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1. ফুড সেফটি এন্ড স্ট্যান্ডাডড অথটিটি অফ ইটন্ডযা (FSSAI) - এি প্রধান টনর্ডাহী কর্ডকর্ডা (CEO) 
টহসেসর্ সক টনযুক্ত হসেন? উঃ  G Kamala Vardhan Rao । FSSAI এি েদি দপ্তি টনউ টদটিসর্ 
অর্টির্। প্রটর্ষ্ঠা হয 5 সেসেম্বি 2008 োসে। 

2. BSF জওযানসদি জনয স্বিাষ্ট্রর্ন্ত্রী অটর্র্ শাহ সকান অযাপ েঞ্চ কিসেন? উঃ প্রহিী (Prahari) 
3. পটির্র্সেি প্রথর্ “র্সে ভাির্ এক্সসপ্রে” সেনটি কসর্ উসবাধন কিা হসযসে? উঃ 30 টডসেম্বি 

2022। এটি ভািসর্ি েপ্তর্ র্সে ভাির্ এক্সসপ্রে, েফি শুরুি টদসন হাওডা-টনউ জেপাইগুটড রুসি 
যাত্রা কসিসে। যাি ভারু্ডযাটে উসবাধন কসিসেন প্রধানর্ন্ত্রী নসিন্দ্র সর্াটদ। ভািসর্ি প্রথর্ র্সে ভাির্ 
এক্সসপ্রে সেনটি র্ােু হসযটেে নযাটদিী-র্ািানটে রুসি। 

4. প্রধানর্ন্ত্রী নসিন্দ্র সর্াটদ কসর্ প্রথর্ “র্ীি র্াে টদর্ে” পােন কিসেন? উঃ 26 টডসেম্বি 2022 
5. সর্াসম্ব স্ট্ক এক্সসর্ঞ্জ (BSE) -এি র্র্ডর্ান MD ও CEO সক? উঃ েুেিািার্ান িার্ারূ্টর্ড। সর্াসম্ব 

স্ট্ক এক্সসর্ঞ্জ 9 জুোই 1875 োসে প্রটর্টষ্ঠর্ হয। যাি েদি দপ্তি রু্ম্বাইসয অর্টির্। 
6. পরু্ডগাসেি ফুির্ে সেসোযাড টিিাসনা সিানাসডা র্র্ডর্াসন সকান ক্লাসর্ সযাগ টদসযসেন? উঃ সেৌটদ 

আিসর্ি আে নােি ক্লার্। এি আসগ টর্টন র্যানসর্স্ট্াি ইউনাইসিড ক্লাসর্ি হসয সেেসর্ন। 
7. ভািসর্ি প্রথর্ “র্জডয সথসক হাইসরাসজন প্রকল্প” (Waste To Hydrogen Project) সকাথায শুরু 

হসযসে? উঃ পুসন। 
8. ব্রাটজসেি টর্েযার্ ফুির্োি সপসে কসর্ প্রযার্ হসযসেন? উঃ 28 টডসেম্বি 2022 (82 র্েি র্যসে)। 

সপসে হসেন একর্াত্র সেসোযাড টযটন 3 টি ফুির্ে টর্শ্বকাপ টজসর্সেন। 
9. েম্প্রটর্ সক ব্রাটজসেি রৃ্র্ীয র্াি িাষ্ট্রপটর্ পসদ টনর্ডাটর্র্ হসযসেন? উঃ Lula da Silva। ব্রাটজসেি 

িাজধানী ব্রাটেটেযা। রু্দ্রাি নার্ হে ব্রাটজটেযান টিসযে। 
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10. ভািসর্ি প্রথর্ জসেি টনসর্ সর্সো (Underwater metro) সকাথায তর্টি হসে? কেকার্ায। 
ভািসর্ি প্রথর্ সর্সো র্ােু হসযটেে 1984 োসে কেকার্া-দর্দর্ রুসি।  

11. সক BSF -এি র্র্ডর্ান টডটজ টহোসর্ টনযুক্ত হসযসেন? উঃ Sujoy Lal Thaosen 
12. ভািসর্ি দার্া সেোয 78 র্র্ গ্র্যান্ড র্াস্ট্াি সক হসযসেন? সকৌস্তর্ র্সটাপাধযায। টর্টন পটির্র্সেি 

দশর্ গ্র্যান্ড র্াস্ট্াি। ভািসর্ি প্রথর্ গ্র্যান্ড র্াস্ট্াি হসেন টর্শ্বনাথন আনে। 
13. েম্প্রটর্ ভািসর্ি 79 র্র্ গ্র্যান্ডর্াস্ট্াি সক হসেন? উঃ Pranesh M (6 জানুযাটি 2023 োসে )। 
14. েম্প্রটর্ সক ভাির্ীয আটর্ডি প্রথর্ র্টহো অটফোি টহসেসর্ টেযাসর্সন টনযুক্ত হসযসেন? উঃ কযাসেন 

টশর্া সর্ৌহান। টেযাসর্ন হসো পৃটথর্ীি উচ্চর্র্ যুদ্ধ সেত্র। 
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15. েদয প্রযার্ ির্ীন্দ্র েংগীর্ টশল্পী েুটর্ত্রা সেন কর্ োসে পটির্র্ে েিকাসিি “েেীর্ র্হােম্মান” 
পুিস্কাি সপসযটেসেন? উঃ 2012 োসে। 
েুটর্ত্রা সেসনি টর্েযার্ গান হসো ঋটিক ঘিক পটির্াটের্ টেসনর্া কর্ে গান্ধাসিি “আজ সজযাৎস্না 
িাসর্ ের্াই সগসে র্সন”। 

16. ডঃ শযার্াপ্রোদ রু্োজডী নযাশনাে ইনটস্ট্টিউি অফ ওযািাি অযান্ড েযাটনসিশন (SPM-NIWAS) কসর্ 
প্রটর্টষ্ঠর্ হসযসে? উঃ 30 টডসেম্বি 2022। প্রধানর্ন্ত্রী নসিন্দ্র সর্াটদ এি উসবাধন কসিসেন। 

17. প্রধানর্ন্ত্রী নসিন্দ্র সর্াটদ পৃটথর্ীি দীঘডর্র্ নদী ভ্রর্ন প্রকল্প “গো টর্োে” সকাথায শুরু কিসেন? উঃ 
র্ািানটে (উত্তি প্রসদশ) সথসক টডব্রুগড (আোর্) পযডন্ত। 13 জানুযাটি 2023 এই প্রকল্প শুরু হসযসে। 

18. “গান-নগাই” উৎের্ সকান িাসজয পাটের্ হয? উঃ র্টনপুি িাসজয। ফেে কািাি পির্র্ডী ের্য 
(জানুযাটি র্াসে) এই উৎের্ পাটের্ হয । 

19. 46 র্র্ কেকার্া র্ইসর্োি টথর্ কাটি সকান সদশ? উঃ সেন। এর্াসিি র্ইসর্োি ের্যকাে 31 
জানুযাটি সথসক 12 সফব্রুযাটি 2023। 

20. “টর্শ্ব যুদ্ধ অনাথ টদর্ে” কসর্ পাটের্ হয? উঃ 6 জানুযাটি। 
21. টনর্ডার্ন কটর্শন টর্হাসিি িাজয আইকন টহসেসর্ কাসক টনর্ডাটর্র্ কসিসেন? উঃ েংগীর্টশল্পী তর্টথেী 

ঠাকুি সক ।  
22. েম্প্রটর্ “Chief Ministers Dairy No.1” নাসর্ র্ইটি সক টেসেসেন? উঃ Rajon Gogoi। টর্টন 

ভািসর্ি েুটপ্রর্ সকাসিডি 46 র্র্ প্রধান টর্র্ািপটর্ টেসেন । 
23. েম্প্রটর্ “Ambedkar: A Life” নার্ক র্ইটি সক টেসেসেন? উঃ শশী থারুি। 
24. েম্প্রটর্ টর্সশ্বি ের্ডরৃ্হৎ হটক সস্ট্টডযার্ “টর্িো রু্ন্ডা আন্তজডাটর্ক হটক সস্ট্টডযার্” -এি উসবাধন 

সকাথায হসযসে? উঃ উটডষ্যাি িাউিসকিায। 5 জানুযাটি (2023), উটডষ্যাি রু্েযর্ন্ত্রী নর্ীন পটনাযক 
এি উসবাধন কসিসেন।  

25. েম্প্রটর্ কসর্ পটির্র্সেি প্রাক্তন িাজযপাে সকশিীনাথ টত্রপাঠী প্রযার্ হসেন? উঃ 8 জানুযাটি 2023 
26. “আন্তজডাটর্ক ঘুটড উৎের্ 2023” সকাথায পাটের্ হসযসে? উঃ আহসর্দার্াদ (গুজিাি)। 
27. েদয প্রকাটশর্ “Roller Coaster : An Affair With Banking” নাসর্ র্ইটি সক টেসেসেন? উঃ 

র্র্াে র্সেযাপাধযায। র্াি দুটি টর্েযার্ র্ইসযি নার্ হে “A Bank for the Buck” এর্ং “Sahara: 

The Untold Story”। 
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28. “সেিসর্িা” উৎের্ সকান িাসজয পাটের্ হয? উঃ েটত্রশগড। সপৌষ্ র্াসেি পূটণডর্াসর্ নরু্ন শেয ঘসি 
আোি আনসে এই উৎের্ পাটের্ হয। 
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29. টর্শ্ব টহটে টদর্ে কসর্ পাটের্ হয? উঃ 10 জানুযাটি 
30. “জার্ীয যুর্ টদর্ে” কসর্ পাটের্ হয? উঃ 12 জানুযাটি। স্বার্ী টর্সর্কানসেি জন্মটদন উপেসে পাটের্ 

হয। 2023 োসেি টথর্ হে – “উন্নর্ যুর্ -উন্নর্ ভাির্” (Viksit Yuva-Viksit Bharat) 
31.  পটির্র্সে 2023 োসেি “গোোগি সর্ো” কসর্ উদযাটপর্ হয? উঃ 14 জানুযাটি। র্কি েংিাটন্ত 

উপেসে এটি পাটের্ হয। 
32. G20 -এি অধীনি “Think20” টর্টিং সকাথায অনুটষ্ঠর্ হসযসে? উঃ 16 জানুযািী 2023 সভাপাসে।  
33. “National Startup Day” কসর্ পাটের্ হয? উঃ 16 জানুযািী। 
34. সকন্দ্রীয েিকাসিি “আসিাগয তর্ত্রী” প্রকল্পটিি উসেশয টক? উঃ উন্নযনশীে সদশগুটেসর্ প্রাকৃটর্ক 

টর্পযডয ও র্হার্ািীি ের্য টর্টকৎো েিঞ্জার্ েির্িাহ কিা। 13 জানুযাটি (2023) -এ এই প্রকল্পটি 
শুরু হসযসে। 

35. র্টহোসদি েুিোি জনয “Vehicle Location Control Centre” সর্ার্াইে অযাপ েম্প্রটর্ সকান 
িাসজয র্ােু কিা হসযসে? উঃ পটির্র্ে। 

36. োম্প্রটর্ক কাসে আসযাটজর্ “VARUNA” োর্টিক র্হডা সকান সকান সদসশি র্সধয অনুটষ্ঠর্ হসযসে? 
উঃ ভাির্ ও ফ্রান্স 

37. সকান ভাির্ীয অটভসনর্া “পৃটথর্ীি ধনীর্র্ অটভসনর্া” টহসেসর্ রৃ্র্ীয িান দেে কিসেন? উঃ 
শাহরুে োন।  

38. েম্প্রটর্ সক “Come! Let's Run” টশসিানাসর্ র্ইটি  প্রকাশ কসিসেন? উঃ Ma. Subramanian  
39. ২) েম্প্রটর্ সক " N ational Security Advisor"(NSA) েহকািী টহোসর্ টনযুক্ত হসেন? উঃ প্রাক্তন 

BSF DG পঙ্কজ কুর্াি টেং । 17 জানুযাটি 2023 -এ টর্টন দু র্েসিি জনয টনযুক্ত হসযসেন। 
40. 75 র্র্ “আটর্ড টদর্ে” সকাথায অনুটষ্ঠর্ হসযসে? উঃ সর্োেুরু (কণডািক)। 
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41. ভািসর্ি সেিা (No. 1) পুটেশ সস্ট্শসনি টশসিাপা সপে সকান থানা? উঃ আেকা পুটেশ সস্ট্শন 
(উটডষ্যা)। 

42. 23 জানুযাটি 2023 সনর্াটজ েুভাষ্র্ন্দ্র র্েুি কর্র্র্ জন্মর্াটষ্ডকী টেে? উঃ 126 র্র্। 23 জানুযাটি 
টদনটিসক ভািসর্ “পিাির্ টদর্ে” টহোসর্ পােন কিা হয। 

43. েম্প্রটর্ সক ভাির্ীয টিসকি দেসক টনসয “Coaching Beyond” টশসিানাসর্ র্ই টেসেসেন? উঃ 
প্রাক্তন ভাির্ীয টফটডং সকার্ আি. শ্রীধি এর্ং আি. সকৌটশক। 

44. 24 জানুযাটি টর্শ্বজুসড টক টদর্ে পাটের্ হয? উঃ আন্তজডাটর্ক টশো টদর্ে। 2023 োসেি র্েসিি 
টথর্ হে- “To invest in people, prioritise Education” 
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45. ICC ি যাটঙ্কং অনুযাযী র্র্ডর্াসন ODI টিসকসি প্রথর্ িান অজডন কিে সকান সদশ? উঃ ভাির্। 
টবর্ীয- ইংেযান্ড, রৃ্র্ীয- অসেটেযা। 

46. ICC ি যাটঙ্কং অনুযাযী র্র্ডর্াসন ODI টিসকসিি No. 1 সর্াোি সক? উঃ র্হম্মদ টেিাজ (ভাির্) 
47. ICC ি যাটঙ্কং অনুযাযী র্র্ডর্াসন ODI টিসকসিি No. 1 টির্ সকানটি? উঃ ভাির্। 
48. “জার্ীয সভািাটধকাি টদর্ে” কসর্ পাটের্ হয? উঃ 25 জানুযাটি। 2023 এি টথর্ হে-“Nothing 

Like Voting, I Vote for Sure” 

49. ভাির্ীয প্রজার্ন্ত্র টদর্ে কসর্ পাটের্ হয? উঃ 26 জানুযাটি। 
50. “Data Privacy Day” কসর্ পাটের্ হয? উঃ 28 জানুযাটি। এর্েসিি টথর্ হে- “Think Privacy 

Frist” 

51. ভািসর্ি প্রথর্ েূযডসকটন্দ্রক গসর্ষ্ণাি জনয সেে টর্শন “Aditya- L1” কেন েঞ্চ হসর্ র্সেসে? উঃ 
জুন -জুোই 2023। 

52. “PUMA INDIA” -এি 2023 এি ব্রযান্ড অযাম্বাসেডি টক হসযসেন? উঃ হির্নপ্রীর্ সকৌি। (ভাির্ীয 
র্টহো টিসকি দসেি কযাসেন) 

53. েম্প্রটর্ 30 জানুযাটি আন্তজডাটর্ক টিসকি সথসক সকান ভাির্ীয সেসোযাড অর্েি টনসেন? উঃ রু্িেী 
টর্জয। 
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