
(a) নকনযান দওৌনচযাকনৌ (b) দকাল্ডফাকস র দযাভায (c) দডনবড 
ভারা (d) াো দডফযঞ্জন  
ঈত্তয - (a) 
155. ননম্ননরনঔত দওান ংস্থানট নক্ষাকক্ষকি থসনননতও ফযফস্থায 
ঈন্ননতয চনয পাআনানন্সযার নরটাকযনয ঈআও 2020 অকযাচন ওযকত 
ঘকরকঙ? 
(a) অয নফ অআ (b) নাফাডস (c) অআঅযনডঅআএ (d) নপনও  
ঈত্তয - (a) 
156. ম্প্রনত নডায এওচন দরঔও নমনন নভঈনচওার ওনরগ 
নরটাকযন ুযস্কাকয বূনলত করন তায নাভ নও? 

(a) নফওা াফনন (b) কগাপ্রাদ নফভর (c) ভকনাচ দা (d) 
দকারাুনড ভারুনত যা 
ঈত্তয - (c)  
157. ম্প্রনত বাযকতয দওান ংস্থা নডনচটার দকভি আকডে বতনয 
ওযর দকভকিয দক্ষকি নডনচটারাআকচকনয অনায চনয? 
(a) নপনও (b) অয নফ অআ (c) এ নফ অআ (d)ন নফ নড নট  
ঈত্তয - (b)  
158. দনক্ষণ অকভনযওায কফসাি ৃগ এওানওাগুযা ফসতাকযাণ 
ওাযী ফসওননি ভনরায নাভ নও?  
(a) ননকভাকদভা দসা (b) ননভার নসা (c) ওাভাআযা ওাযনথনওযান 
(d) নভতানর প্রাদ  
ঈত্তয - (c)  
159. ম্প্রনত নফকেয প্রথভ ফুকরটপ্রুপ দরকভট দমটা এ দও - 
47এয গুনরয রুঔকত পর দও বতনয ওযর?  
(a) যঞ্জন ভাথাআ (b) নু নভশ্রা (c) নফনন যাযাত (d) যনফন্দ্রা 
নং 
ঈত্তয - (b) 
160. ম্প্রনত নফকেয প্রথভ দওান ভনরা এওও দে পাআকটয 328 
নদন ৃনথফীয ওক্ষকথয প্রদনক্ষণ ওকয দযওডস ওকযকঙন? 
(a) যঞ্জন ভাথাআ (b) নু নভশ্রা (c) নক্রটানা দওাঘ (d) যনফন্দ্রা 
নং 
ঈত্তয - (c) 
161. অআনন অণ্ডায - 19 নক্রকওট যাল্ডস ওাকয ম্প্রনত 
নফকচতায নাভ নও? 
(a) কেনরযা (b) বাযত (c) ফাংরাকদ (d) শ্রীরংওা 
ঈত্তয - (c) 
162. প্রধানভন্ত্রীয নকযন্দ্র দভানদয ম্পনত্ত নন - 13 এ নবনড 
ওনপাকযকন্সয ভাধযকভ দমাকদান ওযকত ঘকরকঙন এআ নন - 13 
ানভট দওাথায নুনিত কত ঘকরকঙ?  
(a) অকভদাফাদ (b) কান্ধীনকয (c) ওরওাতা (d)াযদ্রাফাদ 
ঈত্তয - (b) 
163. বাযকতয প্রথভ দওান যাচয ম্প্রনত দনরওোয ানবস ঈডান 
নস্কভ রঞ্চ ওযকরন? 
(a) দতকরগানা (b) ঈত্তযাঔড (c) নডা (d)ওণসাটও 
ঈত্তয - (b)  
164. ম্প্রনত কেনরযান নক্রকওটায প দা আযায নচতকরন দও? 
(a) দডনবড যানসায (b) যাট ওানভন্স (c) নস্টব নস্মথ (d) দভকান 
ঘুট  
ঈত্তয - (a) 
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165. আিাকনসনার নরনম্পও ওনভনট দওাঘ রাআপটাআভ যানঘবকভি 
যাযাডস দভর ওযাটাকনয দপ্রনস্টনচযা 2091 ুযস্কায নফকচতায নাভ 
নও? 
(a) ুকরিা দকানঘাাঁদ (b) দভচফান দকটর (c) ন্দী গুিা (d) 
নফভর ওুভায  
ঈত্তয - (a) 
166. ম্প্রনত 20 পুট 2.9 আনঞ্চ রাপ নদকয দার দবাকল্ট নফেকযওডস 
কডকরন নমনন তায নাভ নও? 
(a) অযভাড ডুপ্ল্ানি (b) আরুআড ওীকঘাকক (c) অনান্দন 
দেকফা (d) দযটাঈর দফানস্ক  
ঈত্তয - (a) 
167. প্রকপয যাভাওৃষ্ণা যা এওনট কটাফাকযাোনপ নরঔকরন এ 
ঘাআল্ড প দডনটনন, এআ ঘাআল্ড প দডনটনন ওায 
কটাফাকযাোনপ ? 
(a) দবনওাআযা নাআডু (b) প্রওা চাকবদওয (c) অনভত া (d) 
যাভ নাথ দওানবন্দ 
ঈত্তয - (a) 
168. নফে চর নদফ দওান নদন ানরত য? 
(a) 13 দপব্রুযানয (b) 12 দপব্রুযানয (c) 10 দপব্রুযানয (d) 
11দপব্রুযানয 
ঈত্তয - (c)  
169. ম্প্রনত দ্মশ্রী ুযস্কায প্রাি নকনয যাচনওকায প্রযাত করন 
নতনন দওান দক্ষকি কগ মুক্ত নঙকরন?  
(a) নক্রকওটায (b) নগায (c) নরনটনযান (d) নকবনরস্ট  
ঈত্তয - (d) 
170. 2020 স্কায যাযাডস এ দফস্ট এটয ুযস্কায নফকচতায নাভ 
নও? 
(a) নদ ওযানপ্রকওা (b) ড্রাআবায নরনাকদসা (c) দম ওুআন পননে (d) 
দচানাথান যাডাভ 
ঈত্তয - (c)  
171. 2020 স্কায দফস্ট নওঘায ুযস্কায নচতর দওান ভুনব? 
(a) অ টাআভ আন নরঈড (b) দমাবনা (c) যাযাাআট (d)দচাওায  
ঈত্তয - (c)  
172. 2020 স্কাকযয দফস্ট যাকে ুযস্কায নফকচতায নাভ নও?  
(a) দযননন (b) দযকন দচকর কযোয (c) ঘাযনরচ (d) দথনন 
াযন  
ঈত্তয - (b)  
173. নসনফর দপনস্টবার বাযকতয ম্প্রনত দওান যাকচয নুনিত 
করা? 
(a) নভকচাযাভ (b) অাভ (c) নিুযা (d) ন্ধ্রপ্রকদ 

ঈত্তয - (c)  
174. ফাযভুডা াাড ম্প্রনত নতুন নাভওযণ ওযা করা াথাআ 
ওকটায নাকফ এআ ফাযভুডা াাড দওান যাকচয ফনস্থত? 
(a) নভকচাযাভ (b) নিুযা (c) ন্ধ্রপ্রকদ (d) অাভ  
ঈত্তয - (b) 
175. নযানার চর ওনপাকযন্স নুনিত করা দওান কয?  
(a) ননঈ নদনি (b) রাদাঔ (c) বূার (d) দফগারুরু  
ঈত্তয - (c) 
176. কচয যানযযয 2020 এওটা নভনরটানয এোযাআচ এআ 
নভনরটানয নপপথ এনডান বাযকতয কগ অয দওান দদকয কগ 
মুক্ত কয নুনিত য? 
(a) আঈ এ এ (b) ঘীন (c) আঈনাআকটড নওংডভ (d) িানচর 
ঈত্তয - (c) 
177. ম্প্রনত নযানার সু্নওায ঘযানম্পযনন এয নফকচতায নাভ 
নও?  
(a) নফদযা নিাআ (b) অনদতয দভতা (c) অনভ ওাভানন (d) ঈবয 
ও এফং ঔ  
ঈত্তয - (d) 
178. আিাকনসনার দড প ভযান এড কারস আন াআন্স নদফ 
দওান নদন ারন ওযা য?  
(a) 12 দপব্রুযানয (b) 11 দপব্রুযানয (c) 13 দপব্রুযানয(d) 14 
দপব্রুযানয  
ঈত্তয - (b) 
179. ম্প্রনত ুরুল এপঅআএআঘ যাআনচং স্টায আযায যাযাডস 
নচতকরন দও?  
(a) নফকফও াকয প্রাদ (b) অথসায বযান (c) দডাকযন নটভ াটস (d) 
দিও নবটয 
ঈত্তয - (a) 
180. নফে আঈনানী নদফ দওান নদন ারন ওযা য? 
(a) 11 দপব্রুযানয (b) 12 দপব্রুযানয (c) 13 দপব্রুযানয (d) 14 
দপব্রুযানয  
ঈত্তয - (a) 
181. ম্প্রনত দওান যাচয যওায ভানটয তরায চর নফর 2020 
া ওযর?  
(a) ঈত্তযপ্রকদ (b) ওণসাটও (c) ন্ধ্রপ্রকদ (d) নডা  
ঈত্তয - (a)  
182. হু এয দ্বাযা দনাকফর ওকযানাবাআযা এয নপনযার নাভ নও 
দখালণা ওযা করা? 
(a) দওানবড-16 (b) দওানবড-17 (c) দওানবড-19 (d) দওানবড-18  
ঈত্তয - (c)  
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183. ম্প্রনত যা এওনট াকবস নুাকয বাযত যওাকযয দওান 
ংস্থানট ফকঘকয দফন রাবচনও 2019 থসনননতও ফকলস? 
(a) এযায আনডযা (b) এননচন (c) নফএএনএর (d) এনফঅআ  
ঈত্তয - (b)  
184. ম্প্রনত দওান যাকচয নলন ওন 2020 নফে ভীট চরফাযু 
নযফতসকনয চনয নুনিত কত ঘকরকঙ?  
(a) দতকরগানা (b) দওযারা (c) ওণসাটও (d) নডা  
ঈত্তয - (b) 
185. ম্প্রনত দওান ফযাংও অআনফএ ফযাংনওং দটওকনারচী 2020 
ুযস্কাকয বূনলত র? 
(a) আকয ফযাংও (b) াঈথ আনডযা ফযাংও (c) আডানেযার ফযাংও 
(d) এনফঅআ  
ঈত্তয - (b) 
186. নফে প্রডানটনবনট নদফ দওান নদন ারন ওযা য? 
(a) 15 দপব্রুযানয (b) 14 দপব্রুযানয (c) 12 দপব্রুযানয (d) 13 
দপব্রুযানয 
ঈত্তয - (c)  
187. নদ্বতীয নফভকটও নডচাস্টায ভযাকনচকভি একোআচ দুআ 
াচায ওুনড অকযানচত র দওান যাকচয? 
(a) নভকচাযাভ (b) নিুযা (c) নডা (d) ন্ধ্রপ্রকদ 
ঈত্তয - (c) 
188. বাযকতয ফসপ্রথভ এপ অআ এআঘ দঔতাফ নফচযী দপ্ল্যাকযয 
নাভ নও?  
(a) নফকফও াকয প্রাদ (b) ভান প্রীত নং (c) যানন যাভার (d) 
যদায নং 
ঈত্তয - (b) 
189. ম্প্রনত দওান কয াাঁঘ নদনফযাী ঈআিায দকভ নুনিত 
কত ঘকরকঙ দঔকরা আনডযায?  
(a) দর (b) গুরভাকস (c) ভানানর (d) শ্রীনকয  
ঈত্তয - (b)  
190. নফে দযনড নদফ দওান নদন ারন ওযা য? 
(a) 13 দপব্রুযানয (b) 14 দপব্রুযানয (c) 15 দপব্রুযানয (d) 16 
দপব্রুযানয  
ঈত্তয - (a) 
191. নফে ভনরা নদফ দওান নদন ারন ওযা য?  
(a) 13 দপব্রুযানয (b) 14 দপব্রুযানয (c) 15 দপব্রুযানয (d) 16 
দপব্রুযানয  
ঈত্তয - (a) 
192. দওান ফাকস্কটফর দপ্ল্যায দও ফাকস্কটফর র প দপভ নাকভ 
নাভানিত ওযা র?  

(a) দওাকফ িাযাি (b) একে এনভকনট (c) যাযান ওকস্তকরা (d) চচস 
অটনওনন  
ঈত্তয - (a) 
193. অনটসনপনযার আকিনরকচন্স ানভট 'যাআ 2020' দওান কয 
নুনিত কত ঘকরকঙ?  
(a) দদযাদুন (b) ভুম্বাআ (c) ননঈ নদনি (d) দঘন্নাআ 
ঈত্তয - (c)  
194. আঈনাআকটড নযানার নঈভযান যাআট ওানন্ট্র দথকও ম্প্রনত 
দওান দদ তাকদয নাভ প্রতাায ওযকঙ?  
(a) বুটান (b) ফাংরাকদ (c) দনার (d) শ্রীরিা  
ঈত্তয - (d) 
195. আডাআড ফযাংও নরনভকটকডয ম্প্রনত ননমুক্ত এভনড এফং 
নয নাভ নও? 
(a) প্ল্রফ ভাাি (b) ঞ্জীফ ঘাদা (c) ুভাে ওাটানরযা (d) 
যকভ ফনট  
ঈত্তয - (c)  
196. ভাস্টাযওাকডসয ম্প্রনত ননমুক্ত ন আ  এয নাভ নও?  
(a) দ্মচা ঘনু্দ্র (b) তনু ওুভায দা (c) ভাআকওর নভফযাও (d) 
চয ফাংকা  
ঈত্তয - (c)  
197. অাকভ ংকনত নপনযকয অনায চনয ম্প্রনত এওনট াআ 
দরকবকরয ওনভনট কঠন ওকযকঙন অাকভয ভুঔযভন্ত্রী, দআ ওনভনটয 
দকডয নাভ নও? 
(a) ুযনচৎ বািা (b) নফপ্ল্ফ ভসা (c) চযযাভ যকভ (d) নফপ্ল্ফ 
াা 
ঈত্তয - (b)  
198. এযাযকাটস দস্টন নন্দকন ম্প্রনত বাযকতয কগ দওান দদ 
মুক্ত কয অআএএপ এফং য্ মাপ একোআচ আন্দ্রধনু 2020 শুরু 
র? 
(a) ঘীন (b) চাান (c) আঈনাআকটড নওংডভ (d) আঈ এ এ  
ঈত্তয - (c)  
199. ম্প্রনত নফঔযাত দটনন দপ্ল্যায ভানযযা াযাকাবা তায 
নযটাযকভি দখালণা ওযর নতনন দওান দদকয দপ্ল্যায নঙকরন? 
(a) চাভসানন (b) যানযা (c) িান্স (d) কেনরযা  
ঈত্তয - (b) 
200. দর রাদাকঔ াম্প্রনতও দঔকরা আনডযা ীতওারীন দকভ ঈকদ্বাধন 
করা দআ দকভ ঈকদ্বাধন ওযকরন দও? 
(a) নকনযঘন্দ্র ভূভুস (b) যাধাওৃলন ভাথুয (c) নওযন নযনচচু (d) 
নকযন্দ্র দভাদী 
ঈত্তয - (c) 
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1. নঘনি ঈৎফ দওান যাকচযয ঔাযককান দচরায ওযযাকদ শুরু 
কযনঙর 
(a) নযযানা (b) ন্ধ্র প্রকদ (c) াঞ্জাফ (d) ভধয প্রকদ 
Ans. (d) 
2. দও 'ুকানত ভা নবমান' প্রঘায শুরু ওকযনঙকরন? 
(a) সৃ্মনত আযানী (b) নকযন্দ্র দভাদী (c) যাভ নাথ দওানফন্দ (d) ভ 
নফডরা 
Ans. (d) 
3. ঐনতানও ননট ঘও, ুযাকনা চমু্ময ফানণনচযও দওন্দ্র নাকফ 
নাভওযণ ওযা কযনঙর--- 
(a) ভাত্মা কান্ধী ঘও (b) ভকনায নযওয ঘও (c) বাযত ভাতা 
ঘও (d) টর নচ ঘও 
Ans. (c) 
4 _______ 4 নভনরযন ভানওসন ডরায যফযা ওযকফ 
এনযা  প্রাে ভাাকযীয ঞ্চকর ঈন্নযনীর দদগুনরকত 
ওকযানা বাআযা এয াকথ রডাআ ওযায চনয. 
(a) অেচসানতও ভুদ্রা তনফর (অআএভএপ) (b) অেচসানতও 
নফননকযাক ফযাংও (অআঅআনফ) (c) এীয ঈন্নযন ফযাংও (এনডনফ) (d) 
আঈননকপ 
Ans. (c) 
5. ওকযানবাআযা প্রাদুবসাকফয ওাযকণ Fitch FY20 
দথকও দুফসর ঘানদায চনয বাযকতয নচনডন ূফসাবা দওকট মায.  
(a) 4. 0% (b) 4. 5% (c) 4. 7% (d) 4. 9% 
Ans. (d) 
6. দনানওযা এফং দনানওযা নকভন্স দনটযাকওসয নতুন দপ্রনকডি 
প্রধান ননফসাী ওভসওতসা দও কফন? 
(a) যাচীফ ুনয (b) দকা রডভাওস (c) ােনু নাযাযণ (d) ডক 
ভযাওনভরন 
Ans. (b) 
7. দও এনটন দভনেকওা ককনয ুরুল নগরকয নফবাকক তায 
তৃতীয দভনেওান কন নকযাা নচকতকঙ? 
(a) দটরয যানয নিটচ (b) দনাবাও দচাকওানবঘ (c) যচায 
দপকদযায (d) যাকপর নাদার 
Ans. (d) 
8. প্রাক্তন এনযান দযৌয দও নফচযী ফোয, মায দডানং 
ননকলধাজ্ঞাকও ম্প্রনত চাতীয যানি-দডানং একচনন্স (এনএনডএ) 
প্রতযাায ওকযকঙ 

 
 
 
(a) নীযচ দপাকাত (b) যনফ ওুভায (c) ুনভত াংযান (d) নফীন 
নঘওাযা 
Ans. (c) 
9. দদ্রাণাঘামস ুযষ্কাযপ্রাি যাথকরনটে দওাঘ নমনন ম্প্রনত যকরাও 
কভন ওকযকঙন 
(a) বফদযনাথ প্রাদ ভাাকতা (b) এ ওথবাযাযণ (c) দওন ন 
ানভ (d) দচানকন্দয নং াযনী 
Ans. (d) 
10. 19 তভ যাল্ডস দপ্রাডাওনটনবনট ওংকে নুনিত কফ  
(a) ঘনডকড (b) াযদযাফাদ (c) ভুম্বআ (d) দফগারুরু  
Ans. (d) 
11. চাতীয প্রনতযক্ষা নদফ প্রনত ফঙয ারন ওযা য- 
(a) 1 রা ভাঘস (b) 5 য ভাঘস (c) 3 যা ভাঘস (d) 4 থস ভাঘস 
Ans. (c) 
12. দও প্রথভ দঔকরা বাযত নফেনফদযারয দকভ 2020 দও 
তানরওায ীকলস নঙর? দমনট বুফকনেকয নুনিত কযনঙর- 
(a) নদনি নফেনফদযারয (b) াঞ্জাফ নফেনফদযারয (ননফ) (c) 
ানফনিবাআ পুকর ুকন নফেনফদযারয, এভএ (d) াঞ্জানফ 
নফেনফদযারয, নতযারা 
Ans. (b) 
13. ওযণাবাআযা নফমসকযয ওাযকণ বাযকতয থসফঙয FY21 
OECD প্রফৃনদ্ধয ূফসাবাকও হ্রা ওকযকঙ? 
(a) 4. 0% (b) 4. 5% (c) 4. 7% (d) 5. 1% 
Ans. (d) 
14. যাল্ডস নযানযং দড প্রনত ফঙয ানরত য 
(a) 1 রা ভাঘস (b) 2 যা ভাঘস (c) 3 যা ভাঘস (d) 4 থস ভাঘস 
Ans. (c) 
15. প্রনত ফঙকযয______নদননট নফে ফনযচীফন নাকফ ঈদমানত 
য 
(a) 1 রা ভাঘস (b) 2 যা ভাঘস (c) 3 যা ভাঘস (d) 4 থস ভাঘস 
Ans. (c) 
16. নরনম্পও দওপ্রাি ফরফীয নং ওুরায ভাযা দককরন. নতনন 
দওান দঔরাধুরায াকথ মুক্ত নঙকরন? 
(a) শুনটং (b) দটনন (c) ফযাডনভিন (d) নও (গ) ওুনস্ত 
Ans. (d) 
17. দওান যনট 2021 াকর 108 তভ আনডযান াকযন্স ওংকেকয 
অকযাচন ওযকফ? 
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(a) ুকন (b) াযদযাফাদ (c) ভুম্বআ (d) দফগারুরু 
Ans. (a) 
18. দওন্দ্রীয যওায চাতীয ঘাম্বর বযাযণযকও কাকগয ডরনপন 
এফং 75% তযে নফন্ন খনডযাকরয ফাস্থান নাকফ দখালণা 
ওকযকঙ. এআ বাযাযণয নট দওাথায ফনস্থত? 
(a) ভধয প্রকদ (b) যাচস্থান (c) রুণাঘর প্রকদ (d) নিভফগ 
Ans. (a) 
19. আনডযা পাভসা 2020 এফং আনডযা দভনডকওর নডবাআ 2020 
কম্মরন  প্রদসনী নুনিত কফ 
(a) দফগারুরু (b) অকভদাফাদ (c) কান্ধীনকয (d) ুকন 
Ans. (c) 
20. 68 তভ র আনডযা ুনর যাথকরনটও ঘযানম্পযনন -2018 
শুরু কযনঙর বানু য দওান যাকচয ফনস্থত? 
(a) ভধয প্রকদ (b) যাচস্থান (c) াঞ্জাফ (d) নযযানা 
Ans. (d) 
21. দওান ংস্থা ওকযানবাআযাস্ এয াকথ রডাআ ওযায চনয 12 
নফনরযন ডরায দখালণা ওকযকঙ? 
(a) অেচসানতও ভুদ্রা তনফর (অআএভএপ) (b) অেচসানতও 
নফননকযাক ফযাংও (IIB) (c) এীয ঈন্নযন ফযাংও (এনডনফ) 
(d) নফেফযাংও 
Ans. (d) 
22. দওা-িযাকডড দক্রনডট ওাডস ঘারু ওযকত দচাভাকটা এফং 
ভাস্টাযওাকডসয াকথ দওান ফযাংও ংীদায কযকঙ? 
(a) এআঘনডএপন ফযাংও (b) অযনফএর ফযাংও (c) অআনডএপন 
পাষ্টস ফযাংও (d) অআনঅআনঅআ ফযাংও  
Ans. (b) 
23. ফীভা ংস্থাগুনর নফক্রকযয চনয দওান ংস্থায াযও ংস্থা 
অআঅযনডএঅআ দিাওাকযচ রাআকন্স দকযকঙ? 
(a) PhonePe (b) গুকর (c) দযার (d) Paytm 
Ans. (d) 
24. বাযকতয ফৃত্তভ ফানণচয ংস্থা এভএভনটন নরনভকটকডয 
দঘযাযভযান  ফযফস্থানা নযঘারও নাকফ দও দানযে েণ 
ওযকরন? 
(a) ুধাংশু াকড (b) ঞ্জয দওাঠানয (c) দযাকভ দাফনত (d) 
ঞ্জীফ ঘিা 
Ans. (a) 
25. চাতীয ুযক্ষা নদফ ারন ওযা য 
(a) 1 রা ভাঘস (b) 2 য ভাঘস (c) 3 য ভাঘস  (d) 4 থস ভাঘস 
Ans. (d) 

26. নফজ্ঞানীদর নডঅযনড এফং _______ দথকও 
াভানচও দফনননপকটয চনয প্রমুনক্ত প্রকযাককয ভাধযকভ ফা মুফতী 
ভনরাকদয দক্ষতায চাতীয ুযষ্কায দকযকঙন. 
(a) অআঅআনট নদনি (b) অআঅআনট দফাম্বাআ (c) অআঅআনট রুযনও 
(d) অআঅআনট ভাদ্রাা 
Ans. (a) 
27. দওান যাচয দখালণা ওকযকঙ দম কাযকআন যাকচযয েীকেয 
যাচধানী কফ? 
(a) ভনণুয (b) ননওভ (c) রুণাঘর প্রকদ (d) ঈত্তযাঔণ্ড 
Ans. (d) 
28. দওাননট নফকেয প্রথভ নফনাভূকরয দদফযাী কণনযফন ঘারু 
ওকযকঙ? 
(a) ান দভনযকনা (b) দনদাযরযাড (c) দভানাকওা (d) রাকেভফাকস 
(গ) ভাল্টা 
Ans. (d) 
29. এঔন মসে দম ফযাংনওং ফযফস্থা FY 20-এ োভীণ ঞ্চকর 1. 
4646 রক্ষ দওানট টাওা ঔযঘ কযকঙ 
(a) নযচাবস ফযাংও প আনডযা (b) চাতীয ওৃনল  িী ঈন্নযন 
ফযাংও  (c) বাযতীয দস্টট ফযাংও (d) এীয ঈন্নযন ফযাংও 
Ans. (b) 
30.. ভনন্ত্রবা দথকও যওাযী দটয ফযাংওগুনরকত (নএনফ) দভকা 
এওীওযকণয নুকভাদন দদযা কযকঙ 
(a) 2020 াকরয 31 দ ভাঘস (b) 2020 াকরয 1 এনপ্রর (c) 30 
এনপ্রর 2020 (d) 2020 াকরয 1 দভ 
Ans. (b) 
31. দওান দওাম্পানন 206 নভনরযন ডরাকয ubereats India 
নওকনকঙ? 
(a) Zomato (b) Foodpanda (c) Swiggy (d) পযাকা 
Ans. (a) 
32. "Light award winner" 128 তভ ওভনকযরথ কযিকয 
নাভ দও দযকঔকঙন? 
(a) দীও দকৌয (b) ননর ভারকািা (c) ুন্দযরার ফহুগুনা (d) 
মাদফ াকযং 
Ans. (d) 
33. 2023 াকর দওান য অেচসানতও নরনম্পও ওনভনটয (10 
ন) নধকফন নযঘারনা ওযকফ? 
(a) দফগারুরু (b) াযদ্রাফাদ (c) ভুম্বাআ (d) ওরওাতা 
Ans. (c) 
34. নতুন থসনঘফ কদ দও ননকযাক ওকযকঙন? 
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(a) ুধাংশু াকড (b) চয বূলণ াকড (c) দযাকভ দাফনত (d) 
যাচীফ ওুভায 
Ans. (b) 
35. ভনন্ত্রবা 100% নফকদী যানয নফননকযাক নীনত নুকভাদন 
ওকযকঙ 
(a) IOCL (b) এননটনন (c) এননচন (d) এযায আনডযা 
Ans. (d) 
36. রাকেভফাককসয ভুদ্রা নও? 
(a) ডরায (b) নযযার (c) আঈকযা (d) দকা 
Ans. (c) 
37. দওান যাকচয দু'নদকনয "ঘাড ওুট" ঈদমান শুরু কযনঙর? 
(a) ভধয প্রকদ (b) ননওভ (c) রুণাঘর প্রকদ (d) নভকচাযাভ 
Ans. (d) 
38. দওান যাকচয 3 নদকনয "নভকস্ত ঘসা" ঈৎফ শুরু কযনঙর? 
(a) ভধয প্রকদ (b) ননওভ (c) রুণাঘর প্রকদ (d) নভকচাযাভ 
Ans. (a) 
39. যগাফাদ নফভানফন্দযনটয নাভওযণ ওযা কফ-  
(a) ফার ঠাওকয নফভানফন্দয (b) নফরা যা দদভুঔ নফভানফন্দয 
(c) ঙিনত ম্ভানচ ভাযাচ নফভানফন্দয (d) ভকনায নযওয 
নফভানফন্দয 
Ans. (c) 
40. 4থস দলসাফার অযুকফসদ ঈৎফ 16 দভ দথকও নুনিত ত- 
(a) যগাফাদ (b) দবাার (c) দদযাদুন (d) দওানঘ 
Ans. (d) 
41. দচকনচ চানানা দওান দদকয নতুন প্রধানভন্ত্রী নাকফ ননমুক্ত 
কযকঙন 
(a) দক্রাকযনযা (b) ানফসযা (c) আঈকক্রআন (d) দলাবাননযা 
Ans. (d) 
42. ডযানন দশ্মকার এয নতুন প্রধানভন্ত্রী ন 
(a) দক্রাকযনযা (b) ানফসযা (c) আঈকক্রআন (d) নেযা 
Ans. (c) 
43. দওান ফযাংওকও বাযত যওায স্থনকতাকদক দযকঔনঙর এফং এও 
ভাকয চনয ঈকত্তারন ওযা কযকঙ? 
(a) আকয ফযাংও (b) অযনফএর ফযাংও (c) অআনডএপন প্রথভ 
ফযাংও (d) অআনঅআনঅআ ফযাংও 
Ans. (a) 
44. দও আকয ফযাংকওয প্রাও কদ ননকযাক দকযকঙন? 
(a) ুধাংশু াকড (b) প্রাে ওুভা য (c) দযাকভ দাফনত (d) ঞ্জীফ 
ঘািা 
Ans. (b) 

45. ুভায নতুন িযাড যাম্বাকডয নাকফ দও ননমুক্ত কযকঙন? 
(a) এভন দভনয ওভ (b) ওানযনা ওাুয ঔান (c) দুনত ঘাাঁন্দ (d) 
ননব ননু্ধ 
Ans. (b) 
46. 31 ভাকঘসয ভকধয দও অযনফঅআকযয দডুনট কবনসয দ দথকও 
দতযাক ওযায নদ্ধাে ননকযকঙ? 
(a) নক্তত্তাে দা (b) নফ ন ওানুনককা (c) এভ দও বচন (d) 
এনএ নফেনাথন 
ঈত্তয. (d) 
47. ননম্ননরনঔত ভকধয দও টাআভ ভযাকানচন নফকেয 100 ঐনতানও 
Women Of The Year ভকধয নাভওযণ ওকযকঙ? 
(a) ভৃত দওৌয (b) আনন্দযা কান্ধী (c) ুকঘতা ওৃারানী (d) ঈবয 
a & b 
Ans. (d) 
48. নযানদনিকত নুনিত এওনট আকবকি "ক্রননওর প দঘঞ্জ 
ঘযানম্পযন" ীলসও ফআনট দও প্রওা ওকযনঙকরন? 
(a) এভ দবিাআযা নাআডু (b) সৃ্মনত আযানী (c) নকযন্দ্র দভাদী (d) 
যাচনাথ নং 
Ans. (b) 
49. দওাননট বাযত ভাাকয ওনভকন ঞ্চভ মসকফক্ষও নাকফ 
বনতস কযনঙর? 
(a) আকন্দাকননযা (b) দনক্ষণ অনিওা (c) বাযত (d) ভনযা 
Ans. (c) 
50. দওান দদ 5 তভ BIMSTEC ীলস কম্মরন নুনিত ওযকফ 
দকেম্বয 2020 দত 
(a) থাআরযাড (b) ভাযানভায (c) বাযত (d) শ্রীরিা 
Ans. (d) 
51. ভুনড এয বাযত প্রফৃনদ্ধয ূফসাবা দওকট নদকযকঙ 
(a) 4.3% (b) 4.6% (c) 4.9% (d) 5.3% 
Ans. (d) 
52. দচএডকও, অাভ, রুণাঘর প্রকদ, ভনণুয, নাকারযাকডয 
চনয ননভসাননত ীভানা ওনভকনয প্রধাকনয চনয ওাকও ননকযাক 
দদযা কযকঙ? 
(a) নভতা াকণ্ডাব (b) মাদফ াকযং (c) প্রাে ওুভায (d) যঞ্জনা 
প্রওা দদাআ 
Ans. (d) 
53. দওান দদনট তায দযওডস ঞ্চভ অআনন ভনরা নট-দটাকযনি 
নফেওা নকযাা নচকতকঙ? 
(a) আংরযাড (b) কেনরযা (c) বাযত (d) ননঈনচরযাড 
Ans. (b) 
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54. োনকড্রারকনয চনয ধনাত্মও যীক্ষায কয দওান বাযতীয 
যানাযকও াভনযওবাকফ স্থনকত ওযা কযকঙ? 
(a) প্রাঘী (b) ভনদী দওৌয (c) ুনভত াংযান (d) নীযচ দপাকাট 
ঈত্তয. (a) 
55. আনডযান দওাস্ট কাডসগুনর SAREX -2020 নযঘারনা ওকযনঙর? 
(a) নফাঔাত্তনভ (b) দকাযা (c) দওানঘ (d) ভগাকরায 
Ans. (b) 
56. অেচসানতও ভনরা নদফ প্রনত ফঙয ারন ওযা য- 
(a) 4 th ভাঘস (b) 5 th ভাঘস (c) 6th ভাঘস (d) 8th ভাঘস 
Ans. (d) 
57. নযানদনিকত ুনর এফং নএনএপ-য ভনরা ম্পনওসত চাতীয 
কম্মরন ঈকদ্বাধন ওকযন 
(a) যনভযত দওৌয ফাদর (b) সৃ্মনত আযানী (c) নকযন্দ্র দভাদী (d) 
ভ নফডরা 
Ans. (b) 
58. দওন যাচয ানফসওবাকফ দাণ নবমান ফাস্তফাযকন দদক প্রথভ 
স্থান চসন ওকয? 
(a) ভধয প্রকদ (b) ওণসাটও (c) ন্ধ্র প্রকদ (d) নভকচাযাভ 
Ans. (c) 
59. দদীয দৌয ঙাদ আনস্টকরকন দওান যাচয ীকলস যকযকঙ? 
(a) নভাঘর প্রকদ (b) ওণসাটও (c) ন্ধ্র প্রকদ (d) গুচযাত 
Ans. (d) 
60. ঐনতযফাী 'পাকনর' ঈৎফ দওান যাকচযয নওকন্নৌয দচরায 
আযাংা োকভ ঈদমানত কযনঙর 
(a) নভাঘর প্রকদ (b) ওণসাটও (c) ন্ধ্র প্রকদ (d) ভাযাষ্ট্র 
Ans. (a) 
61. অযাপ কনন দওান দদকয নদ্বতীয দভযাকদ যাষ্ট্রনত নাকফ 
থ েণ ওকযনঙকরন? 
(a) নওযনকচস্তান (b) ওাচাঔস্তান (c) তানচওস্থান (d) অপকাননস্তান 
Ans. (d) 
62. দওান ফযাংও ঞ্চযী যাওাঈকি নূযনতভ কড ফযাকরন্স নযকয 
ননকযকঙ? 
(a) আকয ফযাংও (b) ফযাংও প ফকযাদা (c) দস্টট ফযাংও প 
আনডযা (d) অআনঅআনঅআ ফযাংও 
ঈত্তয: (c) 
63. দও বাযতীয ঈওূরযক্ষী ফাননীয প্রথভ ভনরা নডঅআনচ 
কযকঙন? 
(a) ানরচা ধানভ (b) ননা চযযার (c) ঞ্জনর নং (d) নূুয 
ওুরকশ্রি 
Ans. (d) 

64. দও নফনফন আনডযান দোটসভযান প দয আযায যাযাডস 
দকযকঙন? 
(a) ননব ননু্ধ (b) নভা দা (c) দুনত ঘাাঁদ (d) যানন যাভার 
Ans. (a) 
65. স্টওকাভ আিাযনযানার ন নযাঘস আননস্টনটঈকটয 
(এঅআনঅয) এয এও প্রনতকফদকন ফরা কযকঙ, 2015-19 াকর 
নফকেয নদ্বতীয ফৃত্তভ স্ত্র অভদাননওাযও দদনট নঙর 
(a) দৌনদ অযফ (b) বাযত (c) নভয (d) যানযা 
Ans. (b) 
66. 2017-2019 ভযওাকর িভ ডাঃ এভএ স্বাভীনাথন ুযষ্কায 
দও নচকতকঙ? 
(a) অয াআ ওুভায (b) যতন রার (c) এন দাবা যানী (d) নব 
প্রফীণ যা 
ঈত্তয: (d) 
67. প্রনত ফঙয 'দািা ভিা' ঈৎফ ঈদমান ওকয দওান যাচয ? 
(a) ভধয প্রকদ (b) াঞ্জাফ (c) ন্ধ্র প্রকদ (d) নভকচাযাভ 
Ans. (b) 
68. ঘাযনদকনয নাকনযও নফভান ঘারনা ফযফায প্রদসনী এফং এযায 
দা, "ঈআং আনডযা 2020" দওান যনট নযঘারনা ওযকফ? 
(a) দবাার (b) দফগারুরু (c) াযদযাফাদ (d) অআচর 
Ans. (c) 
69. লি অেচসানতও দমাক নদফকয চনয দওান যনট চাতীয 
নুিাকনয অকযাচন ওযকফ? 
(a) নভরা (b) দফগারুরু (c) াযদযাফাদ (d) দর 
Ans. (d) 
70. বাযত ভস্ত মািীয দদক প্রকফ নননলদ্ধ ওকযনঙর 
(a) 31 দ ভাঘস (b) 5 আ এনপ্রর (c) 15 আ এনপ্রর (d) 1 রা দভ 
Ans. (c) 
71. দওান ংস্থা দওানবড -19 দও ভাভাযী নাকফ দখালণা ওকযকঙ? 
(a) এনডনফ (b) হু (c) আঈননকপ (d) নফেফযাংও 
Ans. (b) 
72. দওান ংস্থানট 18-িা দীখস দক্ষতা নফওা "নডনচনবট" 
দপ্রাোভ ঘারু ওকযকঙ ভনরাকদয চনয? 
(a) গুকর আনডযা (b) দপফুও আনডযা (c) অআনফএভ (d) টুআটায 
Ans. (a) 
73. দও নফনফন রাআপটাআভ যানঘবকভি যাযাডস 2019 নচকতকঙ? 
(a) াননযা নভচসা (b) নভতানর যাচ (c) এভন দভনয ওভ (d) ননট 
ঈলা 
Ans. (d) 
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74. নডনচ ফডসায ননওঈনযনট দপাকসয (নফএএপ) নতনযক্ত দানযে 
ওাকও দদযা কযকঙ? 
(a) নফকফও দচায (b) এএ দদযার (c) এন ভকেযী (d) 
যাকচ যঞ্জন 
Ans. (b) 
75. ন্ধ্রপ্রকদ যওাকযয যানি-োফ্ট দল্পরাআকনয িযাড 
যাম্বাকডয কযনঙকরন? 
(a) নভা দা (b) এভএ দধানন (c) ননব ননু্ধ (d) ারভান ঔান 
Ans. (c) 
76. 'দািা ভিা' ঈৎফ নুিাকনয ঈকদযাক শুরু কযনঙর গুরু 
দকানফন্দ নং এয ভয দথকও. নতনন নঙকরন 
(a) 6 ি নঔ গুরু (b) 7 ভ (c) 8 ভ (d) 10ভ 
ঈত্তয. (d) 
77. দওান ংস্থা COVID-19 এয নফরুকদ্ধ রডাআকয াপ্ল্াআ দঘআকনয 
চনয 200 নভনরযন ডরায ফযাি ওকযকঙ? 
(a) এনডনফ (b) হু (c) আঈননকপ (d) নফেফযাংও  
Ans. (a) 
78. চর নযঘারনা ফযফস্থায ঈন্ননত ওযকত নফেফযাংকওয াকথ 80 
নভনরযন ডরাকযয loan ঘুনক্ত স্বাক্ষনযত ওযর দওান যাচয যওায? 
(a) ভধয প্রকদ (b) নযযানা (c) ন্ধ্র প্রকদ (d) নভাঘর প্রকদ 
Ans. (d) 
79. যাল্ডস নওডনন নদফনট ারন ওযা য ফঙকয. 
(a) ভাকঘসয নদ্বতীয ফৃেনতফায (b) ভাকঘসয প্রথভ ফৃেনতফায (c) 
ভাকঘসয নদ্বতীয ভগরফায (d) ভাকঘসয প্রথভ ভগরফায 
Ans. (a) 
80. নফকেয প্রথভ Digital Solution Exchange Cloud নাভ মা 
বাযকত ঘারু কযকঙ 
(a) নবএভ যায (b) দকাওডর (c) আওুআননে (d) বু্ল নপ্রম্ নডএে 
Ans. (b) 
81. স্মাটসকপান িযাড Realme 6 এয িযাড যাম্বাকডয ওযা 
কযকঙ- 
(a) ারভান ঔান (b) নভতাব ফিন (c) ক্ষয ওুভায (d) নভা 
দা 
Ans. (a) 
82. ওুযওুকয এয িযাড যাম্বাকডয ননমুক্ত কযকঙন? 
(a) ারভান ঔান (b) নভতাব ফিন (c) ক্ষয ওুভায (d) নভা 
দা 
Ans. (c) 
83. অআনডএপন ফযাংকওয প্রথভফাকযয যাষ্ট্রদূত নাকফ ননমুক্ত 
ফযনক্তনটয নাভ নদন. 

(a) ারভান ঔান (b) নভতাব ফিন (c) ক্ষয ওুভায (d) নভা 
দা 
Ans. (b) 
84. ওানবিাকয আনডওা ঘুকরয যকগয চনয ননমুক্ত Brand 
Ambassador করন 
(a) ক্ষয ওুভায (b) নরকযনা নড কু্রচ (c) নভতাব ফিন (d) 
ঈবযআ a & b 
Ans. (d) 
85. 2021 াকর দও যাল্ডস কল্ফ র প দপকভ স্থান দকযকঙ? 
(a) চযাও ননলা (b) কযানয দপ্ল্যায (c) টভ যাটন (d) টাআকায 
ঈড 
Ans. (d) 
86. নবকনতা ন্তু ভুকঔাাধযায ম্প্রনত ভাযা দককরন, নতনন দওান 
যাকচযয? 
(a) ন্ধ্র প্রকদ (b) ওণসাটও (c) নযযানা (d) নিভফগ 
Ans. (d) 
88. ভাযাষ্ট্র যওায ভুম্বআ দন্ট্রার দস্টন এয নাভ ফদকরয প্রস্তাফ 
নুকভাদন ওকযকঙ ওায নাকভ 
(a) ঙিনত নফানচ (b) ঙিনত ম্ভচী (c) ফার ঠাওকয (d) নান 
িযকঠ 
Ans. (b) 
89. বাযতীয নযচাবস ফযাংও (অযনফঅআ) এওও ঋণ েীতা নকয 
ভফায ফযাংওগুনরয (আঈননফ) প্রথভ স্তকযয ভূরধনকও হ্রা ওকযকঙ. 
(a) 5% (b) 10% (c) 15% (d) 20% 
Ans. (c) 
90. দওন্দ্রীয যওায দও চাতীয ংস্থা অআন অনর ট্রাআফুযনাকরয 
(এননএরএনট) ওামসননফসাী দঘযাযাযন ননমুক্ত ওকযকঙন? 
(a) ফনী রার বাট (b) এন ধভসনধওাযী (c) এ দচ ভুকঔাাধযায 
(d) এ ভুযানরধয 
Ans. (a) 
91. দও আকয ফযাংকওয প্রধান ননফসাী  ফযফস্থানা নযঘারও কদ 
ননকযাক দকযকঙন? 
(a) ঞ্জীফ ঘন্দা (b) ুনীর দভতা (c) প্রাে ওুভায (d) তনু 
ওুভায দা 
ঈত্তয. (c) 
92. দও আকয ফযাংকওয -ননফসাী দঘযাযভযান কদ ননকযাক 
দকযকঙন? 
(a) ঞ্জীফ ঘদা (b) ুনীর দভতা (c) প্রাে ওুভায (d) তনু 
ওুভায দা 
ঈত্তয. (b) 
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93. দও 2014 াকরয াভানয ভনরা নভনডযাাসকনয চনয ঘাকভনর 
দদফী বচন ুযস্কায দকযকঙন? 
(a) অযপা ঔানুভ দযযানন (b) দযাননী দভান (c) ফযঔা দত্ত (d) 
ঈবযআ a & b 
Ans. (d) 
94. দওান দরনট যনঞ্জ ট্রনপ নকযাা 2019-20 নচকতকঙ? 
(a) ভুম্বাআ (b) ওণসাটও (c) নফদবস (d) দৌযাষ্ট্র  
ঈত্তয. (d) 
95. দওান পাআনাকর দঘন্নাআ এপনকও 3-1 দকাকর ানযকয দযওডস 
তৃতীয অআএএর নকযাা নচকতকঙ? 
(a) এপন দকাযা (b) দওযারা ব্লাস্টাস এপন (c) দফগারুরু এপন 
(d) এনটকও  
Ans. (d) 
96. অেচসানতও াআ (π) নদফনট ারন ওযা য 
(a) 13 ভাঘস (b) 14 আ ভাঘস (c) 15 ভাঘস (d) 16 আ ভাঘস 
Ans. (b) 
97. যাল্ডস োও নধওায নদফ ারন ওযা য 
(a) 13 আ ভাঘস (b) 14 আ ভাঘস (c) 15 ভাঘস (d) 16 আ ভাঘস  
Ans. (c) 
98. বাযতীয নযচাবস ফযাংও (অযনফঅআ) নকয ভফায ফযাংওগুনরয 
(আঈননফ) প্রথভ স্তকযয ভূরধকনয গ্রু এেকাচায ীভা ওনভকযকঙ. 
(a) 15% (b) 20% (c) 25% (d) 30% (গ) 35% 
Ans. (c) 
99. দওান যাচযনট তায ঐনতযফাী "পুর দদআ" ঈৎফ ারন ওকয? 
(a) নভাঘর প্রকদ (b) ভনণুয (c) ঈত্তযাঔণ্ড (d) ননওভ 
Ans. (c) 
100. দম যাকচযয ভুঔযভন্ত্রী দুনট নস্কভ দখালণা ওকযনঙকরন- Chief 
Minister Akhannaba Sanaroising Gi Tengbang 
(CMAST) এফং Chief Minister Artist Sing Go Tengban 
(CMAT) .ওরাওুরী এফং দঔকরাযাডকদয স্বাকথসয চনয 
(a) নভাঘর প্রকদ (b) ভনণুয (c) ঈত্তযাঔণ্ড (d) ননওভ 
Ans. (b) 
101.ওাকও দওন্দ্রীয যওায RBI দন্ট্রার দফাকডসয নডকযে নাকফ 
ভকনানীত ওকযকঙন? 
(a) ননর চাদফ (b) ুনীর দভতা (c) দদফাীল াডা (d) যাচীফ 
ওুভায  
ঈঃ (d)  
102. দও ুরুল নফবাকক র আংরযাড ফযাডনভিন ঘযানম্পযানন 
নচকতকঙ ? 

(a) নবটয যাকেরকন (b) দঘৌ তাাঁআ-দঘন (c) দঘন রং (d) 
যাডায যানটনকন  
ঈঃ (a)  
103. দও ভনরা নফবাকক র আংরযাড ফযাডনভিন ঘযানম্পযানন 
নচকতকঙ ? 
(a) দঘন মুকপআ (b) তাআ মু-নযং (c) নর নযনহুআ (d) ওযাকযানরনা 
ভানযন  
ঈঃ (b)  
104. দও ুরুল নফবাকক অআ নট নট এপ ঘযাকরঞ্জায প্ল্া ভান 
কন নচকতকঙ? 
(a) ভাযকওা দিআটা (b) নওনযর স্কাঘকওাব (c) নরন মুন-মু (d) 
ঘাো যথ ওভর  
ঈঃ (d)  
105. ফঙকযয দওান নদন চাতীয বযানেকনন নদফ ানরত য ? 
(a) 13 আ ভাঘস (b) 14আ ভাঘস (c) 15আ ভাঘস (d) 16আ ভাঘস  
ঈঃ (d)  
106. দওান দযাক ননভূসর ওযা চাতীয বযানেকনন নদফ ঈৎমাকনয 
প্রধান রক্ষয ?  
(a) স্মর ে (b) দানর (c) নটকটনা (d) নঘকওনে  
ঈঃ (b)  
107. প্রধানভন্ত্রী নকযন্দ্র দভানদ াকওসয দনতাকদয াকথ নবনড 
ওনপাকযন্স এয ভয াকওসয এভাযকচন্সী পাকডয চনয ওত টাওায 
প্রনতশ্রুনত নদকযকঙন ?  
(a) $10 নভনরযন (b) $14 নভনরযন (c) $25 নভনরযন (d) $20 
নভনরযন  
ঈঃ (a)  
108. দওান দদ ফসপ্রথভ ভস্ত পাআনানন্সযার ভাকওসট 
ননরনম্বত(াকড) ওকযনঙর? 
(a) াঈথ দওানযযা (b) নপনরনন্স (c) আতানর (d) দেন  
ঈঃ (b)  
109. নকযন্দ্রকভানদ ফগফনু্ধ দঔ ভুনচফয যভান এয চমনদন 
ঈৎমান নুিাকন দমাকদান ওকযনঙকরন নবনড নরংকওয ভাধযকভ 
,দটা দওাথায নুনিত কযনঙর? 
(a) ননঈ নদনি (b) ঢাওা (c) নঘটাকং (d) ওকরাম্ব  
ঈঃ (b)  
110. ওাকও াযায পাআনান্স ওযকাকযনএয(PFC)দঘযাযভযান 
এফং ভযাকননচং নডকযটয কদ ননমুক্ত ওযা য? 
(a) নভতা াণ্ডব (b) প্রাে ওুভায (c) যনফন্দয নং নঢরন (d) 
ুননর দভতা  
ঈঃ (c)  
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111. যাষ্ট্রনত যাভনাথ দওানফন্দ যাচযবায ারসাকভকিয ঈিওকক্ষয 
চনয ওায নাভ ভকনানীত ওকযকঙন? 
(a) ঈযনচত যাকটর (b) যঞ্জন দকাককাআ (c) নক্তওাে দা (d) 
যনফন্দয নং 
ঈঃ (b)  
112. ‚ An Extraordinary Life: a biography of Monohar 
parrikar‛-ফআনটয দরঔও দও? 
(a) দু্গরু ানটর (b) ভাযাবূলণ নাককবঙ্ক্র (c) a  b (d) ঈকযয 
দওাননটআ নয  
ঈঃ (c) 
113. অভচাদ ঔাাঁ এয বাআ আভনতযাচ ঔাাঁ 77 ফঙয ফযক ভাযা 
দককঙন,নতনন দও নঙকরন? 
(a) ওনফ (b) নবকনতা (c) নাটযাওায (d) নক্রকওটায  
ঈঃ (b)  
114. ুথুকেযী যাভাঘন্দ্র ভাাঁযা নককযকঙন,নতনন দও? 
(a) ওনফ (b) নবকনতা (c) কাাঁযও (d) নক্রকওটায  
ঈঃ (a)  
115. MHA অনভন োকভয নাভওযণ ওকযকঙন নবভুনযুয 
নাকভ.অনভন োভ বাযকতয দওান যাকচয ফনস্থত? 
(a) নযযানা (b) ঈত্তযপ্রকদ (c) াঞ্জাফ (d) ভধযপ্রকদ  
ঈঃ (a) 
116. যাষ্ট্রনত ফাযাভ ানর অদনান অর-চুযনপ দও দওান 
দদকয প্রধানভন্ত্রী রুক ননকযাক ওকযকঙন? 
(a) আযাও (b) আযান (c) আযাকযর (d) দৌনদ অযফ  
ঈঃ (a) 
117. ভুনদ আনকবষ্টয ানবস 2020 দত বাযকতয GDP ওত % হ্রা 
দকযকঙ? 
(a) 5. 2% (b) 5. 3% (c) 5. 4% (d) 5. 5% 
ঈঃ (b)  
118. Google Cloud India দত ওাকও ভযাকননচং নডকযটয কদ 
ননকযাক ওযা কযকঙ? 
(a) ওযণ ফজ্বা (b) ওরযাণ যাভা (c) যনফন্দয নং নঢরন (d) যাকও 
ওুভায  
ঈঃ (a)  
119. 2019 দযাড দপনট নভনডযা দপকরান যাযাডস দও 
নচকতকঙ? 
(a) প্রদী নদ্বকবনদ (b) দাভা দঘৌধুযী (c) প্রানঘ ারনব (d) a  c  
ঈঃ (d)  
120. চযযাভ ওুরওাযনন 88 ফঙয ফযক ভাযা নককযকঙন,নতনন দও? 
(a) ওনফ (b) নবকনতা (c) নক্রকওটায (d) নাটযাওায  

ঈঃ (b)  
121. প্রকতযও ফঙয দওান নদকন বাযতফকলস স্ত্র ওাযঔানা নদফ 
ানরত য? 
(a) 15আ ভাঘস (b) 16আ ভাঘস (c) 17আ ভাঘস (d) 18 আ ভাঘস  
ঈঃ (d) 
122. দওান নস্ককভয চনয যওায 20,466.94 দওানট টাওা নুকভাদন 
ওকযকঙ 2020 এয ভাঘস মসে? 
(a) স্টাটস অ আনডযা (b) নস্কর আনডযা (c) স্টাড অ আনডযা (d) 
দভও আন আনডযা  
ঈঃ (c) 
123. িভ যারডস ননট ানভট 2020 চুরাআ 5-9 দওাথায 
নুনিত কযকঙ? 
(a) নঘন (b) চাান (c) নংকাুয (d) দনার  
ঈঃ (c) 
124. দওান বাযতীযকও নংকাুয যওায যারডস ননট ানভট এ 
অভন্ত্রন চাননকযনঙর? 
(a) দমানক অনদতযনাথ (b) নকযন্দ্র দভানদ (c) ননভসরা ীতাযাভন (d) 
যাভনাথ দওানফন্দ 
ঈঃ (a)  
125. দওান ংস্থা দওানবড-19 দদকয চনককণয চনয আঈ এ নড 
6.5 নফনরযন যাকওচ দখালনা ওকযকঙন? 
(a) এ নড নফ (b) যারডস ফযাি (c) এন নড নফ (d) অআ এভ এপ 
ঈঃ (a) 
126. ‚ভাআ এনওাঈিায আন ারসাকভি‚ ফআনটয দরঔও দও? 
(a)বরঘন্দ্র ভুনগওয (b) ী থারুয (c) প্রদী নদ্বকবদী (d) নড. 
যাআ ঘন্দ্রঘূড 
ঈঃ (a) 
127. প্রকতযও ফঙয দওান নদকন াযা নফকে দলাফার নযাআকওনরং দড 
ানরত য? 
(a) 14 আ ভাঘস (b) 16আ ভাঘস (c) 18আ ভাঘস (d) 17আ ভাঘস  
ঈঃ (c) 
128. বরঘন্দ্র ভুনগওকযয দরঔা ‚ভাআ এনওাঈিায আন ারসাকভি‚ 
ফআনট দও নযনরচ ওকযন? 
(a) নড যাচা (b) ীতাযাভ দমওানয (c) ানভড অনানয (d) যদ 
াযায 
ঈঃ (c) 
129. স্টাড অ আনডযা নস্কভ ওকফ রঞ্চ ওকযনঙর? 
(a) 3 যা এনপ্রর,2014 (b) 5আ এনপ্রর 2016 (c) 5আ চুন 2013 
(d) 5আ এনপ্রর 2015 
ঈঃ (b) 
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130. 18আ ভাঘস নুনিত দলাফার নযাআকওনরং দড 2020 এয নথভ 
নও নঙর? 
(a) নযাআকওনরং নকযা (b) প্রানটনং 3R’S (c) নযাআকওর & 
নযপ্রনডঈ (d) নযাআকওনরং আিু নপঈঘায 
ঈঃ (a)  
131.বাযতীয দযর ভস্ত িড কচ রুট গুকরাকও বফদুযনতওযণ ওযায 
রক্ষয নস্থয ওকযকঙ দওান ভকযয ভকধয? 
(a) নডকম্বয 2023 (b) ভাঘস 2022 (c) ভাঘস 2023 (d) নডকম্বয 
2021 
ঈঃ (a) 
132. বাযতীয দযর 2023 াকরয ভকধয দভাট ওত নওনভ িড দকচ 
রুট বফদুনতওযণ ওযায নযওল্পনা ওকযকঙ? 
(a) 20210 (b) 28810 (c) 6500 (d) 20097 
ঈঃ (b) 
133. SIDBI 5আ চুন 2020 রক্ষ্ণ দথকও দওান দট্রন ঘারু ওযকফ? 
(a) দতচা এেকপ্র (b) স্বফরম্বন এেকপ্র (c) দ্ভফন এেকপ্র 
(d) ফকন্দবাযত এেকপ্র 
ঈঃ (b) 
134. বাযত বফদুযনতও ঈৎাদকন ওত নম্বকয? 
(a) প্রথভ (b) নদ্বতীয (c) তৃতীয (d) ঘতুথস  
ঈঃ (c)  
135. CRISIL বাযকতয নচ নড ন দোথ দও FY21 ওত% এ 
একনকঙ? 
(a) 4.5 (b) 5.3 (c) 5.2 (d) 4.7 
ঈঃ (c)  
136. নপঘ বাযকতয দোথ দও FY 21 এয চনয ওত % ওনভকযকঙ? 
(a) 4. 5 (b) 5. 3 (c) 4. 9 (d) 5. 1  
ঈঃ (d) 
137. INTERNATIONAL HAPPINESS DAY াযা ৃনথফীকত 
ওকফ ানরত য? 
(a) 6 আ ভাঘস (b) 20ক ভাঘস (c) 17 আ ভাঘস (d) 8আ ভাঘস 
ঈঃ (b)  
138. প্রকতযও ফঙয ওকফ যারডস েযাকযা নদফ ানরত য? 
(a) 17আ ভাঘস (b) 18 আ ভাঘস (c) 19ক ভাঘস (d) 20 দ ভাঘস 
ঈঃ (d) 
139. ন দও ফযাণাচসী াম্প্রনতও ভাযা নককযকঙন,নতনন দওান দঔরায 
াকথ মুক্ত? 
(a) নক্রকওট (b) পুটফর (c) নও (d) ফযাডনভিন  
ঈঃ (b) 

140. 15তভ থস ওনভন 8 দকযয যাচয  দওকন্দ্রয থস ওনভন 
দয কঠন ওকযন,তাকদয ভকধয প্রধান দও? 
(a) এন দও নং (b) নড যাআ ঘন্দ্রঘূড (c) ভদন রওুয (d) এ দও 
নভশ্র  
ঈঃ (a) 
141. ওভর নাথ দওান যাকচযয ভুঔযভন্ত্রী দ দথকও দতযাক 
ওকযকঙন? 
(a) ভধযপ্রকদ (b) যাচস্থান (c) ঈত্তযপ্রকদ (d) নিুযা  
ঈঃ (a) 
142. United Nations World Happiness Index এ বাযকতয 
স্থান ওত? 
(a) 66 (b) 88 (c) 144 (d) 156  
ঈঃ (c) 
143. United Nations World Happiness Index এ প্রথভ 
স্থানানধওাযী দদ দওাননট ? 
(a) নযকয (b) নপনরযাড (c) অআরযাড (d) দডনভাওস  
ঈঃ (b)  
144. IRDAI দ্বাযা স্থানত ফীভা ংস্থায প্রধান দও? 
(a) প্রবীন ওুটুনম্ব (b) ওযণ ফজ্বা (c) এন দও নং (d) নড যাআ 
ঘন্দ্রঘূড 
ঈঃ (a) 
145. দওান বাযতীয অম্পযাযায দও অআ ন ন এয অম্পযাযায 
যাকনকর নাভ ননথবুক্ত ওযা কযকঙ? 
(a) অননন নাযাযন (b) ফীকযন্দ্র যথী (c) নফানী নভশ্র (d) a  b 
ঈঃ (d) 
146. নফে ওনফতা নদফ ওকফ ানরত য ? 
(a) 20ক ভাঘস (b) 21ক ভাঘস (c) 15আ ভাঘস (d) 22ক ভাঘস  
ঈঃ (b)  
147. নফে ফন নদফ ওকফ ানরত য? 
(a) 20ক ভাঘস (b) 21ক ভাঘস (c) 15আ ভাঘস (d) 22ক ভাঘস 
ঈঃ (b) 
148. World Down Syndrome Day াযা নফকে ওকফ ানরত 
য? 
(a) 20ক ভাঘস (b) 21ক ভাঘস (c) 15আ ভাঘস (d) 22ক ভাঘস 
ঈঃ (b) 
149. দওান ফঙয অেচসানতও ফণস বফলভয নদফ ানরত য? 
(a) 20ক ভাঘস (b) 21ক ভাঘস (c) 15আ ভাঘস (d) 22ক ভাঘস 
ঈঃ (b)  
150. নভনাক্ষীুন্দযভ যাভাাভী নফেনাথন এওচন নবজ্ঞ নযঘারও 
ভাযা নককযকঙন,নতনন দওান যাকচযয? 
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(a) ন্ধ্রপ্রকদ (b) তানভরনাডু (c) দওযরা (d) ওণসাটও  
ঈঃ (b) 
151. ভধযপ্রকদকয ভুঔযভন্ত্রী নাকফ দও পথ েণ ওকযকঙন? 
(a) রারনচ দটডুন (b) নফযাচ নং দঘৌান (c) রুণ নং (d) 
ভননপ্রত ওয নং 
ঈঃ (b) 
152. দওান দদ 5 নভনরযন আঈ এ ডরায দওানবড-19 াওস এয 
এভাযকচনন্স পাকড নুদান নদকযকঙ? 
(a) শ্রীরিা (b) ফাংরাকদ (c) দনার (d) চাান  
ঈঃ (a)  
153. ফাংরাকদ,দনার এফং অপকাননস্থান াওস এয দওানবড-19 
পাকড ওত নুদান নদকযকঙ? 
(a) $1.0 million (b) $ 2.0 million (c) $ 3.5 million (d) $ 
5 million 
ঈঃ (c) 
154. UBS বাযকতয নচ নড ন FY21 দত 5.1 দথকও ওনভকয 
একনকঙ? 
(a) 4% (b) 5% (c) 4.4% (d) 4.2% 
ঈঃ (a)  
155. চাাকনয প্রাধান ভন্ত্রী দও? 
(a) ভুন চা-আন (b) নকঞ্জা অকফ (c) ঘাং দ ওুন (d) দচাকওা চুন 
ঈঃ (b)  
156. বাযত ীদ নদফ ওকফ ারন ওকয? 
(a) 20 দ ভাঘস (b) 21ক ভাঘস (c) 22ক ভাঘস (d) 23 দ ভাঘস 
ঈঃ (d) 
157. নফে অফাযা নদফ ওকফ ানরত য? 
(a) 20 দ ভাঘস (b) 21ক ভাঘস (c) 22ক ভাঘস (d) 23 দ ভাঘস 
ঈঃ (d) 
158. নফে চর নদফ ওকফ ানরত য? 
(a) 20 দ ভাঘস (b) 21ক ভাঘস (c) 22ক ভাঘস (d) 23 দ ভাঘস 
ঈঃ (c)  
159. দওান যাচয ুনর প্রথভ নটচায কান(ফনু্দ(a) ফযফায ওকয? 
(a) ঈত্তযপ্রকদ (b) ভধযপ্রকদ (c) গুচযাট (d) াঞ্জাফ  
ঈঃ (c)  
160. 186 নট দদকয ভকধয দম 26 তভ দনযকতচ পাঈকডন 
প্রওানত কযকঙ দঔাকন বাযকতয স্থান ওত?  
(a) 76 (b) 80 (c) 120 (d) 155 
ঈঃ (c) 
161. IOC (International Olympic Committee) এয 
বানত দও? 

(a) থভা ফাঘ (b) দডনবড ভারা (c) ী থারুয (d) রুণ নং 
ঈঃ (b)  
162.দওান পুটফরায দও দওানবড-19 এয নফরুকদ্ধ নপপা নবমান 
চনয দফকঙ দনযা কযকঙ? 
(a) ুিত ার (b) ুনীর দঙিী (c) ফাআঘুং বুনটযা (d) দচ দচ  
ঈঃ (b)  
163. দওান নদন মক্ষা নদফ নাকফ ানরত য? 
(a) 20 দ ভাঘস (b) 21ক ভাঘস (c) 24ক ভাঘস (d) 23 দ ভাঘস 
ঈঃ (c)  
164. দওান দদকয অআনচীনফয দর $20 নট্রনরযন ভাভরা ওকযকঙ 
ঘীন যওাকযয নফরুকদ্ধ? 
(a) আঈ এ এ (b) াঈথ দওানযযা (c) বাযত (d) আঈ দও 
ঈঃ (a) 
165.দও ওনফকশ্রষ্ট অকফর ুযস্কায দকযকঙ? 
(a) দেককাযী ভাযগুনর (b) নকির পাযকস্টনফাচস (c) নব দও নং 
(d) a  b  
ঈঃ (d) 
166. দফাকম্ব াআকওাটস এয প্রধান নফঘাযনত নাকফ ওাকও ননকযাক 
ওযা কযকঙ? 
(a) এ দও নভত্তর (b) বূলণ ধভসনধওানয (c) দকানফন্দ ভাথুয (d) 
যাখকফন্দ্র নং 
ঈঃ (b)  
167. 25 দ ভাঘস 2020 দথকও ওতনদন রওডাঈন এয দখালনা 
কযকঙ? 
(a) 10 (b) 14 (c) 20 (d) 21  
ঈঃ (d)  
168. ননভাআ দখাল নফ্লভ দভওায তযনচৎ যাকযয কমাকী নঙকরন, 
নতনন ভাযা নককযকঙন,নতনন দও? 
(a) নযঘারও (b) গীতজ্ঞ (c) পকটাোপায (d) যাচনীনতনফদ 
ঈঃ (c)  
169. দওানবড-19 নফরুকদ্ধ প্রধান ভন্ত্রী কযীফ ওরযান দমাচনা দত 
আঈননযন কবাকভসি কযীফ দদয াাময ওযায চনয ওত টাওা ফযাি 
ওকযকঙন? 
(a) 1 রাঔ দওানট (b) 1.5 রাঔ দওানট (c) 1.7 রাঔ দওানট (d) 1.9 
রাঔ দওানট  
ঈঃ (c) 
170. দওন্দ্রীয যওায 22 রাঔ স্বাস্থয ওভসীকদয চনয ওত টাওায 
স্বাস্থয ফীভা দখালণা ওকযকঙন? 
(a) 10 রাঔ (b) 20 রাঔ (c) 50 রাঔ (d) 40 রাঔ  
ঈঃ (c)  
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171. নওং ারভান নফন অবু্দিানচচ অর াঈদ দওান দদকয 
প্রধান ভন্ত্রী? 
(a) আঈ এ আ (b) ওুকযত (c) দৌনদ অযফ (d) ভান  
ঈঃ (c) 
172. G20 ওকযানা বাআযাকয চনয ওত টাওা নুদান নদকযকঙ? 
(a) $1 trillion (b) $3 trillion (c) $5 trillion (d) $10 
trillion  
ঈঃ (c) 
173. SMS কবাকভসি নটর দযাফট দ্বাযা দওানবড-19 দযাকীকদয 
লুধ  ঔাদয দাকনয ফযফস্থা ওকযকঙ, এনট দওাথায ফনস্থত? 
(a) চযুয (b) দমাধুয (c) অো (d) দওাটা  
ঈঃ (a) 
174. যওায 2018-19 এয আনওাভ টযাে পাআর ওযায দল 
তানযঔ ওকফ ওকযকঙ? 
(a) 15 আ এনপ্রর 2020 (b) 30 দ চুন 2020 (c) 10আ এনপ্রর 
2020 (d) 30 এনপ্রর 2020  
ঈঃ (b)  
175. Vivad se Vishwas নস্কভ 30ক চুকনয 2020 এয ভকধয দম 
টযাে পাআর চভায ওথা ফরা কযকঙ দঔাকন নতনযক্ত ওত % 
ঙাকডয ওথা ফরা কযকঙ? 
(a) 5 (b) 10 (c) 15 (d) 20 
ঈঃ (b)  
176. 30ক চুন 2020 এয ভকধয TDS এয ুকদয নযভান 18% 
দথকও ওনভকয ওত % ওযা কযকঙ? 
(a) 10 (b) 9 (c) 8 (d) 7  
ঈঃ (b)  
177. RBI নরন দযকা দযট 75 bps দথ ওনভকয ওত % ওকযকঙ?  
(a) 3 (b) 4 (c) 4. 4 (d) 5  
ঈঃ (c) 
178. বাযত যওায ননযনন্ত্রত ওকযানা বাআযা ট্রানওং যা 
দওাননট? 
(a) ওকযানা ওাবাঘ (b) ওকযানা যাঘ (c) দওানবড-19 ট্রাওায (d) 
দটস্ট আঈযকরপ  
ঈঃ (a)  
179. দওান বাযতীয নবকনতা নপট আনডযায াকথ মুক্ত কযকঙ 
এফং দখালনা ওকযকঙ 21নদকনয ভকধয চন হ্রা ওযা মাকফ নি যা 
এয ভাধযকভ? 
(a) ক্ষয ওুভায (b) হৃনেও দযান (c) অনভয ঔান (d) ঞ্জয দত্ত  
ঈঃ (c) 
180. CRISIL এয ভকত FY21 GDP দোথ দযকটয ূফসাবা ওত%? 

(a) 2.5 (b) 3.5 (c) 4.5 (d) 5.00 
ঈঃ (b) 
181. ভুনদয আনকবস্টয ানবস GDP দোথ 2020 দত 5.3 দথকও 
ওনভকয ওত% ওযায ূফসাবা নদকযকঙ? 
(a) 2.5 (b) 4 (c) 3.2 (d) 3.7  
ঈঃ (a) 
182. World Theatre নদফ ওকফ ানরত য? 
(a) 24 দ ভাঘস (b) 25 দ ভাঘস (c) 26 দ ভাঘস (d) 27ক ভাঘস  
ঈঃ (d) 
183. দ্মবূলণ ুযস্কাকয বূনলত নঘিওয  ননভসাতা নমনন 94 ফঙয 
ফযক ভাযা নককযকঙন,নতনন দও? 
(a) তী গুচযার (b) প্রদী ওুভায ফযাণাচসী (c) ননভাআ দখাল (d) 
অবু্দর রনতপ  
ঈঃ (a)  
184. িাহ্মওুভাযী ংস্থা দমটা ভনরা দ্বাযা নযঘানরত দঔানওায 
প্রধান দও নমনন 104 ফযক ভাযা দককঙন? 
(a) ঘারুরতা যাকটর (b) দানদ চাননও (c) কীতাঞ্জরী (d) নফতা 
দদফী 
ঈঃ (b) 
185. িভ Bi-monthly ভননটানয নরনয াপ্রনতও নযবাস দযকা 
দযট ওত? 
(a) 3% (b) 4% (c) 5% (d) 7% 
ঈঃ (b)  
186. 100 ফযান কযকিয নবনত্তকত ভস্ত ফযাংকওয চনয াম্পনতও 
Cash Reverse Ratio ওত? 
(a) 3 % (b) 4% (c) 5% (d) 6% 
ঈঃ (a)  
187. দওানবড-19 এয নফরুকদ্ধ মুকদ্ধয চনয অভসীয নঘপ দচনাকযর 
ভকনাচ ভুওুন্দ নাযাবনী দওান াকযন রাঞ্চ ওকযনঙর? 
(a) াকযন নভকস্ত (b) াকযন ওাবাঘ (c) াকযন স্মাআর 
(d) াকযন নভরা  
ঈঃ (a) 
188. International Monetary Fund এয প্রধান দও? 
(a) দডনবড ভারা (b) নক্রস্টানরনা চচসীবা (c) যানিনন দচাপসা 
(d) নক্রস্টান রাকায 
ঈঃ (b) 
189. নভ. থভা দপায ওকযানা বাআযাকয বকয অত্মতযা 
ওকযকঙন,নতনন দওান দদকয ভন্ত্রী? 
(a) আতানর (b) চাান (c) আযান (d) চাভসানন 
ঈঃ (d)  



 

 

C
u

rr
en

t 
A

ff
ai

rs
 2

02
0 

(J
an

u
ar

y 
– 

Ju
n

e)
 B

y 
Ex

am
 G

u
ru

ji 

7

 1
 

190. নযকযিার ওভাস  াঞ্জাফ নযানার ফযাকিয াকথ দওান 
ফযাি মুক্ত ওযা কফ? 
(a) আঈননযন ফযাি ফ আনডযা (b) আঈনাআকটড ফযাি ফ আনডযা 
(c) আনডযান ফযাি (d) দন্ট্রার ফযাি ফ আনডযা  
ঈঃ (b) 
191. ন্ধ্র ফযাি  ওকসাকযন ফযাকিয াকথ দওান ফযাি মুক্ত ওযা 
কফ? 
(a) আঈননযন ফযাি ফ আনডযা (b) আঈনাআকটড ফযাি ফ আনডযা 
(c) আনডযান ফযাি (d) ওানাডা ফযাি 
ঈঃ (a) 
192. দওান দদকয াকথ বাযত প্রথভ ফাকযয চনয P-81 aircraft 
এয ভাধযকভ নযআঈননযন দ্বী গুনরকত টর দদযায চনয মুক্ত 
কযকঙ? 
(a) আতানর (b) চাান (c) িান্স (d) চাভসানন 
ঈঃ (c) 
193. ওথানল্পী  নবকনিী াযাবাআ ভুননযাম্মা ভাযা নককযকঙন.নতনন 
দওান যাকচযয? 
(a) দওযরা (b) তানভরনাডু (c) ওণসাটও (d) নডলা  
ঈঃ (b)  
194. দওান দদকয যওায তনফর ংস্থা নতন দযর নযওাঠাকভায 
চনয 15295 দওানটয ঘুনক্ত ওকযকঙ বাযত যওাকযয াকথ? 
(a) নঘন (b) চাভসানন (c) চাান (d) নংকাুয  
ঈঃ (c) 
195. ICRA এয ভকত বাযকতয 2021-21 এয নচ নড ন দযট ওত? 
(a) 2% (b) 3% (c) 4% (d) 5% 
ঈঃ (a)  
196. দওান ফযাি এওনট নতুন দরাককা াফৃত ওকযকঙ দমকতু এটা 
আঈনাআকটড ফযাি  নযকযিার ফযাকিয াকথ মুক্ত কযকঙ? 
(a) াঞ্জাফ নযানার ফযাি (b) এরাফাদ ফযাি (c) আনডযান ফযাি 
(d) দন্ট্রার ফযাি ফ আনডযা  
ঈঃ (a) 
197. দওাথায দদকয প্রথভ ওকসাকযট ফন্দয KPL ফনস্থত? 
(a) নফাঔাত্তনভ (b) দঘন্নাআ (c) ভুম্বাআ (d) ওণযাওুভাযী 
ঈঃ (b) 
198. াঞ্জাফ নযানার ফযাকিয ফতসভান ন নও? 
(a) তুনু ওুভায দা (b) এ এ যাচীফ (c) এ এ ভনিওাচুসনা 
যা (d) ুভে ওাথানরযা  
ঈঃ (c)  
199. 1 ফঙকযয চনয অয নফ অআ এয দডুনট কবানসয নাকফ 
ওাকও ননমুক্ত ওযা কযকঙ? 

(a) নফ ন ওানুকগা (b) ভাআকওর াি (c) এভ দও চআন (d) 
নফকনাদ যা 
ঈঃ (a) 
200. দডা দটকস্ট ধযা ডায চনয দওান বাযতীয ট াটায দও 
ফযান ওযা কযকঙ? 
(a) নবীন নওাযা (b) নভত ধাআযা (c) নভা (d) যনফন্দয ওুভায 
ঈঃ (a)  
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1. ননমনরনঔত দওান দওাম্পানী দওানবড -19 ভাভাযীয তথয 
যফাযক অকভনযওায চনয নতুন কযফাআট এফং অ ঘারু 
ওকযকঙ? 
(a) দডর (b) অকর (c) অআ নফ এভ (d) ভাআকক্রাপট 
Ans. B 
2. দওাথাওায চননপ্রয ওকভনডযান দওন নভুযা ওযকনাবাআযাক 
অক্রাে কয প্রযাত করন? 
(a) চাান (b) ঘীন (c) বুটান (d) স্কটরযাড  
Ans. A 
3. ননমনরনঔত দওান যাচযনট রওডাঈকন ফনস্তফাী দদয 
াস্থযকঘতনতা ফৃনদ্ধয চনয ‚ঘরনীর াত দধাযা ুনফধা‛ ঘারু 
ওযকরন?  
(a) ওণসাটও (b) ন্ধ্র প্রকদ (c) নডা (d) নভাঘর প্রকদ 
Ans. B  
4. ‘National investment and infrastructure fund’ বাযত 
যওায দও দীখসকভযাদী ভূরধন নদকয াাময ওযায চনয ককড কঠ 
এয দয দিয দওাথায?  
(a) ওরওাতা (b) ভুম্বাআ (c) দঘন্নাআ (d) নদিী 
Ans. B 
5. ম্প্রতী দওান যাকচয প্রথভ দভাদী নওকঘন শুরু য?  
(a) নদিী (b) দকাযা (c) তানভরনাডু (d)দওযারা 
Ans. C  
6. দওান যাচয যওায প্রথভ দওানবড-19 এয রক্ষন মাঘাআকযয 
চনয ফানড ফানড দৌকঙ মাকফ? 
(a) ঈত্তয প্রকদ (b) যাচস্থান (c) গুচযাট (d) নভাঘর প্রকদ 
Ans. D 
7. ম্প্রতী প্রযাত যা প্রনদ্ধ নক্ষানফদ  ঐনতানকওয নাভ ওী? 
(a) নফভর ওয (b) চুসন দদফ (c) ননর ওুভায কাআন (d) 
মতীন্দ্রনাথ দনগুি 
Ans. B 
8 ঈনডলযাকত দওান নদন ঈৎওর নদফ ারন ওযা য?  
(a) 1 রা এনপ্রর (b) 2 রা এনপ্রর (c) 3 রা এনপ্রর (d) 4 রা 
এনপ্রর  
Ans. A 
9. ম্প্রতী ৃনথফী নফঔযাত দওান াঈথ অনিওান বাআকযারনচস্ট 
দওানবড-19 এ অক্রাে কয ভাযা দককরন?  
 

 
 
 
(a) াযন নরঈন (b) কীতা যাভচী (c) দডকিা িীস্ক (d) দভাননওা 
দফক 
Ans. B 
10. চাতীয ঞ্চাকযতী নদফ ারন ওযা য দওান নদন দও?  
(a) 21 দ এনপ্রর (b) 22 দ এনপ্রর (c) 23 দ এনপ্রর (d) 24 
দ এনপ্রর 
Ans. D 
11. বাযকতয দওান যাকচযকত প্রথভ ঞ্চাকযতী ফযফস্থা ঘারু য? 
(a) দকাযা (b) নভাঘর প্রকদ (c) যাচস্থান (d) ভ 
Ans. C 
12. 19 তভ এনযান দকভ 2022 নুনিত কত ঘকরকঙ দওান 
দদক? 
(a) ফাংরাকদ (b) যানযা (c) বাযত (d) ঘীন 
Ans. D 
13. 2022 এনযান দকভকয ভযাস্কট যাঔা কযকঙ নতননট দযাকফাটস 
মথা ওং ওং, নরযান নরযান নরযান এফং?  
(a) ঈআ ঈআ (b) দঘন দঘন (c) যাং যাং (d) মু মু  
Ans. B 
14. ম্প্রতী দওান ফযানক্তকও ‚এ নকযা টু এননভযার ুযষ্কায‛ এ 
বূনলত ওযা র?  
(a) ভকনায রার (b) দভা ঔান্তু (c) চকন দভান দযনি (d) নফীন 
েনাযও 
Ans. D 
15. যাল্ডস দনযকটচ দড ওকফ ানরত য? 
(a) 18 এনপ্রর (b) 19 এনপ্রর (c) 20 এনপ্রর (d) 21 এনপ্রর  
Ans. A 
16. রওডাঈকন ঘলীকদয ঔাদয লয নযফকনয চনয দওান দভাফাআর 
এনপ্ল্কওান রঞ্চ ওযা কযকঙ?  
(a) নওলান যথ (b) নওলান াযথী (c) নওলান থ (d) নওলান ভথ  
Ans. A 
17. ফতসভান বাযকত দওন্দ্রীয ওৃনল ভন্ত্রীয নাভ ওী?  
(a) যনফ ংওয প্রাদ (b) লস ফধসন (c) চয ংওয (d) নকযন্দ্র 
নং দতাভায  
Ans. D 
18. 2020 এনযান ফনস্কং ঘযানম্পযান ন ভযান এড ভান 
অকযানচত কফ দওান দদক?  
(a) শ্রীরংওা (b) ঘীন (c) বাযত (d) চাান 
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Ans. C 
19. টুআটযাকয প্রঘাকযয চনয দওান ফনরঈড নবকনতা দও দফকঙ ননর 
বাযতীয নযচাবস ফযাংও?  
(a) অভীয ঔান (b) নভতাব ফিন (c) ারুঔ ঔান (d) ারভান 
ঔান  
Ans. B 
20. ম্প্রতী দওান নফঔযাত দ্মশ্রী ুযষ্কায প্রাি ননু্দস্থানী াশ্ত্িীয 
গীত নল্পী যকরাও কভন ওযকরন? 
(a) ীযানান্দ ঘাযার (b) বীভকন দমাী (c) নডত মযাচ (d) 
ওুভায কন্দবস 
Ans. A 
21. যাল্ডস ভযকরনযযা নদফ ফরা য দওান নদন নট দও?  
(a) 23 দ এনপ্রর (b) 24 দ এনপ্রর (c) 26 দ এনপ্রর (d) 25 
দ এনপ্রর 
Ans. D 
22. প্রধানভন্ত্রী নকযকন্দ্র দভাদী ওকযান বাআযা দথকও ভুনক্ত াফায 
চনয দম াতনট ূি ফকরকঙন তায নাভ নও? 
(a) িুয (b) িদ্বী (c) িারংওায (d) িদী 
Ans. D 
23. দডনবড ভার া ফতসভান দওান ফযাকিয দপ্রনকডি? 
(a) নযচাবস ফযাংও (b) অকভনযওান দডকবর ফযাংও (c) অআ এভ 
এপ (d) নফে ফযাি 
Ans. D 
24. নফে দানভযানথ নদফ ওকফ ানরত য? 
(a) 10 এনপ্রর (b) 11 এনপ্রর (c) 12 এনপ্রর (d) 13 এনপ্রর  
Ans. A 
25. অআ এভ এপ এয ফতসভান দপ্রনকডকিয নাভ ওী? 
(a) যনডনযককা যাকটা (b) ক্রীস্টানরনা চনচসযা (c) দডনবড ভার া 
(d) নওভ আযভ 
Ans. B 
26. ফতসভান বাযকতয স্বাস্থযভন্ত্রী য নাভ ওী? 
(a) লসফধসন (b) দানন্দ দকৌডা (c) ননতীন কযওনড (d) নভত 
া 
Ans. A 
27. ম্প্রতী বচফ াকয ঘাল ওযা নতুন কাচয দও নও নাকভ দদযা 
র?  
(a) ুন্দযভ কাচয (b) ভধুফন কাচয (c) ফৃন্দাফন কাচয (d) 
অনন্দভ কাচয 
Ans. B  

28. রও ডাঈকনয চনয বাযকতয দফওাযে নযনাভ দৌঙাকরা ওত 
তাংক?  
(a) 29 % (b) 23 % (c) 24 % (d) 22 % 
Ans. B 
29. নফে ফআ নদফ দওান নদন নট দত ারন ওযা য?  
(a) 21 দ এনপ্রর (b) 22 দ এনপ্রর (c) 23 দ এনপ্রর (d) 24 
দ এনপ্রর 
Ans. C  
30. দওানবড-19 ংক্রাভন দথকও যক্ষায চনয দওান যাচয যওায‚ 
5-T plan‛ ঘারু ওযকরন? 
(a) ঈত্তয প্রকদ (b) যাচস্থান (c) গুচযাট (d) নদিী 
Ans. D 
31. তৃতীয এনযান মুফ ক্রীযা প্রনতকমাকীতা 2021 দওাথায নুনিত 
কত ঘকরকঙ? 
(a) যানযা (b) ঘীন (c) চাান (d) বাযত 
Ans. B 
32. 2020 েীে নরনম্পও দওাথায নুনিত কত ঘকরকঙ?  
(a) চাান (b) ঘীন (c) যাীযা (d) িানচর 
Ans. A 
33. 2020 েীে নরনম্পকওয ভযাওট দখালনা ওযা র দুনট দযাফটস 
মথা- ভযানযটাযা এফং দও?  
(a) ানিককা (b) াকভনট (c) ওযানযট (d) ভাকসকরা 
Ans. B 
34. 2022 ীতওারীন নরনম্পও দওাথায নুনিত কত ঘকরকঙ?  
(a) কেনরযা (b) অকভনযওা (c) িানচর (d) ঘীন 
Ans. D 
35. ছাডঔকডয ‚দরনড টাযচান‛ ফকর ডাওা য ওাকও? 
(a) তাী ভানরও (b) ফীনা দদফী (c) ঙানভ ভুভুস (d) নীচা কযাকভা 
Ans. C 
36. চাতীয দালয নদফ ওকফ ানরত য? 
(a) 14 এনপ্রর (b) 13 এনপ্রর (c) 12 এনপ্রর (d) 11 এনপ্রর 
Ans. D 
37. নাযী নক্ত ুযষ্কায প্রাি নফাকযয ফীনা দদফী নও নাকভ নযনঘত 
করন?  
(a) মূ্পনসা (b) ভারুভ ভনরা (c) াাড দদফী (d) চগর নাযী 
Ans. B 
38. দওন্দ্রীয প্রাওৃনতও কযা  দকট্রানরযাভ ভন্ত্রীয নাভ নও?  
(a) ননতীন কযওনড (b) দানন্দ দকৌডা (c) লসফধসন (d) ধকভসন্দ্র 
প্রধান 
Ans. D 
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39. ভাযাকষ্ট্রয ঈ-ভুঔযভন্ত্রী নাকফ দও থ ওকযকঙন? 
(a) নচত াযায (b) নদরী যারক ানতর (c) ধনঞ্জয ভুকড 
(d) কাও দঘৌান 
Ans. A 
40. ফতসভাকন প্রওাকয থুথু দপরা দডনীয যাধ, এটা ভাভাযী 
অআকনয ওত তভ অআকন নরফদ্ধ অকঙ?  
(a) 51-নফ (b) 51-ন (c) 52-এ(d) 52-নফ  
Ans. A 
41. 13 এনপ্রর চানরযানযারাফাক তযা ওাকডয ওত তভ ফলসূনতস 
নুনিত র?  
(a) 103 তভ (b) 100 তভ (c) 102 তভ (d) 101 তভ 
Ans. D 
42. ভাফাকরেযা দও কযয নতন ফঙকযয চনয ন কদয ভয 
ীভা ফানযকয নদর দওান ফযাংও?  
(a) অআ নড নফ অআ ফযাি (b) অআ ন অআ ন অআ ফযাি (c) 
ওনসাটও ফযাি (d) াঞ্জাফ নযাানার ফযাি 
Ans. C 
43. ফতসভান নড অয নড  য দঘযাভসযাকনয নাভ নও?  
(a) ভাধাফান নাযায (b) থী দযনি (c) নওযন ওুভায (d) ভারাথী 
নবান  
Ans. B 
44. ৃনথফী নফঔযাত ওাটুসননস্ট নচনন নডঘ ম্প্রীনত ভাযা দককরন ,তায 
ৃনষ্ট ওাটুসন ঘনযকিয নাভ নও? 
(a) টভ এড দচযী (b) য দা দরায ভযান (c) সু্কনফ ডুনফ ডু (d) 
নন ঘযান  
Ans. A 
45. 2020 ঈআকম্বল্ডন দটনন প্রনতকমাকীতা ফানতর ওযা র, 2019 
ঈকম্বরডন ুরুল দতনন দঔতাফ চযী তাযওায নাভ নও?  
(a) এনড ভাকয (b) যচায দপডাযায (c) নাদার (d) ডী মকওানবঘ 
Ans. D 
46. চাতীয ভাতৃে ুযক্ষা নদফ দওান নদননট দও ফরা য?  
(a) 14 এনপ্রর (b) 13 এনপ্রর(c) 12 এনপ্রর(d) 11 এনপ্রর 
Ans. D 
47. দওন্দ্রীয থসভন্ত্রী নচ-20 নভনটং এয নদ্বতীয কফস দমাক নদকরন? 
(a) লসফধসন (b) ননভসরা ীতাযাভান (c) যাচনাথ নং (d) দানন্দ 
দকৌডা  
Ans. B 
48. নফ অয অকম্বদওয চযেী দওান নদননট দত ানরত য? 
(a) 11 এনপ্রর (b) 12 এনপ্রর (c) 13 এনপ্রর (d) 14 এনপ্রর 
Ans. D 

49. চাতীয নাঘ নদফ ওকফ ানরত য? 
(a) 29 এনপ্রর (b) 28 এনপ্রর (c) 27 এনপ্রর (d) 26 এনপ্রর  
Ans. A 
50. নফে ৃচনীর  ৃনষ্টীর নদফ দওান নদন ানরত য? 
(a) 21 দ এনপ্রর (b) 22 দ এনপ্রর (c)23 দ এনপ্রর (d) 24 দ 
এনপ্রর 
Ans. (a) 
51. শুফানশ্রী নদী দওান যাকচযয য নদকয ফকয দককঙ? 
(a) গুচযাট (b) রুনাঘর প্রকদ (c) ঈত্তয প্রকদ (d) যাচস্থান  
Ans. (b) 
52. ন এভ নওলান দমাচনা রওডাঈকন ঘালীকদয াাকময ককড কঠ, 
দওান এওনট যাচযকও ফাদ নদকয এনট াযা দদক ঘারু র? 
(a) নিভফগ (b) যাচস্থান (c) ঈত্তয প্রকদ (d) গুচযাট 
Ans. (a) 
53. যাষ্ট্রনত যাভনাথ দওানফকন্দয ফতসভান দকক্রটাযীয নাভ ওী? 
(a) দভান অকাযযার (b) মতীন যাকটর (c) ননথ ওাে (d) 
ওনর দদফ 
Ans. (d) 
54. চাতীয দফাভনযও ঘাওযী নদফ দওাণ নদন ানরত য? 
(a) 20 এনপ্রর (b) 21 এনপ্রর (c) 22 এনপ্রর (d) 23 এনপ্রর 
Ans. (b) 
55. নযাকনার দডকবরড ফযাি ওত াকর কনঠত য? 
(a) 2013 (b) 2014 (c) 2015 (d) 2016  
Ans. (b) 
56. নিও প্রনতনিত য দওান াকর? 
(a) 2006 (b) 2009 (c) 2010 (d) 2011 
Ans. (c) 
57. ফতসভান নযচসাব ফযাকিয কবনসকযয নাভ নও? 
(a) যনডনযককা যাকটা (b) নক্তওাে দা (c) যখুযাভ যাচন (d) নফষু্ণ 
শ্রীফাস্তফ 
Ans. (b) 
58. দওানবড-19 দথকও ভুক্ত যা বাযকতয প্রথভ যাচয দওাননট? 
(a) ঈত্তয প্রকদ (b) দকাযা (c) ভননুয (d) গুচযাট 
Ans. (b) 
59. দদকয ভচুত ঘার নদকয আথানর বতযীয ওথা বাফা কে - এআ 
আথানর নও বতযী দত ফযফায ওযা কফ? 
(a) যাড যাননটাআচায (b) নপনাআর (c) াফান (d) ক্রীভ 
Ans. (a) 
60. বাযতীয দনা ফাননীয কাকমাকীতায ককড ঠা বাযকতয ফ 
দথকও ফকডা দওাযাকযিাআন দিাকযয নাভ নও? 



 

 

C
u

rr
en

t 
A

ff
ai

rs
 2

02
0 

(J
an

u
ar

y 
– 

Ju
n

e)
 B

y 
Ex

am
 G

u
ru

ji 

7

 5
 

(a) ুস্থ (b) নাকযরা (c) ঙ্খ (d) ুশ্রুও 
Ans. (b) 
61. অআ এভ এপ এয ফতসভান দপ্রনকডকিয নাভ ওী? 
(a) যনডনযককা যাকটা (b) ক্রীস্টানরনা চনচসযা (c) দডনবড ভার া 
(d) নওভ আযভ 
Ans. (b) 
62. নফে নটচভ কঘতনতা নদফ দওান নদকন ানরত য? 
(a) 4 এনপ্রর (b) 5 এনপ্রর (c) 2 এনপ্রর (d) 3 এনপ্রর 
Ans. (c) 
63. চাতীয ভযানযটাআভ নদফ দওান নদকন ানরত য? 
(a) 4 এনপ্রর (b) 5 এনপ্রর (c) 6 এনপ্রর (d) 7 এনপ্রর  
Ans. (b) 
64. 2020 নচ-20 ানভট দওাথায নুনিত কফ? 
(a) িানচর (b) দৌনদ অযফ (c) অকচসনিনা (d) বাযত 
Ans. (b) 
65. ঘীন দওান প্রানীয নত্ত দথকও দওানবড-19 এয ট্রানডানার 
বযানেন বতযী ওযায ওথা দাফী ওকযকঙ? 
(a) বািুও (b) নযন (c) ওুওুয (d) নফডার 
Ans. (a) 
66. 2021 নচ-20 ানভট দওাথায নুনিত কফ? 
(a) িানচর (b) অকচসনিনা (c) বাযত (d)দৌনদ অযফ 
Ans. (b)  
67. বাযকতয মুদ্ধফাী দপ্ল্কনয প্রথভ ভনর াআরকটয নাভ নও? 
(a) বাফনা ওাে (b) বনন ঘতুকফসদী (c) দভানা নচতারযার (d) 
ঙানভ ভুভুস 
Ans. (a) 
68. ুচারাং ুপরাং চর নবমান দওান যাকচয শুরু র? 
(a) যাচস্থান (b) ঈত্তয প্রকদ (c) রুনাঘর প্রকদ (d) গুচযাট 
Ans. (d) 
69. নফোস্থয নদফ দওান নদন ানরত য? 
(a) 7 এনপ্রর (b) 8 এনপ্রর (c) 9 এনপ্রর (d) 10 এনপ্রর  
Ans. (a) 
70. ঈআকম্বল্ডন 2019 ভনরা নকগর নফকচতা দও? 
(a)দকযনা ঈআনরযাভ (b) ফাযকফাযা (c) নভনা দ (d) কযানিকযরা 
Ans. (c) 
71. নক্রকওট নফেওা 2023 নুনিত কফ দওাথায? 
(a) আংরযাড (b) কেনরযা (c) াঈথ অনিওা (d) বাযত 
Ans. (d) 
72. বাযনতয দনাফাননীকত দমাকদানওাযী প্রথভ ভনরা দনায নাভ 
নও নাভ ওী? 

(a) বাফনা ওাে (b) দভানা নচতারযার (c) চুসনা বাদুনডযা (d) 
বনন ঘতুকফসদী 
Ans. (c) 
 
73. বাফনা ওাে, বনন ঘতুফসদী  দভানা নচতারযার নাযী নক্ত 
ুযষ্কায এ বূনলত র 2020 াকর এনাযা দওান াভনযও নক্তয 
াকথ মুক্ত? 
(a) এযায দপাস (b) দননব (c) স্থর াভনযও ফাননী (d) 
ঈওূরযক্ষা ফাননী 
ঈত্তয-(a) 
74. 2019 দিঞ্চ কন ুরুল দকগর এ নফকচতা? 
(a) নড ভাকয (b) যাপার নাদার (c) যচায দপডাযায (d) 
দমাকওানবঘ 
Ans. (b) 
75. স্বাস্থযওভসী দদয ঈয অক্রভকনয নবকমাকক নধওতয ওত 
ফঙকযয ওাযাদড কত াকয? 
(a) 7 ফঙকযয (b) 6ফঙকযয (c) 5 ফঙকযয (d) 4 ফঙকযয 
Ans. (a) 
76. 2020 দত বাযকতয ভনরা শ্রকভয ংেন ওত তাংক 
দৌঙাকরা? 
(a) 23.8% (b) 24.8% (c) 25.8% (d) 26.8% 
Ans. (b) 
77. নব ওৃষ্ণাস্বাভীয দরঔা ফআ "ানটং ন দা ট"ওায চীফনী দও 
দওন্দ্র ওকয দরঔা কযকঙ? 
(a) ন নব ননু্দ (b) াযনা দনার (c) নেনী ুনাপ্পা (d) দচাযারা 
গুিা 
Ans. (a) 
78. দিঞ্চ কন 2019 এ ভনরা নকগর এয নফকচতা দও? 
(a) দকযন ঈআনরযাভ (b) আভান ডনকক (c) নটকভ িাকফা (d) এনর 
ফানটস 
Ans. (d) 
79. দকাযায ফতসভান ভুঔযভন্ত্রীয নাভ ওী? 
(a) দমাকী অনদতয নাথ (b) দপ্রাভদ াফাে (c) ননাযাআ নবমাযান 
(d) দও ারাননস্বাভী 
Ans. (b) 
80. বাযতফকলসয ফকঘকয দফন নদন ভুঔযভন্ত্রী দ াভরাকনা 
ফযানক্তকেয নাভ ওী? 
(a) ফন ওুভায ঘাভনরং (b) দচযানতফু (c) ভাননও যওায (d) 
নফীন েনাযও  
Ans. (a) 
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81. অআ এভ এপ এয ধযনানুাকয বাযকতয নচ নড ন রওডাঈকন 
ওত তাং কত াকয? 
(a) 4.9% (b) 0.9 (c) 1.9% (d) 2.9% 
Ans. (c) 
82. ফতসভান বাযকতয ভুঔয থস নঘকফয নাভ নও? 
(a) নক্তওাে দা (b) চয বূলন াকড (c) ওনর দদফ (d) 
রুনু্ধতী বোঘামস 
Ans. (b) 
83. দওানবড-19 দথকও ভুক্ত যায চনয বাযত দনার দও ওত 
টন লুধ নদকয াাময ওযকরা? 
(a) 22 (b) 23 (c) 24 (d) 25 
Ans. (b) 
84. ফতসভান দস্ট ফযাংও প আনডযায দঘযাযভযাকনয নাভ নও? 
(a) যাচনী ওুভায (b) বাফনা ওাে (c) ওনর দদফ (d) অযাপ 
খানন 
Ans. (a) 
85. অপকাননস্তাকনয ফতসভান যাষ্ট্রনতয নাভ ওী? 
(a) অনযপ অরনব (b) অযাপ খানন (c) াান রুানন (d) 
ফাযাভ ারী 
Ans. (b) 
86. নযাানার স্টও এেকঘঞ্জ এয দঘযাযভযান এয নাভ নও? 
(a) বাফনা ওাে (b) নকনযঘন্দ্র ঘতুকফসদী (c) যাচনী ওুভায (d) 
বনন ঘতুকফসদী 
Ans. (b) 
87. নফে ভযানরনযযা নদফ দওান নদন ানরত য? 
(a) 24 এনপ্রর (b) 25 এনপ্রর (c) 26 এনপ্রর (d) 27 এনপ্রর 
Ans. (b) 
88. নযাানার ননং দফাকডসয দঘযাযভযান ননমুক্ত করন? 
(a) নকনযঘন্দ্র ঘতুকফসদী (b) ভানরনী যওায (c) দভানা 
নচতারযার (d) ঙানভ ভূভূস 
Ans. (b) 
89. দওানবড-19 দথকও বাযকতয অকযাকয ায ওত তাং? 
(a) 18.36% (b) 19.36% (c) 20.36% (d) 21.36% 
Ans. (b) 
90. ফযাডনভিন যাল্ডস দপডাকযান দওান দপ্ল্যায দও তাকদয 
এম্বাকডায দফকঙ ননকরন? 
(a) ন নব ননু্দ (b) াযনা দনার (c) নেনী ুনাপ্পা (d) দচাযারা 
গুিা 
Ans. (a) 

91. রও ডাঈকন বাযকতয দওাণ ংকও ওভ ফাযু দূলনওাযী ফকর 
চানাকরা নাা? 
(a) নিভ (b) ঈত্তয (c) দনক্ষন (d) ূফস 
Ans. (b)  
92. টাটা য দঘযাযভযান কদ ননমুক্ত ফযানক্তয নাভ নও? 
(a) এন ঘন্দ্রকঔাযান (b) চয বূলন াকড (c) ভানরনী যওায 
(d) নকনযঘন্দ্র ঘতুকফসদী  
Ans. (a) 
93. ম্প্রীনত প্রঔাত ঈলা কাগুরী প্রযাত করন নতনন দওান দক্ষকিয 
াকথ মুক্ত নঙকরন? 
(a) নক্রকওটায (b) দরনঔওা (c) গীত নল্পী (d) নাটয নবকনিী 
Ans. (d) 
94. ম্প্রীনত দওান দদক বাযতকও য যনড দটনষ্টং ওীট নদকয াাময 
ওকযকঙ? 
(a) াঈথ দওানযযা (b) আযান (c) আযাও (d) অকভনযওা  
Ans. (a) 
95. "লাআকভট এওান" এয ভকধয দওান নদফকয টযাক রাআন? 
(a) ডান্স দড (b) ঈতওর নদফ (c) অথস দড (d) ভযানরনযযা দড 
Ans. (c) 
96. যাল্ডস দপ্র দিনডভ এ দথকও অা নযকাটস এ বাযত ওত 
নম্বয স্থাকন অকঙ? 
(a) 145 (b) 144 (c) 143 (d) 142 
Ans. (d) 
97. যাল্ডস দপ্র দিনডভ এ দথকও অা নযকাটস এ এও নম্বকয 
থাওা দদনটয নাভ নও? 
(a) স্কটরযাড (b) নপনরযাড (c) নযকয (d) যানযা 
Ans. (c) 
98. যাল্ডস ফযাংকওয এয ধযনানুাকয বাযকতয নচ নড ন 
রওডাঈকন ওত তাং কত াকয? 
(a) 1.5 % (b) 2.5% (c) 3.5% (d) 4.5% 
Ans. (a) 
99. ফতসভান ভাযানভাকযয দপ্রনকডকিয নাভ নও? 
(a) অযাপ খানন (b) ঈআন নভি (c) াান রুানন (d) ফাযাভ 
ারী 
Ans. (b) 
100. দওান যাচয প্রথভ নচ টযাক ওনভনননট নওকঘন শুরু ওযকরা? 
(a) ঈয প্রকদ (b) াঞ্জাফ (c) দকাযা (d) দওযর 
Ans. (a) 
101. দওান যাচয প্রথভ ুস্থ দযাকীকদয চনয নরাআন যাভস 
দাকনয ঈকিকয আ নঞ্জফনী দপ্রাকমট শুরু ওযকরা? 



 

 

C
u

rr
en

t 
A

ff
ai

rs
 2

02
0 

(J
an

u
ar

y 
– 

Ju
n

e)
 B

y 
Ex

am
 G

u
ru

ji 

7

 7
 

(a) দকাযা (b) নভাঘরপ্রকদ (c) ঈয প্রকদ (d) দওযর 
Ans. (b) 
102. নভাঘরপ্রকদকয ফতসভান ভুঔযভন্ত্রীয নাভ ওী? 
(a) চযযাভ ঠাওুয (b) দপ্রাভদ াফাে (c) দও ারাননস্বাভী (d) 
দমাকী অনদতযনাথ 
Ans. (a) 
103. চাতীয ঔনন কঘতনতা নদফ ওকফ ানরত য? 
(a) 1 এনপ্রর (b) 2 এনপ্রর (c) 3 এনপ্রর (d) 4 এনপ্রর 
Ans. (d) 
104. াঞ্জাকফয ফতসভান ভুঔযভন্ত্রীয নাভ ওী? 
(a) ভকযকন্দ্রয নং (b) দপ্রাভদ াফাে (c) ননাযাআ নবমাযান (d) 
দও ারাননস্বাভী 
Ans. (a) 
105. বাযতফকলসয ফতসভান নঈভযান নযকাস দডকবরকভি ভন্ত্রীয 
ননাভ ওী? 
(a) যকভ দাঔনযযার (b) ধকভসন্দ প্রধান (c) লসফধসন (d) ননভসরা 
ীতাযাভান  
Ans. (a) 
106. ম্প্রীনত নঈভযান নযকাস দডকবরকভি আ- রাননসং দপ্রাকমট 
রঞ্চ ওকযকঙ তায নাভ নও? 
(a) নফদযাজ্ঞান2.0 (b) নক্ষাদান 2.0 (c) নক্ষাজ্ঞান 2.0 (d) 
নফদযাদান 2.0 
Ans. (d) 
107. ওাকাযার এনকলব দওান যাকচয ফনস্থত? 
(a) গুচযাট (b) াঞ্জাফ (c) দকাযা (d) যাচস্থান 
Ans. (b) 
108. ফতসভান আটারীয দপ্রনকডকিয নাভ ওী? 
(a) ফনয চনন (b) অযাপ খানন (c) ানচস ভাটাকযিা (d) 
াান রুানন 
Ans. (c) 
109. ফতসভান অআ ন অআ ন অআ ফযাকিয দঘযাযভযাকনয নাভ নও? 
(a) যাচনী ওুভায (b) বাফনা ওাে (c) ওনর দদফ (d) নকনয 
ঘন্দ্র ঘতুকফসদী 
Ans. (d) 
110. দরফানকনয ফতসভান যাষ্ট্রনতয নাভ ওী? 
(a) অনযপ অরনব (b) ভাআকওর অঈন (c) াান রুানন (d) 
ফাযাভ ারী 
Ans. (b) 
111. দওান দদকয ংদ লুধ বতযীয চনয ভাদও দ্রফয ঘাকলয 
নুভনত নদকরন? 

(a) আনচে (b) দরফানন (c) আনথনযা (d) নাআকচনযযা 
Ans. (b) 
112. অযুভান বাযত নদফ দওান নদন ানরত য? 
(a) 27 এনপ্রর (b) 28 এনপ্রর (c) 29 এনপ্রর (d) 30 এনপ্রর 
Ans. (d) 
113. দওান ফযাংও প্রথভ বকয ফযানিং ুনফধা শুরু ওযকরা? 
(a) এ নফ অআ (b) অআ ন অআ ন অআ (c) অআ নড নফ অআ 
(d) আঈ নফ অআ 
Ans. (b) 
114. অআ ন অআ ন অআ ফযাি প্রনতনিত য ওত াকর? 
(a) 1992 (b) 1993 (c) 1994 (d) 1995 
Ans. (c) 
115. আঈননযান ওযানফকনট নভননষ্টায ভাভাযী অআকনয ংকাধন 
ওযকরন, এনট ওত াকরয অআন? 
(a) 1897 (b) 1898 (c) 1899 (d) 1900 
Ans. (a) 
116. যাল্ডস আকিরওঘুযার প্রানট দড ওকফ ানরত য? 
(a) 27 এনপ্রর (b) 28 এনপ্রর (c) 29 এনপ্রর (d) 30 এনপ্রর  
Ans. (d) 
117. অআ অয নড এ অআ এয দঘযাযভযান কদ ননমুক্ত ফযানক্তয 
নাভ নও? 
(a) ুবাল ঘন্দ্র ঔুনটযা (b) চয বূলন াকড (c) ভানরনী যওায 
(d) নকনযঘন্দ্র ঘতুকফসদী  
Ans. (a) 
118. অআ অয নড এ অআ অআন ওকফ া য? 
(a) 1996 (b) 1997 (c) 1998 (d) 1999 
Ans. (d) 
119. ম্প্রীনত ননমুক্ত দফাকম্ব াআকওাকটসয নঘপ চানস্টকয নাভ নও? 
(a) দীিয দত্ত (b) ুবাল ঘন্দ্র ঔুনটযা (c) যাচনী ওুভায (d) 
অকভনযওা  
Ans. (a) 
120. "াকাটস নাকস এড নভডকযব" এয ভকধয দওান নদফকয 
টযাক রাআন? 
(a) ডান্স দড (b) যাল্ডস দরথ দড (c) অথস দড (d) ভযানরনযযা দড 
Ans. (b) 
120. দলাফার াগায আকডে দথকও অা নযকাটস এ বাযত ওত 
নম্বয স্থাকন অকঙ? 
(a) 101 (b) 102 (c) 103 (d) 104  
Ans. (b) 
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121. দলাফার াগায আকডে দথকও অা নযকাটস এ এও নম্বকয 
থাওা দদনটয নাভ নও? 
(a) স্কটরযাড (b) আযাকভন (c) দন্ট্রার অনিওান নযাফনরও (d) 
নপনচ 
Ans. (c) 
122. এ নড নফ এয ধযনানুাকয বাযকতয নচ নড ন রওডাঈকন ওত 
তাং কত াকয? 
(a) 4.00 % (b) 3.00% (c) 2.00% (d) 1.00% 
Ans. (a) 
123. প্রধানভন্ত্রী ভুদ্রা দমাচনাকত নধওতয ওত টাওা দরান দদযা 
কে? 
(a) 9 রাঔ (b) 10 রাঔ (c) 11 রাঔ (d) 12 রাঔ 
Ans. (b) 
124. দভখারয াআকওাকটসয ম্প্রতী ননমুক্ত নঘ চানস্টকয নাভ নও? 
(a) নফেনাথ ভািায (b) দীংওয দত্ত (c) চযযাভ ঠাওুয (d) 
দপ্রাভদ াফাে 
Ans. (a) 
125. নডা াআকওাকটসয ম্প্রতী ননমুক্ত নঘ চানস্টকয নাভ নও? 
(a) ভম্মদ যনপও (b) নফেনাথ ভািায (c) দীংওয দত্ত (d) দও 
ারাননস্বাভী 
Ans. (a) 
126. নযাানার দফাটাননওযার নযাঘস আন্সনটনটঈট াফসার ম্প্রতী 
এওটা যাড যাননটাআচায ফানাকরা,দআ দপ্রাডাকটয নাভ তাযা নও 
যাঔকরা? 
(a) লীন যাড দচর (b) স্বে যাড দচর (c) ননভসর যাড দচর (d) 
গুড যাড দচর 
Ans. (a) 
127. দওান যাচয দভডওাকডসয াাকময মুক্ত কয অযু দাত াথী 
অ বতযী ওযকরা দওানবড-19 এয কঘতনতায ঈকিযক? 
(a) গুচযাট (b) াঞ্জাফ (c) দকাযা (d) যাচস্থান 
Ans. (d) 
128. অআ অআ নট-নদিী দওানবড-19 এয কঘতনতায চনয এওনট 
দভাফাআর অ ফানাকরা তায নাভ নও? 
(a) যা ওকযা (b) দস্ট দাভ (c) দযগুরায যা (d) কঘতন 
যকা 
Ans. (a) 
129. ুকনকত দভাফাআর এনপ্ল্কওান দফয ওকযকঙ 
দাভকওাযাকযিাআকন থাওা ভানুলকদয য নচয যাঔায চনয তায 
নাভ নও? 
(a) দযাত (b) নযাভ (c) ংকমাক (d) নযাত  

ঈত্তয- b 
130. দদকয প্রথভ  ফৃত্তভ নাকফ দওান যাচয ফীযভাতা 
নচচাফাআ দবাাঁকর ঈদযান  নঘনডযাঔানা নক্ষযারকযয ভকধয াটায 
ফযফস্থা ওকযকঙ? 
(a) অকভদাফাদ (b) ননঈ নদিী (c) চযুয (d) ভুম্বাআ 
ঈত্তযঃ (d) ভুম্বাআ 
131. দওান দ্বীনতয যাচয বাযকত রওডাঈকনয ভয ীভা ফৃনদ্ধ ওকয? 
(a) গুচযাট (b) াঞ্জাফ (c) দকাযা (d) যাচস্থান 
Ans. (b) 
132. বাযকত প্রথভ ওকযানা বাআযা দওান যাকচয ধযা কড? 
(a) যাচস্থান (b) দওযারা (c) ভাযাষ্ট্র (d) ওণসাটও 
ঈত্তযঃ (b) দওযারা 
133. ফতসভান আঈ নফ অআ ফযাকিয দঘযাযভযাকনয নাভ নও? 
(a) যাচনী ওুভায (b) বাফনা ওাে (c) ওনর দদফ (d) দওযার 
াডা 
Ans. (d) 
134. আনডযান ওাঈনন্সর প ভযানডকওর নযাঘস ডাআকযটয দচনাকযর 
এয নাভ নও? 
(a) ুবাল ঘন্দ্র ঔুনটযা (b) ফরযাভ বাকসব (c) ভানরনী যওায (d) 
ফাযাভ ারী 
Ans. (b) 
135. ননকঘয দও 33তভ চাতীয নফনরযাডস ঘযানম্পযন দঔতাফ 
দচকতন? 
(a) দৌযব দওাঠানয (b) িচ অডফানন (c) ফারাঘন্দ্র বাস্কয (d) 
নদ্ধাথস ানযঔ 
ঈত্তযঃ (b) িচ অডফানন 
136. আনডযান দওাস্ট কাডস দ্বাযা অকযানচত নুন্ধান ওকযা এফং 
ফাঘা দওৌর ঘঘসা র দওান যাকচয? 
(a) গুচযাট (b) দওযর (c) দকাযা (d) নিফগ 
ঈত্তয -c 
137. ননমনরনঔত দওান ফযানক্ত টাযরায প্রাআচ 2020 দকরন? 
(a) ফারাঘন্দ্র বাস্কয (b) ফন ুওকদব (c) নফেনাথ ভািায (d) 
দও নটযাচন 
Ans. (b) 
138. দনক্ষণ এনয দদ গুনরয ভকধয দওাননট প্রথভ বাযত-
ানওস্তাকনয ভকধয ভধযস্থতা ওকয? 
(a) দনার (b) ভারদ্বী (c) শ্রীরিা (d) বুটান 
ঈত্তযঃ (a) দনার 
139. দওান কয অকভনযওা  তানরফাকনয ভকধয ঐনতানও ানে 
ঘুনক্ত াক্ষনযত র? 
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(a) দদাা (b) যানয (c) রডন (d) নডনন 
Ans. (a) 
140. ৃনথফীয ফকঘকয ঈিতভ পযান দা যাঔায চনয দওান দদ 
ম্প্রনত নেননঘ যাল্ডস দযওডস-এ নাভ দতাকর? 
(a) ঘীন (b) যানযা (c) আটানর (d) দনার 
ঈত্তযঃ (d) দনার 
141. আনডযান দওাস্ট কাকডসয ফতসভান ডাআকযট দচনাকযকরয নাভ নও? 
(a) দও নটযাচন (b) চয বূলন াকড (c) নফক্রভ নং (d) 
িচ অডফানন  
Ans. (a) 
142. ৃনথফীয ফৃত্তভ দভনডকটন দিায ম্প্রনত দওান কয বতনয 
কযকঙ? 
(a) াযদ্রাফাদ (b) ননঈ নদিী (c) দওানঘ (d) ভযাফতী 
ঈত্তযঃ (a) াযদ্রাফাদ 
143. ম্প্রীনত ননমুক্ত দফাকম্ব াআকওাকটসয নঘপ চানস্টকয নাভ নও? 
(a) দীিয দত্ত (b) ুবাল ঘন্দ্র ঔুনটযা (c) যাচনী ওুভায (d) 
অকভনযওা  
Ans. (a) 
144. "কযায ওারঘায,দযায দনযকটচ ,দযায দযপ্ননফনরনট" 
এয ভকধয দওান নদফকয টযাক রাআন? 
(a) যাল্ডস দরথ দড (b) যাল্ডস দনযকটচ দড (c) অথস দড (d) 
ভযানরনযযা দড 
Ans. (b) 
145. বাযকতয দওান ভনরা পুটফরায দদকয ফাআকযয দওান লাফ 
(স্কটরযাড দযঞ্জাস) –এয কয দঔকর? 
(a) নদনত দঘৌান (b) ুনস্মতা ভানরও (c) ফারা দদনফ (d) নগতা 
ফাকপাড 
ঈত্তযঃ (c) ফারা দদনফ 
146. দওান নফঔযাত স্বাধীনতা ংোভী নমনন ম্প্রতী ভাযা দককরন? 
(a) দও নটযাচন (b) ীযাঘান্দ ঘাার (c) নিদানন্দ াআনুর (d) 
ফন ুওকদব  
Ans. (c) 
147. দওান যাচয নাককাফা মািা ঈৎফ ারন ওকয? 
(a) ন্ধ্রপ্রকদ (b) দতকরগানা (c) নডা (d) দওযারা 
ঈত্তযঃ (b) দতকরগানা  
148. বাযকতয ফডসাকয দওান দদ ওকযানা নিননং নডবাআ ফায? 
(a) দনার (b) বুটান (c) ভাযানভায (d) ঘীন 
ঈত্তযঃ (c) ভাযানভায 
149. দন্ট্রার নবনচরান্স ওনভনটয ওনভনায কদ ননমুক্ত করন দও? 

(a) ঞ্জয দওাঠাযী (b) দও নটযাচন (c) চযযাভ ঠাওুয (d) যাকচ 
যঞ্জন 
Ans. (a) 
ওাচ-দূনসীনত দভন ওযা 
কঠন-1964 এয 11 দপব্রুযাযী 
ওনভনায ননকযাক ওকযন যাষ্ট্রনত ,প্রধানভন্ত্রী,লযাষ্ট্রভন্ত্রী এফং প্রধান 
নফকযাধী দরকনতায ুানযক 
ওনভনায াযন ওযা য যাষ্ট্রনত দ্বাযা ুপ্রীভকওাকটসয নুভনত 
নুাকয। 
150. 24 দ এনপ্রর দওান অধাাভনযও ফাননী আ-ওামসারয নাকভ 
নতুন এনপ্ল্কওান শুরু ওযকরা তায নাভ নও? 
(a) ন অয ন এপ (b) ন অআ এ এপ (c) নফ এ এপ (d) 
এ এ নফ  
ঈত্তয- b 
দন্ট্রার আডানেযার ননওঈনযনট দপাস 
কঠন-1969 
দডকওাযাটসায-ননঈ নদিী 
নডনচ- যাকচ যঞ্জন 
দভাকটা-দপ্রাকটওান এড ননওঈনযনট 
151. ঙাতা ঔুরুন প্রওল্প বাযকতয দওান যাকচয প্রথভ শুরু র? 
(a) ছাডঔড (b) দকাযা (c) দওযর (d) তানভরনাডু  
ঈত্তয- c 
দওযর ভুঔযভন্ত্রী-ননযাআ নবনচযান 
দওযর যাচযার-অনযপ ভম্মদ ঔান 
যাচধানী-নতরুফেুযভ 
চাতীয ঈদযান-দনযযায নযানার াওস 
ঈিতভ ৃগ-অনাআভুনদ 
নাঘ-ওত্থও,ওথাওনর 
ঈতফ-নাভ 
152. ভাযা দককরন প্রঔাত ফযানক্তে চানযনা াাভী নতনন দওান 
দক্ষকিয াকথ মুক্ত? 
(a) নবনয (b) নঘিওরা (c) গীত নল্পী (d) নৃনত নল্পী  
ঈত্তয- b 
চম- 1রা চানুযাযী 1937 
ভৃতুয-25ক এনপ্রর2020 
ননঈআওস দপনভননষ্ট অটস আন্সনটঈকটয দয নঙকরন 
153. নাা দওানবড-19 এয দযাকীকদয চনয এওটা দবনিকরটয 
অনফষ্কায ওযকরন তায নাভ তাযা নও নদকরন? 
(a) আনচকযস্ট (b) ননযযা (c) নফনচটার (d) বাআটার 
ঈত্তয- d 
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দবনিকরটয আিাযকবনান দটওকনারনচ একেককফর রযানরনট 
ভাঈি দনাআ দভনডকওর ওকরকচ যীক্ষাভূরও দটকস্টয য ঙাডি 
দর 
40 নদকনয ওভ ভকয বতযী র 
নাা-নযাানার একযাকননটে দে এডনভনকোন 
কঠন -1958 
প্রধান ওামসারয-যানংটন 
দভাকটা-দফনননপট পয র 
আকযা-আনডযান দে নযাস যকানাআকচান 
কঠন -1969 
প্রধান ওামসারয-দফগাররু 
দঘযাযভযান-দও নবান 
154. বাযকতয দওান দভনডনন ংস্থায াকথ নভকর েকপাডস 
আঈননবানসনট দওানবড-19 এয বযাওনন বতযী ওযকঙ? 
(a) একফাটস (b) দযাভ (c) নরা (d) টকযি 
ঈত্তয- b 
প্রধান ওামসারয-ুকন 
াঔা -দনদায রযাড, যানযা 
দঘযাযভযান-অদায ুনাযারা 
ওভসঘাযী-7000 এয ওাঙাওানঙ 
53 ফঙকযয ুযাকনা এআ ংস্থায 1.5 নফনরযাকনয দফন লুধ বতযী 
য 
20 টায দফন নফকল দযাককয বযাওনন 165 দদক যিানী ওকয এআ 
ংস্থা 
155. বাযকতয দওান চাতীয ঈদযাকন প্রথভ দওাযাকযিাআন দিায 
বতযী র? 
(a) নচভ ওযকফট (b) ভান (c) অনাআভুনদ (d) কীয 
ঈত্তয- a 
কঠন -1936 
যযার দফগর টাআকায 
দচরা -বনননতার 
 
 
ঈত্তযাঔকডয ভুঔযভন্ত্রী-নিকবন্দ্রা নং যাযাত 
যাচযার-দফফী যানী দভৌমস 
2000 াকর ঈত্তযপ্রকদ দথকও ৃথও য এআ যাচয 
যাচধানী-দদযাদুন(ীত),বকযনন(কযভ) 
156. প্রথভ দভকরটাযী যাকটরাআট নুয দওান দদ রঞ্চ ওযকরা? 
(a) আযাও (b) আযান (c) ভাযানভায (d) বাযত 
ঈত্তয- b 

আযান 
দপ্রননডি-াান রুানী 
যাচধানী-দতকযান 
ভুদ্রা-নযযার 
ংদ-ভচনর 
157. প্রাক্তন নফায এফং নডায যাচযার , ম্প্রতী ভাযা দককরন 
তায নাভ নও? 
(a) দদফানন্দ দওানযায (b) নচত বূলন (c) ভারীনন যওায (d) 
বাফনা ওাে 
ঈত্তয- a 
নফাকযয ভুঔযভন্ত্রী-ননতী ওুভায 
নফাকযয যাচযার-পাগু দঘৌান 
নিুযায ভুঔযভন্ত্রী-নফপ্ল্ফ ওুভায দদফ 
নিুযায যাচযার-যকভ দফআ 
158. অচ 28 দ এনপ্রর, অচ নদননট নও চনয নফঔযাত? 
(a) নফে াস্থযনদফ (b) নফে ফআনদফ (c) নফে ভযনরনযযানদফ (d) 
নফে ওভসকক্ষকি ুযক্ষা  স্বাস্থয নদফ  
ঈত্তয- d 
নফে াস্থযনদফ-7 এনপ্রর 
নফে ফআনদফ -23 এনপ্রর 
নফে ভযনরনযযানদফ-25 এনপ্রর 
অআ এর  
আিায নযাকনার দরফায যকানাআকচান 
কঠন -1919 
প্রধান ওামসারয-দমকনবা,ুআচাযরযাড 
দড-কাআ যাআডায 
159. দওার আনডযা তাকদয দিয দওান য দথকও যাকনায নধাে 
ননকরন? 
(a) ওরওাতা (b) ুকন (c) ফযাগাররু (d) ভৃতয 
Ans. (a) 
দওার আনডযা, কঠন-1975, দডকওাযাটসায-ওরওাতা, ডাআকযটয-
ননর ওুভায ছা 
বাযকতয 82% ওযরা ঈৎাদন ওকয 
10 ভাযকত্নয ভকধয এওনট 
বাযত দকট্রানরযাভ ওযকাকযান নরনভকটড(1976) 
বাযত দনব আকরওনট্রওার নরনভকটড(1964) 
কযা থনযনট আনডযা নরনভকটড(1984) 
দওার আনডযা(1975) 
নস্টর থনযনট আনডযা নরনভকটড(1954) 
ননু্দস্তান দকট্রানরযাভ াযায েীড(1974) 
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আনডযান কযর ওযকাকযান(1959) 
নযাকনার থাভসার াযায ওযকাকযান(1975) 
কযর এড নযাঘাযার কযা ওযকাকযান(1956) 
াযায েীড ওযকাযান প আনডযা নরনভকটড(1989) 
160. এন নট ন ন রঞ্চ ওযকরা াআকড্রাকচন পুকযর ফা  আ-
ওায, নদিী ঙাডা অয দওান যাকচয এনট ম্প্রতী রঞ্চ ওযা র? 
(a) দকাযা (b) দর (c) অন্দাভান (d) দওযর 
ঈত্তয- b 
নযাকনার থাভসার াযায ওযকাকযান 
কঠন-1975 
দডকওাযাটসায-ননঈ নদিী 
দঘযাযভযান- গুযদী নং 
161. াযাকদক নফএ-6 নপঈর যফাযকয চনয ম্প্রতী াক্ষয 
ওযকরা দওান দতর দওাম্পানী? 
(a) দৌনদ অযাভকওা (b) যযার ডাঘ দর (c) অআ  ন (d)  
এন নচ ন 
ঈত্তয- c 
আনডযান কযর ওযকাকযান, কঠন-1959, দডকওাযাটসায-ননঈ 
নদিী, দঘযাযভযান- ঞ্জীফ নং, াঔা-শ্রীরিা, ভনযা 
কযর এড নযাঘাযার কযা ওযকাকযান, কঠন-1956, 
দডকওাযাটসায-ননঈ নদিী, দঘযাযভযান- ী ংওয 
162. নাযী দদয ওভসংস্থাকনয চনয চীফন নক্ত দমাচনা দওান যাকচয 
প্রথভ প্রফতন ওযা র? 
(a) দকাযা (b) ভধযপ্রকদ (c) ঈত্তযপ্রকদ (d) রুনাঘরপ্রকদ  
ঈত্তয- b 
ভধযপ্রকদ ভুঔযভন্ত্রী-নফযাচ নং দঘৌান 
ভধযপ্রকদ যাচযার-রারা নচ টযানডন 
যাচধানী-বূার 
চাতীয ঈদযান- ফান্ধফকড ,ওানা,দঞ্চ,ফননফায 
ঈিতভ ৃগ-ধূকড 
নাঘ-ভাটওী,যাআ ,ফধাআ 
নদী-নভসদা 
163. দওান দদক ম্প্রতী 18 ফঙকযয নীকঘ দদালী দও পাী াচা 
দদফায অআন ফনরি ওযকরা? 
(a) ওাচানওস্তান (b) আযাও (c) আযান (d) দৌনদ অযফ 
ঈত্তয- d 
দৌনদ অযফ, যাচধানী-নযযাধ, ভুদ্রা- দৌনদ নযযার, ংদ-ভচনর 
আযান, দপ্রননডি-াান রুানী, যাচধানী-দতকযান, ভুদ্রা-নযযার, 
ংদ-ভচনর 

164. অকভনযওা দওান আকন্দা-অকভনযওান দও  আ ন নড এয দূত 
ভকনানযন ওযকরন? 
(a) বাফনা ওাে (b) ভনীা নং (c) চাযীন াাভী (d) ভারীনন 
যওায 
ঈত্তয- b 
যকানাআকচান পয আকওাননভও দওা াকযান দডকবরকভি 
কঠন-1948, ুনযায কঠন-1961 
দকক্রটাযী-চ একঞ্জর 
দয-36 নট দদ 
ওাচ- দয দদ গুনরয ভাকওসনটং করন নঠও ওযা ,তাকদয 
েযফতসী ফাননচয ননধসাযন ওযা 
ঈি থসনীনত এফং নঈভযান দডকবর আকডকে এনককয থাওা দদ 
যাআ এয দয কত াকয 
বাযকতয এআঘ নড অআ য যাি-130(.647),দওযর-(.779),নিভফগ-
(.641) 
165. ঞ্চাকযতী ফযফস্থা দও স্বে ফানাকনায চনয দম দমাচনা াভকন 
অনকরন তায নাভ ওী? 
(a) আ-োভ স্বাযচ দমাচনা (b) আ-োভ দমাচনা(c) আ- স্বাযচ দমাচনা 
(d) আ - দমাচনা 
ঈত্তয- a 
রুযার দডকবরকভি নভননস্টায-নকযন্দ্র নং দতাভায 
6 নট যাচয-নযযানা ,ওনসাটও,এভ ন ,আঈ ন ,ঈত্তযাঔনড 
24ক এনপ্রর ঞ্চাকযতী যাচ দড দত এনট দ ওযা য 
73 তভ ংকাধনী 1992 দত 24ক এনপ্রর বাযতীয ংনফধাকন  
2.59 রাঔ ঞ্চাকযত অকঙ 
166. ননয নযকাটস নুাকয দনাফাননীয ফযাকযয তানরওাকত 
বাযত ওত তভ স্থান দঔর ওযকরা? 
(a) এও (b) দুআ (c) নতন (d) ঘায 
ঈত্তয- c 
আঈ এ-732 নফনরযান ডরায 
ঘীন-261 নফনরযান ডরায 
বাযত-71 নফনরযান ডরায 
যানযা-65 নফনরযান ডরায 
ননয 
স্টওকাভ আিাযনযাানার ন নযসাঘ আন্সনটঈট 
দডকওাযাটসায-স্টওকাভ,ুআকডন 
দঘযাযভযান- চযান এনরান 
167. দওান ফযাংও নভাঘরপ্রকদকয যাচয ডও দিযকও 82 
নফনরযান ডরায নুদান নদকযকঙ? 
(a) যাল্ডস ফযাি (b) অআ এভ এপ (c) এ নড নফ (d) নযচসাব ফযাি 
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ঈত্তয- a 
যাল্ডস ফযাি 
কঠন-1944 
দডকওাযাটসায-যানংটন 
দঘযাযভযান-দডনবড ভারা 
নভাঘরপ্রকদকয ভুঔযভন্ত্রী-চয যাভ ঠাওুয 
দওযর যাচযার-ফান্দারু দাতকযযা 
যাচধানী-নভরা(কযভ),ধভসারা(ীত) 
চাতীয ঈদযান-ক্ষীযকগা,বািুও 
68.16% পকযস্ট 
168. ঈত্তয ূফস বাযকতয দওান যাচয নদ্বতীয ওকযানা ভুক্ত যাচয 
র? 
(a) ভননুয (b) নিুযা (c) অাভ (d) দভখারয 
ঈত্তয- b 
নিুযা ভুঔযভন্ত্রী-নফপ্ল্ফ ওুভায 
নিুযা যাচযার-যকভ দফআ 
যাচধানী- অকযতরা 
চাতীয ঈদযান-যাচফাযী নযানার াওস, লাঈকডড নরসাড নযানার 
াওস 
169. ওকযানা দভাওানফরাকত বাযতকও 150 দওানট ডরায ঋন নদকয 
াাময ওযকরা দওান ফযাংও? 
(a) যাল্ডস ফযাি (b) অআ এভ এপ (c) এ নড নফ (d) নযচসাব ফযাি 
Ans. (c) 
যাল্ডস ফযাি, কঠন-1944, দডকওাযাটসায-যানংটন, দঘযাযভযান-
দডনবড ভারা 
এনযান দডবরকভি ফযাংও, কঠন-1966, দডকওাযাটসায-
ভযাননরা,নপনরনন্স 
দঘযাযভযান-ভাাটুগু ভাাওাযা 
170. 5নচ দনটযাওস বতযীকত দওান ওম্পানীকও এযাযকটর 7500 
দওাটী টাওা ফযাত নদর? 
(a) নপনরপ্স (b) দনানওযা (c) দভাকটাকযরা (d) নন 
ঈত্তয- b 
দনানওযা, কঠন-1865, দডকওাযাটসায-এক,নপনরযাড, দঘযাযভযান-
নযকটা নরভা 
ন-যাচীফ ুনয, নপনরযাকডয নদী দথকও এয নাভ দনানওযাননবযতা 
বাযতী এযাযকটর, কঠন-1995 
দডকওাযাটসায-ননঈ নদিী 
দড-ুনীর বাযতী নভত্তার 
এযাযকটকরয নককনঘায নটঈন ুয নদকযকঙ এ অয যভান 

150 নভনরযান ডাঈনকরাড ননকয এনট ৃনথফী য ফকঘকয দফন 
ডাঈনকরাড দভাফাআর নটঈন 
171. 2020 নরনম্পও এওফঙকযয চনয ননঙকয দদযা র, 2021 
নরনম্পও অকযাচও দদকড নাভ নও? 
(a) যানয (b) িানচর (c) চাান (d) ঘীন 
ঈত্তয- c 
2016-নয, 2024-যনয, এওফঙকযয চনয ননঙকয দকর তকফ 
ওকযানায প্রনতকলধও না একর এফাকযয ভতন নরনম্পও স্থনকত যাঔা 
কফ, দটানও-ভযানযটাযা(নপঈঘায,আটাযনননট), দানভনট-দা 
রভাআনট 
172. 2021 যাল্ডস ভযান ফনেং এয অকযাচন বাযত দথকও নযকয 
দওাথায দনযা র? 
(a) দৌনদ (b) ানফসযা (c) যানযা (d) ঘীন 
ঈত্তয- b 
2017 দত এ অআ নফ এ বাযকতয াকথ াক্ষয ওকয 
বাযত অকযাচন দদকয নদান নদকত না াযায তা যাকনা র 
500 আঈ এ ডরায তায াস্তী স্বরূ বাযতকও নদকত কফ 
ানফসযা 
দপ্রননডি-অকরওচাডায বুওীও 
ধানভন্ত্রী-অনা িানানফও 
যাচধানী-দফরকেড 
ভুদ্রা-নদনায 
ংদ-নযাানার এাম্বরী প ানফসযা 
173. দলাফার দটযনযচভ আকডকে বাযত ওত তভ স্থান দঔর 
ওযকরা? 
(a) ঘতুথস (b) ঞ্চভ (c) লি (d) িভ 
ঈত্তয- b 
(1) অপকাননস্তান (2) আযাও (3) নাআকচনযযা (4) ননযযা (5) 
ানওস্তান (6) দাভানরযা (7) বাযত 
অআ আ ন-আিাযনযাানার আকওাননভও এড ন 
দয দিয-কেনরযা 
ম্প্রতী ননতীঅকযাক এআ নযকাকটসয স্বেতা ননকয প্রশ্ন তুরকরা 
তাকদয ভকত এআ নযকাটস দদকয নফকনাকযককয দঙকন প্রধান 
েযায কয দাডাকত াকয 
174. দওানবড-19 অক্রভকনয যক্ষাকথস স্বননবসয দকাষ্টীয থস ুনফদাকথস 
দওান ফযাংও তাকদয থস ঋকনয ুনফধা ঔুকর নদর? 
(a) আঈননযন ফযাি (b) আনডযা বাযন ফযাি (c) াঞ্জাফ 
নযাানার ফযাি (d) অআ ন অআ ন অআ ফযাি 
ঈত্তয- b 
আনডযা বাযন ফযাি 
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কঠন-1937 নঘদাম্বযভ দঙিী 
দডকওাযাটসায-দঘন্নাআ 
দঘযাযভযান- যগনাথন 
175. অেচসানতও নাঘ নদফ দওান ানরত য? 
(a) 29 দ এনপ্রর (b) 21 দ এনপ্রর(c) 22 দ এনপ্রর (d) 23 দ 
এনপ্রর 
ঈত্তয- a 
21 দ এনপ্রর-ননবর ানবস দড 
22 দ এনপ্রর-অথস দড 
23 দ এনপ্রর-যাল্ডস ফুও এড ওনযাআট দড 
176. দওান ওম্পানী ম্প্রতী বাযতীয দযরকফাকডসয াকথ ঘুনক্তফদ্ধ 
করন তাকদয ভারি দযরনযফকনয চনয? 
(a) আ-ওাটস (b) নফ্লওাটস (c) অভাচন (d) ুআকী 
ঈত্তয- c 
অভাচন, কঠন-1994, দডকওাযাটসায-যানংটন, দড-দচপ দফচ, 
প্রথভ দপ্রাডাট নঙর ফুও 
177. কতওার প্রযাত করন প্রঔাত নবকনতা আযপান ঔান, তায 
নবননত দল নকনভায নাভ নও? 
(a) অংকযচী নভনডযাভ (b) তারযায (c) নন্দী নভনডযাভ (d) রাঞ্চ 
ফে 
ঈত্তয- b 
চম- 1967 চযুয,যাচস্থান 
ভৃতুয-2020 ভুম্বাআ,দওারন আনকপওান 
ুযষ্কায-দ্মশ্রী (2011) 
যাচস্থাকনয িাড এম্বাকডায নঙকরন 
178. অচ 30 দ এনপ্রর, অচ নদননট নও চনয নফঔযাত? 
(a) যাল্ডস দানভযাথী দড (b) অযুোন বাযত নদফ (c) নযানার 
দপ ভাদাযহুড দড (d) যাল্ডস দনযকটচ দড 
ঈত্তয- b 
নযানার দপ ভাদাযহুড দড-11 এনপ্রর 
যাল্ডস দনযকটচ দড-18 এনপ্রর 
যাল্ডস দানভযাথী দড -10 এনপ্রর 
ভধযপ্রকদ ভুঔযভন্ত্রী-নফযাচ নং দঘৌান 
ভধযপ্রকদ যাচযার-রারা নচ টযানডন 
যাচধানী-বূার 
চাতীয ঈদযান- ফান্ধফকড ,ওানা,দঞ্চ,ফননফায 
ঈিতভ ৃগ-ধূকড 
নাঘ-ভাটওী,যাআ ,ফধাআ 
নদী-নভসদা 
আযান 

দপ্রননডি-াান রুানী 
যাচধানী-দতকযান 
ভুদ্রা-নযযার 
ংদ-ভচনর 
179. ননকঘয দওাননট াংাআ কমানকতা ংস্থায 'এন'য 8 নট 
অিমস' তানরওায েবুসক্ত কযকঙ? 
(a) স্টযাঘু প আঈনননট (b) অচো গুা (c) নঞ্চ সূ্ত (d) 
ঘাযনভনায 
Ans. (a) 
180. আকযা দমাকাকমাককয ঈে GSAT-30 চাাচনস্থত দওান 
রঞ্চ কানডয ভাধযকভ ঘারু ওযকফ? 
(a) Ariane-5 (b) নচএএরনব নড 2 (c) নএএরনব ন 46 (d) 
PSLV-C 42 
Ans. (a) 
181. দওান ংস্থা ম্প্রনত বাযকতয যাচয দথকও 15 নট দটও স্টাটস-
অ ংস্থাকও যাভস দদযায ওথা দখালণা ওকযকঙ? 
(a) Google (b) Microsoft (c) Capgemini (d) IBM 
Ans. (b) 
182. যওায ম্প্রনত আনডকেকটড দযাড দুখসটনা ডাটাকফ 
(অআঅযএনড) ঘারু ওকযকঙ দওান ংস্থা দ্বাযা? 
(a) অআঅআনট নদনি (b) অআঅআনট রঔনঈ (c) অআঅআনট ভাদ্রাচ 
(d) অআঅআনট দফাম্বাআ 
Ans. (c) 
183. দওান বাযতীয নক্রকওটায কত 20 ফঙকযয ফকঘকয 
নুকপ্রযণাভূরও ক্রীডা আকবকিয চনয রনযযাকয তানরওায ভকনানীত 
কযকঙন? 
(a) যাহুর দ্রানফড (b) দৌযব কাগুনর (c) ননর ওুম্বকর (d) নঘন 
দটডুরওায 
Ans. (d) 
184. ফগফনু্ধ দঔ ভুনচফুয যভাকনয ঈয নননভসত ঘরনিকিয -
প্রকমাচনায চনয বাযত দওান দদকয াকথ ঘুনক্ত ওকযকঙ? 
(a) Yemen (b) Bangladesh (c) Kuwait (d) Afghanistan 
Ans. (b) 
185. দওান যাচয ফৃত্তভ দওাযানিনট নঔঘুনয প্রস্তুত ওযায চনয নকনন 
ফুও প যাল্ডস দযওডসক স্থান ওকয ননকযকঙ? 
(a) ঈত্তয প্রকদ (b) গুচযাট (c) নফায (d) নভাঘর প্রকদ 
Ans. (d) 
186. দনক্ষণ দওন্দ্রীয দযরকয (এনঅয) দচান 'দদাযককাডায 
ফযাংনওংকযয চনয দওান ফযাংকওয াকথ এওনট ভকছাতা স্মাযও 
স্বাক্ষয ওকযকঙ? 
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(a) ফযাি প ফকযাদায (b) দস্টট ফযাংও প আনডকযা (c) আনডযান 
ফযাংও (d) াঞ্জাফ নযানার ফযাংও 
Ans. (b) 
187. অকভনযওা মুক্তযাকষ্ট্রয াআ ওনভনায নাকফ দও ননমুক্ত 
কযকঙন? 
(a) ুধীয বাকসফ (b) ুকযঘন্দ্র (c) তযণনচৎ নং ননু্ধ (d) ম 
ফধসন ওুভায নং 
Ans. (c) 
188. গুকর 14 চানুযাযী এওনট ডুডর নদকয ওাআনপ অচনভয 101 
তভ চমনদন ঈদমান ওকযকঙ। ওাআনপ অচনভ ঔযানতভান নঙকরন? 
(a) Singer (b) Poet (c) Actor (d) Painter 
Ans. (b) 
189. ক্ষভ নফভান ুনরুদ্ধায যঞ্জাভ (DARE) প্রাি প্রথভ বাযতীয 
নফভানফন্দয দওাননট? 
(a) দওকম্পককৌডা অেচসানতও নফভানফন্দয (b) যাচা দবাচ 
অেচসানতও নফভানফন্দয (c) দওানঘন অেচসানতও নফভানফন্দয (d) 
ঙিনত নফানচ ভাযাচ অেচসানতও নফভানফন্দয 
Ans. (a) 
190. ম্প্রনত দওান কয দভকা জ্বারানী ংযক্ষণ নবমান 'ক্ষভ 
2020' ঈকদ্বাধন ওযা কযনঙর? 
(a) Bengaluru (b) Hyderabad (c) New Delhi (d) Pune 
Ans. (c) 
191. দওান যাচয বাযকতয নফজ্ঞান ঘরনিি ঈৎকফয ঞ্চভ 
ংস্কযণনটয অকযাচন ওযকঙ? 
(a) Rajasthan (b) Goa (c) Maharashtra (d) Uttar 
Pradesh 
Ans. (b) 
192. নফ্লওাটস ম্প্রনত দওান যাকচয তায দুনট ফৃত্তভ নযূযণ 
দওন্দ্র (এপন) ঘারু ওকযকঙ? 
(a) Punjab (b) Bihar (c) Jharkhand (d) Haryana 
Ans. (d) 
193. দওান নফেনফদযারয "2020 এনযা যাননপকওয যাংককড 
আঈননবানসনট (এিাযকপ্রনাযন যাড এনককচকভি এনেকরন্স) 
যাযাডস চসন ওকযকঙ? 
(a) ডন ফকওা নফেনফদযারয (b) কডযানা নফেনফদযারয (c) 
ফুকন্দরঔণ্ড নফেনফদযারয (d) গুরু নানও দদফ নফেনফদযারয 
Ans. (a) 
194. এঔন দওান ভনন্দকযয কবসকৃক প্রকফকয চনয 'ধুনত-ওুতসা' যা 
ফাধযতাভূরও কয কডকঙ? 

(a) নরংযাচ ভনন্দয (b) ওন নফেনাথ ভনন্দয (c) চকন্নাথ ভনন্দয 
(d) িাকহ্মেয ভনন্দয 
Ans. (b) 
195. অআনন নট-দটাকযনি নফেওাক দকরয ংঔযা ফাডাকনায 
নযওল্পনা ওযকঙ- 
(a) 2 (b) 18 (c) 19 (d) 20 
Ans. (d) 
196. দওান দদ নফকেয দ্রুততভ ঘারওনফীন ফুকরট দট্রন ঘারু 
ওকযকঙ? 
(a) Japan (b) China (c) lsrael (d) US 
Ans. (b) 
197. দওান পুটফর লাফনট েযানন ুায ওা নচকতকঙ? 
(a) ফাযককরানা (b) ভযানকঘস্টায আঈনাআকটড (c) নযযার ভানদ্রদ (d) 
দঘরা 
Ans. (c) 
198. দও দয কনঠত দকৌতভ দফৌদ্ধ নকয ওনভনাকযকটয প্রথভ 
ুনর ওনভনায নাকফ দানযে েণ ওকযকঙন? 
(a) করাও নং (b) ুনচত াকড (c) ঋনল ভাথুয (d) অনুযক ভসা 
Ans. (a) 
199. বাযত দস্বোকফও নদফক বাযকতয দস্বোকফওকদয চাতীয 
যাষ্ট্রদূত নাকফ দও ননমুক্ত নঙকরন? 
(a) াধনা যাকগাভ (b) ভননওা আগুদাভ (c) ঘাাত ফাচাচ (d) 
ভুওান ঔান্না 
Ans. (b) 
200. অআনন ফলসকযা দঔকরাযাকডয চনয ওাকও ম্মাননত যায 
কাযনপল্ড দাফাস ট্রনপ দদযা কযকঙ? 
(a) ওযান ঈআনরযাভন (b) নভকঘর স্টাওস (c) দফন দস্টাও (d) 
যাট ওানভন্স 
Ans. (c) 
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1. োকভ নফদুযৎ ংকমাককয চনয ভাযাষ্ট্র দও 346 নভনরযান ডরায 
ঋন নদকয াাময ওযকরা দওান ফযাংও? 
(a) যাল্ডস ফযাি (b) অআ এভ এপ (c) এ নড নফ (d) নযচসাব ফযাি 
ঈত্তয- c 
এনযান দডবরকভি ফযাংও (কঠন-1966) 
দডকওাযাটসায-ভযাননরা,নপনরনন্স 
দঘযাযভযান-ভাাটুগু ভাাওাযা 
ভাযাষ্ট্র ভুঔযভন্ত্রী-ঈিব ঠাওকয 
যাচযার-বকত নং দওানযাযী 
যাচধানী-ভুম্বাআ 
চাতীয ঈদযান- কানগুভার, দঞ্চ ,ঞ্জয কান্ধী নযাানার াওস 
2. াডকওা দওাম্পানীয দঘযাযভযান ডাআকযটয ননমুক্ত করন দও? 
(a) দঔয দখালার (b) নফদা ভীনা (c) নচত অকাযযার (d) 
প্রনচত ুযী 
ঈত্তয- d 
াডকওা (াঈনং এড অযফান দডকবরকভি ওকসাকযন) 
কঠন-1970, দডকওাযাটসায-নদিী 
যাঞ্চর ফানড বতযী ওযায চনয দীখস দভযাদী থস াাময ওযা  
3. চযরার দনকরু দিায পয এডবান্স াআনিনপও নযাঘস (কম 
এন ন এ অয) ফাযকফযাআন নাকভ লুধ টা দওান দযাকীকদয চনয 
দফয ওযকরা? 
(a) দওানবড-19 (b) নটভ (c) অআছাআভায (d) ওকরযা 
ঈত্তয- c 
চযরার দনকরু দিায পয এডবান্স াআনিনপও নযাঘস 
কঠন-1989, দডকওাযাটসায-ফযগাররু, দড-দচ আঈ ওুরওাযনী 
4. 2020 নটাসফাক লযাআকভট ডাআরক নুনিত র চাভসানীকত এটা 
ওত তভ নুিান? 
(a) 10তভ (b) 11 তভ (c) 12তভ (d) 13তভ 
ঈত্তয- b 
নটাসফাক লযাআকভট ডাআরক - শুরু য 2010 
আঈ দও কমাকীতায এটা নুনিত য 
2015 যানয একনযকভকিয রক্ষযভািা  
নযকফ  চরফাযু ভন্ত্রী প্রওা চাকবদওয 
চাভসানী, যাচধানী-ফানরসং, ভুদ্রা-আঈকযা 
আঈনাআকটড নওংডভ, 
যাচধানী-রডন 
ভুদ্রা-াঈড 

 
 
 
5. াফনরও এিাযপ্রাআচ দিায দফাকডসয দঘযাযভযান দও? 
(a) দঔয দখালার (b) এ চয ংওয (c) নফদা ভীনা (d) 
যাচীফ ওুভায 
ঈত্তয- d 
াফনরও এিাযপ্রাআচ দিায দফাডস 
ওাচ-াফনরও দিায গুনরয চনয নরন ননধসাযন ওযা, 
এঙাডা ভযাকনচানযযার দাষ্ট গুনরকত ননকযাককয ভয যওায দও 
াময ওযা  
দঘযাযভযান-যাচীফ ওুভায 
ডাআকযটয-বওরা ডান যত্ন 
দকক্রটাযী-নওমু্বযনওীককন 
6. 2020 নিও পকযআন নভননষ্টাড নভনটং র দওাথায? 
(a) িানচর (b) যানযা (c) আনণ্ডযা (d) ঘীন 
ঈত্তয- b 
নফকদভন্ত্রী এ চযংওয দমাক নদকরন 
দওানবড-19 দথকও ভুনক্তয ঈকিকয নিও দদ গুনরয চনয 15 
নফনরযান দরান দচাকাড ওযা এয রক্ষয 
নযাানার দডকবরকভি ফযাি 5 নফনরযন দরান থস াাচয দচাকাড 
ওকযকঙ 
িীও, কঠন-2009, দয-5 
নযাানার দডকবরকভি ফযাি  
কঠন-2014, দডকওাযাটসায-ঘীন, দড-দও নব ওাভাথ 
7. ন এন নফ াঈনং পাআকনন্স এয এভ নড এফং ন দও ননমুক্ত 
র? 
(a) নীযচ ফযা (b) ঞ্জয গুি (c) যাচীফ ওুভায (d) দঔয 
দখালার 
ঈত্তয- a 
ন এন নফ াঈনং পাআকনন্স, কঠন-1988 
দডকওাযাটসায-ননঈ নদিী 
8. 2021 ভযান যাল্ডস ওাক ডাআকযট দওাযানরপাআ র ননমনরনঔত 
দওান নটভ? 
(a) অযাযরযাড (b) ফাংরাকদ (c) বাযত (d) ানওস্তান 
ঈত্তয- c 
বাযত,ননঈনচরযাড,কেনরযা,আংরযাড,াঈথ অনিওা 
অআ ন ন, দড দওাযাটসায-দুফাআ 
ন-ভানু াআনন 
দঘযাযভযান-াি ভকনায 
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9. কতওার প্রযাত করন প্রঔাত নবকনতা ঋলী ওাুয, তায 
নবননত দল নকনভায নাভ নও? 
(a) দা ফনড (b) ওাুয এড ন্স (c) ফনফ (d) দভযা নাভ দচাওায 
ঈত্তয- a 
চম- 1952 চযুয,যাচস্থান 
ভৃতুয-2020 ভুম্বাআ,নরঈকওানভযা 
দভযা নাভ দচাওায 1970 প্রথভ ঙনফ ুযষ্কায ান ঘাআল্ড অনটসস্ট 
ফনফ 1973 ফনফ নকনভা দত নরনডং দযার ওকযন 
ঔুিাভ ঔুিা তায অত্মচীফনী 
ভায দককরন ঘুনী দকাোভী 
ুনফভর দকাোভী 
চম- 1938 ফাংরাকদ, ভৃতুয-2020 
পুটফর চীফন - োআওায 
1954 দথকও 1968 দভানফাকাফন 
1956 দথকও 1964 বাযকতয চাতীয দকর 
নক্রকওট চীফন - রযাঈডায 
1962 দথকও 1972 ফাগরা চাতীয দকর দঔকরকঙন 
ুযষ্কায- দ্মশ্রী(1983), চুসন ুযষ্কায (1963) 
10. অচ 1 রা দভ, অচ নদননট নও চনয নফঔযাত? 
(a) নফে ান নদফ (b) দভ নদফ (c) দপ্র িীডভ দড (d) যাল্ডস 
দনযকটচ দড 
ঈত্তয- b 
1 রা দভ দও ভাযাষ্ট্র নদফ  ফকর, 1960 াকর এআ নদকনআ 
ভাযাষ্ট্র বতযী কযনঙর দফাকম্ব দথকও ৃথও কয 
ভধযপ্রকদ ভুঔযভন্ত্রী-নফযাচ নং দঘৌান 
ভধযপ্রকদ যাচযার-রারা নচ টযানডন 
যাচধানী-বূার 
চাতীয ঈদযান- ফান্ধফকড ,ওানা,দঞ্চ,ফননফায 
ঈিতভ ৃগ-ধূকড 
নাঘ-ভাটওী,যাআ ,ফধাআ 
নদী-নভসদা 
আযান 
দপ্রননডি-াান রুানী, যাচধানী-দতকযান 
ভুদ্রা-নযযার, ংদ-ভচনর 
বাযতী এযাযকটর 
কঠন-1195 
দডকওাযাটসায-ননঈ নদিী, দড-ুনীর বাযতী নভত্তার 
ানফসযা 
দপ্রননডি-অকরওচাডায বুওীও 
ধানভন্ত্রী-অনা িানানফও 

যাচধানী-দফরকেড 
ভুদ্রা-নদনায 
ংদ-নযাানার এাম্বরী প ানফসযা 
11. ম্প্রতী দওান দটনরনবান নুিান ফসানধও দদঔা দটনরনবান 
নুিাকনয নকযাা দর? 
(a) নুভান (b) ভাবাযত (c) যাভাযন (d) নক্তভান 
ঈত্তয-c 
12. দওন্দ্রীয যওাকযয দওার নভননষ্ট্রী দথকও দ এভ আঈ রঞ্চ ওযা 
র,এআ ন এভ আঈ এয পুরপভস নও? 
(a) দপ্রাকটকফর ভননটানযং আঈননট (b) দপ্রাকমট ভননটানযং আঈননট (c) 
দপ্রা কযাকভকফর ভননটানযং আঈননট (d) দাটাকফর ভননটানযং আঈননট 
ঈত্তয- b 
ন এভ আঈ এয রক্ষয 
দওারভাআন গুকরায ওাচ চ াধয ওযা 
দওন্দ্র যাকচযয চনটরতা ওানটকয ওাচ েযানেত কফ ঔুফ কচ 
ননর ওুভায বচন নতনযক্ত নঘফ এআ ন এভ আঈ ঘারু ওযকরন 
13. ননওী এনযা প্রাআচ 2020 দকরন থারানপ্পর প্রদী তায 
ওাকচয নযনধ দওান দক্ষকিয াকথ মুক্ত? 
(a) ংসৃ্কনত (b) ফযফা (c) নফজ্ঞান  ওানযকনয (d) থসনীনত 
ঈত্তয- c 
দদকয ভানুলকও ননযাদ ানীয চর ঔাযাকনায ঈকিকয তায কু্ষদ্র 
ওানযকনয মকন্ত্রয চনয নতনন এআ ুযষ্কায দকযকঙন 
এয চনয নতনন এয অকক দ্মশ্রী ুযষ্কাকয বূনলত কযকঙন 
14. দওানবড-19 এয চনয রওডাঈকনয ভকধয ভত্মাকান্ধী নযাানার 
রুযার এভপ্ল্যকভি এট এ দওান যাচয ফকথকও দফন ওভসংস্থান 
বতযী ওযকরা? 
(a) নদিী (b) ঙনিকড (c) দকাযা (d) দওযর 
ঈত্তয- b 
ঙনিকড, ভুঔযভন্ত্রী-বূক ফাককর 
যাচযার- নুূযা ঈআওী, যাচধানী-যাযুয 
চাতীয ঈদযান- আন্দ্রাফতী (টাআকায),ওাঞ্জায  
15. এন ন এ নট ন দম আযা প্রওল্প বতযী ওযকরা তৃনভূর স্তকয 
স্বাস্থয ফযফস্থায ঈন্ননতয চনয, এআ আযা এয পুর পভস নও? 
(a) আযায প ল্টাযকননটব ন াআন্স এড দরথ (b) আযায প 
একে ন াআন্স এড দরথ (c) আযায প এককভি ন াআন্স 
এড দরথ (d) আযায প এযাযকন ন াআন্স এড দরথ 
ঈত্তয- d  
নযাানার ওাঈনন্সর প াআন্স দটওকনারনচ এড ওনভঈননকওান 
কঠন-1982 
দকক্রটাযী- অশুকতাল ভসা 
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16. আঈ এন এয বাযতীয দূত নাকফ ওাকও ননমুক্ত ওযা র? 
(a) দও নব ওাভাথ (b) নট এ নটরুভূনতস (c) থারানপ্পর প্রদী (d) 
এ চযংওয 
ঈত্তয- b 
আঈনাআকটড দনান 
ওাচ-অেচসানতও ানে ুযক্ষা ফচায যাঔা, দয-193 
নযাানার দডকবরকভি ফযাি , কঠন-1945 
দডকওাযাটসায-ননঈআযওস, দড- একিাননকযা গুটাকয 
17. ন এন নফ াঈনং পাআকনন্স এয এভ নড এফং ন দও ননমুক্ত 
র? 
(a) নীযচ ফযা (b) ঞ্জয গুি (c) যাচীফ ওুভায (d) দঔয 
দখালার 
ঈত্তয- a 
ন এন নফ াঈনং পাআকনন্স, কঠন-1988 
দডকওাযাটসায-ননঈ নদিী 
18. দওান নফঔযাত দঔকরাযাড দও দপড ওা াটস এযাডস 2020 এয 
চনয বাযকতয দথকও ভকনাননত ওযা র? 
(a) দযান দফাান্না (b) নরকযডায দচ (c) াননযা নভচসা (d) ভক 
বূনত 
ঈত্তয- c 
দপডওা ভযান দোটস ুযষ্কায - 2009 দথকও শুরু য 
অআ নট এপ 
দড দওাযাটসায-রডন 
দঘযাযভযান-দডনবড াককযরী 
19. ুকনয নডকপন্স আন্সনটঈট ওকযানা বাআযা নডকটকটয চনয এওনট 
দভনন ফানাকরা এটায নাভ ওী? 
(a) অটুরুযা (b) দপ্রনডট (c) ন্ধান (d) নয 
ঈত্তয- a 
অটুরুযা 3 দওনচ চকনয এওনট দভটার নডকটটয 
নড অয নড  (নডকপন্স নযাঘস এড দডকবরকভি যকানাআকচান) 
কঠন-1958 
দঘযাযভযান-তী দযিী 
প্রনতযক্ষা ভন্ত্রী- যাচনাথ নং 
20. অচ 3 রা দভ, অচ নদননট নও চনয নফঔযাত? 
(a) ভাযাষ্ট্র নদফ (b) দভ নদফ (c) নফে দপ্র িীডভ দড (d) 
যাল্ডস টুনা দড 
ঈত্তয- c 
1997 দথকও এআ নদন ারন ওযা য আঈ এন  য দথকও। 
ভধযপ্রকদ ভুঔযভন্ত্রী-নফযাচ নং দঘৌান 
ভধযপ্রকদ যাচযার-রারা নচ টযানডন 

যাচধানী-বূার 
চাতীয ঈদযান- ফান্ধফকড ,ওানা,দঞ্চ,ফননফায 
ঈিতভ ৃগ-ধূকড 
নাঘ-ভাটওী,যাআ ,ফধাআ 
নদী-নভসদা 
আযান 
দপ্রননডি-াান রুানী 
যাচধানী-দতকযান 
ভুদ্রা-নযযার 
ংদ-ভচনর 
ানফসযা 
দপ্রননডি-অকরওচাডায বুওীও 
ধানভন্ত্রী-অনা িানানফও 
যাচধানী-দফরকেড 
ভুদ্রা-নদনায 
ংদ-নযাানার এাম্বরী প ানফসযা 
এনযান দডবরকভি ফযাংও 
কঠন-1966 
দডকওাযাটসায-ভযাননরা,নপনরনন্স 
দঘযাযভযান-ভাাটুগু ভাাওাযা 
21. আঈননযন ওারঘায নভননষ্টায প্ররাদ নং যাকটর প্রঔাত 
ঐনতানও নফ নফ রাকরয দওান ফআ আ ফুও টাআকটর রঞ্চ ওযকরা? 
(a) আনডযান নযনডস্কবাযী (b) দভকভানয প অযকওরনচস্ট (c) দা 
াযাবনত দফ্লা ন (d) এনবকডন্স প নযও 
ঈত্তয- a 
চমনদকনয 100 ফঙয ূনতস নাকফ এআ দকক্ষ ননর 
চম-1921 
নতনন ননু্ধবযারী,ভাবাযত,ওানরফগান ,যাভযকনয নফনবন্ন াআকট ওাচ 
ওকযন নতনন, 
20টায দফন ফআ দরকঔন নতনন 150 এয দফন নযাঘস এয য 
দওন্দ্র ওকয 
22. ন অআ এ অয  দন্ট্রার দযাড নযাঘস আন্সনটনটঈট ঘালী দদয 
ওাঘাভার ফাচায মসে াপ্ল্াকযয চনয এওটা এনপ্ল্কওান বতযী 
ওযকরা তায নাভ ওী? 
(a) ুষ্প (b) নওলান বা (c) থ (d) াস্থয 
ঈত্তয- b 
ন অআ এ অয  
ওাঈনন্সর াআনিনপও এড আডানেযার নযাঘস 
কঠন-1942 
দপ্রনকডি-ফতসভান প্রধানভন্ত্রী 
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ডাআকযটয-দঔয নঔাড  
23. অকভনযওান এওাকডভী অটস এড াআন্স বায দয দখালনা 
ওযা র ওাকও? 
(a) ুনরা দাকড (b) ভানরনী যওায (c) দাবনা নযীভান (d) 
নদনত ককড 
ঈত্তয- c 
অকভনযওান এওাকডভী অটস এড াআন্স 
কঠন-1780 
দডকওাযাটসায-দওভিীচ 
24. কু্ষদ্র  ভাছানয ঈকিযাক দিকযয দকক্রটাযী করন ননমুক্ত ওযা 
র ওাকও? 
(a) দঔয দখালার (b) যনফন্দ ওুভায ভসা (c) ননতীন কডওনয (d) 
যনফপ্রাদ 
ঈত্তয- b 
ননতীন কডওনয-ডও নযফন,চাাচ নফলযও,কু্ষদ্র  ভাছানয 
ঈকিযাক ভন্ত্রী 
25. দদকয দওান ভন্ত্রী ম্প্রতী নচ-20 নডনচটার থসনননতও ানভকট 
দমাক নদকরন? 
(a) রুন দচটরী (b)ননভসরা ীতাযাভান (c) ননতীন কডওনয (d) 
যনফ ংওয প্রাদ 
ঈত্তয- d 
যনফ ংওয প্রাদ-অআন,আকরওট্রননে  ওনভঈননকওান ভন্ত্রী 
নচ-20 ানভকটয প্রধান রক্ষয নঙর ওনভঈননকওান নকস্টভ দও ঈন্নত 
ওযা মাকত রও ডাঈন যফতসী নযনস্থকত যাওস পভস দাভ 
নযনস্থনত দত বযস্ত যা মায। 
নচ-20 
কঠন-1992 
রক্ষয-থসনননতও ওাঠাকভা ঈন্ননত 
দয-বাযত  19 টা দদ এফং আঈকযানযান আঈননযান 
26. ওাশ্মীকযয দওান ঈৎন্ন ফস্তু ম্প্রতী নচ অআ টযাক দর? 
(a) ওভরা দরফু (b) চাপযান (c) অকর (d) ঈর 
ঈত্তয- b 
ভুদ্র দথকও 1600-1800 পুট ঈিতায এওভাি চাপযান ওাশ্মীকযআ 
াযা মায 
2004 াকর দানচসনরং ঘা বাযতফকলস প্রথভ নচ অআ টযাক ায  
নতরুনতয রািু ,ভধুফনী প্রীনিং,নাকুকযয ওভরা দরফু,যাচস্থানী 
ওাঠুতনর 
27. এন নট ন ন ডাআকযটয কদ ম্প্রতী নি্মুক্ত করন দও? 
(a) যকভফাফু (b) গুযদী নং (c) নীযচ ফযা (d) দচ দও 
ওুরওযনী 

ঈত্তয- a 
নযাকনার থাভসার াযায ওযকাকযান 
কঠন-1975 
দডকওাযাটসায-ননঈ নদিী 
দঘযাযভযান- গুযদী নং 
28. ম্প্রতী প্রযাত করন নডায প্রঔযাত ভানুল নফচয ভসা,নতনন 
দওাণ দক্ষকি মুক্ত নঙকরন? 
(a) দরঔও (b) নঘিনল্পী (c) নাটও ননকদসও (d) নবকনতা 
ঈত্তয- c 
চম-1936 নডা 
টাটা ননযঞ্জনা নাটকওয চনয তাকও ানতয অওযাকডভী ুযষ্কায 
দদযা য 
29. অচ 4 ঠা দভ, অচ নদননট ওী চনয নফঔযাত? 
(a) চাতীয দওার ভাআন নদফ (b) অথস দড (c) ভযাকরনযযা নদফ 
(d) দরথ দড 
ঈত্তয- a 
অথস দড-22 এনপ্রর 
ভযাকরনযযা নদফ-25 এনপ্রর 
দরথ দড-7 এনপ্রর 
30. অচ 4 ঠা দভ, অচ নদননট চাতীয দওার ভাআন নদফ ঙাডা 
অয ওী চনয নফঔযাত? 
(a) নফে ফআ নদফ (b) অেচসানতও পাযায পাআটায দড (c) নফে 
দানভযাথী দড (d) নফে টুনা নদফ 
ঈত্তয- b 
নফে ফআ নদফ-23 এনপ্রর  
নফে দানভযাথী দড-10 এনপ্রর  
নফে টুনা নদফ-2 দভ  
31. ম্প্রতী অয 5 যাচযকও যান দনান যান দযন ওাকডসয 
ভকধয অনা র,ননমনরনঔত দওান যাচয 5 যাকচযয ভকধয ননথবুক্ত য 
নন? 
(a) ঈযপ্রকদ (b) নফায (c) নিভফগ (d) াঞ্জাফ 
ঈত্তয- c 
নতুন 5 যাচয-ঈযপ্রকদ,নফায,াঞ্জাফ,নভাঘল্প্প্রকদ  দাদযা 
নকয াকবরী 
দভাট 17 যাকচয ঘারু র 
ফাওী 12 যাচয-ন্ধ্রপ্রকদ,দকাযা,গুচযাট,নযযানা,ছাডঔড,দওযরা 
,ওনসাটও,ভধযপ্রকদ,যাচস্থান,দতকরগনা,নিুযা,ভাযাষ্ট্র 
2013 নযাানার পুড ননওঈনযনট এট এ 2019চুন ভা দথকও এয 
ওাচ শুরু য,2020 চুকনয ভকধয াযাবাযতকও এয অকযাতায 
অনায রক্ষয ভািা যাঔা কযকঙ 
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ফতসভাকন বাযকত 60 দওাটী দরাও এয ভকধয কড 
32. দওান যাকচয প্রথভ ওযাকর আননকযন্স ঘারু র? 
(a) ঈযপ্রকদ (b) ভাযাষ্ট্র (c) নিভফগ (d) াঞ্জাফ 
ঈত্তয- b 
ভাযাকষ্ট্রয স্বাস্থযভন্ত্রী যাকচ দতা ভত্মা দচযানতফা পুকর চন যনয 
দমাচনায ভাধযকভ যাকচযয ভস্ত ভানুল দও ওযাকর দওানবড-19 
নঘনওতায েবুসক্ত ওযকরন। 
ন-শুধাওয নকন্ধ 
33. অকভনযওান নফঞ্জানীযা ম্প্রতী অনফষ্কায ওযকরন চকর 
ডাআকনাাস মায নাভ তাযা নদকযকঙন োআকনাাস,তাযা এআ চীফাশ্ম 
দওান দদক অনফষ্কায ওযকরন? 
(a) চাান (b) অকচসনিনা (c) ভকযাককা (d) িানচর 
ঈত্তয- c 
ঈত্তয অনিওায এআ দদ 
যাচধানী-যাফাত 
ভুদ্রা-নদযাভ 
34. ফযাডনভিন যাল্ডস দপডাকযান 2011 এয ফযাডনভি ঘযানম্পযান 
রীক ননঙকয নদর এওফঙকযয চনয, এআ ফযাডনভিন যাল্ডস 
দপডাকযাকনয দডকওাযাটায দওাথায? 
(a) চাান (b) ভারকযনযা (c) যানযা (d) ঘীন 
ঈত্তয- b 
ফযাডনভিন যাল্ডস দপডাকযান 
কঠন-1934 
দপ্রনকডি-র এনযও দাকযয 
35. ম্প্রতী যা ভীক্ষানুাকয ানযনিনপও ানটসকওর ঈৎকন্ন 
াযা ৃথীনফকত বাযত ওত তভ স্থান দঔর ওযকরা? 
(a) ঘতুথস (b) ঞ্চভ (c) লি (d) তৃতীয 
ঈত্তয- d 
ঘীন-20.67% 
অকভনযওা-16.59% 
নযাানার াআন্স পাঈকডান 
কঠন-1950 
ওামসারয-অকরওচানন্দ্রযা ,অকভনযওা 
দড দওনবন ডকচনভযায 
36. াফনরও এিাযপ্রাআচ দিায দফাকডসয দঘযাযভযান দও? 
(a) দঔয দখালার (b) এ চয ংওয (c) নফদা ভীনা (d) 
যাচীফ ওুভায 
ঈত্তয- d 
াফনরও এিাযপ্রাআচ দিায দফাডস 
ওাচ-াফনরও দিায গুনরয চনয নরন ননধসাযন ওযা, 

এঙাডা ভযাকনচানযযার দাষ্ট গুনরকত ননকযাককয ভয যওায দও 
াময ওযা  
দঘযাযভযান-যাচীফ ওুভায 
ডাআকযটয-বওরা দান যত্ন 
দকক্রটাযী-নওমু্বযনওীককন 
37. অেচসানতও দচযানতনফসদযা নদফ দওান নদন ানরত য? 
(a) 21ক এনপ্রর (b) 2যা দভ (c) 22ক এনপ্রর (d) 23 দ এনপ্রর 
ঈত্তয- b 
21 দ এনপ্রর-ননবর ানবস দড 
22 দ এনপ্রর-অথস দড 
23 দ এনপ্রর-যাল্ডস ফুও এড ওনযাআট দড 
38. দওান ওম্পানী ম্প্রতী বাযতীয দযরকফাকডসয াকথ ঘুনক্তফদ্ধ 
করন তাকদয ভারি দযরনযফকনয চনয? 
(a) আ-ওাটস (b) নফ্লওাটস (c) অভাচন (d) ুআকী 
ঈত্তয- c 
অভাচন, কঠন-1994, দডকওাযাটসায-যানংটন, দড-দচপ দফচ, 
প্রথভ দপ্রাডাট নঙর ফুও 
39. ম্প্রতী প্রযাত করন প্রাক্তন ঘীপ চানস্ট চযওুভায 
নিাঠী,নতনন দওান াআকওাকটয ঘীপ চানস্ট নঙকরন? 
(a) ঙনিকড (b) দওারওাতা (c) নডা (d) দভখারয 
ঈত্তয- a 
ঙনিকড াআকওাটস, কঠন-2000, ফতসভান ঘী চানস্ট-যাভাঘন্দ্র 
দভনয 
40. অচ 5 আ দভ ,অচ নদননট নও চনয নফঔযাত? 
(a) যাল্ডস এস্থাভা দড (b) গুচযাট দড (c) ভাযাষ্ট্র দড (d) দভ 
নদফ 
ঈত্তয-a 
যাল্ডস এস্থাভা দড-দভ ভাকয প্রথভ ভংকর ফায 
গুচযাট দড-1 রা এনপ্রর 
ভাযাষ্ট্র দড-1 রা এনপ্রর 
দভ নদফ-1 রা এনপ্রর 
ভধযপ্রকদ ভুঔযভন্ত্রী-নফযাচ নং দঘৌান 
ভধযপ্রকদ যাচযার-রারা নচ টযানডন 
যাচধানী-বূার 
চাতীয ঈদযান- ফান্ধফকড ,ওানা,দঞ্চ,ফননফায 
ঈিতভ ৃগ-ধূকড 
নাঘ-ভাটওী,যাআ ,ফধাআ 
নদী-নভসদা 
আযান 
দপ্রননডি-াান রুানী 
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যাচধানী-দতকযান 
ভুদ্রা-নযযার 
ংদ-ভচনর 
41. একনাযার ননঈনচরযাড নক্রকওট এযাডস 2020 দও দর? 
(a) দওন ঈআনরযাভন (b) য দটআরায (c) ভানটন গুনির (d) নটভ 
াঈদী 
ঈত্তয-a 
দওন ঈআনরযাভন দও াদা ফকরয ফকঘকয দফস্ট ওযাকেন ফরা য 
2019 যাল্ডস ওাক নতনন দপ্ল্যায প দা টুযযনাকভি কযনঙকরন 
2016 দত ওযাকেনন্স দডকফঈ ওকযন 
42. দা নযাানার নভন লীন কগা ,নযাানার আন্সনটঈট অযফান 
একপযায এয াকথ নভকর কগা নযস্কাকযয দম ওভসূঘী ননর তায 
নাভ ওী? 
(a) লীন কগা (b) দা নপঈঘায নযবায ভযাকনচকভি (c) দা নপঈঘায 
কগা (d) কগা ভযাকনচকভি 
ঈত্তয- b 
নযাানার আন্সনটঈট অযফান একপযায 
কঠন-1976 
দডকওাযাটসায-নদিী 
43. দওানবড-19 এয চনয রওডাঈন নযনস্থনতকত ভানুকলয ভাননলও 
ফর ফাযাকনায চনয দওান প্রাআকবট ফযাি াভ ায দনন ভাকনকগ কান 
নযনর ওযকরা? 
(a) অআ নড নফ অআ (b) অআ ন অআ ন অআ (c) এআঘ নড এপ 
ন (d) ফন্ধন 
ঈত্তয- c 
এআঘ নড এপ ন  
াঈনং দডকবরকভি পাআনান্স ওকসাকযান 
কঠন-1994 
দডকওাযাটসায-ভাযাষ্ট্র 
দঘযাযভযান-যাভর দকাীনাথ 
 44. 105 ফঙকযয ুযাকনা ন দও ন দওা-াকযনটব ফযািকও অয 
নফ অয ফন্ধ ওকয নদকরন, এআ ফযাি ফন্ধ ওযায দঙকন ওাযন ওী? 
(a) চানরযানতয নবকমাক (b) নভননভাভ ওযনটার ুকযান ওযকত 
াকয নন (c) ওাকস্টাভাকযয বাকফ (d) তযাধুননও না ফায ওাযকন 
ঈত্তয- b 
নযচাবস ফযাি প আনডযা, কঠন-1935, কবনসয-নওাে দা, 
দডকওাযাটায-ভুম্বাআ 
45. ককফলনায ওাচ দও তযানেত ওযায চনয অআ অআ নট 
াযদ্রাফাদ দওাণ পাকভসয াকথ ঘুনক্তফদ্ধ র? 
(a) রডন (b) যানয (c) দটানও (d) ং ওং  

ঈত্তয- d 
দতকরগনা, যাচধানী-াযদ্রাফাদ, ভুঔযভন্ত্রী-ঘন্দ্রকঔয যা 
46. ম্প্রতী যানযা দ্বাযা রঞ্চ ওযা যাকটরাআ মা ুকভরু ঞ্চকরয 
চরফাযুয ননযীক্ষন এয ঈকিকয াঠাকনা র তায নাভ ওী? 
(a) অনটসওা-  (b) অনটসওা-এভ (c) অনটসওা-এন (d) অনটসওা-ন 
ঈত্তয- b 
নদ্বতীয অনটসওা-এভ রঞ্চ ওযা কফ 2023 
যানযা, যাচধানী-ভকস্কা, ভুদ্রা-যানযান রুকফর, দপ্রনকডি-ভ্লানডনভয 
ুনতন 
47. এন অআ এ নফ ,ওকযানা বাআযা নডকটটাকনয চনয চনয 
এওটা ওীট অনফষ্কায ওযকরা তায নাভ নও? 
(a) আওযকন্স (b) আকন্স (c) ওযকন্স (d) আস্বাস্থয 
ঈত্তয- a 
এন অআ এ নফ 
নযাকনার আন্সনটঈট এননভযার ফাকযাকটওকনারনচ 
কঠন-1975 
ডাআকযটয-ুফীয ভচুভদায 
আওযকন্স-30 দকওড এয ভকধয 20 ভাআকক্রানরটায যারাআবা দথকও 
ওযকনা বাআযাকয ঈ নস্থনতয চানান নদকত ক্ষভ 
48. ম্প্রতী প্রযাত করন ওনসাটকওয প্রঔযাত ভানুল দও এ নাযায 
,নতনন দওান দক্ষকি মুক্ত নঙকরন? 
(a) দরঔও (b) নঘিনল্পী (c) ওনফ (d) নবকনতা 
ঈত্তয- c 
চম-1936  
দ্মশ্রী ুযষ্কায দদযা য 2008 াকর 
ওানাডা ানতয কম্মরকন নতনন দপ্রনকডি কযনঙকরন 2007 াকর 
49. চযরার দনকরু দিায পয এডবান্স াআনিনপও নযাঘস(কম 
এন ন এ অয) ফাযকফযাআন নাকভ লুধ টা দওান দযাকীকদয চনয 
দফয ওযকরা? 
(a) দওানবদ-19 (b) নটভ (c) অআছাআভায (d) ওকরযা 
ঈত্তয- c 
চযরার দনকরু দিায পয এডবান্স াআনিনপও নযাঘস 
কঠন-1989 
দডকওাযাটসায-ফযগাররু 
দড-দচ আঈ ওুরওাযনী  
50. 3 যা দভ নদননট ওী চনয নফঔযাত? 
(a) যাল্ডস রাপটায দড (b) অেচসানতও পাযায পাআটায দড (c) 
চাতীয দওার ভাআন নদফ (d) নফে টুনা নদফ 
ঈত্তয- a 
চাতীয দওার ভাআন নদফ -4 দভ 
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চাতীয দওার ভাআন নদফ-4 দভ 
নফে টুনা নদফ-2 দভ  
51. 2020 ুনরতচায প্রাআচ দর নতন বাযতীয াংফানদও, তাযা 
দওান যাকচয নপঘায পকটাোনপয চনয এআ ুযষ্কায দকরন? 
(a) নদিী (b) দকাযা (c) মমু্ম  ওাশ্মীয (d) দওযর 
ঈত্তয- c 
দায আযানন,ভুঔতায ঔান,ঙানন্ন অনন্দ 
অনটসকওর-370 দথকও ঈকঠ অায য , মমু্ম  ওাশ্মীকযয ফতসভান 
রওডাঈকনয নওঙু রক্ষযনীয নফলয ফস্তু ওযাকভযা ফন্দী ওযায চনযআ 
তাকদয এআ ুযষ্কায দদযা র 
52. ম্প্রতী অকযানচত র,এন এ এভ এয নরাআন নভনটং 
বাযকতয ক্ষ দথকও দআ নভনটং এ ঈনস্থত নঙর দও? 
(a) যাচনাথ নং (b) নকযন্দ্র দভাদী (c) নভত া (d) নচকতন্দ্র 
নং 
ঈত্তয- b 
নযাভ ফা এন এ এভ  
নন এরাআনড ভুবকভি 
কঠন-1961 দফরকেড 
1961 াকর বাযত,মুককাকলানবযা,আনচে,খানা,আকন্দাকননযা ,ঠাডা 
মুকদ্ধয অফক ূফস  নিভ দুআ ফৃৎ নক্তয দথকও ভান দূযে 
ফচায যাঔকত এআ দকািীয অনফবসাফ র।তাকদয ভত নঙর তাকদয 
ভত দডকবরনং দদ গুনরয কক্ষ ঘযভ ুনচফাদ ফা াভযফাদ দুকটাআ 
ক্ষনতওয। তাকদয নভশ্র ভাচ ফযাফস্থায প্রকযাচন। ফতসভাকন 2/3 
ং আঈ এন দভম্বায  55% প্রনথফীয চনকন এআ দকািীয 
েকসত। 
53. দওান যাকচয প্রথভ, অআ অআ নট দওানবড-19 দটস্ট ফা রঞ্চ 
ওযকরা? 
(a) নদিী (b) দকাযা (c) ভাযাষ্ট্র (d) দওযর 
ঈত্তয- c 
ঈিব ঠাওকয ভুম্বাআকত এআ ফাকয ঈকদ্বাকধান ওকযন 
যান অআ অআ নট এরযাভনন আনডযা, কঠন-2006, ওামসারয-ননঈ 
নদিী, দঘযাযাসন-যাভনাথ াভীভ 
54. ম্প্রতী অকযানচত র ফামু্ব এনকওকরব নভনটং দওান দওন্দ্রীয 
ভন্ত্রী দআ নভনটং এ ঈনস্থত নঙকরন? 
(a) ননতীন কডওনয (b) ননভসরা ীতাযভান (c) নভত া (d) 
নচকতন্দ্র নং 
ঈত্তয- d 
নচকতন্দ্র নং-ঈত্তয ূফস বাযত ঈন্নযন ,একটানভও এনানচস ভন্ত্রী  
রক্ষয -রও ডাঈন যফতসী ভকয ফাকয ফযাফা দও তুকর ধযা।ঈয 
ূফস বাযকতয দদ গুনরকত দদকয 60 % ফা ফাকান অকঙ।প্রনত 

ফঙয দদকয 230000 ধূওানঠ 5000 াচায দওাটী টাওায যিানী 
য নবকযতনাভ  ঘীকন।কআ ফযাফা দও নটনওকয দযকঔ দদকয 
থসনীনত ঘাগা ওযাআ এয প্রধান রক্ষয। 
55. নদ্বতীয নফেমুকদ্ধয সৃ্মনতযক্ষাকথস যানযা ক্ষ দথকও দওান দদক 
যাষ্ট্র দনতাকও ুযষৃ্কত ওযা র? 
(a) আযাও (b) ঘীন (c) নবকযতনাভ (d) ঈত্তয দওানযযা 
ঈত্তয- d  
Ans. (d) 
নদ্বতীয নফেমুকদ্ধয যানযা বন দদয সৃ্মনতযক্ষাকথস ঈত্তয দওানযযা য 
দপ্রনকডি নওভ চং ঈন দও যানযায তযপ দথকও দভকডর নদকয 
ম্মান চানাকনা র 
56. আঈ এন এয বাযতীয দূত নাকফ ওাকও ননমুক্ত ওযা র? 
(a) দও নব ওাভাথ (b) নট এ নটরুভূনতস (c) থারানপ্পর প্রদী (d) 
এ চযংওয 
ঈত্তয- b 
আঈনাআকটড দনান 
ওাচ-অেচসানতও ানে ুযক্ষা ফচায যাঔা 
দয-193 
নযাানার দডকবরকভি ফযাি  
কঠন-1945 
দডকওাযাটসায-ননঈআযওস 
দড- একিাননকযা গুটাকয 
57. অকভনযওায ক্ষ দথকও যাল্ডস ফযাকিয দূত ননকযাক ওযা র 
ওাকও? 
(a) কাও ভাআকওর (b) ঞ্জয গুি (c) যাচীফ ওুভায (d) দঔয 
দখালার 
ঈত্তয- a 
যাল্ডস ফযাি 
কঠন-1944 
দডকওাযাটসায-যানংটন 
যাল্ডস ফযাি দুনট বাকক নফবক্ত 
1 আফাডস 2 অআ নড এ 
58. নড অয নড  ওকযানা বাআযা ননিীয ওযায চনয দম দরচায 
রাআট অনফষ্কায ওযকরন তায নাভ নও? 
(a) আঈ ন ব্লাস্টায (b) আঈ নচ ব্লাস্টায (c) আঈ নব ব্লাস্টায (d) 
আঈ ন ব্লাস্টায 
ঈত্তয- c 
নড অয নড  
নডকপন্স নযাস দডকবরকভি কসানাআকচান 
কঠন-1958 
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দড দওাযাটসায-ননঈ নদিী 
দঘযাযভযান-থী দযনি 
 12*12 পুকটয খড 400 দস্কাযায পুট এরাওা যাননটাআচ ওযা 
ম্ভফ 30 নভননকটয ভকধয 
দমফ নচননক দওনভওযার ফযাফায ওযা ম্ভফ না দঔাকন এআ রাআট 
ঔুফ ওামসওযী 
59. দওান ওম্পানী নবনড দও যাআ ন প্ল্াটসপভস বতযী ওযকরা 
তাকদয ফযানিং দটকযয চনয? 
(a) একভাকয (b) দপ্রনডটা (c) নযনফ্লভ (d) দফ্লাযা 
ঈত্তয- b 
60. অচ 7 আ দভ, অচ নদননট নও চনয নফঔযাত? 
(a) দওার ভাআন নদফ (b) যাল্ডস দপ্র িীডভ দড (c) যাল্ডস 
এথকরনটও দড (d) যাল্ডস রাপটায দড 
ঈত্তয- c 
যাল্ডস রাপটায দড-3 দভ 
যাল্ডস দপ্র িীডভ দড-3 দভ 
দওার ভাআন নদফ-4 দভ 
ভধযপ্রকদ ভুঔযভন্ত্রী-নফযাচ নং দঘৌান 
ভধযপ্রকদ যাচযার-রারা নচ টযানডন 
যাচধানী-বূার 
চাতীয ঈদযান- ফান্ধফকড ,ওানা,দঞ্চ,ফননফায 
ঈিতভ ৃগ-ধূকড 
নাঘ-ভাটওী,যাআ ,ফধাআ 
নদী-নভসদা 
আযান 
দপ্রননডি-াান রুানী 
যাচধানী-দতকযান 
ভুদ্রা-নযযার 
ংদ-ভচনর 
বাযতী এযাযকটর 
কঠন-1195 
দডকওাযাটসায-ননঈ নদিী 
দড-ুনীর বাযতী নভত্তার 
ানফসযা 
দপ্রননডি-অকরওচাডায বুওীও 
ধানভন্ত্রী-অনা িানানফও 
যাচধানী-দফরকেড 
ভুদ্রা-নদনায 
ংদ-নযাানার এাম্বরী প ানফসযা 
এনযান দডবরকভি ফযাংও 

কঠন-1966 
দডকওাযাটসায-ভযাননরা,নপনরনন্স 
দঘযাযভযান-ভাাটুগু ভাাওাযা 
61. দওান নদন ৃনথফীয ভানুলকও কঘতন ওযায চনয াত দধাযা 
নদফ ারন ওযা য? 
(a) 3 আ দভ (b) 4 আ দভ (c) 5 আ দভ(d) 2 যা দভ 
ঈত্তয-c 
 যাল্ডস দপ্র নিডভ দড -3 আ দভ 
আিায নযাকনার পাযায পাআটায দড-4 ঠা দভ 
যাল্ডস টুনা দড -2 যা দভ 
62. দওান আনচনযান দটনন দপ্ল্যায দও ভযাঘ নপনেংকযয চনয 
অচীফন ননফসান দদযা করা? 
(a) এনড ভাকয (b) আঈকপ দাকন (c) নচভ ওননয (d)ফনয 
ফাওাযা 
ঈত্তয- b 
অআ নট এপ 
আিাযনযানার দটনন দপডাকযান 
কঠন-1913 
প্রধান ওামসারয-রডন 
63. ভারদ্বী ফফাওাযী বাযতীয নাকনযওকদয ভারদ্বী দথকও 
অনায চনয বাযতীয দননব দথকও দনযা দকক্ষকও নও নাভ 
দদযা র? 
(a) ভুদ্র থ (b) ভুদ্র দতু (c) ভুদ্র দতু (d) ভুদ্র মািা 
ঈত্তয- c 
ভারদ্বী 
যাচধানী-ভযাকর 
ভুদ্রা-ভারদ্বী রুনযা 
দপ্রনকডি- আিানভ দভাাম্মদ াকর 
64. বাযকতয দওান যাকচয প্রথভ অযুল ওফচ যা ঘারু ওযা র? 
(a) ভধয প্রকদ (b) দওযর (c) দকাযা (d) ঈত্তয প্রকদ 
ঈত্তয- d 
অযুকফসদ এফং ট্রযানডনার দভনডনকনয ঔফয াযা মাকফ এআ যা 
এয দথকও ঔুফ কচআ 
ঈত্তয প্রকদ 
ভুঔযভন্ত্রী-দমাকী অনদতযনাথ 
কবনসয-অননন্দকফন যাকটর 
যাচধানী-রঔকনৌ 
1937 াকর অো প্রনবন্স দথকও ৃথও য ঈত্তয প্রকদ 
1950 াকর নাভওযণ য ঈত্তয প্রকদকয 
2000 াকর ঈত্তযাঔণ্ড ৃথও কয মায ঈত্তয প্রকদ দথকও 
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কগা  মভুনায নভরনস্থর এরাফাদ 
তাচভর অো পকতুয ননক্র আতযানদ দ্রষ্টযফয স্থান 
নযানার াওস-দুধাযা,ঘম্বর, নরনবত টাআকায প্রওল্প, নফাফকঞ্জ 
ফাডস যাঞু্চযাযী, ঘন্দ্রপ্রবা 
65. নযমাযী শ্রনভওকদয কঘতন ওযায চনয ননকাা প্রওল্প ঘারু 
ওযা র দওান যাচয? 
(a) ভধয প্রকদ (b) ঈত্তয প্রকদ (c) দকাযা (d) নভাঘরপ্রকদ 
ঈত্তয- d  
প্রধানত যাড যাননটাআচায ওযা এঙাডা নযফানযও ুস্থতা কঘতন 
ওযায চনযআ এআ প্রওল্প ঘারু ওযর নভাঘর প্রকদ 
নভাঘর প্রকদ 
যাচধানী- নভরা(কযভ ওার), ধভসারা (ীতওার) 
ভুঔযভন্ত্রী -চয যাভ ঠাওুয 
কবনসয-ফান্দারু দাতকযযা 
চাতীয ঈদযান -ঔীকসগা(বািুও) ,আনডযায নওিা 
66. যাল্ডস দযড ক্র দড দওান নদন ারন ওযা য? 
(a) 5 আ দভ (b) 8 আ দভ (c) 7 আ দভ (d) 1 রা দভ 
ঈত্তয- b 
ভাযাষ্ট্র নদফ-1 রা দভ 
যাল্ডস এথাভা দড-5 আ দভ 
যাল্ডস এথকরনটও দড-7 আ দভ 
দযডক্র 
দডকওাযাটসায দচকনবা ুআচাযরযাড 
প্রনতিাতা দননয দে 
এওচন ফযফাযী নঙকরন 
কঠন-1863 
দয- 17 নভনরযন  
এননচ,এনন 
আনডযান দযড ক্র দাাআনট 
কঠন-1920 
দডকওাযাটসায ননঈ নদনি 
67. মুফ দাকত কু্ষদ্র নফজ্ঞান  ওানযকনয ুযস্কায 2020 দকরন 
দও? 
(a) দৌযব দরাধা (b) কাও ভাআকওর (c) যাচীফ ওুভায (d) 
দঔয দখালার 
ঈত্তয- a 
অআ অআ নট দফাকম্ব য প্রকপায 
নড এ নট 
নডাটসকভি াআন্স এড দটওকনারনচ 
ভন্ত্রী- ডটয লসফধসন 

দডকওাযাটসায- ননঈ নদিী 
68. ম্প্রনত াফনরও এওাঈি ওনভনটয দঘযাযভযান ননকযাক ওযা 
করা ওাকও? 
(a) যাচীফ ভকেযী (b) যাহুর কান্ধী (c) ধীয যঞ্জন দঘৌধুযী (d) 
দৌযব দরাধা 
ঈত্তয- c 
নেওায  এভ নফডরা তাকও ননকযাক ওযকরন 
াফনরও এওাঈি ওনভনটয দয ংঔযা কে 22 
দরাওবায দথকও 15 চন 
যাচযবায দথকও 7 চন 
ওাচ-যওাকযয ফানলসও অয-ফযকযয তদাযনও ওযা কে াফনরও 
এওাঈি ওনভনটয ওাচ 
ওম্পকট্রারায এড নডটয দচনাকযর এআ ওাচনট ওকয থাকওন 
ফতসভান ওম্পকট্রারায এড নডটয দচনাকযর এয নাভ কে যাচীফ 
ভকেযী 
দডকওাযাটায- ননঈ নদিী 
69. যাল্ডস দভট্ররনচওযার কসানাআকচকনয ভীক্ষা নুাকয নফে 
রওডাঈন নযনস্থনতকত ুকভরু ঞ্চকর কচান স্তয ুনকসঠন র 
ওত াচায স্কযায ভাআর? 
(a) 62000 (b) 52000 (c) 42000 (d) 32000 
ঈত্তয- a 
যাল্ডস দভট্ররনচওযার কসানাআকচন 
কঠন- দচকনবা 
দকক্রটানয -যানট্রও তারা 
70. অচ 8 আ দভ অচ নদননট নও চনয নফঔযাত? 
(a) যাল্ডস নকভানপনরযা দড (b) যাল্ডস দরথ দড (c) যাল্ডস 
থযারানকভযা দড (d) যাল্ডস দানভযাথী দড 
ঈত্তয- c 
যাল্ডস দরথ দড-7 এনপ্রর 
যাল্ডস নকভানপনরযা দড- 17 এনপ্রর 
যাল্ডস দানভযাথী দড-10 এনপ্রর 
ভধযপ্রকদ ভুঔযভন্ত্রী-নফযাচ নং দঘৌান 
ভধযপ্রকদ যাচযার-রারা নচ টযানডন 
যাচধানী-বূার 
চাতীয ঈদযান- ফান্ধফকড ,ওানা,দঞ্চ,ফননফায 
ঈিতভ ৃগ-ধূকড 
নাঘ-ভাটওী,যাআ ,ফধাআ 
নদী-নভসদা 
আযান 
দপ্রননডি-াান রুানী 



 

 

C
u

rr
en

t 
A

ff
ai

rs
 2

02
0 

(J
an

u
ar

y 
– 

Ju
n

e)
 B

y 
Ex

am
 G

u
ru

ji 

9

 4
 

যাচধানী-দতকযান 
ভুদ্রা-নযযার 
ংদ-ভচনর 
বাযতী এযাযকটর 
কঠন-1195 
দডকওাযাটসায-ননঈ নদিী 
দড-ুনীর বাযতী নভত্তার 
ানফসযা 
দপ্রননডি-অকরওচাডায বুওীও 
ধানভন্ত্রী-অনা িানানফও 
যাচধানী-দফরকেড 
ভুদ্রা-নদনায 
ংদ-নযাানার এাম্বরী প ানফসযা 
এনযান দডবরকভি ফযাংও 
কঠন-1966 
দডকওাযাটসায-ভযাননরা,নপনরনন্স 
দঘযাযভযান-ভাাটুগু ভাাওাযা 
71. দওান যাকচযয দদকয ভকধয প্রথভ রওডাঈন নযনস্থনত দত 
নক্ষাথসীয ফানড ফানড নককয নভড-দড-নভর দযন নদকয এক ননচয 
ককডকঙ? 
(a) দকাযা (b) দওযর (c) ভধয প্রকদ (d) ঈত্তয প্রকদ 
ঈত্তয-c 
56 রক্ষ 87 াচায নক্ষাথসীয ফানড ফানড দৌঁকঙ তাকদয ঔাফায দদযা 
কযকঙ এআ ভৎ ওাকচ ননমুক্ত নঙকরন গনাযী ওভসী  দরাওার 
ভাস্টাযভাআযা 
ভধযপ্রকদ ভুঔযভন্ত্রী-নফযাচ নং দঘৌান 
ভধযপ্রকদ যাচযার-রারা নচ টযানডন 
যাচধানী-বূার 
চাতীয ঈদযান- ফান্ধফকড ,ওানা,দঞ্চ,ফননফায 
ঈিতভ ৃগ-ধূকড 
নাঘ-ভাটওী,যাআ ,ফধাআ 
নদী-নভসদা 
72. দওানবড-19 দ্বাযা ৃষ্ট ংওটওারীন নযনস্থনতকত বাযকতয 
দফওাযে ওত তাংক দৌঁঙাকরা? 
(a) 26.11% (b) 27.11% (c) 28.11% (d) 29.11% 
ঈত্তয- d 
কফসাি নডকঘনয 75.8%  
ফসননম নভাঘর প্রকদ2.2% 
দিায পয ভননটনযং আনডযা আকওাননভ 
দডকওাযাটসায- ভুম্বাআ ভাযাষ্ট্র 

73. রওডাঈন নযনস্থনতকত বাযকতয নক্তয ঘানদা ওত তাং 
ওভকরা? 
(a) 28% (b) 29% (c) 30% (d) 31% 
ঈত্তয- c 
ওাফসকনয ঘানদা ওভকরা 8 %  
দতকরয ঘানদা ওভকরা 57 %  
আকরওনট্রননট ঘানদা ওভকরা 5 %  
কযাকয ঘানদা ওকভকঙ 5%  
ওযরায ঘানদা ওকভকঙ 8 % 
আিাযনযাকনার এনানচস একচন্সী 
দডকওাযাটসায-যনয 
দড-ডঃ পযানতির 
74. রওডাঈন নযনস্থনতকত থসনননতও ফভূরযাযন রুঔকত দওান 
দদ তায ভুদ্রা নযকযর দথকও দতাভাকন নযফতসন ওযর? 
(a) অকচসনিনা (b) অকভনযওা (c) আযাও (d) আযান 
ঈত্তয- d 
1000 দতাভান=1 নযযার 
দপ্রননডি-াান রুানী 
যাচধানী-দতকযান 
ভুদ্রা-নযযার 
ংদ-ভচনর 
75. আঈনাআকটড দনন এনবাযযনকভি দপ্রাোভ এয িযাড 
যাম্বাকডয 2022 ফনধ করন দওান ফনরঈড নবকনিী? 
(a) ওযাটনযনা ওাআপ (b) দানাভ ওাুয (c) ওনযনা ওাুয (d) 
নদযা নভচসা 
ঈত্তয- d  
আঈনাআকটড দনন এনবাযযনকভি দপ্রাোভ  
দডকওাযাটসায-নাআকযাফী ,দওননযা 
76. ম্প্রনত দওান দদকয প্রধানভন্ত্রী করন অরওাকধনভ? 
(a) অকচসনিনা (b) অকভনযওা (c) আযাও (d) আযান 
ঈত্তয-c 
আযাও অবু্দর অর ভাককদযী এয য প্রাক্তন আকিনরকচন্স এয দড 
অর ওাকধভী প্রধানভন্ত্রী করন  
আযাও 
যাচধানী -ফাকদাদ  
ভুদ্রা- আযানও নদনায 
যাষ্ট্রনত ফাযাভ ানরঃ 
77. অকভনযওা দওান আকন্দা-অকভনযওান দও  আ ন নড এয দূত 
ভকনানযন ওযকরন? 



 

 

C
u

rr
en

t 
A

ff
ai

rs
 2

02
0 

(J
an

u
ar

y 
– 

Ju
n

e)
 B

y 
Ex

am
 G

u
ru

ji 

9

 5
 

(a) বাফনা ওাে (b) ভনীা নং (c) চাযীন াাভী (d) ভারীনন 
যওায 
ঈত্তয- b 
যকানাআকচান পয আকওাননভও দওা াকযান দডকবরকভি 
কঠন-1948,ুনযায কঠন-1961 
দকক্রটাযী-চ একঞ্জর, দয-36 নট দদ 
78. ঞ্জীফনী এও স্বাস্থযকঘতন কানড বাযকতয দওান যাকচয প্রথভ 
শুরু র?  
(a) দকাযা (b) দওযর (c) ভধয প্রকদ (d) ঈত্তয প্রকদ 
ঈত্তয-c 
দযাকীয াকথ যানয াযীনযও ংেকস না এক এআ কানডকত 
নঘনওৎায ুনফধা অকঙ 
79. অচ 10 আ দভ অচ নদননট নও চনয নফঔযাত? 
(a) নযানার দপ ভাদাযহুড দড (b) যাল্ডস থারাকনভযা দড (c) 
যাল্ডস ভাদায দড (d) যাল্ডস এথকরনটে দড 
ঈত্তয- c 
যাল্ডস থারাকনভযা দড -8 আ দভ 
নযানার দপ ভাদাযহুড দড-11 এনপ্রর 
যাল্ডস এথকরনটে দড-7 আ দভ 
দভ ভাকয নদ্বতীয যনফফায এআ ভাদায দড ারন ওযা য। 1907 
াকর এনা চাযনব ভাদায দড ারকনয নঘো দও অদসানযত 
ওকযনঙর ,ভস্ত ভা দও ঈতকস ওকয 
80. নফে নযমাযী ক্ষী নদফ ওকফ ানরত য? 
(a) 7 দভ (b) 8 দভ (c) 9 দভ (d) 10 দভ 
ঈত্তয-c 
আঈএনআন (আঈনাআকটড দনন এনবাযযনকভি দপ্রাোভ) 
দডকওাযাটসায- নাআকযানফ, দওননযা 
দড-আগায নওডাযন 
81. ম্প্রনত প্রনতযক্ষা ভন্ত্রকওয এযায দপাকসয এযায নপল্ড এয চনয 
দওান দওাম্পাননয াকথ ঘুনক্তফদ্ধ র? 
(a) টাকফসা এড রাযকন (b) টাটা াযায দড (c) নযরাকযন্স (d) 
বাযতী এযাযকটর 
ঈত্তয- b 
টাটা াযায দড 12 দওানট টাওায ঘুনক্ত করা 37 নট এযাযনপল্ড 
বতনয ওযকফ আনডযান দননব আনডযান দওাস্ট কাডস আনডযান এযায 
দপাস এয চনয।  
টাটা াযায দড টাটা য আ এওটা আঈননট ,প্রনতযক্ষা দিকযয 
াকথ মুক্ত অওা নভাআ   ননাওা ফযাকযর যকওট রঞ্চায বতযী 
ওকযকঙ। 
নডঅযনড (নডকপন্স নযাঘস যাড দডকবরকভি) 

প্রনতনিত-1958, ওভসী-30000,5000 নফজ্ঞানী 
দড থী দযনি, প্রনতযক্ষা ভন্ত্রী যাচনাথ নং 
82. ম্প্রনতও দলাফার নযকাটস নুাকয ওত নভনরযন ভানুল ৃনথফীয 
ঔাদয ংওকট বুককঙ? 
(a) 133 নভনরযন (b) 134 নভনরযন (c) 135 নভনরযন (d) 136 
নভনরযন 
ঈত্তয- c 
83. নযানার দটওনরনচ দড ানরত য দওান নদন? 
(a) 3 আ দভ (b) 5 আ দভ (c) 7 আ দভ (d) 11 আ দভ 
ঈত্তয- d 
যাল্ডস এথকরনটে দড-7 আ দভ 
যাল্ডস রাপটায দড-5 আ দভ 
যাল্ডস দপ্র নিডভ দড-3 আ দভ 
1998 এয 11 আ দভ প্রথভ নক্ত নাকভ ননঈনলযায নভাআর দটস্ট য 
দাঔযাকন।তায সৃ্মনতঘাযণ ওযায ঈকিকয এফং দদকয ভানুলকও 
নফজ্ঞান কঘতন ওযায চনযআ এআ নযানার দটওকনারনচ দড ারন 
ওযা য 
84. ম্প্রনত ন এ অআ অয পাভসানঈনটওযার  ফ্লানবনযাবীয 
দওান দযাককয নঘনওৎায চনয এআ লুধ দুনট দও নুকভাদন নদকরা? 
(a) আকফারা (b) আনফু্লকযঞ্জা (c) স্মরে (d) দওানবড-19 
ঈত্তয- d  
পাভসানঈনটওযার এওটা াফসার দভনডনন  
ফ্লানবনযাবীয ঘীন  চাাকন আনফু্লকযঞ্জা য নঘনওৎা ওযা য 
ন এ অআ অয 
ওাঈনন্সর পয াকযনিনপও আডানেযার নযাঘস 
কঠন -1942 
দডকওাযাটসায -নদনি 
দড- দঔয ন ভাকড 
85. ম্প্রনত দওান যাকচয এনকপ নাকভ ভাে বতনয ওযা করা? 
(a) নফায (b) দওযর (c) নদনি (d) দকাযা 
ঈত্তয-c 
এন দপ ভাস্ক 50 ফায দধাযায কয ফযফায ওযা মাকফ 
এয দাভ ধামস ওযা কযকঙ 150 টাওা 
99.2% ফযাওকটনযযা নপল্টায কফ এয দথকও 
নদনিয ভুঔযভন্ত্রী -যনফন্দ দওচনযযার 
কবনসয-ননর ফাআচর 
86. 2021 ওভনকযরথ আযুথ দকভ ফানতর ওকয দওান াকর দনযা 
করা? 
(a) 2022 (b) 2023 (c) 2024 (d) 2025 
ঈত্তয- b 
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নযাফনরও নিননদাদ এফং দটাফাককা 
যাচধানী - দাটস প দেন 
87. ম্প্রনত দওান যাচয যওায 11 িযাকডয ান ভরা ক্ষনতওাযও 
দওনভওযার থাওায ওাযকণ এও ফঙকযয চনয ফন্ধ ওকয নদর? 
(a) দকাযা (b) দওযর (c) ছাযঔড (d) ঈত্তয প্রকদ 
ঈত্তয-c 
ছাযঔড  
নফায দথকও অরাদা য 15 নকবম্বয 2000 
যাচধানী-যাাঁনঘ 
ফৃত্তভ য-চাভকদুয 
যাচযার-দদ্রৌদী ভুভুস  
ভুঔযভন্ত্রী - দভে দাকযন 
88. ম্প্রনত আনওাভ টযাে 1962 এয ংকাধন অনা র ওত তভ 
ধাযাকত? 
(a) 42 নচ (b) 43 নচ (c) 44 নচ (d) 45 নচ 
ঈত্তয-c 
দন্ট্রার দফাডস প ডাআকযট টযাে 
কঠন -1924 
দডকওাযাটসায -নদনি  
দড -দপ্রাকভাদ ঘন্দ্র দভানদ  
89. ম্প্রনতআ আ এর এ এ দওান নক্রকওটাযকও তাকদয িযাডআ 
যাম্বাকডয ফানাকরা?? 
(a) ুনীর কাবাস্কায (b) নফযাট দওারী (c) অনচিা যাাকন (d) 
যাহুর দ্রানফড 
ঈত্তয-c 
আ এর এ এ- আংনর রযাগুকযচ নেঘ যানস্টযাি 
াযায যাকয াাকময ভানুলকও আংনরক ওথা ফরকত াাময 
ওকয 
আ এর এ এ য রক্ষয 1.5 নফনরযন ভানুলকও এআ বালা দঔাকনা 
দডকওাযাটসায - আঈ এ এ 
দড- বু বান 
90. হু এয তযপ দথকও দওান দযাক ঈকেকদয 40 তভ ফানলসওী সৃ্মনত 
স্মাযও নাকফ দাস্টার স্টযাভ ফানাকনা র? 
(a) আকফারা (b) আনফু্লকযঞ্জা (c) স্মরে (d) দওানবড-19 
ঈত্তয-c 
নতন াচায ফঙয ধকয ভানুকলআ স্মর কেয ভযায বুককঙ 
300 নভনরযকনয দফন ভানুল ভাযা দককঙ স্মর কে 
হু এয তযপ দথকও স্মরে ঈকেদ ওযাকম্পআন শুরু য 1967 
াকর শুরু য  

এযয 1980 াকর ওযাকম্পআকন দখালণা ওযা য ৃনথফী দথকও ভুনক্ত 
দকযকঙ স্মরে দথকও 
স্মরে ঈকেকদয চনয ফযফহৃত যঞ্জাভ ফতসভাকন আকফারা  
দওানবড-19 বযাওনন এয চনয ফযাফায কে। 
91. অচ 12 আ দভ অচ নদননট নও চনয নফঔযাত? 
(a) নযানার দপ ভাদাযহুড দড (b) যাল্ডস থারাকনভযা দড (c) 
যাল্ডস নাস দড (d) যাল্ডস এথকরনটে দড 
ঈত্তয- c 
যাল্ডস ভাদায দড -10 আ দভ 
যাল্ডস থারাকনভযা দড-7 আ দভ 
যাল্ডস এথকরনটে দড-7 আ দভ 
1820 াকরয 12 দভ চমেণ ওকযন দফ্লাকযন্স নাআনটকগর। 
1855 াকর নতনন নাস প্রনক্ষকণয চনয তনফর ংেকয চনয ওাচ 
শুরু ওকযন। ননযর প্রকঘষ্টায 1859 াকর নতনন নাআনটকগর পাকডয 
চনয ংে ওকযন প্রায 45 াচায াঈড।  
যফতসী ভকয নতনন বাযতফকলসয োভীণ ভানুকলয স্বাস্থয ফযফস্থায 
য ককফলণা ঘারান। মা বাযতফকলস ঈন্নত স্বাস্থযকফা দৌকঙ 
দদযায দক্ষকি গুরুেূণস বূনভওা ফদান যাকঔ। 
1860 াকর নতনন প্রনতিা ওকযন ‘নাআনটকগর দট্রননং সু্কর’ মায 
ফতসভান নাভ ‘দফ্লাকযন্স নাআনটকগর সু্কর ফ নানসং । 
1867 াকর ননঈআযকওস ঘারু ওকযন ঈআকভন্স দভনডওযার ওকরচ’।  
এ ঙাডা নতনন নফনবন্ন ভয নানসংকযয ঈয ফআ নরকঔকঙন। 
1908 াকর রাব ওকযন রডন নকযীয ‘নাযানয নিডভ’ 
ঈানধ।[3] এ ঙাডা 1974 ার দথকও তায চমনদন 12 দভ ানরত 
কয অকঙ ‘আিাযনযানার নাকস দড’। মায ভকধযকভ ম্মান 
চানাকনা য এও নাযীকও নমনন তায ওকভসয ভাধযকভ প্রনতিা 
ওকযকঙন- নানসং এওনট দা নয দফা। 
1910 াকরয 13 অকস্ট 90 ফঙয ফযক রডকন ননচ ফাবফকন 
ভৃতুযফযণ ওকযন। 
92. এন ন এ নট ন দম আযা প্রওল্প বতযী ওযকরা তৃনভূর স্তকয 
স্বাস্থয ফযফস্থায ঈন্ননতয চনয,এআ আযা এয পুর পভস নও? 
(a) আযায প ল্টাযকননটব ন াআন্স এড দরথ (b) আযায প 
একে ন াআন্স এড দরথ (c) আযায প এককভি ন াআন্স 
এড দরথ(d) আযায প এযাযকন ন াআন্স এড দরথ 
ঈত্তয- d  
নযাানার ওাঈনন্সর প াআন্স দটওকনারনচ এড ওনভঈননকওান 
কঠন-1982 
দকক্রটাযী- অশুকতাল ভসা 
93. অআ ন এভ অয ওকযানা বাআযাকয দটনস্টং ওীট নযফকনয 
চনয ওাকদয াকথ ঘুনক্ত াক্ষয ওযকরা? 
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(a) নফ্লওাটস (b) অভাচন (c) বাযতীয ডাওনফবাক (d) দচাভাকটা 
ঈত্তয- c 
বাযতীয ডাওনফবাক 
প্রনতিাওার -1 এনপ্রর 1774 
দযদিয - নতুন নদিী  
প্রধান ফযনক্ত-শ্রীভতী নদ্মনী দকাীনাথ, ভুঔয প্রফন্ধও 
দলাকান-ডাও দফা চন দফা 
94. ম্প্রনত দওান ফযাি বাযত দও দওানবড-19 এ াাকমযয চনয 
500 নভনরযান ডরায নদকয াাময ওকযকঙ? 
(a) যাল্ডস ফযাি (b) নযাানার দডকবরকভি ফযাি (c) এনযান 
আনিাস্টাওঘায আনকবস্টকভি ফযাি (d) এনযান দডবরকভি ফযাংও 
ঈত্তয- c 
এনযান আনিাস্টাওঘায আনকবস্টকভি ফযাি  
কঠন-2016 
দডকওাযাটায-দফনচং ঘীন 
দপ্রনকডি-নচং রীওুন 
95. ম্প্রনত যা দন্সা ওনভাকনয নযকাটস নুাকয বাযকতয 
নশুভৃতুয ায ওত তাং? 
(a) 3 তাং (b) 3.1 তাং (c) 3.2 তাং (d) 3.3 তাং 
ঈত্তয- c 
নশু ভৃতুযায 
কফসাি ভধযপ্রকদ 4.8 তাং 
ফসননম দওযর 0.7 তাং 
নযকাটস নুাকয নশু চমাকয এনককয নফায ফসননম্ন চমায 
অন্দাভান-ননকওাফকয 
দচনাকযর এড দন্সা ওনভনায- ডটয নফকফও দচান 
96. হু এয নযকাটস নুাকয ৃনথফী নানসং নযকাটস- 2020 াকর 
াযা ৃনথফীকত ওত নযভান নাস ওকভয ওথা ফরা কযকঙ? 
(a) 5.8 নভনরযন (b) 5.9 নভনরযন (c) 6 নভনরযন (d) 6.1 নভনরযন 
ঈত্তয- b 
াযা ৃনথফীকত 28 নভনরযন নাস ফতসভাকন অকঙ তা ৃনথফীকত 5.9 
নভনরযন নাস ওভ অকঙ 
াযা বাযকত 1.56 নভনরযন নাস অকঙ এফং ভস্ত দভনডকওর স্টাপ 
এয ভকধয 47% কে নাস 
াযা ৃনথফীয নাআনি াকসি নাস নপকভর এফং ফানও নওঙু 
ঈিদস্থ নাস দভর  
নযকাটস নুাকয অনিওা, াঈথআস্ট এনযা এআভস্ত ঞ্চকর নাস 
এয ংঔা প্রকযাচন এয তুরনায একওফাকযআ ওভ 
WHO - যাল্ডস দরথ যকানাআান 
প্রনতনিত-1948 

ডাআকযটয- দটড্র এঢানভ দককিা  
দডকওাযাটসায -দচকনবা ুআচাযরযাড 
97. দপড ওা াটস এযাডস 2020 প্রথভ বাযতীয নফকচতায নাভ 
নও? 
(a) দীা ভানরও (b) াযনা দনার (c) াননযা নভচসা (d) নেনী 
ুনাপ্পা 
ঈত্তয- c 
ফসফৃৎ ভনরা দটনন দোটস ুযস্কায দপড ওা 
2009 দথকও এআ দপড ওা এযাডস দদযা য 
অআ নট এপ 
আিাযনযানার দটনন দপডাকযান 
কঠন-1913 
প্রধান ওামসারয-রডন 
দপ্রনকডকি -দডনবড াককযনট 
98. আঈ এন এয বাযতীয দূত নাকফ ওাকও ননমুক্ত ওযা র? 
(a) দও নব ওাভাথ (b) নট এ নটরুভূনতস (c) থারানপ্পর প্রদী (d) 
এ চযংওয 
ঈত্তয- b 
আঈনাআকটড দনান 
ওাচ-অেচসানতও ানে ুযক্ষা ফচায যাঔা 
দয-193 
নযাানার দডকবরকভি ফযাি  
কঠন-1945 
দডকওাযাটসায-ননঈআযওস 
দড- একিাননকযা গুটাকয 
99. ভাকরসফন নক্রকওট লাকফয দপ্রনকডি কদ ওায ভযীভা ফৃনদ্ধ 
ওযা করা? 
(a) ঘীন দতনু্দরওায (b) নযনও নিং (c) নচ এভ এন ওকফসট (d) 
ওুভায াগাওাযা 
ঈত্তয- d  
নতনন প্রথভ নন নিনট দপ্রনকডি এআ লাকফয  
ভাকরসফন নক্রকওট লাফ  
দপ্রনকডি- ওুভায াগাওাযা 
লাফ দঘযাযভযান- নচ এভ এন ওকফসট 
প্রনতনিত-1787 
দডকওাযাটসায -রডন আঈনাআকটড নওংডভ 
100. ন এ অআ অয নযানার একযাকে রযাফযটনয দফগারুরুয 
ক্ষ দথকও এওনট দবনিকরটায অনফষ্কায ওযা করা দওানবড-19 
দযাকীকদয নঘনওৎায চনয এআ দবনিকরটকযয নাভ নও? 
(a) নযশুদ্ধ ফাযু (b) স্বাস্থযফাযু (c) ননভসর ফাযু (d) াে ফাযু 
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ঈত্তয- b 
নএঅআঅয 
ওাঈনন্সর প াআনিনপও যাড আডানেযার নযাঘস  
ডাআকযটয দচনাকযর ডটয দঔয ন ভাকড  
প্রনতনিত -1942 
দডকওাযাটায-নদিী 
101. ুকনয নডকপন্স আন্সনটঈট ওকযানা বাআযা নডকটকটয চনয 
এওনট দভনন ফানাকরা এটায নাভ ওী? 
(a) অটুরুযা (b) দপ্রনডট (c) ন্ধান (d) নয 
ঈত্তয- a 
অটুরুযা 3 দওনচ চকনয এওনট দভটার নডকটটয 
নড অয নড  
নডকপন্স নযাঘস এড দডকবরকভি যকানাআকচান 
কঠন-1958 
দঘযাযভযান-তী দযিী 
প্রনতযক্ষা ভন্ত্রী- যাচনাথ নং 
102. নডা আঈননবানসনট দথকও ঙািকদয ুনফধায চকনয 
ভানফম্পদ ঈন্নযন ভন্ত্রী যকভ দাঔনযযার ঘারু ওযকরন এওনট 
দল্প রাআন তায নাভ নও দদযা কযকঙ? 
(a) াথী (b) ফনু্ধ (c) বযা (d) নফো 
ঈত্তয- c 
প্রনতনদন 400 দফন ওর এআ দল্পরাআন নম্বয দথকও েণ ওযা 
রওডাঈন নযনস্থনতকত ভস্ত ঙািকদয ভাননও ভযা এঙাডা 
তাকদয ডাশুনায ঔুাঁনটনানট তথয চানায চনয এআ দল্পরাআন নম্বযনট 
দঔারা র 
নডা 
যাচধানী –বুফকনেয, ভুঔযভন্ত্রী- নফীন েনাযও 
যাচযার -ককনন রার 
চাতীয ঈদযান-নভনর ার 
নদী- ভানদী ,বাযকতয লি ফড নদী 
কঠন-1934,1 রা এনপ্রর 
103. দওান দদ তাকদয দে ওনভঈননকওন ঈন্নত ওযায চনয 
ম্প্রনত দুনট যাকটরাআট রঞ্চ ওযর ভাওাক? 
(a) ঘীন (b) অকভনযওা (c) যানযা (d) বাযত 
ঈত্তয- a 
ন এ এ অআ ন 
ঘাআনা যাকযাকে াআন্স এড আডানে ওকসাকযন  
দঘযাযভযান- কা ংকয 
দডকওাযাটসায- দফনচং ঘীন 

104. নপপা অডায -17 কভন যাল্ড ওা দওান দদক নুনিত 
কত ঘকরকঙ? 
(a) বাযত (b) অকভনযওা (c) যানযা (d) দেন 
ঈত্তয- a 
2021 াকরয 17 দপব্রুযাযী এআ দঔরা শুরু কফ 
ওরওাতা,বুফকনেয , দকৌানট,অকভদাফাদ, ভুম্বাআকত দঔরাগুকরা কফ 
প্রনতকমানকতায ননযভ নুমাযী ভস্ত দঔকরাযাকডয ফয 1 চানুযানয 
2003 দথকও 31 নডকম্বয 2005 এয ভকধয কত কফ 
নপপা 
দপডাকযন আিাযনযানার পুটফর একানকযান 
প্রনতনিত-1904 
দডকওাযাটসায- চুনযঔ ,ুআচাযরযাড  
দপ্রনকডি-নকযান্নী আনপানিন 
105. ম্প্রনত দওান যাযা নরনম্পও দঔকরাযাড ফয েণ 
ওযকরন? 
(a) দীা ভানরও (b) দীা ওুভাযী (c) ফনফতা ওুভাযী (d) ফনফযা 
দপাকাট 
ঈত্তয- a  
49 ফঙয ফযক এআ দঔরা দথকও ফয েণ ওযকরন 
তকফ দদ ঘাআকর 2022 এনযান দকভক নতনন অফায দঔরকত 
াকযন 
পাস্টস ভযান যাযা এথকরনটও নমনন যাচীফ কান্ধী দঔরযত্ন ুযস্কায 
দকযকঙন  
দ্মশ্রী দকযকঙন 2017 াকর  
চুসন ুযস্কায দকযকঙন 2019াকর 
58 নযাকনার 23 আিাকনসনার দও যকযকঙ তায 15 ফঙকযয দঔর 
চীফকন 
106. নড অয নড  ক্ষ দথকও ম্প্রনত ফাচাকয অকরা দায 
যাননটাআচ ওযা এওনট মন্ত্র তায নাভ নও? 
(a) ধ্রুফ (b) যক্ষা (c) নক্ত (d) চনও 
ঈত্তয- a 
এআ মকন্ত্রয ভাধযকভ এও ফানডর টাওায যাননটাআচ ওযা ম্ভফ নফনবন্ন 
দওাকন। 
এআ দ্ধনতয চনয 200 দথকও 280 নযাকনানভটায অল্ট্রাবাকযাকরট 
যনশ্ম ফযফায ওযা কযকঙ 
107. এপ অআ এআঘ এয ম্প্রনত দপ্রনকডি কদ ননমুক্ত ওযা 
করা ওাকও? 
(a) দডনবড াককযনট (b)দঔয ন ভাকড (c) নানযন্দায ফাতসা (d) 
ককনন রার 
ঈত্তয- c 
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এপ অআ এআ 
আিাযনযানার নও দপডাকযন 
দডকওাযাটসায- দরকচন ,ুআচাযরযাড 
108. যাল্ডস দপ্র নিডভ দড 2020 দত 17 চন চানসানরস্ট যাল্ডস 
নিডভ নেঘ এযাডস দর তায ভকধয এওচন বাযতীয অকঙ তায 
নাভ নও? 
(a) নভত নফো (b) যকভ দাঔনযযার (c) দঔয ন ভাকড (d) 
নধাথস বযদাচন 
ঈত্তয- d 
দওানবড-19 ভাভাযী ফস্থাকত ভস্ত প্রনতওূরতা দূয ওকয স্বতন্ত্র 
ঔফয প্রওাকয চনয 17 চন াংফানদওকও এআ ুযস্কায দদযা 
করা 
ঘীন দথকও নতনচন াংফানদও 
তুযস্ক দথকও দুচন াংফানদও এআ ুযস্কায দকযকঙন  
বাযত দথকও দকযকঙন নধাথস বযদাচন 
2010 াকর নতনন যাভনাথ দকাকযিা ুযস্কায ান এআ াংফানদওতা 
দায চনয 
109. 15 আ চানুযাযী নদননট নও চনয নফঔযাত? 
(a) যাল্ডস দিআরী দড (b) নযাানার দবাটায নদফ (c) অনভস দড 
(d) ভাটাযায দড 
ঈত্তয- c 
ভাটাযায দড-30 চানুযাযী 
নযাানার দবাটায নদফ/নযাানার টুযনযভ দড-25 চানুযাযী 
যাল্ডস দিআরী দড -4 চানুযাযী 
110. 2020 পাআট দঘষ্ট ডট ওভ নরাআন দনন ওা নচতর দওান 
নটভ? 
(a) অকভনযওা (b) যানযা (c) ঘীন (d) বাযত 
ঈত্তয-c 
ঘীন ,বাযত ,যানযা ,অকভনযওা ,আঈকযা  ফাওী দদ ভূ ননকয 
6 নট নটভ একও কযয ভুকঔাভুনঔ য এআ দাফা দপ্রানতকমাকীতায 
পাআনাকর ভুকঔাভুনঔ কযনঙর ঘীন এফং অকভনযওা। 
111. প্রাক্তন দটনফর দটনন ঘযানম্পযনন 1989 এয নফকচতা 
ম্প্রনত প্রযাত করন তায নাভ নও?  
(a) এ নযাভ (b) ভননভত নং যানরযা (c) াযনাথ ওভর (d) 
াননর দনে 
ঈত্তয- b 
112. ম্প্রনত প্রযাত করন এওচন প্রঔযাত নবকনতা নমনন ক্রাআভ 
দকট্রার নটনব ননযকচয ঔুফ দঘনা নযনঘত ভুঔ নঙর তায নাভ ওী? 
(a) নদফাওয ুনন্দয (b) অীল নদনক্ষত (c) ানপওুর অনানড (d) 
নক্ত অনন্দ  

ঈত্তয- c 
তাকদয এআ ওভসূনঘ নাভ দদযা দকযা াকবস 
113. বাযকতয প্রধানভন্ত্রী নকযন্দ্র নং দভাদীয অত্মননবসয বাযত 
নবমাকন নচনডনয 10 তাং ফযায ওযকরন বাযতীয থসনীনতকত 
তায ভূরয ওত? 
(a) 5 রাঔ দওানট (b) 20 রাঔ দওানট (c) 10 রাঔ দওানট (d) 15 
রাঔ দওানট 
ঈত্তয- b 
114. অআনএভ অয ম্প্রনত দওান ংস্থায কগ মুক্ত কয দচরায 
দচরায নককয দওানবড 19 মসকফক্ষকণয ওযকফ  
(a) দিায পয নডনচচ ওকন্ট্রার (b) দিায পয াআন্স এড 
এনবাযযনকভি (c) নযানার দিায পয নডনচচ ওকন্ট্রার (d) 
দিায পয নডনচচ ডাআনানভও আকওাননভও এড নরন 
ঈত্তয- c 
115. ম্প্রনত রওডাঈন নযনস্থনতকত চনককণয ফানড ফানড 
ননতযপ্রকযাচনীয াভেী দৌঁকঙ দদযায চনয দওযারা যওায দনক্ষণ 
াঔায দযরকয দওান নফবাককয কগ মুক্ত করা ডাও নফবাককয 
াাকমসযয চনয? 
(a) দওানঘন (b) নতরুফেুযভ (c) ভাদুযাআ (d) নফাঔাত্তনভ  
ঈত্তয- b 
116. দওান াও নধওৃত ওাশ্মীকযয ংকও বাযতীয চরফাযু 
দিকযয েবুসক্ত ওযা করা দঔানওায চরফাযু ূফসাবা দদযায 
চনয? 
(a) নকরনকত-ফারনতস্তান (b) ভীযুয (c) ভুচাপপযফাদ (d) 1 এফং 
2 ঈবয 
ঈত্তয- d 
117. দওান দদকয দিায পয নডনচচ ওকন্ট্রার যাড নপ্রকবনন 
ম্প্রনত 3.6 নভনরযন আঈএ ডরায বাযতকও প্রদান ওকযকঙ 
দওানবড-19 নঘনওৎায চনয? 
(a) িান্স (b) আতারী (c) অকভনযওা (d) িানচর 
ঈত্তয- c 
118. দওান নফঔযাত প্রাক্তন ফোয দও ুনযায েবুসক্ত ওযা করা 
নযানার এনিকডানং একচনন্স নডননপ্ল্ন যাকনকর? 
(a) নঔর ওুভায (b) নফীন অকযযার (c) নবনীত প্রজ্ঞা (d) 
দীকন ঘতুকফসদী 
ঈত্তয- a 
এন এ নড এ এয ফতসভান নডনচ নফীন অকাযযার 
119. ম্প্রনত বাযকতয দওান অঞ্চনরও  ভধয এনযা এযাযকাটস 
স্কাআ ট্রাও অযাডস 2020 ুযস্কায দকযকঙ? 
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(a) দওকম্পককৌডা আিাযনযানার এযাযকাটস (b) আনন্দযা কান্ধী 
আিাযনযানার এযাযকাটস (c) দওাঘীন আিাযনযানার এযাযকাটস 
(d) ঙিনত নফানচ আিাযনযানার এযাযকাটস 
ঈত্তয- a 
দওকম্পককৌডা আিাযনযানার এযাযকাটস দফগারুরু এআ ুযস্কায 
নচকতকঙ  
াযা ৃনথফীকত 68 তভ স্থান দঔর ওকযকঙ এআ এযাযকাটস  
এআ তানরওায কফসাি স্থাকন যকযকঙ নগাুয এযাযকাটস 
120. যাল্ডস আকওাননভও দপাযাভ  াযা ৃনথফীয এনানচস ট্রাননন 
আকডে 2020 দত বাযত ওত তভ স্থান দঔর ওকযকঙ দম নরকস্ট 
ুআকডন প্রথভ?  
(a) 74 (b) 75 (c) 76 (d) 77 
ঈত্তয- a 
বাযত 76 তভ স্থান দথকও 74 তভ স্থাকন ঈকঠ অকরা তাকদয দস্কায 
51.5 তাং 
121. ম্প্রনত দওান আঈননবানসনটয ভাওানফদযা অনফস্কায ওযকরন 
নতুন ুায অথস ে? 
(a) আঈননবানসনট প ওযািাযকফনয (b) আনবাযননট নডঈও (c) 
স্টযাকপাডস আঈননবানসনট (d) চাকর আঈননবানসনট 
ঈত্তয- a 
ননঈনচরযাকডয আঈননবানসনটয ভাওানফদযা ঔুাঁকচ দকরন কযারানে 
নঠও ভাছঔাকন ৃনথফীয ভকতা দদঔকত এওনট ে 
122. অকভনযওান নফঞ্জানীযা ম্প্রতী অনফষ্কায ওযকরন চকর 
ডাআকনাাস মায নাভ তাযা নদকযকঙন োআকনাাস, তাযা এআ 
চীফাশ্ম দওান দদক অনফষ্কায ওযকরন? 
(a) চাান (b) অকচসনিনা (c) ভকযাককা (d) িানচর 
ঈত্তয- c 
123. ম্প্রতী যা ভীক্ষানুাকয ানযনিনপও ানটসকওর ঈৎকন্ন 
াযা ৃথীনফকত বাযত ওত তভ স্থান দঔর ওযকরা? 
(a) ঘতুথস (b) ঞ্চভ (c) লি (d) তৃতীয 
ঈত্তয- d 
ঘীন-20.67% 
অকভনযওা-16.59% 
124. 15 আ দভ, নদননট নও চনয নফঔযাত? 
(a) াত দধাযা নদফ (b) যাল্ডস এথাভা দড (c) আিায নযাানার 
দড পয পযনভনর (d) যাল্ডস রাপটায দড 
ঈত্তয- c 
াত দধাযা নদফ- 5আ দভ 
যাল্ডস রাপটায দড- 3যা দভ 
যাল্ডস এথাভা দড- 5আ দভ 

125. ম্প্রনত যা দন্সা ওনভাকনয নযকাটস নুাকয বাযকতয 
নশুভৃতুয ায ওত তাং? 
(a) 3 তাং (b) 3.1 তাং (c) 3.2 তাং (d) 3.3 তাং 
ঈত্তয- c 
126. হু এয নযকাটস নুাকয ৃনথফী নানসং নযকাটস- 2020 াকর 
াযা ৃনথফীকত ওত নযভান নাস ওকভয ওথা ফরা কযকঙ? 
(a) 5.8 নভনরযন (b) 5.9 নভনরযন (c) 6 নভনরযন (d) 6.1 নভনরযন 
ঈত্তয- b 
127. দপড ওা াটস এযাডস 2020 প্রথভ বাযতীয নফকচতায নাভ 
নও? 
(a) দীা ভানরও (b) াযনা দনার (c) াননযা নভচসা (d) নেনী 
ুনাপ্পা 
ঈত্তয- c 
128. আঈ এন এয বাযতীয দূত নাকফ ওাকও ননমুক্ত ওযা র? 
(a) দও নব ওাভাথ (b) নট এ নটরুভূনতস (c) থারানপ্পর প্রদী (d) 
এ চযংওয 
ঈত্তয- b 
129. ভাকরসফন নক্রকওট লাকফয দপ্রনকডি কদ ওায ভযীভা ফৃনদ্ধ 
ওযা করা? 
(a) ঘীন দতনু্দরওায (b) নযনও নিং (c) নচ এভ এন ওকফসট (d) 
ওুভায াগাওাযা 
ঈত্তয- d 
130. ন এ অআ অয নযানার একযাকে রযাফযটনয দফগারুরুয 
ক্ষ দথকও এওনট দবনিকরটায অনফষ্কায ওযা করা দওানবড-19 
দযাকীকদয নঘনওৎায চনয এআ দবনিকরটকযয নাভ নও? 
(a) নযশুদ্ধ ফাযু (b) স্বাস্থযফাযু (c) ননভসর ফাযু (d) াে ফাযু 
ঈত্তয- b 
131. ুকনয নডকপন্স আন্সনটঈট ওকযানা বাআযা নডকটকটয চনয 
এওনট দভনন ফানাকরা এটায নাভ ওী? 
(a) অটুরুযা (b) দপ্রনডট (c) ন্ধান (d) নয 
ঈত্তয- a 
132. নডা আঈননবানসনট দথকও ঙািকদয ুনফধায চকনয 
ভানফম্পদ ঈন্নযন ভন্ত্রী যকভ দাঔনযযার ঘারু ওযকরন এওনট 
দল্প রাআন তায নাভ নও দদযা কযকঙ? 
(a) াথী (b) ফনু্ধ (c) বযা (d) নফো 
ঈত্তয- c 
132. দওান দদ তাকদয দে ওনভঈননকওন ঈন্নত ওযায চনয 
ম্প্রনত দুনট যাকটরাআট রঞ্চ ওযর ভাওাক? ঘীন 
(a) ঘীন (b) অকভনযওা (c) যানযা (d) বাযত 
ঈত্তয- a 
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133. নপপা অডায -17 কভন যাল্ড ওা দওান দদক নুনিত 
কত ঘকরকঙ? 
(a) বাযত (b) অকভনযওা (c) যানযা (d) দেন 
ঈত্তয- a 
134. ম্প্রনত দওান যাযা নরনম্পও দঔকরাযাড ফয েণ 
ওযকরন? 
(a) দীা ভানরও (b) দীা ওুভাযী (c) ফনফতা ওুভাযী (d) ফনফযা 
দপাকাট 
ঈত্তয- a  
135. নড অয নড  ক্ষ দথকও ম্প্রনত ফাচাকয অকরা দায 
যাননটাআচ ওযা এওনট মন্ত্র তায নাভ নও? 
(a) ধ্রুফ (b) যক্ষা (c) নক্ত (d) চনও 
ঈত্তয- a 
136. এপ অআ এআঘ এয ম্প্রনত দপ্রনকডি কদ ননমুক্ত ওযা 
করা ওাকও? 
(a) দডনবড াককযনট (b)দঔয ন ভাকড (c) নানযন্দায ফাতসা (d) 
ককনন রার 
ঈত্তয- c 
137. যাল্ডস দপ্র নিডভ দড 2020 দত 17 চন চানসানরস্ট যাল্ডস 
নিডভ নেঘ এযাডস দর তায ভকধয এওচন বাযতীয অকঙ তায 
নাভ নও? 
(a) নভত নফো (b) যকভ দাঔনযযার (c) দঔয ন ভাকড (d) 
নধাথস বযদাচন 
ঈত্তয- d 
আিাযনযানার দরফায কসানাআকচন 1919 দচকনবা 
আঈনাআকটড নযান ওনপাকযন্স ন দট্রড যাড দডবরকভি 1964 
দচকনবা 
যাল্ডস দট্রড কসানাআকচন দচকনবা 1995 
আিাযনযানার দটনরওনভঈননকওন আঈননযন 1947 দচকনবা 
আঈনাআকটড দনন আডানেযার দডবরকভি কসানাআকচন 1967 
দচকনবা 
যাল্ডস দভট্ররনচওযার কসানাআকচন 1950 দচকনবা 
যাল্ডস দরথ কসানাআকচন 1948 দচকনবা 
আঈনাআকটড দনন াআওনভনায পয নযনপঈনচ দচকনবা 1950 
138. ঈচানত ঈন্নযন ভন্ত্রী চুসন ভুডা ঈচানত মুফওকদয ঈন্ননতয 
চনয দম দপ্রাোভ রঞ্চ ওযকরন তায নাভ নও? 
(a) ভাধান (b) নযকপ্রনক্ষত (c) দকার (d) রক্ষয  
ঈত্তয- c 

দকার দপ্রাোভ 5000 ননডঈর ট্রাআফ মুফওকও নডনচটানর প্রনক্ষণ 
দদযা কফ এফং নযানয নফনবন্ন ওাকচয দক্ষকি তাকদযকও াভথস 
ওকয দতারা এয এওভাি রক্ষয 
139. ম্প্রনত স্বাস্থযভন্ত্রী লসফধসন দওানবড-19 দটনস্টং এয চনয দম 
দভনকনয ূঘনা ওযকরন তায নাভ নও? 
(a) ন্ধান (b) ওফ (c) চাচসকভি (খ নযওবায  
ঈত্তয- b 
6800 ওফ নতনন ফাচাকয অনকরন  
এআ ওফ নদকয প্রনতনদন 1200 দওানবড-19 দযাককয দটস্ট ওযা 
মাকফ এঙাডা এনট ুকযা কটাকভনটও দভনন মায াাকময 
দওাকনাযওভ ছুাঁনও ঙাডাআ এআ দটস্ট ওযা মাকফ 
140. ম্প্রনত রওডাঈন নযনস্থনতকত বাযকতয ওাফসন ডাআ োআড 
ননকসত যায নযভাণ ওত তাং ওভকরা? 
(a) 8% (b) 10% (c) 30 % (d) 15%  
ঈত্তয- c 
ওাফসন ডাআ ভূরত আকরওনট্রননট এফং নযফন নফবাক দথকও ঈৎন্ন 
য রওডাঈন নযনস্থনতকত দুকটা ঘানদায একওফাকয ওকভ মাযায 
ওাফসন ডাআ-োআড ননকসত নযভাণ এতটা ওকভ দককঙ 
141. 7 আ দভ 2020 আযাআকরয দটর ানফফ যাস্তানট বাযকতয দওান 
স্বনাভধনয ওনফয নাকভ নাভািন ওযা করা? 
(a) নফনয ভচুভদায (b) যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয (c) ওাচী নচরুর 
আরাভ (d) নফষু্ণ দদ 
ঈত্তয- b 
159 তভ চমফানলসওীকত যফীন্দ্রনাথ ঠাওুকযয নাকভ শ্রদ্ধাজ্ঞাকন এআ 
যাস্তায নাভ নযফতসন ওযা র 
আযাআর যাচধানী 
দচরুচাকরভ প্রধানভন্ত্রী  
দফঞ্জানভন দনতাহু 
142. ম্প্রনত দওান ফযাংও বাযতকও যান নফনরযন ভানওসন ডরায 
নদকয াাময ওযর নচনডনয 10 তাং ভস্ত দশ্রণীয বাযতীয দদয 
াাকমযয ুনফধাকথস? 
(a) অকভনযওান ফযাি (b) এনযান দডকবর ফযাি (c) যাল্ডস 
ফযাংও (d) নযচাবস ফযাি 
ঈত্তয- c 
143. ম্প্রনত যাল্ডস দট্রড কসানাআকচকনয ডাআকযটয দচনাকযর 
নমনন তায দ দথকও ফয েকণয নদ্ধাে ননকযকঙন 31 দ 
অকস্ট তায নাভ নও? 
(a) ভাআকওর নাযফাতসা (b) যফাকতসা অকচকবকদা (c) দডনবড 
ভারা (d) অরানপ্পর প্রদী 
ঈত্তয- b 
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144. ম্প্রনত রওডাঈন নযনস্থনতকত নযমাযী শ্রনভওকদয াাকময 
নিভফগ যওাকযয তযপ দথকও দম দুনট রঞ্চ ওযা কযকঙ তায 
এওনট দস্নকয য নযনটয নাভ নও? 
(a) বাফনা (b) নঘো (c) কঘষ্টা (d) প্রকঘষ্টা 
ঈত্তয- d 
দস্নকয য নযমাযী শ্রনভওকদয নফনবন্ন নদওা অনথসওকথকও াাময 
ওযকফ এফং প্রকঘষ্টায াাকময তাকদয ওাকচয ুকমাক ুনফধা ওকয 
দদযা কফ 
145. দওানবড-19 এয চনয রওডাঈকনয ভকধয ভত্মাকান্ধী 
নযাানার রুযার এভপ্ল্যকভি এট এ দওান যাচয ফকথকও দফন 
ওভসংস্থান বতযী ওযকরা? 
(a) নদিী (b) ঙনিকড (c) দকাযা (d) দওযর 
ঈত্তয- b 
ভুঔযভন্ত্রী-বূক ফাককর, যাচযার- নুূযা ঈআওী 
যাচধানী-যাযুয 
146. মুফ দাকত কু্ষদ্র নফজ্ঞান  ওানযকনয ুযস্কায 2020 দকরন 
দও? 
(a) দৌযব দরাধা (b) কাও ভাআকওর (c) যাচীফ ওুভায (d) 
দঔয দখালার 
ঈত্তয- a 
অআ অআ নট দফাকম্ব য প্রকপায 
147. ম্প্রনত ননমুক্ত চমু্ম-ওাশ্মীয ফযাংকওয নতুন এভনড নাভ নও? 
(a) মুনফয আওফার (b) দও নব্বায (c) নুূযা ঈআওী (d) নবনীত 
প্রজ্ঞা 
ঈত্তয- a 
148. ম্প্রনত নদনি ুনরকয ক্ষ দথকও দওানবড 19 এয ুযক্ষায 
াকথ ওাচ ওযায চনয এওনট দযাকফানটও ভাধান দফয ওযকরা, 
তায াাকময তাযা দওান যওভ ছুাঁনও ঙাডাআ তাকদয ওাচ ওযকত 
াযকফ তায নাভ নও? 
(a) থাভসার ওকযানা ওভফযাট দডককযায (b) আকরওনট্রও ওকযানা 
ওভফযাট দডককযায (c) ভযাককননটও ওকযানা ওভফযাট দডককযায(d) 
াকানটসব ওকযানা ওভফযাট দডককযায 
ঈত্তয- a 
149. ঘার যিাননয চনয বাযত যওাকযয ক্ষ দথকও অয আ ন 
এপ কঠন ওযা করা এআ অয আ ন এপ এয পুর পভস নও? 
(a) যাআ এেকাটস আনন্ট্রককট দপাযাভ (b) যাআ এেকাটস প্রকচট 
দপাযাভ (c) যাআ এেকাটস প্রকভান দপাযাভ (d) যাআ এেকাটস 
আকভান দপাযাভ 
ঈত্তয- c 

150. দন্ট্রার অভসড ুনর দপাস দওান নদন দথকও তাকদয ওযানিকন 
শুধুভাি দদীয প্রমুনক্ত দত বতযী ননতযপ্রকযাচনীয ফস্তু যাঔায নধাে 
ননর? 
(a) 1 রা অকষ্ট 2020 (b) 1 রা দকেম্বয 2020 (c) 1 রা 
কটাফয 2020 (d) 1 রা চুন 2020 
ঈত্তয- d 
151. ম্প্রনত ননমুক্ত অনওসরনচওযার াকবস প আনডযায নতুন 
ডাআকযটয দচনাকযকরয নাভ নও? 
(a) ননর দন (b) নযঘা ভসা (c) নব নফদযানত (d) দকৌতভ 
দনগুি 
ঈত্তয- c 
আঈনাআকটড দনান এডুকওানার াআনিনপও এড ওারঘায 1946 
যানয (আঈকনকওা) 
আিাযনযাকনার একটানভও এনানচস একচনন্স 1957 নবকযনা 
আঈনাআকটড দনান আিাযনযাানার নঘকেন্স এভাযকচনন্স পাড 1946 
ননঈআযওস (আঈননকপ) 
আিাযনযাানার পাড পয একনযওারঘায দডকবরকভি 1977 দযাভ 
আিায নযাানার ননবর এনবকযান যকানাআকচান 1947 ভকন্ট্রর 
আিাযনযাকনার ভাননটানয পাড 1945 যানংটন নডন 
152. চাতীয দডগু নদফ দওান নদন ানরত য? 
(a) 14 আ দভ (b) 15 আ দভ (c) 16 আ দভ (d) 17 আ দভ 
ঈত্তয-c  
153. 16 দভ নদননট দডগু নদফ ঙাডা অয নও চনয নফঔযাত? 
(a) নফে ফাযু নদফ (b) নফে অকরা নদফ (c) নফে চর নদফ (খ 
নফে ভানট নদফ  
1960 াকর 16 দভ প্রথভ দরচায রাআকটয পরতভ াকযকনয 
চনয এআ নদননট আঈকনকস্কায তযপ দথকও আিাকনসনার দড প 
রাআট নককফ ারন ওযা য। এঙাডা অকরায বূনভওা অভাকদয 
নফজ্ঞান, ংসৃ্কনত, নল্প, এফং নক্ষায এয বূনভওা গুরুে ভানুলকও 
দফাছাকনায চনয এআ নদননট ারন ওযা য আঈকনকস্কায তযপ 
দথকও। 
আঈকনকওা  
ওামসারয -যানয, িান্স  
154. ননওী এনযা প্রাআচ 2020 দকরন থারানপ্পর প্রদী তায 
ওাকচয নযনধ দওান দক্ষকিয াকথ মুক্ত? 
(a) ংসৃ্কনত (b) ফযফা (c) নফজ্ঞান  ওানযকনয (d) থসনীনত 
ঈত্তয- c  
155. ভানফম্পদ ঈন্নযন ভন্ত্রকওয তযপ দথকও দফয ওযা করা 
এওনট ফআ মায নাভ াআকওা দাার আম্পযাট ন দকডনভও এড 
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রওডাঈন এড াঈ টু দওা ঈআথ এআ ফআকযয ওনট টাআকটর রঞ্চ 
ওযা র? 
(a) 8 টাআকটর (b) 7 টাআকটর (c) 9 টাআকটর (d) 10 টাআকটর 
ঈত্তয- b 
156. বাযতীয দনৌফাননী রযানডং ক্রাপট আঈনটনরনট এভ দও দপায 
এয িভ চাাচ অআ এন এর ন আঈ এর 57 েবুসক্ত করা এআ 
চাাচ দওাথায বতনয কযকঙ? 
(a) ভাচাকা ডও নরনভকটড (b) নযাবার ডওআযাডস দফাকম্ব (c) 
কাকডসননযঘ নআযাডস (d) দওানঘন নআযাডস 
ঈত্তয- c 
157. ম্প্রনত ননভসারা নতাযাভান এয ক্ষ দথকও দম থসনননতও 
2020-2021 এয ফাকচট প্রওা ওযা কযকঙ দআ ফাকচকট দওান 
দওন্দ্রানত ঞ্চকরয চনয এঔকনা মসে ফসানধও টাওা ফযাি 
কযকঙ? 
(a) রাদাঔ (b) ঘনডকড (c) চমু্ব ওাশ্মীয (d) অন্দাভান-ননকওাফয 
ঈত্তয- c 
101428 দওানট টাওা ফযাি র 
158. আননবনন্সকফর- এ নট্রনফঈট ভকনায ানযকায এআ ফআনটয 
দরঔও দও? 
(a) বাফনা বফদয (b) তরুন ঘক্রফতসী (c) যাচনাথ নং (d) তরুণ 
নফচয  
ঈত্তয- d 
দকাযায প্রাক্তন ভুঔযভন্ত্রী এফং প্রাক্তন প্রনতযক্ষাভন্ত্রীয প্রথভ 
ভৃতুযফানলসওীকত এআ ফআনট দফয ওযা করা তায প্রনত ম্মাকনয 
ঈকিকয 
159. ম্প্রনত নযানার দযসু্টকযি একানকযন দওান ংস্থায াকথ 
মুক্ত করা তাকদয নরাআন দকভি এয চনয? 
(a) দভানফ ঈআনও (b) ডট দ (c) দ নট এভ (d) দপান দ  
ঈত্তয- b 
160. নপপা অডায -17 কভন যাল্ড ওা দওান দদক নুনিত 
কত ঘকরকঙ? 
(a) বাযত (b) অকভনযওা (c) যানযা (d) দেন 
ঈত্তয- a 
161. ম্প্রনত আযাআকরয নতুন যওায কঠন করা আযাআকর 
ফতসভান প্রধানভন্ত্রীয নাভ ওী 
(a) দফঞ্জানভন দনতাহু (b) াান রুানী (c) ফাযাভ ারী (d) এভ 
নচ দযিা 
ঈত্তয- a 
দদক ওকযানা বাআযাক অক্রাে এয ওথা ভাথায দযকঔ এভন নস্থয 
নযনস্থনতকত তায যওাকযয ভযীভা 18 ভা ফৃনদ্ধ ওযা করা 

162. যাল্ড াআাযকটনান দড দওান নদন ানরত য? 
(a) 17 দভ(b) 18 দভ (c) 19 দভ (d) 20 দভ 
ঈত্তয- a 
163. নড অয নড  ক্ষ দথকও ম্প্রনত ফাচাকয অকরা দায 
যাননটাআচ ওযা এওনট মন্ত্র তায নাভ নও? 
(a) ধ্রুফ (b) যক্ষা (c) নক্ত (d) চনও 
ঈত্তয- a 
164. ম্প্রনত ভুনক্ত দর ফআ ঈান ডাআনয দডযাঘ িভ 
দওাযাকযিাআনড ননট ফআকযয দরঔও এয নাভ নও? 
(a) নঘ দঘ (b) ভাআকওর দফনয(c) পযাং পযাং (d) নর পযাং 
ঈত্তয- c  
165. ম্প্রনত অনফষ্কায করা নতুন প্রচানতয যচীফী ঙিাও এআ 
ঙিাকওয নাভ ট্রককরাভাআন টুআকটনয দওান দদকয নফজ্ঞানীযা এআ 
ঙিাও অনফষ্কায ওযকরন? 
(a) দডনভাওস (b) চাভসানন (c) দেন (d) আতানর 
ঈত্তয- a 
এনা দানপযা নযকফাকরআযা 
166. যকানাকচান প দা দকট্রানরযাভ এেকানটসং ওাননটস 
(কও) এয কবসনয ম্প্রনত ভাযা দককরন তায নাভ নও? 
(a) ওাভার ওাচানযযা (b) ভাআকওর দফনয (c) দাকন ওাকচমু্পয 
অযকদনব্ল (d) রুওনুনিন চাবানদ 
ঈত্তয- c  
কেনরযা-নক্রকওট 
িানচর-পুটফর 
ওানাডা-অআ নও 
ঘীন- দটনফর দটনন 
আংরযাড-নক্রকওট 
বাযত-নও 
চাান-চুকডা 
ভারকযনযা-ফযাডনভিন 
ানওস্তান -নও 
যানযা-দাফা,পুটফর 
স্কটরযাড-যাকনফ 
দেন -ফুর পাআনটং 
অকভনযওা-দফফর 
167. ভনুলয ওামসওরাকয পকর চীফ বফনঘকিয হ্রা খকটকঙ কনও 
দআ নযনস্থনতকত ভানুলকও কঘতন ওযায চনয আঈনাআকটড দনন 
এয ক্ষ দথকও দওান নদন চীফ-বফনঘি নদফ ারন ওযা য? 
(a) 24 দভ (b) 23 দভ (c) 22 দভ (d) 25 দভ  
ঈত্তয-c  
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ফাকযারনচওযার ডাআবাযননট  
168. ম্প্রনত নফাযনকমাকয নক্ত ফযফায এননটনন কথ দওান 
ংস্থায াকথ দভৌ স্বাক্ষকয ঘুনক্তফদ্ধ করা? 
(a) বাযত দকট্রানরযাভ (b) কযর এড নযাঘাযার কযা ওকসাকযন 
(c) আনডযান কযর (d) ননু্দস্থান দকট্রানরযাভ 
ঈত্তয-b  
169. ম্প্রনত দওন্দ্রীয যওাকযয ক্ষ দথকও দওানাযকওয ূমস 
ভনন্দকযয মূ্পণস দৌযওযন নক্ত রঞ্চ ওযা করা এআ দওানাযকওয 
ূমস ভনন্দয দওান যাকচয ফনস্থত? 
(a) ছাডঔড (b) ওণসাটও(c) ঈনডলযা (d) নিভফগ 
ঈত্তয- c  
170. ম্প্রনত দওান অেচসানতও ংস্থা অনিওায দওানবড-19 এ 
অক্রাে নশু এফং তাকদয নযফাযকও াাময ওযায চনয এযাযকটর 
অনিওায কগ মুক্ত র? 
(a) আঈকনকস্কা (b) আঈননকপ (c) হু (d) যাল্ডস দট্রড 
কসানাআকচকনয 
ঈত্তয- b 
171.বাযতফকলস প্রথভ দওান ফযাংও ম্প্রনত নবনড দওযাআন 
পযাননরনট শুরু ওযকরা দনবং এওাঈকিয চনয? 
(a) আঈকওা ফযাংও (b)  নফ ন ফযাংও (c) দওাটাও ভানন্দ্রা ফযাংও 
(d) াঞ্জাফ নযানার ফযাংও  
ঈত্তয- c 
172. আনডযান নস্টর যাকানকযকনয ম্প্রনত ননমুক্ত দপ্রনকডকিয 
নাভ নও? 
(a) নদরী বচন (b) নদরী অকাযযার (c) নদরী ঈকভন (d) 
নদরী ঘতুকফসদী 
ঈত্তয- c 
173. ম্প্রনত যাল্ডস দট্রড কসানাআকচকনয ডাআকযটয দচনাকযর 
নমনন তায দ দথকও ফয েকণয নদ্ধাে ননকযকঙন 31 দ 
অকস্ট তায নাভ নও? 
(a) ভাআকওর নাযফাতসা (b) যফাকতসা অকচকবকদা (c) দডনবড 
ভারা (d) অরানপ্পর প্রদী 
ঈত্তয- b 
174. ম্প্রনত নযানার এনি দডানং একচনন্সয ক্ষ দথকও নফতা 
ওুভাযী  নিত নযযাকও াকড ওযা র ,তাযা দওান দঔরায 
াকথ মুক্ত নঙকরন? 
(a) নিিায (b) াযাযনরপনটং (c) ওযাযাকট (d)চুকডা 
ঈত্তয- b 
175. যাল্ডস দভৌভানঙ প্রনতারন নদফ দওান নদন ারন ওযা য?  
(a) 20 দভ (b) 21 দভ (c) 22 দ দভ (d) 23 দ দভ 

ঈত্তয- a 
দভৌভানঙ প্রনতারন এয স্রষ্টা যাকিানন মাা 1734 াকর 
দলাবাননযা চম চম েণ ওকযন তাাঁয চমতফানলসওীকত 
আঈনাআকটড দনন এয ক্ষ দথকও এআ দভৌভানঙ প্রনতারন নদফ 
ারন ওযা য  
176. নফে চরফাযু নদফ দওান নদন ারন ওযা য? 
(a) 20 দভ (b) 21 দভ (c) 22 দ দভ (d) 23 দ দভ 
ঈত্তয- a 
177. যাল্ডস দরথ যাকভনব্লয 73 তভ ফানলসওী য দঘযাযভযান ননমুক্ত 
করন দও? 
(a) ডটয লসফধসন (b) দটড্র দেকিা (c) দৌভ স্বাভীনাথন (d) 
াস্কার রযানভ 
ঈত্তয- a 
178. ম্প্রনত ননমুক্ত যাল্ডস ফযাংকওয বাআ দপ্রনকডি  নচন 
দওান আকওাননভস্ট এয নাভ নও? 
(a) ওাভাকযয দযআনাডস (b) দডনবড ভারা (c) কীতা দকাননাথ 
(d) াস্কার রযানভ 
ঈত্তয- a 
179. ম্প্রনত অআঅযনড এয ক্ষ দথকও দওান যাকচয নভ ন্নূণসা 
আনন্ট্রকককটড আনু্সকযন্স রঞ্চ ওযা কযকঙ? 
(a) ঈনডলযা (b) দওযারা (c) ভাযাষ্ট্র (d) তানভরনাডু 
ঈত্তয- c  
180. দচ আ আ এফং ননট যীক্ষাথসীকদয ভও দটকস্টয চনয 
ভানফম্পদ ঈন্নযন ভন্ত্রকওয ক্ষ দথকও দম যা রঞ্চ ওযা কযকঙ 
তায নাভ নও? 
(a) নযানার দটস্ট বযা (b) নযানার দটস্ট দক্ষি (c) দটস্ট 
বযা দমাচনা (d) বযা দমাচনা  
ঈত্তয- a 
181. বাযতীয দযকরয ভধয দনক্ষণ াঔায দনক্ষণ াঔায নটার 
গুনরকত দওানবড-19 দযাকী দদয চনয ম্প্রনত দম দযাফট রঞ্চ ওযা 
করা তায নাভ নও? 
(a) মািী দফাট (b) দকি দফাট (c) দওানবড দফাট (d) দযর দফাট  
ঈত্তয- c  
182. রওডাঈন নযনস্থনত দত বাযকত 2020-21 থসনননতও ফকলস 
যিানন ওত তাং ওকভ দককঙ? 
(a) 23% (b) 22% (c) 20% (d) 21% 
ঈত্তয- c 
183. বাযত ফাকযাকটও লুধ দওাম্পানন এফং চাপযান 
নপরাকডরনপযায এওনট লুধ দওাম্পাননয ম্প্রনত মুক্ত কয এওনট 



 

 

C
u

rr
en

t 
A

ff
ai

rs
 2

02
0 

(J
an

u
ar

y 
– 

Ju
n

e)
 B

y 
Ex

am
 G

u
ru

ji 

1

0

 5
 

বযাওনন অনফষ্কাকযয ওযায রক্ষয ভািা নস্থয ওকযকঙ দটা দওান 
দযাককয বযাওনন 
(a) এআড (b) আ দফারা (c) দওানবড - 19 (d) আনফু্লকযঞ্জা 
ঈত্তয- c 
184. নফে ংসৃ্কনত বফনঘিয নদফ ওকফ ানরত য? 
(a) 24 দভ (b) 21 দভ (c) 22 দভ (d) 23 দভ 
ঈত্তয- b 
185. অেচসানতও ঘা নদফ দওান নদন ানরত য? 
(a) 21 দভ (b) 22 দভ (c) 23 দভ (d) 24 দভ  
ঈত্তয-a 
186. দদকয ভকধয ঐওয  বাতৃেকফাধ ফচায যাঔায চনয দওান 
নদন অেচসানতও ন্ত্রাফাদ নফকযাধী নদফ ারন ওযা য?  
(a) 21 দভ (b) 22 দভ (c) 23 দভ (d) 24 দভ  
ঈত্তয- a 
187. ম্প্রনত দওান দচরায নযঘয শ্রনভওকদয খকয দপযায চনয 
তৎয প্রওল্প রঞ্চ ওযা করা? 
(a) ওরওাতা (b) াডা (c) যাঘী (d) াটনা 
ঈত্তয- c 
188. যাল্ডস আকওাননভও দপাযাভ  াযা ৃনথফীয এনানচস ট্রাননন 
আকডে 2020 দত বাযত ওত নক্ত অদান প্রদাকন ওত তভ স্থান 
দঔর ওকযকঙ দম নরকস্ট ুআকডন প্রথভ?  
(a) 74 (b) 75 (c) 76 (d) 77 
ঈত্তয- a  
189. ম্প্রনত ঘীকনয নবকমাক দম বাযকতয ননওভ ফডায এর এ 
ন নতক্রভ ওকযকঙ এআ এর এ ন এয পুর পভস নও? 
(a) রাআন প ওকন্ট্রার (b) রাআন প এগায ওকন্ট্রার (c) রাআন 
ফ এওঘুযার ওকন্ট্রার (d) রাআন প একচনন্স ওকন্ট্রার 
ঈত্তয- c  
190. নফে াম্রাচয নদফ ফা ওভনকযরথ নদফ দওান নদন ানরত 
য? 
(a) 24 দভ (b) 21 দভ (c) 22 দভ (d) 23 দভ 
ঈত্তয- b 
191. নযমাযী শ্রনভওকদয কঘতন ওযায চনয ননকাা প্রওল্প ঘারু 
ওযা র দওান যাচয? 
(a) ভধয প্রকদ (b) ঈত্তয প্রকদ (c) দকাযা (d) নভাঘরপ্রকদ  
ঈত্তয- b  
192. দওান দদকয দননব দরচায স্ত্র ম্প্রনত ফযফায ওযকরা 
মুদ্ধযত নফভান দও র্ধ্ং ওযায চনয? 
(a) বাযত (b) চাান (c) অকভনযওা (d) যানযা 
ঈত্তয-c  

193. বাযতীয দননবয ক্ষ দথকও এওনট ননঃো দনযায ভকতা ন 
ন আ নওট ম্প্রনত ফানাকনা করা এআ ন ন আ এয নাভ নও দদযা 
কযকঙ? 
(a) যক্ষও (b) নফ যক্ষা (c) যক্ষ (d) দবায 
ঈত্তয-b  
194. ম্প্রনত দওান অকভনযওান দটনন দপ্ল্যায দঔরা দথকও ফয 
েন ওযকরন? 
(a) যাম্পায (b) দকযনা ঈআনরযাভ (c) চযানভ যাভটন (d) একে 
একান দকট  
ঈত্তয- c  
195. দকাল্ড দভকডনরস্ট দঔকরাযাড িায ফরফীয নং ম্প্রনত প্রযাত 
করন নতনন দওান দঔরায াকথ মুক্ত নঙকরন?  
(a) ওফানড (b) নও (c) পুটফর (d) নক্রকওট  
ঈত্তয- b 
196. নফে থাআযকযড নদফ দওান নদন ানরত য? 
(a) 24 দ দভ (b) 22 দভ (c) 25 দভ (d) 23 দ দভ 
ঈত্তয- c 
197. অেচসানতও নশু ননকঔাাঁচ নদফ দওান নদন ানরত য?  
(a) 28 দভ (b) 27 দভ (c) 25 দভ (d) 26 দভ  
ঈত্তয- c 
198. বাযকতয দওান যাচয ফসপ্রথভ দঔরায ভাকনান্নযকনয চনয দঔরা 
দও নকল্পয ভ ভমসাদা নদর? 
(a) দকাযা (b) নভকচাযাভ (c) দওযারা (d) নফায 
ঈত্তয- b 
199. নরঘু এফং অভ নযফকনয চনয নফাকযয নটওারঘায 
নডাটসকভি দওান ংস্থায াকথ ঘুনক্তফদ্ধ র তাকদয এআ ভার 
নযফকনয চনয? 
(a) বাযতীয দযর (b) বাযতীয ডাও নফবাক (c) স্নানডর (d) 
নফ্লওাটস  
ঈত্তয- b 
200. ফডসায দযাড কসানাআকচন এয ক্ষ দথকও ঈত্তযাঔকণ্ডয 
দওদাযনাথ ফনদ্রনাথ ককগািী মভুকনািী এআ ঘায ধাভ দও এও ওযায 
চনয এওনট টাকনর ফানাকনা করা তায নাভ দদযা কযকঙ ঙাম্বা 
টাকনর এনট ওত নভটায দীখস?  
(a) 440 নভ (b) 450 নভ (c) 460 নভ (d) 470 নভ 
ঈত্তয- a 
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1. আঈএন নভনরটানয দচডায এডকবাকওট অযাডস 2019 ম্প্রনত 
দকরন দওান দভচয দচনাকযর ন নওাত দও দদযা র? 
(a) ুভন কাযানন (b) ানভনা দফক (c) বাফনা ওাে (d) তী 
নিাঠী 
ঈত্তয- a 
2. ম্প্রনত প্রযাত করন প্রঔযাত নল্পী যাভরা মবাকফ, 79 ফঙয 
ফযক নতনন তায দদ তযাক ওযকরন নতনন দওান নল্পওরায াকথ 
মুক্ত নঙকরন? 
(a) াস্ত্রীয ংকীত নল্পী (b) নডন নৃতয নল্পী (c) বাযতনাটযভ 
নৃতয নল্পী (d) ফান ফাদও 
ঈত্তয- a 
3. ম্প্রনত দচকও যানরং এয দরঔা এওনট ুস্তও নরাআকন 
নশুকদয চনয নযনরচ ওযা করা তায নাভ নও? 
(a) দা আওাফক (b) আরুনেনযা (c) আরারভ (d) নযকযকরস্ট 
ঈত্তয- a 
4. দওান দদনট 2020 দও ািায প্রাঘীন য নাকফ দখালণা 
ওকযকঙ? 
(a) চাভাআওা (b) আযান (c) টানওস (d) আযাও  
ঈত্তয- c  
5. ম্প্রনত দরাওভানয নতরও চাতীয াংফানদওতা ুযষ্কাযনট ওাকও 
ঈস্থান ওযা কযনঙর? 
(a) ণসফ দকাস্বাভী (b)যাহুর ওানযার(c) যনফ ওুভায(d) ঞ্জয 
গুি 
ঈত্তয- d 
6. দওান যাচয রাআ াযাফা নুষ্টান ঈৎফ ারন ওকয?  
(a) রুণাঘর প্রকদ (b) অাভ (c) নিুযা (d) ননওভ  
ঈত্তয- c  
7. ঙযনট ভাকদ চুকড ঙযনট দীখসতভ ফসতৃগ অকযাণওাযী 
নফকেয প্রথভ এফং ওননি অনদফাী ভনরা দও? 
(a) ুেী যাাযু (b) কোল মাদফ (c) ভারাবাথ ূনসা (d) অা 
ছাছনযযা 
ঈত্তয- c 
8. দফরপাকস্ট ওুআন্স নফেনফদযারকযয ঘযাকন্সরয ননমুক্ত কযকঙন দও? 
(a) দকরন লাওস. (b) নভকর ফযাঘকরট (c) নরানয নলনটন (d) 
নভকর ফাভা 
ঈত্তয- c 
 

 
 
 
9. বাযতীয ভাওা ককফলণা ংস্থা (আকযা) দওান যাকচয অঞ্চনরও 
এওাকডনভও দওন্দ্র স্থান ওকযকঙ? 
(a) গুচযাট (b) ওণসাটও (c) তানভরনাডু (d) ন্ধ্র প্রকদক 
ঈত্তয- b 
10. াডকওা দওাম্পানীয দঘযাযভযান ডাআকযটয ননমুক্ত করন দও? 
(a) দঔয দখালার (b) নফদা ভীনা (c) নচত অকাযযার (d) 
প্রনচত ুযী 
ঈত্তয- b 
11. াফনরও এিাযপ্রাআচ দিায দফাকডসয দঘযাযভযান দও? 
(a) দঔয দখালার (b) এ চয ংওয (c) নফদা ভীনা (d) 
যাচীফ ওুভায 
ঈত্তয- d 
12. আঈননকপ এয নযকাটস নুাকয ৃনথফীয ওত নভনরযন নশু 
দওানবড-19 এয রওডাঈকনয চনয ৃনথফীকত দনযদ্রতায বুককফ? 
(a) 675 নভনরযন (b) 674 নভনরযন (c) 672 নভনরযন (d) 673 
নভনরযন  
ঈত্তয-c  
 13. ভাযাকষ্ট্র ডকওয ভান ঈন্নযকনয চনয এনডনফয াকথ বাযত 
ওত নভনরযন ভানওসন ডরাকযয ঘুনক্ত স্বাক্ষয র? 
(a) 180 নভনরযন (b) 177 নভনরযন (c) 179 নভনরযন (d) 178 
নভনরযন 
ঈত্তয-b  
14. ম্প্রনত নরনম্পও দভম্বায ঘযাকনকরয দয ননমুক্ত ওযা করা 
ওাকও? 
(a) ফন ওুভায াযনথ (b) প্রতা নাকযও (c) নানযন্দায ফাতসা (d) 
অিনর প্রদী দদভুঔ  
ঈত্তয- c  
15. ঔাদয নযফন ংস্থা দচাভাকটা ম্প্রনত ননমুক্ত নআয নাভ নও?  
(a) প্রাঘী দদাআ (b)ভনত গুিা (c)নযন্দভ ীর (d)নানযন্দায ফাতসা  
ঈত্তয- b 
16. নফে কু্ষধাতস নদফ দওান নদন ারন ওযা য? 
(a) 31 দভ (b) 30 দভ (c) 28 দভ (d) 29 দভ 
ঈত্তয- c 
17. দওান দওন্দ্রানত ঞ্চকর ফসপ্রথভ বাযকতয দৌয নওযণ এয 
াাকময ঈনদ্ভদ দঘ দ্ধনত ঘারু ওযা করা?  
(a) ঘনডকড (b) নদনি (c) রাদাঔ (d) চমু্ব ওাশ্মীয  
ঈত্তয- c 
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18. ম্প্রনত দওযারায নঘ দকক্রটানয ননমুক্ত করন দও? 
(a) নাকযও নিাঠী (b) নফো দভকতা (c) নুযাক ধািী (d) 
নফেযা নং 
ঈত্তয- b 
19. বাযকতয ফসপ্রথভ স্বাস্থয যাচয দযনচস্টায বতনয র দওান যাকচয 
মায দথকও ভস্ত ভানুলকও ঈন্নততয নঘনওৎা স্বাস্থয ুনফধা দদযা 
মাকফ? 
(a) ছাডঔড (b) ওণসাটও (c) দকাযা (d) দওযর  
ঈত্তয- b 
20. পাআনযানন্সযার দস্টনফনরনট দডকবরকভি ওাঈনন্সর এয 22 তভ 
ম্প্রনত নভনটং এয দঘযাযভযান ননমুক্ত করা দও? 
(a) ননভসরা ীতাযাভন (b) নকযন্দ্র দভাদী (c) নভত াা (d) ডঃ 
লস ফধসন  
ঈত্তয- a 
21. ঈআকপ্রা নফননমুক্ত নআ  এভনড নাভ নও? 
(a) দথনয দডরাকাকটস (b) ানভনা দফক (c) দডনবড ভাকরাা (d) 
একিাননয দককিা 
ঈত্তয- a 
22. দোটস এওাকডভী প আনডযায ম্প্রনত ডাআকযটয দচনাকযকরয 
নাভ নও মায কদ ভযীভা ফৃনদ্ধ ওযা করা? 
(a) ন্দী ভুওুড প্রধান (b) অনন্দ দফকনকার (c) াভান্ধ যা (d) 
ননছসয ঘযাটাচসী 
ঈত্তয- a 
23. ম্প্রনত নাা যাআডনপল্ড আনপাডস াকবস দটনরকস্কা এয নাভ 
াকল্ট দওান ফযনক্তয নাকভ নাভওযণ ওযকরন?  
(a) নযানন্স দে দযাভান (b) নরানয ভযাে (c) নভকর ভাঘস (d) 
যননও নকবাযানস্ক 
ঈত্তয- a 
24. ম্প্রনত বাযকতয দওান যাকচয ফসপ্রথভ এওনট নতুন প্রচানতয 
ভাঙ ুংঘুযা যাঞু্চযা অনফষ্কায ওযা করা? 
(a) দকাযা (b) দওযর (c) তানভরনাডু (d) ওণসাটও  
ঈত্তয- c  
25. ম্প্রনত ভাযা দকর প্রঔযাত যাচনীনতনফদ নচত দমাকী নতনন 
দওান যাকচযয প্রথভ ভুঔযভন্ত্রী নঙকরন?  
(a) দওযর (b) নফায (c) ছাডঔণ্ড (d) ঙনিকড  
ঈত্তয- d 
26. আঈনাআকটড দনান ানে যক্ষা নদফ দওান নদন ারন ওযা 
য? 
(a) 26 দভ (b) 27 দভ (c) 29 দভ (d) 28 দভ  
ঈত্তয- c 

27. ম্প্রনত দওন্দ্রীয অআনভন্ত্রী  ওানযকনয ভন্ত্রী দদকয মুফওকদয 
বনফলযতকও নডনচটার ুযনক্ষত ওযায চনয এফং তাকদয ঈন্ননতয 
চনয এওনট নতুন দপ্রাোভ ওভসূনঘ রঞ্চ ওযকরন তায নাভ নও 
দদযা কযকঙ? 
(a) দযেনন্সকফর ন অআ পয আঈথ (b) দযেনন্সকফর নড অআ পয 
আঈথ (c) দযেনন্সকফর এ অআ পয আঈথ (d) দযেনন্সকফর নফ অআ 
পয আঈথ  
ঈত্তয- (c)  
28. ম্প্রনত ঙনিককডয চর চীফন দমাচনা দ্বাযা 45 রাঔ ফানডয 
ভকধয 20 রাঔ ফানডকত টযা ওাকনওন দৌঁকঙ দদযা ম্ভফ কযকঙ 
এআ চর চীফকন ওত দওানট টাওা নুকভাদন কযকঙ? 
(a) 448 টাওা দওানট (b) 445 দওানট টাওা (c) 446 দওানট টাওা 
(d) 447 দওানট টাওা  
ঈত্তয- (b)  
ঙনিককডয ভুঔযভন্ত্রী বূক ফাককর 
ঙনিককডয যাচযার নুূযা ঈআনও 
29. ম্প্রনত ননমুক্ত ওাযাট আনডযা এওনট নভনডযা একচন্সী নঘপ 
এনেনওঈনটব নপায এয নাভ নও? 
(a) ফন ওুভায াযনথ (b) প্রতা নাকযও (c) ননতা দওাটযানন 
(d) অিনর প্রদী দদভুঔ  
ঈত্তয- (c)  
30. ম্প্রনত ননমুক্ত পুড দপনট যাড স্টযাডাডস থনযনট প আনডযা 
নঘপ এনেনওঈনটব এয নাভ নও?  
(a) প্রাঘী দদাআ (b) রুন নংার (c) নযন্দভ ীর (d) 
নানযন্দায ফাতসা  
ঈত্তয- (b) 
31. আনডযান আনিাোওঘায পাআনযান্স দওাম্পানন নরনভকটকডয 
ম্প্রনত দওাম্পাননয ওযানফকনট প্রাআভ নভননস্টায নকযন্দ্র দভানদ দ্বাযা 
ননমুক্ত ভযাকননচং ডাআকযটয এয নাভ নও?  
(a) যাচ নং (b) ুনীরওুভায ফানার (c) নযায চযিয (d) 
ুনীর দবনয 
ঈত্তয- (c) 
32. আঈনাআকটড দনাকনয ক্ষ দথকও নফে যাকযি নদফ দওান 
নদন ারন ওযা য? 
(a) 4 ঠা চুন (b) 3 যা চুন (c) 1 রা চুন (d) 2 যা চুন  
ঈত্তয- (c) 
33. আঈনাআকটড দনাকনয ক্ষ দথকও নফে দুধ নদফ দওান নদন 
ারন ওযা য? 
(a) 4 ঠা চুন (b) 1 রা চুন (c) 2 যা চুন (d) 3 যা চুন  
ঈত্তয- (b) 
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34. নফে তাভাও ফচসন নদফ দওান নদন ারন ওযা য?  
(a) 28 দ দভ (b) 31 দ দভ (c) 30 দ দভ (d) 29 দ দভ 
ঈত্তয- (b) 
1987 ার দথকও এআ নদফ ারন ওযা কযকঙ তাভাকওয নফরুকদ্ধ 
ভানুলকও কঘতন ওযায চনয 
35. ম্প্রনত ভাযা দককরন যানচদ ঔান ওকযা না অক্রাে কয, 
নতনন দওান দক্ষকিয কগ মুক্ত নঙকরন? 
(a) গীতনল্পী (b) নৃতযনল্পী (c) ঘরনঘি নযঘারও (d) প্রকমাচও 
ঈত্তয- (a) 
যানচদ ঔাকনয তায বাআ এফং নল্পী ানচদ ঔাকনয কগ 
ানচদ-যানচদ নাকভ ওাযা নযনঘত নঙকরন। ফনরঈড নল্প প্রাগকণয 
1998 াকরয দযায নওযা দতা ডাযনা ওযায ভুনব কগ তাকদয প্রথভ 
অত্মপ্রওা এযয একওয য এও নট কান ঈায নদকযকঙন 
তায ভকধয নফঔযাত র দতকযনাভ, তুভকওানা বুর াকযকক, াটসনায 
36. ম্প্রনত বাযকতয প্রধানভন্ত্রী নকযন্দ্র দভানদয দ্বাযা এওনট দমাকা 
নবনড ব্লনকং প্রনতকমানকতা অকযাচন ওযা কযকঙ এআ 
প্রনতকমানকতায নাভ নও যাঔা কযকঙ দমঔাকন নফকেয ভস্ত দমাক 
ফযাযাভ আন্সটাোভ  টুআটাকযয ভাধযকভ প্রওানত কফ? 
(a) ভাআ রাআপ ভাআ দমাকা (b) অর রাআপ দমাকা (c)দমাকা আ ভাআ 
রাআপ (d) দমাকা পয র টাআভ  
ঈত্তয- (a) 
37. ম্প্রনত আঈ নন দপ এয নযকাটস নুাকয বাযকতয ওত 
নযমাযী শ্রনভও রডাঈকন স্থানােয কযকঙন? 
(a) 50 রাঔ 37 াচায (b) 50 রাঔ 38 াচায (c) 50 রাঔ 39 
াচায (d) 50 রাঔ 40 াচায  
ঈত্তয- (a) 
38. ন এন নফ ম্প্রনত দওান ংস্থায াকথ মুক্ত র দওানবড-19 
এয ুনঃফযাফায দমাকয ন ন আ ওীট ফানাকনায ঈকিকয? 
(a) অআ অআ নট নদিী (b) অআ অআ নট দফাকম্ব (c) অআ অআ নট 
ওানুয (d) অআ অআ নট ঔডকুয 
ঈত্তয- (a) 
39. ম্প্রনত অত্মননবসয যাকওকচ ওত দওানট দুগ্ধনকল্প ননমুক্ত 
ভানুলকও নওলান ক্রানডট ওাডস দদযা র? 
(a) 3 দওানট (b) 2.5কওানট (c) 1.5 দওানট (d) 2 দওানট 
ঈত্তয- (c)  
40. ম্প্রনত যান দনান যান দযান ওাডস এ নতননট যাচয মথা 
নডা, ননওভ, নভকচাযাভ মুক্ত র, এআ ননকয দভাট দদকয ওনট 
যাচয এআ স্কীভ এয েবুসক্ত র? 
(a) 23 নট (b) 22 নট (c) 21 নট (d) 20 নট  
ঈত্তয- (d) 

41. ম্প্রনত স্টাটস অ নব্লি এয দলাফার আকওানকস্টভ য যানিং এ 
বাযত ওত তভ স্থান দঔর ওযকরা দম নযকাকটস অকভনযওা প্রথভ 
আংরযাড নদ্বতীয  আচযাআর তৃতীয স্থান দঔর ওকযকঙ? 
(a) 26 (b) 25 (c) 23 (d) 24  
ঈত্তয- (c)  
বাযকতয ঘাযনট য এআ নফকেয ট 100 কযয ভকধয নযকাকটস 
ঈকিনঔত কযকঙ মথা দফগাররু ,ভুম্বাআ,াযদ্রাফাদ,ননঈ নদনি  
42. ম্প্রনত রক্ষী নফরা ফযাংও এয ননমুক্ত এভ নড,ন য নাভ নও? 
(a) ানুয ফাকআ (b) যাকচ আস্তায (c) ুিাভাননযাভ ুন্দয (d) 
ুন্দয ননঔায 
ঈত্তয- (c)  
43. ভাআকক্রা স্মর নভনডযাভ এিাযপ্রাআচ দডবরকভি এআ ংস্থানট 
অয নক্তারী ওযায চনয বাযকতয প্রধানভন্ত্রী নকযন্দ্র দভাদী দ্বাযা 
দম দটওনরনচ প্ল্াটিভ রঞ্চ ওযা করা তায নাভ নও দদযা কযকঙ? 
(a) দডকবরকভি (b) ঘযানম্পযান (c) দলানয (d) াকডন  
ঈত্তয- (b) 
44. দতকরগানা পকভসন দড দওান নদন ারন ওযা য? 
(a) 4 ঠা চুন (b) 3 য চুন (c) 2 যা চুন (d) 5 আ চুন  
ঈত্তয- (c)  
2014 এয 2 যা চুন দতকরগানা অরাদা যাকচযয ভমসাদা দকযনঙর 
45. ঔাদয নযফন ংস্থা দচাভাকটা ম্প্রনত ননমুক্ত নআয নাভ নও?  
(a) প্রাঘী দদাআ(b)ভনত গুিা (c) নযন্দভ ীর(d) নানযন্দায ফাতসা  
ঈত্তয- (b) 
46. ম্প্রনত আকয ফযাংও নড নটনবয ওত % ভানরওানা েণ 
ওযর?  
(a) 27.19% (b) 26.19 % (c) 24.19% (d) 25.19 % 
ঈত্তয- (c) 
আকয ফযাংও দডকওাযাটসায ভাযাষ্ট্র ,ভুম্বাআ 
ফতসভান নআ প্রাে ওুভায 
47. ম্প্রনত ননমুক্ত নভনননে প নস্টর এয ফতসভান দকক্রটানয নাভ 
ওী? 
(a) দতায নাকযও (b) নম্বওারার ুযী (c) প্রদী ওুভায নিাঠী 
(d) ম্বযন ঘযাটাচসী  
ঈত্তয- (c) 
48. ম্প্রনত দপাফসকয নযকাটস নুাকয নফকেয 100 ধনী দঔকরাযাড 
দদয ভকধয এওভাি নক্রকওটায নমনন স্থান দকরন তায নাভ নও?  
(a) নযনও নিং (b) নফযাট দওানর (c) এনফ নড নবনরযাস (d) 
ঘীন দতনু্দরওয 
ঈত্তয- (b) 
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এআ তানরওায 66 নম্বকয নফযাট দওানর স্থান দকযকঙন এফং এআ 
তানরওায ীকলস যকযকঙন দটনন তাযওা যচায দপকডযায 
49. নফকেয প্রথভ প্রাআকবট দওাম্পানন নাায ভাওাঘানযকদয 
ৃনথফীয ওক্ষকথ ননকয দমকত াাময ওযকরা দআ দওাম্পাননয নাভ 
নও?  
(a) দে ডনব্লঈ (b) দে এে (c)দে দচড(d) দে যাআ  
ঈত্তয- (b) 
দে এে ক্রীঈ ড্রাকন ওযাুর নাায ভাওাঘাযী যফাটস ফযাকডন 
দও প্রথভ দে দস্টকন দৌকঙ নদর 
দে এে এওনট ওযানরকপাননসযা দওাম্পানন  
কনঠত য 2002 াকর 
50. ম্প্রনত ভাযা দককরন প্রাক্তন নরনম্পযান ফনফ ভাকযা 1956 
দভরকফানস নরনম্পকও নতননআ প্রথভ 100 নভটায 200 নভটায এফং 
400 নভটায দদৌড প্রনতকমানকতায স্বণস দও নচকতনঙকরন, নতনন দওান 
দদকয দদৌডনফদ নঙকরন? 
(a) অকভনযওা (b) আতানর (c) চাভাআওা (d) িান্স 
ঈত্তয- (a) 
51. ম্প্রনত ভাযাষ্ট্র এফং গুচযাকটয ঈওূরফতসী ঞ্চকর দম 
খূনণসছড 140 ফঙয কয অখাত ানকরা দআ খূনণসছকডয নাভ নও? 
(a) ননকস (b) অভাপান (c) ফাযু (d) ফান 
ঈত্তয- (a) 
তঔন 1899 ার মঔন ভুম্বাআ য দও প্রবানফত ওকযনঙর প্রথভ 
তীি খুনসীছড তায প্রায 140 ফঙয কয ভুম্বাআকযয ফুকও নদ্বতীয 
খূনণসছড অখাত ানর ননকস। খূনণসছড দভৌুকভয নদ্বতীয ক্রােীয 
খূনণসছড এনট। এয নাভ নদকযকঙ ফাংরাকদ। 
52. বাযকতয রাআপ আনু্সকযন্স ওকসাকযন ন এভ নব নব যাআ নস্কভ 
ঘারু ওযকরন 60 ফঙকযয ঈকদ্ধস ফযস্ক ভানুলকদয াাকমযয চনয এআ 
ন এভ নব নব যাআ এওাঈি আিাকযস্ট দযট ওত যাঔা র? 
(a) 7.40% (b) 8.40% (c) 9.40% (d) 10.40% 
ঈত্তয- (a) 
53. ম্প্রনত এওনট কান 'চযতু চযতু বাযতভ ফাুকদফ ওুটুম্ব' 
বাযকতয রওডাঈন নযনস্থনতকত ভানুকলয ভকনয দচায দও ফাডাকনায 
চনয দরঔা কযকঙ এআ কাননটয দরঔও এয নাভ? 
(a) প্রুন দমাী (b) ুনপ্রত ওুভায (c) নভত যাআত (d) ওানযভ 
দরানক 
ঈত্তয- (a) 
54. ম্প্রনত ঈদুস বালায এওচন প্রঔযাত দরঔও মাকও ঈদুস বালায 
ভাওস দটাযান ফরা ত তায নাভ ওী?  
(a) নপওুর আরাভ (b) অনওুর আরাভ (c) ভুস্তাপা কন (d) 
যনপও ুরী  

ঈত্তয- (c)  
55. ম্প্রনত বাযত  ঘীকনয ভকধয ফডসায ননকয ঈত্তি নযনস্থনত 
বতনয কযকঙ, নপনযানর দওান দদ দআ দ্বকে ভধযস্থতা ওযায 
প্রনতশ্রুনত নদকযকঙন? 
(a) আতানর (b) আংরযাড (c) যানযা (d) অকভনযওা 
ঈত্তয- (d) 
56. আনডযান আননস্টনটঈট প দটওকনারনচ ভাদ্রাকচয এওচন 
বফজ্ঞাননও ুাে ওুভায াননোী যারুনভননযাভ এফং স্টীকরয কম 
ফযফায য কানড নকল্প তাকত প্রঘুয ওাফসন ঈৎন্ন য তায ফদকর 
নতনন দওান ধাতু য াাকময ংওয ধাতু অনফস্কায ওযকরন মাকত 
ওভ নযভান ওাফসন ননকসত কয কানড ঈৎাদন ওযা মাকফ? 
(a) ননকওর (b) দওাফাল্ড (c) ভযাককননযাভ (d) দরাা  
ঈত্তয- (c)  
57. আনডযান ওাঈনন্সর প দভনডওযার নযাঘস বাযকতয ওতগুনর 
রযাফকযটনয দওানবড-19 দটকস্টয নুভনত নদকযকঙ? 
(a) 627 (b) 625 (c) 624 (d) 626  
ঈত্তয- (c)  
58. নযমাযী শ্রনভওকদয কঘতন ওযায চনয ননকাা প্রওল্প ঘারু 
ওযা র দওান যাচয? 
(a) ভধয প্রকদ (b) ঈত্তয প্রকদ (c) দকাযা (d) নভাঘরপ্রকদ  
ঈত্তয- (d)  
59. ম্প্রনত দওান যাচয রওডাঈন নযনস্থনতকত নযমাযী শ্রনভও দদয 
অদান-প্রদাকন ভাযাষ্ট্র যাচস্থান গুচযাট তানভরনাডু এফং ভধয 
প্রকদ দথকও অা শ্রনভওকদয যাকচয দঢাওায নুভনত দদযনন? 
(a) অাভ (b) দকাযা (c) ওণসাটও (d) নিভফগ  
ঈত্তয- (c)  
60. বাযতফকলস প্রথভ দওান ফযাংও ম্প্রনত নবনড দওযাআন 
পযাননরনট শুরু ওযকরা দনবং এওাঈকিয চনয? 
(a) আঈকওা ফযাংও (b)  নফ ন ফযাংও (c) দওাটাও ভানন্দ্রা ফযাংও 
(d) াঞ্জাফ নযানার ফযাংও  
ঈত্তয- (c) 
61. ম্প্রনত ওণসাটও যাকচযয অভ নডাটসকভি এফং ভাকওসনটং 
ওকসাকযন এরনট দভৌ ঘুনক্ত স্বাক্ষয ওকযকঙ দওান ংস্থায কগ 
তাকদয অভ ঘানলকদয দথকও ফাচায মসে নযফন ওযায চনয? 
(a) বাযতীয দযর (b) বাযতীয ডাও (c) নফ্লওাটস (d) যাভাচন  
ঈত্তয- (c) 
62. ম্প্রনত দওান ংস্থা ানযাআচ প্রাআকবট নরনভকটকডয 100% 
দযায নওকন ননকয ূণস ভানরওানাধীন রাব ওযর? 
(a) এযাযকটর (b) নযরাকযন্স (c) অআনটন নরনভকটড (d) টাটা 
ঈত্তয- (c) 
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63. ম্প্রনত দওান যাচয যওায তাকদয যাকচযয স্বাস্থয ফযফস্থায 
ঈন্ননতয চনয দস্টট দরথ দযনচস্টায বতনয ওযকরন? 
(a) ভধযপ্রকদ (b) ওণসাটও (c) তানভরনাডু (d) দওযর  
ঈত্তয- (b) 
64. দোটস থনযনট প আনডযা তায 2749 দঔকরা আনডযায 
যাথকরনটওকও দওানবড 19 এ রওডাঈন নযনস্থনতয চনয ওত 
াচায টাওা থস াাময ওযর? 
(a) 45 (b) 30 (c) 35 (d) 40 
ঈত্তয- (b) 
65. ওকযানাবাআযা ট্রানওং যা অকযাকয দতুয ননওঈনযনটয চনয 
ওত টাওা ুযস্কায দখালণা ওযা করা? 
(a) 1 রাঔ (b) 2 রাঔ(c) 3 রাঔ (d) 4 রাঔ  
ঈত্তয- (a) 
66. ম্প্রনত দওান যাচয 800 নওকরানভটায াযফার যাস্তা তাকদয 
যাকচযয ভকধয বতনয ওযায ওথা দখালণা ওকযকঙ?  
(a) ঈত্তয প্রকদ (b) ঈত্তযাঔণ্ড (c) নদনি (d) নফায  
ঈত্তয- (a) 
67. ম্প্রনত দওান অেচসানতও ংস্থা অনিওায দওানবড-19 এ 
অক্রাে নশু এফং তাকদয নযফাযকও াাময ওযায চনয এযাযকটর 
অনিওায কগ মুক্ত র?  
(a) আঈকনকস্কা(b) আঈননকপ(c) হু (d)যাল্ডস দট্রড কসানাআকচকনয 
ঈত্তয- (b) 
68. ম্প্রনত দওান অআঅআনট ফাস্তু াস্ত্র দও তাকদয অনওসকটওঘায 
সু্টকডিকদয লা এয েবুসক্ত ওকযকঙ? 
(a) অআ অআ নট নদনি (b) অআ অআ নট দফাকম্ব (c) অআ অআ নট 
ওানুয (d) অআ অআ নট ঔডকুয 
ঈত্তয- (d) 
69. বাযতীয ভাওা ককফলণা ংস্থা (আকযা) দওান যাকচয 
অঞ্চনরও এওাকডনভও দওন্দ্র স্থান ওকযকঙ? 
(a) গুচযাট (b) ওণসাটও (c) তানভরনাডু (d) ন্ধ্র প্রকদক 
ঈত্তয- (b) 
70. ম্প্রনত অনওসরনচওযার াকবস প আনডযায ক্ষ দথকও ভাস্ট 
ন ভাঈকিআকনয এওনট তানরওা দখালণা ওযা কযকঙ দআ তানরওায 
ওতগুনর ফসত ননথবুক্ত কযকঙ? 
(a) 141 (b) 140 (c) 139 (d) 138  
ঈত্তয- (d) 
71. ম্প্রনত দওান যাচয দদকয ভকধয নযমাযী শ্রনভওকদয 
ওভসংস্থাকনয চনয ভুঔযভন্ত্রী স্বকযাচকায দমাচনা নস্কভ ঘারু ওকযকঙ?  
(a) দওযর (b) নফায (c) ঈত্তযাঔণ্ড (d) ঈত্তয প্রকদ  
ঈত্তয- (c)  

72. 462 তভ ওানু্দনয দপনস্টকবর ম্প্রনত অকযানচত র দদকয 
দওান যাকচয অকযাচন ওযা য এআ ঈৎফ? 
(a) দওযর (b) ওণসাটও (c) তানভরনাডু (d) ভধযপ্রকদ 
ঈত্তয- (c)  
73. যাল্ডস এথকরনটও এনি দডানং ফনড ম্প্রনত দওান বাযতীয 
দঔকরাযাড দও তায দঔরায দথকও ঘায ফঙকযয চনয নননলদ্ধ ওকযকঙ? 
(a) ননতা দওাটযানন (b) নওযননচত ওাঈয (c) ফন ওুভায 
াযনথ (d) প্রতা নাকযও  
ঈত্তয- (b)  
74. ম্প্রনত নযানার পানটসরাআচায নরনভকটড এয ভযাকননচং 
ডাআকযটয  দঘযাযভযান কদ ননমুক্ত করন দও? 
(a) ফন ওুভায াযনথ (b) প্রতা নাকযও (c) ফীকযন্দ্রনাথ দত্ত (d) 
অিনর দদভুঔ  
ঈত্তয- (c) 
75. নফে ফাআাআকওর নদফ দওান নদন ানরত য? 
(a) 6 আ চুন (b) 3 যা চুন (c) 4 ঠা চুন (d) 5 আ চুন 
ঈত্তয- (b) 
76. ননম্ননরনঔত দওান দওাম্পানন ম্প্রনত বাযকতয প্রথভ শুকনা এ 
রঞ্চ ওযর?  
(a) দপফুও (b) গুককার (c) নড (d) দনটনফ্লে  
ঈত্তয- (c) 
77. ম্প্রনত দওান যাকচয যাস্তায ােসফতসী ঞ্চকর ফযফাযীকদয চনয 
ভুঔযভন্ত্রী নয থ ফযফাযী ঈত্থান দমাচনা দখালণা ওযা করা? 
(a) দওযর (b) ঈত্তয প্রকদ (c) ভধয প্রকদ (d) ন্ধ্রপ্রকদ  
ঈত্তয- (c)  
78. ম্প্রনত দওান যাচয তাকদয চনয চাতীয ংকীত"ফকন্দ ঈৎওর 
চননী" েন ওযকরন? 
(a) দওযর (b) ওণসাটও (c) নডা (d) ভধযপ্রকদ 
ঈত্তয- (c)  
79. ম্প্রনত দওান দদ ননকচকদযকও ওকযানাবাআযা ভুক্ত দদ 
নককফ দখালণা ওযর? 
(a) ঈত্তয দওানযযা (b) ননঈনচরযাড (c) কেনরযা (d) অকভনযওা  
ঈত্তয- (b)  
80. ম্প্রনত ওাকও বাযকতয ক্ষ দথকও দযাভাননযায যফতসী দূত 
ফানাকনা র? 
(a) নএ যাখকফন (b) প্রতা নাকযও (c) যাহুর শ্রীফাস্তফ (d) 
চয ভারকািা  
ঈত্তয- (c)  
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81. ম্প্রনত ভাযাকষ্ট্রয নফঔযাত কোল ট্রনপ দপ্ল্যায নমনন ভাযাকষ্ট্রয 
কয 1980 কোল ট্রনপ দঔকরনঙকরন ম্প্রনত দওান বাআযাক 
অক্রাে কয ভাযা দককরন তায নাভ নও? 
(a) ভাকনাচ াযভায (b) াভচ দওাযা (c) ফারান নডত (d) 
নওলান াযভায  
ঈত্তয- (b) 
82. ম্প্রনত বাযকতয ক্ষ দথকও ুআচাযরযাকড দূত ননমুক্ত ওযা 
করা ওাকও? 
(a) চযদী যওায (b) ানযও দফদী (c) দভাননওা ওনর (d) 
দভাকাতা যাহুর ঘাফায 
ঈত্তয- (c)  
83. ম্প্রনত প্রধানভন্ত্রী ওৃনল দমাচনা ভস্ত যাকচযয ওৃনল ঈন্ননতয 
চনয ওত দওানট টাওা ফযাি ওযা করা? 
(a) 6000 দওানট (b) 7000 দওানট (c) 4000 দওানট (d) 5000 
দওানট  
ঈত্তয- (c)  
84. ম্প্রনত বাযত ওত তভ দদ নককফ ভাস্টায ওাকডসয কগ মুক্ত 
করা টাঘ দর এনটএভ ওাকডসয ুনফধা াফায চনয? 
(a) ঘতুথস (b) প্রথভ (c) নদ্বতীয (d) তৃতীয  
ঈত্তয- (c)  
85. ম্প্রনত কযর দপযায পয নিডভ পাআটায কদ ননমুক্ত 
দঘযাযভযাকনয নাভ নও? 
(a) ফন ওুভায াযনথ (b) প্রতা নাকযও (c) নচ নওলান দযনি 
(d) অিনর প্রদী দদভুঔ  
ঈত্তয- (c)  
86. ম্প্রনত কাককসা আিাযনযানার, নদনিয আনঞ্জন কযর দওাম্পানন 
ওাকও তাকদয িযাড যাম্বাকডয ননমুক্ত ওযর?  
(a) প্রাঘী দদাআ (b) নু ুদ (c) নযন্দভ ীর (d) নফযাট দওারী  
ঈত্তয- (b) 
87. ম্প্রনত দওান দদকয ভাওাঘাযীযা এনফ অঈকযাকী নাকভ 
নতুন ে বতনয কত দদঔকরন ফকর দানফ ওকযকঙ? 
(a) চাভসানন (b) অকভনযওা (c) িান্স (d) চাান 
ঈত্তয- (c) 
88. প্রাক্তন াআ চাম্প ঘযানম্পযন যাকরওচাডায ুস্টব ম্প্রনত 
দডানংকযয চনয ঘায ফঙকযয চনয নননলদ্ধ করন দঔরায দথকও নতনন 
দওান দদকয দপ্ল্যায নঙকরন? 
(a) ঘীন (b) চাান (c) যানযা (d) অকভনযওা 
ঈত্তয- (c) 
89. ম্প্রনত 78 ফঙয ফযক দ্মশ্রী ুযস্কায প্রাি প্রীতভ নং প্রযাত 
করন নতনন দওান দক্ষকিয কগ মুক্ত নঙকরন? 

(a) ঘরনঘিনল্পী (b) দরঔও (c) নৃতযনল্পী (d) নঘিনল্পী  
ঈত্তয- (b) 
90. ম্প্রনত দওান দদকয দপ্রনকডি দনযওুয নচচা 55 ফঙয 
ফযক ূদকযাকক অক্রাে কয প্রযাত করন? 
(a) ুনযনাভ (b) ফুযানড (c) গুযানা (d) াঈথ ুদান  
ঈত্তয- (b) 
যাচধানী- দকনটক 
ভুদ্রা- ফুযানড িাংও 
91. ম্প্রনত প্রযাত করন ওাটস ফকল্টে থভা নতনন প্রথভ 
অকভনযওান নমনন যাল্ডস ঘযানম্পযননক স্বনস দও দকযনঙকরন 
নতনন ম্প্রনত প্রযাত করন ওত ফঙয ফযক? 
(a) 64 (b) 65 (c) 66 (d) 67  
ঈত্তয- (a) 
92. ম্প্রনত দওান যাচয তাকদয দকা তযা অআন দও ংকাধন 
ওযর?  
(a) ঈত্তয প্রকদ (b) ন্ধ্রপ্রকদ (c) গুচযাট (d) ভাযাষ্ট্র  
ঈত্তয- (a) 
93.  ম্প্রনত এও নযকাটস নুাকয দওানবড-19 এ অক্রাে 
ফকঘকয ুযনক্ষত দদকয তানরওায বাযত ওত তভ স্থান দঔর 
ওযকরা? 
(a) 56 (b) 57 (c) 58 (d) 59 
ঈত্তয- (a) 
94. ম্প্রনত যা এও াকবস দথকও গুচযাকটয নকয যণয 
এনযানটও নং এয ংঔযা ওত তাং ফৃনদ্ধ দর দল াাঁঘ 
ফঙকয? 
(a) 29 % (b) 30% (c) 31% (d) 32%  
ঈত্তয- (a) 
95. নফে আঈননবানসনট য যাংনওং 2021এ বাযকতয ওযনট আঈননবানসনট 
ট 200 নট আঈননবানসনটয ভকধয অকঙ? 
(a) 6নট (b) 5নট (c) 3নট (d) 4নট  
ঈত্তয- (c)  
আনডযান আননস্টনটঈট প দফাকম্ব 172 
আনডযান আননস্টনটঈট প াকযন্স 185 
আনডযান আননস্টনটঈট প নদিী 193 
96. ম্প্রনত াযা এও নযকাটস নুাকয বাযকতয ফকঘকয 
ফযযফহুর কযয নাভ নও? 
(a) াযদ্রাফাদ (b) দঘন্নাআ (c) ওরওাতা (d) ভুম্বাআ  
ঈত্তয- (d) 
এনযাকত 119তভ য যাংও ওযর দদকয ফকঘকয ফযযফহুর য 
ভুম্বাআ 



 

 

C
u

rr
en

t 
A

ff
ai

rs
 2

02
0 

(J
an

u
ar

y 
– 

Ju
n

e)
 B

y 
Ex

am
 G

u
ru

ji 

1

1

 2
 

97. ম্প্রনত বাযকতয দওান মন্ত্রনল্পী ডসায প কেনরযা 
কেনরযান নল্প ম্মাকন বূনলত করন? 
(a) প্রাঘী দদাআ (b) নু ুদ (c) দাবা দঔয (d) যাচ দতযাকী 
ঈত্তয- (c)  
98. ম্প্রনত দওান যাকচযয এনবাযযনকভি নভনননে তাকদয নাভ 
নযফতসন ওকয এনবাযযনকভি এড লাআকভট দঘঞ্জ নভনননে 
নাভওযণ ওযকরা? 
(a) দকাযা (b) ন্ধ্রপ্রকদ (c) ভাযাষ্ট্র (d) ঈত্তয প্রকদ  
ঈত্তয-(c)  
99. ম্প্রনত দওান যাচয ফযস্ক ভানুলকদয াামযাকথস ঞ্চফনট দমাচনা 
অনকরা মাকত 100 নট ঈয াওস কযয নফনবন্ন ংক বতযীয 
ওথা ফরা কযকঙ? 
(a) ভধযপ্রকদ (b) নভাঘর প্রকদ (c) ন্ধ্রপ্রকদ (d) ঈত্তযপ্রকদ 
ঈত্তয- (b)  
100. বাযকতয ননং নভনননে ম্প্রনত অন্দাভান-ননকওাফকযয 
চাাচগুকরাকও াযাকনায চনয ওত দওানট টাওা ফযাি ওযকরা?  
(a) 126.95 দওানট (b) 125.95 দওানট (c) 123.95 দওানট (d) 
124.95 দওানট  
ঈত্তয- (c)  
101. ম্প্রনত দওান দদকয দযর নফবাক তাকদয ডফর দটওায 
ওনকটআনায দট্রন ঘানরকয এওনট ভাআরকস্টান স্থান ওযর? 
(a) আতানর (b) বাযত (c) অকভনযওা (d) চাান  
ঈত্তয- (b) 
াকড াত নভটায রম্বা এআ ঈাঁঘু দট্রন গুচযাকটয ারানুয দথকও 
দফাটাড ফনধ তায যীক্ষা ভূরও মািা ওযর 
102. ম্প্রনত কয মাযা অাকভ দতর দুখসটনায চনয বাযতীয 
দকট্রানরযাভ  নযাঘাযার কযা নভনননে ক্ষ দথকও এওনট তদে 
ওনভনট াঠাকনা করা অাকভ এআ তদে ওনভনটয দযংঔযা ওত? 
(a) 6 (b) 5 (c) 3 (d) 4  
ঈত্তয- (c) 
103. ম্প্রনত বাযকতয ফকঘকয দফন কভ ঈৎাদকন তওভা দর 
দওান যাচয? 
(a) ঈত্তয প্রকদ (b) ভাযাষ্ট্র (c) ভধযপ্রকদ (d) গুচযাট  
ঈত্তয- (c) 
104. যাল্ডস পুড প্রাআচ রকযট 2020 দর দওান আকন্দা অকভনযওান 
নফজ্ঞানী? 
(a) দঔয ুনড (b) ডটয যতন রার (c) নফ নড দযনি (d) ঘীন 
তানযঔ 
ঈত্তয- (b)  
105. নফে নশুশ্রভ নফকযাধী নদফ দওান নদন ানরত য? 

(a) 15 চুন (b) 12 আ চুন (c) 13 চুন (d) 14 চুন 
ঈত্তয- (b) 
106. ম্প্রনত নশুশ্রভ ফন্ধ ওকয তাকদয নক্ষাদাকনয চনয দওান 
যাচয যওায ফার শ্রনভও নফদযা দমাচনা ঘারু ওযকরন? 
(a) ঈত্তযপ্রকদ (b) ভধযপ্রকদ (c) ন্ধ্রপ্রকদ (d) দকাযা  
ঈত্তয- (a) 
107. ম্প্রনত দদকয দওান যাচয অনদফাী ঙাি-ঙািীকদয 
দাকস্টকরয ফযফস্থা ওকয নদকয দদকয ভকধয কফসাি স্থান দঔর 
ওযকরা? 
(a) ঈনডলযায (b) গুচযাট (c) দওযর (d) ন্ধ্রপ্রকদ 
ঈত্তয- (a) 
108. যাচয ফৃক্ষ দযাকনয ংঔযা ফৃনদ্ধয চনয নেন নভকচাযাভ দড 
দওান নদন ারন ওযা য? 
(a) 11 আ চুন (b) 12 চুন (c) 13 চুন (d) 14 চুন 
ঈত্তয- (a) 
109. ম্প্রনত যা নপপা য যাংনওং এ বাযত ওত তভ স্থান দঔর 
ওযর দম য যাংনওং দফরনচযাভ প্রথভ স্থান নধওায ওকযকঙ? 
(a) 108 (b) 109 (c) 110 (d) 111  
ঈত্তয- (a) 
110. ম্প্রনত দওান দদকয ারসাকভি নরনম্পযাডধুযা নরুকরঔ  
ওারাানন এআ নতননট ং ঈত্তযাঔকণ্ডয ঞ্চর দও তাকদয দদকয 
ভযা এয েবুসক্ত ওযকরা? 
(a) ভাযানভায (b) ঘীন (c) দনার (d) বুটান  
ঈত্তয- (c)  
111. নফে এরাফাননভ এযাযকন দড দওান নদন ানরত য? 
(a) 16 চুন (b) 15 চুন(c) 14 চুন (d) 13 চুন 
ঈত্তয- (d) 
প্রযাত করন ুাে নং যাচুত  
ফাকদ অেখাতী করন নতনন 
21 দ চানুযানয 1986 াটনাকত চম েন ওকযনঙকরন 
প্রথভ ঙনফ ওাআ দা দঘ নফ্লভ দপযায এযাকডস ননভকনান দকযনঙর 
এযয শুদ্ধ দদন দযাকভন্স, নডকটওনটব দফাভকও ফেী,এভ এ ধনী 
অনকটাল্ড দস্টানয,ন দও দওদাযনাথ ,নঘকঘাকয 
112. দওান যাকচয ফসপ্রথভ অআ পকরা নাকভ ফনযা তওসীওযণ 
দ্ধনত রঞ্চ ওযা করা মায দথকও ফনযায যায নতননদন অককআ 
তওসীওযণ দৌঁকঙ মাকফ যাকচযয ভানুকলয ওাকঙ? 
(a) দওযর (b) গুচযাট (c) ভাযাষ্ট্র (d) দকাযা  
ঈত্তয- (c) 
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113. প্রাআকবট ফযাংও গুনর দও ওকন্ট্রার ওযায চনয অয নফ অআ 
এয ক্ষ দথকও দম াাঁঘ দকযয ওনভনট কঠন ওযা কযকঙ দআ 
ওনভনটয প্রধান ওাকও ননমুক্ত ওযা করা? 
(a) ভাআকওর দদফিত াি (b) ভক ওুভায বচন (c) নকও ভানে 
(d) নফবু প্রাদ ওানুনককা  
ঈত্তয- (c)  
অয নফ অআ, কঠন -1935 াকর, দড দওাযাটসায - ভুম্বাআ 
কবনসয -নক্তওাে দা 
114. ম্প্রনত দওান ফযাংও াঈথ অনিওান দদ ভারানফ যওায 
দও 215.68 নভনরযন ডরায থস াাময ওযকরা?  
(a) এ নফ অআ (b) আঈ দওা ফযাংও (c) এনেভ ফযাংও (d) াঞ্জাফ 
নযাকনার ফযাংও  
ঈত্তয- (c)  
ভারানফ, যাচধানী-নররংকক 
এনেভ ফযাংও, দডকওাযাটসায –ভুম্বাআ, দড-দডনবড যাওুআনা 
115. ম্প্রনত নাায দওান নফজ্ঞানী প্রাে ভাাককয ফনস্থত 
ভানযযানা দট্রঞ্চ এয কবীযতা ংক প্রকফ ওকয প্রথভ ভনরা 
নাকফ দযওডস ওযকরন?  
(a) দডিা নপঘায (b) ওযানথ ুনরবান (c) নযানন্স দে দযাভান (d) 
ভাযকাকযট নকরায  
ঈত্তয- (b) 
ওযানথ ুনরবান অকভনযওায প্রথভ ভাওাঘাযী নমনন 1984 াকর 
প্রথভ ভনরা ভাওাঘাযী নাকফ ভাওাক দকট নঙকরন  
নতনন ৃনথফীয ষ্টভ ভানুল নমনন ভানযযানা দট্রঞ্চ এয কবীযতা ংক 
দৌঁঙাকরন 
নতনন প্রথভ ভানুল দম ভাওা এফং ভাাককযয কবীযতভ 
এওআকগ দৌঙাকরন 
116. াটনা ঔানদ ভকরয ম্প্রনত ননমুক্ত িযাড যাম্বাকডয নাভ নও? 
(a) প্রানঘ নিানঠ (b) যাচ দতযাকী (c) ংওচ নিাঠী (d) দাবা 
দঔয  
ঈত্তয- (c)  
বাযকতয ফসপ্রথভ ঔানদভর এআ াটনা ঔানদভর 
117. আঈনাআকটড ট্রাস্ট আনডযা নভঈঘুযার পাকডয ম্প্রনত ননমুক্ত 
নআয নাভ নও? 
(a) তাযও ভসা (b) দঔয কাআন (c) আোচুর যভান (d) ুযনচত 
াা 
ঈত্তয- (c) 
118. নফে যক্তদান নদফ দওান নদন ারন ওযা য? 
(a) 17চুন (b) 14 চুন (c) 15 চুন (d) 16 চুন 
ঈত্তয- (b) 

119. নফে প্রফীণ দূফসযফায কঘতনতা নদফ দওান নদন ারন ওযা 
য? 
(a) 18 চুন (b) 15 চুন (c) 16 চুন (d) 17 চুন 
ঈত্তয- (b) 
যাচধানী- দকনটক 
ভুদ্রা- ফুযানড িাংও 
120. ম্প্রনত দওান ঐনতানও নফদ দাদাবাআ নকযানচয চীফনীয 
ঈয নকযানচ াআননযায প আনডযা নযানানরচভ ফআ প্রওা 
ওযকরন? 
(a) নদনায যাকটর (b) নফননতা ননা (c) ৃথ্বী াযনথ (d) তানযঔ 
নাকযও 
ঈত্তয- (a) 
121. ম্প্রনত আঈননযন দাভ একপযাস নভননস্টায নচ নওলান দযনি 
এওনট এযায নঈনযপাযায রঞ্চ ওযকরন ফাতাক দূলন দূয ওযায 
চনয তায নাভ নও দদযা কযকঙ? 
(a) চানভসফান (b) চাভসনলযায (c) চাভসাটা (d) চানভসনপট 
ঈত্তয- (a) 
122. বাযকতয প্রথভ কযা ফযফায চনয এওনট প্ল্াটপভস বতনয ওযা 
করা তায নাভ দদযা কযকঙ আনডযান কযা এেকঘঞ্জ এআ আনডযান 
কযা এেকঘঞ্জ এয দড দওাযাটসায দওাথায বতনয ওযা র? 
(a) ননঈ নদনি (b) াযদ্রাফাদ (c) ওানুয (d) নাকুয 
ঈত্তয- (a) 
123. ম্প্রনত দওান যাচয 12 নট দভৌ ঘুনক্ত স্বাক্ষয ওযর তাকদয 
16030 দওানট টাওায আনকবস্টকভি দও অওলসণীয ওকয দতারায 
চনয? 
(a) তানভরনাডু (b) গুচযাট (c) ভধয প্রকদ (d) দওযর 
ঈত্তয- (a) 
124. দওান যাচয ম্প্রনত ফ্লযাটাড পযাটনয ভকডর দমাচনা াভকন 
অনকরা যাকচযয নকল্পয ঈমুক্ত চনভয ঔুাঁকচ অনকফ? 
(a) দকাযা (b) ভাযাষ্ট্র (c) ঈত্তয প্রকদ (d) তানভরনাডু  
ঈত্তয- (c)  
125. বাযকতয দওান এননচ ংস্থা ম্প্রনত ফাকযাডাআবাযননট 
ুযস্কায 2020 দত বূনলত করা? 
(a) দাাআনট পাঈকডান (b) এভপ্ল্যকভি একানকযন (c) 
পাঈকডন দাাআনট দর (d) দডওান দডকবরকভি দাাআনট  
ঈত্তয- (d) 
126. নফে ফাযু নদফ দওান নদন ারন ওযা য? 
(a) 18 চুন (b) 17 চুন (c) 15 চুন (d) 16 চুন  
ঈত্তয- (c)  
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127. ম্প্রনত ঈনডলযায দওান নদীয তরায 500 ফঙকযয ুযকনা 
বূকবসস্থ ভনন্দকযয ন্ধান াযা দকর? 
(a) বফতযনণ (b) ফাহুদা (c) ভানদী (d) বাযকবী  
ঈত্তয- (c)  
128. নকচাকথাকযে নওূনরুকভকননস্ক নাকভ রুনাঘর প্রকদক দওান 
প্রানীয এও নতুন প্রচানত অনফষ্কায ওযা র? 
(a) ফাদুড (b) ভাঙ (c) ানঔ (d) ওে 
ঈত্তয- (b)  
129. আনপযকভন দটওকনারনচ দত ওভসযত ভানুল মাযা ওাচ 
ানযকযকঙ রওডাঈন নযনস্থনতকত তাকদয ুনযায ওভসননকযাক ওযায 
চনয ভুঔযভন্ত্রী ভভতা ফযানানচসয ক্ষ দথকও এওনট দাটারস রঞ্চ ওযা 
কযকঙ তায নাভ নও দদযা র? 
(a) ওভস াথী (b) ওভস মুদ্ধ(c) ওভস বূনভ (d) ওভস দক্ষি  
ঈত্তয- (c) 
130. ম্প্রনত দঔকরা আনডযা বাযকতয ওনট যাকচযয নক্রযা ফযফস্থায 
ঈন্ননতয চনয নফকল দকক্ষ েণ ওযর?  
(a) 11 নট (b) 8নট (c) 9নট (d) 10নট  
ঈত্তয- (b) 
131. নফে নফননকযাক 2020 নযকাটস নুাকয নফকদন নফননকযাকক 
বাযত ওত তভ স্থান দঔর ওযকরা? 
(a) দ্বাদ (b) এওাদ (c) নফভ (d) দভ  
ঈত্তয- (c) 
132. নফে প্রনতকমানকতাভূরও আনকডকে 2020 দত ুআচাযরযাকডয 
এওনট ংস্থায আননস্টনটঈট ভযাকনচকভি দডকবরকভি নযকাটস 
নুাকয বাযত ওত তভ স্থান দঔর ওযকরা দম য যানিংকযয 
ুআচাযরযাড প্রথভ স্থান দঔর ওকযকঙ?  
(a) 46 (b) 45 (c) 43 (d) 44 
ঈত্তয- (c) 
133. পুড এড এনেওারঘায কসানাআকচন এয ক্ষ দথকও এওনট 
নযকাটস দফনযকযকঙ মাকত 2020 দপব্রুযানয দথকও দওানবড 19 
রওডাঈন থাওাওারীন ভকয ওত নভনরযন ভানুল ঔাদয ংওকট 
বুককঙ? 
(a) 48 (b) 45(c) 46 (d) 47  
ঈত্তয- (b)  
134. এনযান দডকবরকভি ফযাংকওয নদ্বতীয ঋকণ বাযত 
রওডাঈকন থসনননতও ফযফস্থায ঈন্ননতয চনয ওত নভনরযন ভানওসন 
ডরায থস াাময দর? 
(a) 753 (b) 750 (c) 751 (d) 752  
ঈত্তয- (b) 

135. ম্প্রনত এআঘনডএপন ফযাংও এফং দটও পাভস দটাাককা 
বাযতফকলস প্রথভ দড্রাকনকও আনু্সকযকন্সয ওবাকযয ভকধয অনর এআ 
আনু্সযকযকন্সয নাভ নও যাঔা র? 
(a) দ এ আঈ ফ্লাআ (b) দ এড ফ্লাআ (c) দ পয ফ্লাআ (d) দ 
ফাআ ফ্লাআ  
ঈত্তয- (a) 
136. ম্প্রনত ননওঈনযনট এেকঘঞ্জ দফাডস প আনডযা দও নক্তারী 
ওযায চনয এওনট যাকনর ফাকনা কযকঙ দআ যাকনর দড কেন 
প্রাক্তন ুনপ্রভ দওাকটসয প্রধান নফঘাযনত নফঘাযনত তায নাভ নও? 
(a) ননর দদফ (b)যাকচ তযাকী (c) দঔয ভানড (d) ঔানরপ দঔ 
ঈত্তয- (a) 
137. বাযকতয ফসপ্রথভ দওান দওাম্পানন যাভাচন এয কগ মুক্ত 
করা ওভ ওাফসন ননকসত যায নফে গীওাকয অফদ্ধ ফায রকক্ষয? 
(a) আনকপান (b) টাটা স্টীর (c) নযরাকযন্স (d) এযাযকটর  
ঈত্তয- (a) 
138. নফননঅআ এয ফসপ্রথভ নযাযার ফা নীনতাস্ত্র নপায মায 
কদয ভযীভা এও ফঙকযয চনয ম্প্রনত ফৃনদ্ধ ওযা করা তায 
নাভ নও?  
(a) নডকও বচন (b) নফননতা ননা (c) ৃথ্বী াযনথ (d) তানযঔ 
নাকযও 
ঈত্তয- (a) 
139. ম্প্রনত বাযকত দযরকয দফাডস এয ক্ষ দথকও কটাকভনটও 
নটনওট দঘনওং দভনন প্রথভ দওান দস্টকন ফযফায ওযা করা? 
(a) চযুয (b) যাযুয (c) নাকুয (d) ওানুয  
ঈত্তয- (c)  
140. ঘতুথস এনযা মুফ যাযা নরনম্পও দওান দদক নুনিত কত 
ঘকরকঙ?  
(a) চাান (b) যানযা(c) ঘীন (d) ফাানযন  
ঈত্তয- (d) 
141. ভাফীয ঘক্র প্রাি এফং 1971 এয মুকদ্ধয নকযা দরপকটকনি 
দচনাকযর যাচ দভাকান দবাডা ম্প্রনত ওত ফঙয ফযক দওানবড 19 
এ অক্রাে কয ভাযা দককরন? 
(a) 91 (b) 90 (c) 88(d) 89 
ঈত্তয- (c)  
142. ম্প্রনত দকাযা দভন নদঈ দযয প্রাক্তন ভন্ত্রী েুত নওলাণ 
ননাআ প্রযাত করন নতনন ওত ফঙয ফযক দদ যাঔকরন? 
(a) 95 (b) 94 (c) 92 (d) 93  
ঈত্তয- (c)  
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143. চাাকনয দনাকফরচযী দরঔও ওাচু আনগুকযা দনাকফর 
দচতায কয তায প্রথভ দরঔা প্রওা কত ঘকরকঙ তায এআ 
ঈনযাকয নাভ নও?  
(a) লাযা এড া অথস (b) লাযা এড দা প্ল্াকনট (c) লাযা এড দা 
ান (d) লাযা এড দা ভুন  
ঈত্তয- (c)  
144. নফে ভরুওযণ  ঔযা নদফ দওান নদন ারন ওযা য? 
(a) 20 চুন (b) 17 চুন (c) 18 চুন (d) 19 চুন  
ঈত্তয- (b) 
145. ম্প্রনত বাযকতয দওান যাচয দওানবড 19 এয ওথা ভাথায 
দযকঔ 20-21 থসনননতও ফকলসয ফাকচট দখালণা ওযর 2.24 রাঔ 
দওানট টাওায? 
(a) দকাযা (b) ঈত্তয প্রকদ (c) ন্ধ্রপ্রকদ (d) ভধযপ্রকদ  
ঈত্তয- (c)  
146. ম্প্রনত অআনঅআনঅআ ফযাংকওয ক্ষ দথকও কৃঋকণয 
এওনট ুন্দয ফযফস্থা রঞ্চ ওযা করা তায নাভ নও দদযা কযকঙ? 
(a) নধা (b) চ (c) যর (d) আন  
ঈত্তয- (c) 
147. আঈনাআকটড দনন দচনাকযর এযাকম্বনরকত 75 তভ 
দপ্রনকডি দখানলত র বরওান দফাচাওীয নতনন দওান দদ দথকও 
ননফসানঘত করন? 
(a) অকভনযওা (b) তুযস্ক (c) আতানর (d)িান্স  
ঈত্তয- (b) 
148. দগুআন যানভ যানভরটন এওনট নকবর ম্প্রনত প্রওা 
ওযকরন এআ দনাকবরনট নাভ কে 'এ ফাননসং' এআ দনাকবকরয দরঔও 
এয নাভ নও? 
(a) দভখা ভচুভদায (b) নফননতা ননা (c) ৃথ্বী াযনথ (d) তানযঔ 
নাকযও 
ঈত্তয- (a) 
149. নফে দবাচন নফদযা নদফ দওান নদন ারন ওযা য? 
(a) 18 চুন (b) 19 চুন (c) 20 চুন (d) 21 চুন  
ঈত্তয- (a) 
150. নফে প্রনতফন্ধী নদফ দওান নদন ারন ওযা য? 
(a) 18 চুন (b) 19 চুন (c) 20 চুন (d) 21 চুন  
ঈত্তয- (a) 
151. ম্প্রনত ওনসাটকও ভাে নদফ ারন ওযা করা ভাে নদফ 
দওান নদন ারন ওযা য? 
(a) 18 চুন (b) 19 চুন (c) 20 চুন (d) 21 চুন 
ঈত্তয- (a) 

152. দচ এ ডাবু্ল নকভি ম্প্রনত ুনীর দঙিী এফং দওান প্রঔযাত 
দঔকরাযাড দও তাকদয িযাড যাম্বাকডয নাকফ ননমুক্ত ওযকরন? 
(a) ফীকযন্দ্র দযাক (b) নফযাট দওানর (c) দৌযব কাগুরী (d)নব 
নব এ রক্ষন  
ঈত্তয- (c)  
153. ম্প্রনত ননমুক্ত পুড দপনট যাড স্টযাডাডস থনযনট প 
আনডযা নঘপ এনেনওঈনটব এয নাভ নও?  
(a) প্রাঘী দদাআ (b) রুন নংার (c) নযন্দভ ীর (d) 
নানযন্দায ফাতসা  
ঈত্তয- (b) 
154. ম্প্রনত বাযকতয প্রথভ দওান িযাড নডনচটানর ঋন দনফায 
ুকমাক বতনয ওযকরা? 
(a) আঈ দওা ফযাংও (b) ফযাংও প ফকযাদা (c) ন এন নফ (d) এ 
নফ অআ  
ঈত্তয- (b) 
155. ম্প্রনত ঈদুস বালায এওচন প্রঔযাত দরঔও মাকও ঈদুস বালায 
ভাওস দটাযান ফরা ত তায নাভ ওী?  
(a) নপওুর আরাভ (b) অনওুর আরাভ (c) ভুস্তাপা কন (d) 
যনপও ুরী  
ঈত্তয- (c)  
156. আনডযান ওাঈনন্সর প দভনডওযার নযাঘস বাযকতয ওতগুনর 
রযাফকযটনয দওানবড-19 দটকস্টয নুভনত নদকযকঙ? 
(a) 627 (b) 625 (c) 624 (d) 626  
ঈত্তয- (c) 
157. বাযত ম্প্রনত দওান দদক প্রায 1 রক্ষ এওাকডনভও 
াঠযুস্তও যফযা ওকযকঙ? 
(a) Comoros (b) Mauritius (c) Mozambique (d) 
Madagascar 
Ans. D 
158. দওান যাচয IUCN এয াকথ নওসডকও রার তানরওাবুক্ত 
ওকয ভকছাতা স্মাযও স্বাক্ষয ওকযকঙ? 
(a) নাকারযাড (b) রুণাঘর প্রকদ (c) ঈত্তযাঔণ্ড (d) নভাঘর 
প্রকদ 
Ans. B 
159. দওান দদ ীঘ্রআ যািাওসনটওায এওনট নতুন ককফলণা দফ 
ঔুরকফ? 
(a) Argentia (b) Chile (c) Brazil (d) France 
Ans. C 



 

 

C
u

rr
en

t 
A

ff
ai

rs
 2

02
0 

(J
an

u
ar

y 
– 

Ju
n

e)
 B

y 
Ex

am
 G

u
ru

ji 

1

1

 6
 

160. নডায দওান দচরায, যওায রাকবয নাকফ বচফ রুদ 
প্রঘায ওকয নফধ কাঞ্জা ঘাল নননিয ওযায এওনট প্রওল্প শুরু 
ওকযকঙ 
(a) Malkangiri (b) Deogarh (c) Ganjam (d) Sundargarh 
Ans. A 
161. দওান যাচয "কযাচকায নগ" যা ঘারু ওকযকঙ? 
(a) Madhya Pradesh (b) Chhattisgarh (c) Bihar (d) 
Jharkhand 
Ans. B 
162. দওান যাচয নাকনযওে ংকাধনী অআন, 2019 দও ঘযাকরঞ্জ 
চাননকয ুনপ্রভ দওাকটস স্থান েণওাযী প্রথভ যাচয কয ঈকঠকঙ? 
(a) Kerala (b) Maharashtra (c) Rajasthan (d) Madhya 
Pradesh 
Ans. A 
163. ঘীন অধা-নওকরানভটায ফযা ননকয নফকেয ফৃত্তভ দযনড 
দটনরকস্কা ঘারু ওকযকঙ এআ দূযফীননটয নাভ ওী? 
(a) NEST (b) RARE (c) LOCO (d) FAST 
Ans. D 
164. অাভ বযেযীণ দনৌ নযফন প্রওকল্পয চনয দওান ফযাংও 
88 নভনরযন ভানওসন ডরায দরাণ দদকফ? 
(a) এনযান দডবরকভি ফযাংও (b) যাল্ডস ফযাংও (c) ননঈ 
দডবরকভি ফযাংও (d) এনযান ফওাঠাকভা নফননকযাক ফযাংও 
Ans. B 
165. ফানণচয  নফননকযাক ম্পনওসত বাযত-নযকয ংরাকয প্রথভ 
নধকফন দওান কয নুনিত কযনঙর? 
(a) Oslo (b) Bergen (c) New Delhi (d) Pune 
Ans. C 
166. 29 তভ যস্বতী ম্মান ওাকও দদযা কফ? 
(a) ফাকদফ ভন (b) িয দযার নং (c) দওদাযনাথ অকযযার 
(d) নয দমান 
Ans. A 
167.  ননম্ননরনঔতগুনরয ভকধয দওাননট ঈআকডাচ এফং ভযাকওয চনয 
এডচ িাঈচায ঘারু ওকযকঙ? 
(a) Google (b) Microsoft (c) Mozilla (d) UCWeb 
Ans. B 
168. ওৃনল ভন্ত্রকনয প্রথভ ংস্কযণনট দওান কয নুনিত কে? 
(a) New Delhi (b) Pune (c) Ahmedabad (d) Lucknow 
Ans. C 
169. আংরযাড এফং কযরকয অদারকতয চনয ওাকও যাননয 
যাভসদাতা নাকফ ননকযাক দদযা কযকঙ? 

(a) নয ারকব (b) অযনফন্দ দাতায (c) ভুওুর দযাতাকী (d) 
যাহুর নিকফদী 
Ans. A 
170. বাযতীয দনাফাননী 5 তানধও নফকল ফাননীয বনয ননকয 
কনঠত ফকঘকয ফড ফাযুফানত ভডা ঘানরকযকঙ---- 
(a) আকর ফ্লাআ (b) ঈআংড দযআডায (c) পযারৃন (d) াআ নেনযট 
Ans. B 
171. দওনভওযার াকযকন্স াধাযণ ককফলণা ওযায চনয "ভাওস আযং 
াকযনিস্ট যাযাডস 2019" দও বূনলত ওযা কযকঙ? 
(a) ননকভল ঘক্রফতসী (b) দদফান ভুকঔাাধযায (c) নাচভুর কওা 
(d) াওয নং দন 
Ans. D 
172. যাষ্ট্রনত নওঙু াংনফধাননও ংকাধনী দখালণায কয ম্প্রনত 
দওান দদকয ুকযা যওায দতযাক ওকযকঙ? 
(a) France (b) Russia (c) Argentina (d) Germany 
Ans. B 
173. অআননয যানকড  দটস্ট দকরয নধনাযও নাকফ দওান 
নক্রকওটাকযয নাভ দদযা কযনঙর? 
(a) ওযান ঈআনরযাভন (b) দফন দস্টাও (c) নবযাট দওানর (d) 
নভকর লাওস 
Ans. C 
174.  বাযতীয ঐনতয নডনচটার দেকয ঈয প্রথভ ধযকণয 
প্রদসনীনট দওান কয ঈকদ্বাধন ওযা কযনঙর? 
(a) New Delhi (b) Bengaluru (c) Hyderabad (d) Kolkata 
Ans. A 
175. 2030 াকরয ভকধয দওান ংস্থা ওাফসন দননতফাঘও যায 
দখালণা নদকযকঙ? 
(a) Wipro (b) Google (c) Microsoft (d) Infosys 
Ans. C 
176. ভধযপ্রকদ যওাকযয ভমসাদাূণস চাতীয রতা ভকগওয 
ুযষ্কায 2018 এয চনয নমনন ননফসানঘত কযকঙন- 
(a) দানু ননকভ (b) বওরা দঔয (c) ওুরদী নং (d) াোনু বভি 
Ans. C 
177. 18 তভ নদনি কন অেচসানতও েযাড ভাস্টাস দাফা 
ঘযানম্পযনন দও নচকতকঙ? 
(a) নপ্রতু গুি (b) নকনয ওাঈনও (c) ননার নযন (d) নযনচৎ 
গুি 
Ans. D 
178. দওান দদকয প্রধানভন্ত্রী করওী নঘরুও দতযাক 
ওকযকঙন? 
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(a) Ukraine (b) Albania (c) Chile (d) Nigeria 
Ans. A 
179. দওান দদ বাযতীয মসটওকদয চনয এওনট আ-নবা ুনফধা 
দদকফ? 
(a) Australia (b) Canada (c) South Africa (d) New 
Zealand 
Ans. C 
180. নদ্বতীয দতচ এেকপ্র, মা ম্প্রনত তাওানিত কযনঙর, 
ভুম্বাআকও দওান য াকথ ংমুক্ত ওকয? 
(a) Surat (b) Ahmedabad (c) Vadodara (d) Rajkot 
Ans. B 
181. ওাকও ডসায প কেনরযা ম্মান দদযা কযকঙ? 
(a) আন্দ্র নূয (b) রূা ওুডকবা (c) ঈযনব নযাভার (d) নওযান 
ভচুভদায া 
Ans. D 
182. নযানার দডকভাকক্রনটও িি প দফাকডারযাড (এননডএপনফ) 
দওন্দ্রীয এফং দওান যাকচযয াকথ নিক্ষীয ঘুনক্ত স্বাক্ষয ওকযকঙ? 
(a) Assam (b) Nagaland (c) Manipur (d) Tripura 
Ans. A 
183. ফাু নাদওনণস ম্প্রনত দল ননঃো তযাক ওকযন দওান 
দঔরাধুরায াকথ? 
(a) Chess (b) Badminton (c) Hockey (d) Cricket 
Ans. D 
184. 2021 এয অদভশুভানযয ঈয কম্মরন দওান কয নুনিত 
কযনঙর? 
(a) Pune (b) New Delhi (c) Lucknow (d) Ranchi 
Ans. B 
185. বাযত দওান দদ দথকও S-400 নফভান প্রনতযক্ষা দক্ষণাস্ত্র 
নকস্টভ নওনকফ? 
(a) France (b) Sweden (c) Russia (d) lsrael 
Ans. C 
186. দওন্দ্রীয তদে ফুযকযা-এয মুগ্ম নযঘারও কদ দও ননমুক্ত ন? 
(a) ভকনাচ নধয (b) অনুযক যায (c) অচয ওুভায নং (d) 
ম্পাত ভীনা 
Ans. A 
187. ননকঘয ভকধয দও ভনরা 53 দওনচ প্রথভ নফবাকক দযাভ য যানিং 
ননযকচ স্বণসদও নচকতকঙন? 
(a) অংশু ভানরও (b) ফনফতা ওুভাযী  (c) াক্ষী ভানরও (d) নবকনল 
দপাকাট 
Ans. D 

188. দদকয াভুনদ্রও আনতাক প্রথভফাকযয ভকতা দওান ফন্দযনট 
অন্ন প্রচাতন্ত্র নদফকয ওুঘওাযাকচয ননচস্ব অআ নটনওট 
ঈস্থান ওযকফ ফকর অা ওযা কে? 
(a) ওান্দরা ফন্দয (b) দচযরার দনকরু ফন্দয (c) ওরওাতা 
ফন্দয ট্রাস্ট (d) দাটস দব্লযায ফন্দয 
189. দওান দওাম্পানন ভানওসন মুক্তযাকষ্ট্রয তানরওায ীকলস যকযকঙ, 
2019 াকর 9,200 নটয দফন দকটি নদকয দকটি ভঞু্জয ওযা 
কযকঙ? 
(a) যাওর (b) ভাআকক্রাফ্ট (c) অআনফএভ (d) গুকর  
Ans. C 
190. "দয ঈআননং নোয" ফআনটয যঘনযতা দও? 
(a) যাহুর দ্রানফড (b) অননর ওুম্বকর (c) ন ভাধফকনয (d) ডনব্লঈ. 
নব. যভন 
Ans. D 
191. স্বাস্থয ঔী প্রওল্পনট ননম্ননরনঔত দওান যাকচয ঘারু ওযা কযকঙ? 
(a) Andhra Pradesh (b) Goa (c) Rajasthan (d) Bihar 
Ans. B 
192. স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয নিুযা  নভকচাযাভ যাচয যওাযগুনরয াকথ 
নিুযাকত দওান ঈচানতয প্রায ৩৪,০০০ যণাথসীকদয ফনত 
স্থাকনয চনয এওনট ঘুনক্ত স্বাক্ষয ওকযকঙ 
(a) Garo (b) Chakmo (c) Bru (d) Bhutia 
Ans. C 
193. দনকরু দভকভানযযার মাদুখয  েন্থাকাকযয (এনএভএভএর) 
ওামসননফসাী নযলকদয বানতয কদ দও ননমুক্ত কযকঙন? 
(a) নৃকন্দ্র নভশ্র (b) ভনিওাচুসন ঔডক (c) চাযযাভ যকভ (d) ওযণ 
নং 
Ans. A 
194. নভঔাআর নভশুনস্টনকও দওান দদকয নতুন প্রধানভন্ত্রী ভকনানীত 
ওযা কযকঙ? 
(a) South Korea (b) Russia (c) Chile (d) Peru 
Ans. B 
195. চাতীয নফজ্ঞান তথয দওন্দ্র (এনঅআন) দওান কয ব্লওকঘআন 
প্রমুনক্তকত দিায প এনেকরন্স (নআ) স্থান ওকযকঙ? 
(a) Pune (b) Hyderabad (c) Bengaluru (d) Kolkata 
Ans. C 
196. ম্প্রনত ভাযা দককঙন নফকেয ফকঘকয দঙাট "কভাফাআর ফযনক্ত"য 
নাভ? 
(a) নবযাচ ডাগী (b) এডযাডস ানসাকন্দচ (c) চুকনকয ফারাঈআং 
(d) ঔককন্দ্র থাা ভাকায 
Ans. D 
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197. প্রধানভন্ত্রীয চন অকযাকয দমাচনা ধীকন নফযর দযাককয চনয 
ওত নযভাণ থস যফযা ওযা কফ এওও ভকয? 
(a) 10 রক্ষ (b) 5 রক্ষ (c) 15 রক্ষ (d) 8 রাঔ 
Ans. C 
198. 6 ভাঘস দওান যাচয "ঘযাঘায ওুট" ঈৎফ ারন ওযকফ? 
(a) Nagaland (b) West Bengal (c) Uttarakhand (d) 
Mizoram 
Ans. D 
199. ডাবু্লএআঘ দ্বাযা 2020 এয চনয ম্প্রনত প্রওানত দলাফার 
দরথ ঘযাকরঞ্জগুনরকত ঈনিনঔত ম্ভাফয হুভনওয ংঔযা ওত? 
(a) 13 (b) 22 (c) 10 (d) 17 
Ans. A 
200. চাতীয চর নীনতভারা ঔডা ওযকত ওনভনটয দঘযাযভযান কদ 
ওাকও ননকযাক দদযা কযকঙ? 
(a) নচ ওান্নান (b) নভনয া (c) নওযীট যীঔ (d) ী দঔয 
Ans. B 
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