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িব�কাপ ি�েকট 2023 �ভন�ু - ভারত

ISRO-এর সদর দ�র - �ব�াল�ু

�চেকর �বধতা সময়- 3 মাস

জাতীয় িব�ান িদবস- ২৮ �ফ�য়াির

ভারেতর �থম ব�া� - ব�া� অফ িহ��ুান

বায়ুেত নাইে�ােজেনর শতাংশ- 78%

�থম অিলি�ক �গমস অনিু�ত হয় – এেথ�, �

1989 সােল শচীেনর �থম �ট� ম�ােচর �িতপ� দল �কান�?- পািক�ান

ওেয়ব �াউজাের �াউিজং ি�ন �সািরত করার শট� কাট কী কী?- F11

িসমলা চুি� হেয়িছল - 1972 সােল

�কামল পানীয় িক "�ই� ি�ংকস" নােম পিরিচত?- চা

ই�ািহম রহমতু�াহ কাপ িক এর সােথ যু�?- ব�াডিম�ন।
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আপনার র�চাপ কত?- ি�গেমাম�ােনািমটার ।

িনেচর �কান� বন উজােড়র িদেক পিরচািলত কের?- খরা, বন�া, মা� �য় ।

অিতির� মা�ায় িক হােড়র িবকৃিত ঘেট?- ��ািরন ।

সমেু�র পৃে�র পািনর গড় তাপমা�া কত?- 26.7 িডি� �সলিসয়াস।

মহাকাশ যুেগ কল�াস �ক?- ইউির গ�াগািরন।

�কান জাতীয় মহাসড়ক িদি� ও কলকাতােক সংযু� কের?- NH2.

আমজাদ আলী খান �কান বিমর যে�র সােথ যু�?- সেরাদ।

আপিন িক ভারী জল শ�� বলেত চান? - ভারী জল,

�ােকামা িক এক� �রাগ? - �চাখ।

FERA এর িনখুতঁ �প িক?- �বেদিশক ম�ুা িনয়�ণ আইন।

িনেচর �কান �জলা কিফ চােষর জন� সবেচেয় �বিশ পিরিচত?- িচকমাগালরু।

�পে�ািলয়ােমর ভর ঘন� কত?- পািনর �চেয় কম।

মলূ সংিবধােন কয়� অনেু�দ িছল?- 395� অনেু�দ।

সূয� এবং পৃিথবীর মেধ� দরূ� - 6 িমিলয়ন িকিম

IIM স�িত �কান রােজ� �খালা হেয়েছ?- অ��েদশ

হায়�াবােদ অবি�ত সালার জং িমউিজয়াম

ইি�রা গা�ী ন�াশনাল �স�ার ফর আট� স - নতুন িদি�েত
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িমেজারােমর রাজধানী – আইজল

ভারতীয় T20 মিহলা দেলর অিধনায়ক 2016 – িমতািল রাজ

িবে�র সবেচেয় সুখী �দশ - �ডনমাক�

পািক�ান সংসেদর নাম - মজিলস-ই-�রা

�� �েহর বায়ুম�েল �কান গ�াস �বিশ থােক? কাব�ন - ডাই - অ�াইড

পৃিথবীর সবেচেয় বিু�মান �ন�পায়ী �াণী �কান�? - িড অলিফন

দ�ু পরমাণ,ু আয়ন বা অণু যােদর একই ইেলক�িনক গঠন এবং একই সংখ�ক ভ�ােল� ইেলক�ন আেছ তােক বলা হয় -
আইেসাইেল�িনক

িসিডএম মােন- ক�াশ িডেপািজট �মিশন

মানবেদেহর �াভািবক তাপমা�া কত? 6°F (37°C)

মিণপুেরর রাজধানী - ই�ল

িনউ�ন পয�েব�ণ করেত পারমাণিবক িবভাজেন �কান উপাদান ব�বহার করা হয়?- ক�াডিময়াম

মানবেদেহ পাচক অ�ািসড - HCL

প�জ আদবািনেক হািরেয় ১৩তম িব� �কুার চ�াি�য়নিশপ িজেতেছন? Ch i na এর ইয়ান িবংতাও

HSPrannoy - ব�াডিম�ন স�িক� ত

জয়�� অবি�ত- রায়পুর, ছি�শগড়

এলাহাবােদর পুরাতন নাম �য়াগ
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নাগাল�াে�র সরকারী ভাষা - ইংেরিজ

িমলখা িসং? উড়� িশখ

ভারেতর �ধান িবচারপিত – জগদীশ িসং �খহার

সাদা পতাকা িকেসর �তীক? আ�সমপ�ণ

2015 সােল �িতর�ায় FDI সীমা 18% �থেক �বেড় কত% হেয়েছ? 49%

সে�াষ �িফর সােথ স�িক� ত? ফুটবল

�ু�তম �হ? বধু

প�পিতনাথ মি�র �কাথায় অবি�ত? �নপাল

িসিরয়ার রাজধানী শহর? দােম�

চীেনর িনিষ� শহর �কাথায় অবি�ত? �বইিজং

'অতুল� ভারত'-এর ��া� অ�া�াসাডর িহেসেব কােক িনযু� করা হেয়েছ? অিমতাভ ব�ন

�দয়াল �থেক রাবার বেলর িপছেন বাউি�ং এর সােথ স�িক� ত (িনউটেনর �থম সূ�, িনউটেনর ি�তীয় সূ�, িনউটেনর
তৃতীয় সূ�, উপেরর �কান� নয়)? িনউটেনর ৩য় সূ�

বত� মান পিরমাপ করার জন� িডভাইস ব�বহার করা হয়? গ�ালভােনািমটার

িনেচর �কান পুর�ার� শচীন �ট�ুলকার পানিন? ধ�ানচাঁদ  এ ওয়াড�

এইচ এস �নয় �ক? ব�াডিম�ন �খেলায়াড়

ভারতর� পুর�ার �পেয়েছন �কান �ধানম�ী? অটল িবহারী বাজেপয়ী

ি�কস ব�াংেকর নাম? এনিডিব (নতুন উ�য়ন ব�াংক)
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ABO �াড �েপর �িত�াতা �ক? কাল� ল�া�ে�ইনার

�নটওয়ােক� র পিরে�ি�েত �িসিপ পূণ� িক? �া�ফার কে�াল ��ােটাকল

�েটার বহৃ�ম চাঁেদর নাম িক? চারন

�সৗরজগেতর বহৃ�ম চাঁদ �কান�? গ�ািনেমড

AAP পা��  কেব �িতি�ত হয়? 26 নেভ�র 2012

টুইটােরর �িত�াতা �ক? ইভান উইিলয়ামস, �নায়া �াস, জ�াক ডরিস, িবজ ��ান

�মির কম �কান রােজ�র - মিণপুর

আইিপএেল রায়না ও �ধািন �খেলেছন– রাজেকাট ও পুেন

ইি�রা পেয়� আ�ামােন অবি�ত

গগন নারাং এবং অিভনব িব�া স�িক� ত- ��ং

চে�র িদেক পাঠােনা ভারেতর �থম উপ�হ হল- চ�যান 1

দ�া িদেয় ধাতুর পৃে� আবরেণর �ি�য়ােক বেল- গ�ালভানাইেজশন

ম�ােলিরয়া িবষেয় �নােবল পুর�ার পাওয়া িব�ানী হেলন- স�ার �রানা� রস

এিলসা এইডেসর জন� পরী�া িক� এ� ভাইরাস �ারা সৃ�- HIV

নের� �মািদ নওয়াজ শরীেফর সােথ তার জ�িদেন পািক�ােন তােক অবাক করার জন� �দখা কেরন

দাঁেতর এনােমল ক�ালিসয়াম ফসফা �ারা গ�ত

বীরজ ুমহারাজ দীিপকা পাড়ুেকােনর জন� "বািজরাও মা�ািন"-এ এক� গান রচনা কেরিছেলন
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�কান জাতীয় উদ�ােন িবে�র দইু তৃতীয়াংশ এক িশংওয়ালা গ�ার রেয়েছ- কািজরা�া জাতীয়  পােক�

আদা িন�িলিখত ধরেনর?- ভূগভ� � কা�

িনমূ�ল �হ - �েটা

�তুব িমনার, আলা-উদ-িদন িখলিজ �ারা িনিম�ত আলাই দরওয়াজা (মহান �েবশ পথ)

বা� িফলােম� গ�ত - টাংে�ন

�গেলর িসইও - সু�র িপচাই

সাধারণ লবণ রাসায়িনক সূ� - NaCl

আলরু িচপেসর প�ােকট �াশ করার জন� �কান গ�াস ব�বহার করা হয়?- নাইে�ােজন।

রজার �ফেদরার - সুইজারল�াে�র।

হাবল ��স �টিলে�াপ �কান �দেশর - USA.

সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ �ক� �কান রাজ�?- অ��েদশ

ভারেতর বত� মান বািণজ� ও িশ�ম�ী? - িনম�লা সীতারমন

ভীমেবটকা িশলা আ�য় �ক� মধ��েদেশ অবি�ত

এনিথরান 2-এ রজনীকাে�র সে� �কান অিভেনতা থাকেবন- আন�� �শায়াজ� েনগার

�মৗমা দাস �টিবল �টিনস -এর সােথ স�িক� ত

মহাকােশ �মণকারী �থম মানব- ইউির গ�াগািরন

�লাহা গ�ালভানাইজ করার জন� �কান ধাতু ব�বহার করা হয় - িজ�
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িবে�র সবেচেয় বড় সংিবধান �কান �দেশর? - আিম এনিডয়া

শশা� সু�ামণ�ম বাঁেশর বাঁিশর �খ�াত �িতপাদক-এর সােথ স�িক� ত

আফগািন�ােনর সরকারী ভাষা? - পশতু, দাির

কানাডার �থম ��স �টিলে�াপ – �মা�

�সানায় �বণীয়? অ�রাজ

লিলতা বাবর িক �খলাধুলার সােথ স�িক� ত? অ�াথেল��

এিশয়ান �গমেস �সানা িজেত �থম ভারতীয় মিহলা ব�ার? �মির কম

ি�েকট িব�কাপ �কান সং�ার আেয়াজন করা হয়? আ�জ� ািতক ি�েকট কাউি�ল (আইিসিস)

মহাকােশ যাওয়া �থম ভারতীয় �ক? রােকশ শম�া

আ�জ� ািতক নবায়নেযাগ� শি� সং�া �কাথায়? আব ুধািব

88তম একােডিম পুর�াের �সরা অিভেনতার পুর�ার? িলওনােদ� া িডকাি�ও

�ফাব�স 2016 সােলর সবেচেয় ধনী ব�ি�েত মেুকশ আ�ািনর �ান? 36

কাবািডেত অজু� ন পুর�ার 2015? মনিজৎ িচ�ার

িস� ��ােন িস�র পূণ��প – কি�উেটড টেমা�ািফ

িসইিস মােন - �ধান িনব�াচন কিমশন

পািক�ােনর রাজধানী – ইসলামাবাদ

88তম অ�ার পুর�ােরর �সরা ছিব �কান�? �টলাইট
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বারেদালী সত�া�েহর �নতৃ� �দন �ক? সদ� ার ব�ভভাই প�ােটল

এমআরআই এর পূণ��প? ম�াগেন�ক িরেসাস� ইেমিজং

বাংলােদেশর ম�ুা? টাকা

ম�া অবি�ত? �সৗিদ আরব

িবে�র �থম নারী মহাকাশচারী? ভ�ােলি�না �তেরশেকাভা

কােচর �ধান কাঁচামাল - িসিলকা

সুিম�া মহাজন �কান আসেনর �িতিনিধ� কেরন? ইে�ার

�চরা রাজবংশ ভারেতর �কান রাজ� শাসন কেরিছল? �করালা ও তািমলনাড়ু

আজেকর �ইজ �িতেযািগতা 2023
�ইজ �িতেযািগতা ২০২২ আগ�
�ইজ �ইজ �িতেযািগতা
�ইজ �িতেযািগতা ��
�ইজ �িতেযািগতা �� উ�র
�শখ রােসল �ইজ �িতেযািগতা ২০২৩
�ইজ �িতেযািগতা �� উ�র 2023


