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1.কৃি�ম বিু�ম�া �ারা চািলত িবে�র �থম �রিডও ��াটফেম�র নাম কী?
[A] AIRadio
[B] Go Radio
[C] RadioGPT
[D] �রিডও Bing

RadioGPT হল কৃি�ম বিু�ম�া �ারা চািলত িবে�র �থম �রিডও ��াটফম�। Ohio-িভি�ক িমিডয়া
�কা�ািন Futuri �ারা �তির, এ� �ানীয় বাজােরর �বণতা সনা� করেত এবং �রিডও স�চােরর
জন� ি�� �তির করেত টিপকপলস �যুি� ব�বহার কের।
এই ি���িল কৃি�ম বিু�ম�া-উ�পািদত ব�ি��েদর �ারা ChatGPT-এর মেতা GPT-3 �যুি�
ব�বহার কের �চািরত হয়। ��ফাই িডেজ নােম এক� অন�ুপ কৃি�ম বিু�ম�া �বিশ��ও চালু
কেরেছ, যা এআই-চািলত কথ� ভাষ� সহ স�ীেতর এক� িকউেরেটড িনব�াচন �দান কের।

2.খবের �দখা �গল টিরেনা ��ল �কান ��ে�র সােথ যু�?
[A] দাির��
[B] মহাকাশ িব�ান
[C] পৃিথবী ক�ন
[D] ি�ে�াকােরি�
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টিরেনা ��ল এমন এক� িসে�ম যা �হাণু বা ধূমেকতুর মেতা এক� মহাকাশ িশলা পৃিথবীেত
আঘাত করেল তা কতটা িবপ�নক হেব তা িনধ�ারণ করেত ব�ব�ত হয়।
বত� মােন, 2023 DW হল একমা� �হাণু যার �টািরেনা ��েল 1 �র�ং রেয়েছ এবং অন� সকেলর 0
�র�ং রেয়েছ। এই �হাণরু আকার এক� অিলি�ক সুইিমং পুেলর সমান। ESA অনসুাের, 14
�ফ�য়াির, 2046-এ এ� পৃিথবীেত আঘাত করার স�াবনা 625 জেনর মেধ� এক� রেয়েছ।

3.2023 সােল �কান �দশ সাংহাই সহেযািগতা সং�ার (SCO) সভাপিত� করেব?
[A] USA
[B] ইসরােয়ল
[C] ভারত
[D] জাম�ািন

SCO NSA �মকািনজম, সাংহাই সহেযািগতা সং�ার (SCO) এক� ���পূণ� অংশ,আস� SCO
শীষ� সে�লেনর ��িতেত সাহায� করেব৷
ভারেতর রা�পিতর অধীেন 2023 সােলর মাঝামািঝ সমেয় SCO শীষ� সে�লন অনিু�ত হেব বেল
আশা করা হে�। জাতীয় িনরাপ�া উপেদ�া (NSA) অিজত �ডাভাল 2023 সােলর মােচ� র �শষ
নাগাদ িদি�েত SCO �জাট �থেক তার �িতপ�েদর �বঠেকর আেয়াজন করেবন।

4.'�সফ হারবার ি�ি�পল' �য� সংবােদ �দখা �গেছ, �স� �কান আইেনর সে� যু�?
[A] �ধান ব�র কতৃ� প� আইন, 2021
[B] তথ� �যুি� আইন, 2000
[C] মােচ� � িশিপং অ�া� 1958
[D] জল (দষূণ �িতেরাধ ও িনয়�ণ)আইন, 1974

ITআইন, 2000 এর িনরাপদ আ�য় নীিত ই�ারেনট মধ��তাকারীেদর তােদর ��াটফেম� তৃতীয়
পে�র িবষয়ব�র দািয়� �থেক মিু� �দয়।
এই িবধান� িনি�ত কের �য �সাশ�াল িমিডয়া ��াটফম� ব�বহারকারীেদর �ারা �কািশত �পাে�র
জন� দায়ী নয়৷ সদ� �বিত� ত িডিজটাল ইি�য়া অ�া�, 2023, যা ITআইনেক �িত�াপন করেত
চায়, �সফ হাব�ার ধারার সংেশাধেনর ��াব কেরেছ। আইন� সামািজক িমিডয়া সাইট�িলেক
ব�বহারকারী-উ�পািদত িবষয়ব�র জন� জবাবিদিহ করেত চায়।

5.�কান রাজ�/ইউ� িবিভ� এলাকায় শহেরর উ�য়েনর িনেদ�শনা �দওয়ার জন� '2041 সােলর জন�
মা�ার ��ান' �কাশ কেরেছ?
[A] কণ�াটক



ww
w.
bo
ng
ojo
bn
ew
s.c
om

[B] নতুন িদি�
[C] ওিড়শা
[D] পি�মব�

িদি� উ�য়ন কতৃ� প� (DDA) িদি�-2041 (MPD) এর জন� মা�ার ��ােনর এক� খসড়া �কাশ
কেরেছ, যার ল�� িবিভ� ��ে� শহেরর উ�য়নেক িনেদ�শ করা।
পিরক�না� পিরেবশগতভােব �টকসই উ�য়ন অজ� ন, বািস�ােদর জন� এক� ভাল জীবনযা�া
�দান, জলবায়ু পিরবত� েনর সমস�া�িল �মাকােবলা করা এবং অথ�ৈনিতক, সৃজনশীল এবং
সাং�ৃিতক বিৃ�র জন� এক� গিতশীল পিরেবশ �তির করার উপর দিৃ� িনব� কের। িদি�র জন�
এ� চতুথ� মা�ার ��ান।

6.মাধব ন�াশনাল পাক� , যা খবের �দখা �গেছ, �কান রােজ�/ইউ�?
[A] তািমলনাড়ু
[B] মধ��েদশ
[C] �জরাট
[D] �করালা

মাধব জাতীয় উদ�ান মধ��েদেশর �াচীনতম জাতীয় উদ�ান�িলর মেধ� এক�। এ� মধ��েদেশর
পা�া টাইগার িরজাভ� এবং রাজ�ােনর রণথে�ার টাইগার িরজােভ� র মেধ� এক� �ধান সংেযাগ
�তির কের।
বােঘর জনসংখ�া পুনঃ�িতি�ত করার জন�, মধ��েদশ বন িবভাগ অন� িরজাভ� �থেক পাঁচ�
�ানা�িরত বাঘ রাখার জন� িতন� �ঘর �তির কেরেছ। স�িত, সরকারী কম�কত� ােদর �ারা
িবেশষভােব িনিম�ত �ব�নীেত এক� পু�ষ এবং মিহলা বাঘ �ছেড় �দওয়া হেয়িছল।

7.�কান �ক�ীয় ম�ক 'World Food India-2023' অন�ুােনর আেয়াজন করেত চেলেছ?
[A] কৃিষ ম�ণালয়
[B] খাদ� �ি�য়াকরণ িশ� ম�ণালয়
[C] �ামীণ উ�য়ন ম�ণালয়
[D]আবাসন ও নগর িবষয়ক ম�ণালয়

খাদ� �ি�য়াকরণ িশ� ম�ক 2023 সােলর নেভ�ের নয়ািদি�েত 'World Food India-2023'-এর
ি�তীয় সং�রেণর আেয়াজন করেব।
WFI-2023 ভারতেক এক� িব�ব�াপী খাদ� �ি�য়াকরেণর �ক� িহসােব উ�ীত করা,
র�নস�িক� ত �বিচ��েক হাইলাইট করা, িবিনেয়াগ আকষ�ণ করা এবং ব�বসার সুেযাগ অে�ষেণর
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িদেক মেনািনেবশ করেব।WFI-2023-এর পাঁচ� মলূ উপাদােনর মেধ� রেয়েছ িমেলটস, ইেনােভশন
এবং সাসেটইেনিবিল�, ��ত িব�ব 2.0, ভারতেক র�ািন �কে� পিরণত করা এবং �যুি� এবং
িডিজটালাইেজশন।

8.�কান �ক�ীয় ম�ক 'লীন ি�ম' চালু কেরেছ?
[A] �বসামিরক িবমান চলাচল ম�ণালয়
[B]MSME ম�ণালয়
[C] �িতর�া ম�ণালয়
[D] বািণজ� ও িশ� ম�ণালয়

MSME �িতেযািগতামলূক (LEAN) ি�ম ভারতীয়MSME-এর �বি�ক �িতেযািগতার উ�িতর
জন� �ক�ীয়MSME ম�ক চালু কেরিছল।
এই ি�ম�MSME-�ক 5S, Kaizen, KANBAN, এবং িভজ�ুয়াল কম�ে�ে�র মেতা LEAN
উ�পাদন অনশুীলন�িল �হণ করেত উ�সািহত করেব৷ এই ি�ম�র ল�� ভারতীয়MSMEs�ক
LEAN উ�পাদন অনশুীলেনর মাধ�েম িব�মােনর িনম�াতােদর মেধ� �পা�র করা।

9.�কান �িত�ান 'ল�া��াইড অ�াটলাস অফ ইি�য়া' �কাশ কেরেছ?
[A] DRDO
[B] নাবাড�
[C] ISRO
[D] নীিত আেয়াগ

ইি�য়ান ��স িরসাচ� অগ�ানাইেজশন (ISRO) স�িত ভারেতর ল�া��াইড অ�াটলাস �কাশ
কেরেছ, যা �দেশর ল�া��াইড হট�ট িচি�ত কের।
এ� 1998 - 2022 সােলর ঘটনা�িলর উপর িভি� কের ভারেতর ভূিমধস-�বণ অ�ল�িলর এক�
ডাটােবস অ�ভু� � কের, �ধানত িহমালয় এবং পি�ম ঘাট বরাবর।

5.ইউিনক ল�া� পােস�ল আইেডি�িফেকশন ন�র (ULPIN) হল এক� আলফা-সাংিখ�ক সংখ�া যার
সংখ�া কত?
[A] 10
[B] 12
[C] 14
[D] 18
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ইউিনক ল�া� পােস�ল আইেডি�িফেকশন ন�র (ULPIN) হল এক� 14-সংখ�ার
আলফা-সংখ�াসূচক ন�র যা জিমর পােস�ল�িলর অ�াংশ এবং �ািঘমাংেশর উপর িভি� কের �তির
হয়।
এর উে�শ� হল জিম বা স�ি�র �যেকােনা পােস�েলর উপর সেত�র �ামািণক উৎস �দান করা।
ভূিম স�দ িবভাগ নতুন িদি�েত ULPIN বা ভু-আধার বা�বায়ন িনেয় আেলাচনা করার জন�
এক� জাতীয় সে�লেনর আেয়াজন করেব।


