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বাংলা �ইজ �� এবং উ�র | quiz questions with answers

1.'TROPEX 2023' �কান �দশ �ারা পিরচািলত এক� �ধান অপােরশন �েরর অনশুীলন?
[A] ভারত
[B] অে�িলয়া
[C] যু�রাজ�
[D] মািক� ন যু�রা�

ভারতীয় �নৗবািহনীর �ধান অপােরশনাল �েরর মহড়া TROPEX 2023 স�িত আরব সাগের
সমা� ভারত মহাসাগর অ�ল জেুড় পিরচািলত হেয়িছল।
এই মহড়া স�িত আরব সাগের �শষ হেয়েছ। সামি�ক মহড়ার িনম�ােণর মেধ� রেয়েছ উপ�লীয়
�িতর�া অনশুীলন সী িভিজল এবং উভচর মহড়া AMPHEX। এই অনশুীলন�িল ভারতীয়
�সনাবািহনী, ভারতীয় িবমান বািহনী এবং �কা� গােড� র উে�খেযাগ� অংশ�হেণর সা�ী িছল।

2.�ক� স�িত �কান পণ� �কনার জন� বাজাের অিবলে� হ�ে�েপর জন� NAFED, NCCF-�ক
িনেদ�শ িদেয়েছ?
[A]আলু
[B] লাল �পয়ঁাজ
[C] তুলা
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[D] পাট

�ক� NAFED এবং ন�াশনাল কনিজউমার �কা-অপাের�ভ �ফডােরশন অফ ইি�য়া িলিমেটডেক
(NCCF) লাল �পয়ঁাজ (খিরফ) �কনার জন� বাজাের অিবলে� হ�ে�প করার িনেদ�শ �দয়।
চিব�যু� মরসুেম সরবরাহ �চইন মসৃণ রাখার জন� বাফার িহসােব �পয়ঁাজ সং�হ এবং সংর�েণর
জন� মলূ� ি�িতশীলতা তহিবল �াপন করা হেয়েছ।

3.�কান �দশ 25 বছেরর মেধ� �থমবােরর মেতা মিহলােদর জন� সামিরক পিরেষবা চালু কেরেছ?
[A]�ল�া
[B] কলি�য়া
[C] যু�রাজ�
[D] জাপান

কলি�য়া 25 বছেরর মেধ� �থমবােরর মেতা মিহলােদর জন� সামিরক পিরেষবা চালু কেরেছ।
�ফ�য়াির মােস কলি�য়ার �সনাবািহনীেত 1,296 জন মিহলার এক� দলেক তািলকাভু� করা
হেয়েছ।
কলি�য়া দীঘ�কাল ধের 18 �থেক 24 বছর বয়সী পু�ষেদর জন� বাধ�তামলূক সামিরক পিরেষবা
রেয়েছ। �সনাবািহনী কম�েদর ঘাঁ�, অবকাঠােমা র�া এবং �শাসিনক কাজ�িল করার জন� ত�ণ
িনেয়ােগর উপর অেনক �বিশ িনভ� র কের, যখন এর �পশাদার �সন�রা মাদক পাচারকারী চ� এবং
িবে�াহী �গা�ীর �মাকােবলা কের।

4.�কান �দশ 'অৈবধ অিভবাসন িবল' �বত� ন কের?
[A] মািক� ন যু�রা�
[B] যু�রাজ�
[C] চীন
[D] ি�স

�ধানম�ী ঋিষ সুনাক কতৃ� ক �বিত� ত যু�রােজ�র অৈবধ অিভবাসন িবল, হাজার হাজার
অিভবাসীেক �ছাট �নৗকায় কের ইংিলশ চ�ােনল পার হেত বাধা িদেয় অৈবধ অিভবাসেনর সমস�া
�মাকােবলা করা।
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িবল� যু�রাজ� সরকারেক িকছু ব�িত�ম ছাড়া অৈবধভােব �দেশ আসা �য কাউেক আটক ও
িনব�াসেনর �মতা �দয়। এ� ি��শ পাল�ােম�েক �দেশ অনেুমািদত অিভবাসীর সংখ�ার উপর এক�
�কাটা িনধ�ারণ করার অনমুিত �দয়।

5.মাইিমউেসিময়া িসেলািনকা, িবরল মথ �জািত, ভারেতর �কান রােজ� �থমবােরর মেতা �দখা
�গেছ?
[A] �করালা
[B] তািমলনাড়ু
[C] কণ�াটক
[D] ওিড়শা

গেবষকরা 127 বছর পর তািমলনাড়ুর কালা�াদ-ম�ুানথরুাই টাইগার িরজােভ� ভারেত �থমবােরর
মেতা এক� িবরল মথ �জািতর মাইিমউেসিময়া িসেলািনকা �দখেত �পেয়েছন।
এ� �শষবার 127 বছর আেগ �ল�ায় �রকড� করা হেয়িছল এবং ফলাফল�িল 2018 সাল �থেক
মােস দবুার পিরচািলত মথ সমী�ার উপর িভি� কের। ভারেত এই মেথর �জািত� এই �থম
�রকড� করা হে�।

6.�কান রােজ�র রাজ�পাল রাজ� মি�সভা �ারা পাস হওয়া অনলাইন জয়ুা িনিষ� িবল িফিরেয়
িদেয়েছন?
[A] �করালা
[B] তািমলনাড়ু
[C] পি�মব�
[D] পা�াব

রাজ�পাল আর এন রিব িবধানসভা �ারা পাস হওয়া অনলাইন জয়ুা িনিষ� এবং অনলাইন �গেমর
িনয়�ণ িবল রাজ� সরকােরর কােছ �ফরত িদেয়েছন।
এ� উ�ৃত করা হেয়িছল �য হাউেসর এ� কাঠােমা করার জন� "আইন �ণয়ন �মতা" িছল না।
রাজ� মি�সভা আবার িবল� উ�াপন করার িস�া� িনেয়েছ, যা তািমলনাড়ুেত অনলাইন জয়ুা
িনিষ� করেত চায়। ধারা 200 অনযুায়ী, যিদ �কােনা িবল ি�তীয়বার হাউস �ারা পাশ হয়, �কােনা
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সংেশাধনী সহ বা ছাড়াই, এবং স�িতর জন� রাজ�পােলর কােছ �পশ করা হয়, তাহেল রাজ�পাল
স�িত �রাধ করেবন না।

7.�কান �দশ ন�াশনাল ��াটফম� ফর িডজা�ার ির� িরডাকশন (NPDRR) এর তৃতীয়
অিধেবশেনর আেয়াজন কেরেছ?
[A]�ল�া
[B] �নপাল
[C] ভারত
[D] USA

ভারত নয়ািদি�েত ন�াশনাল ��াটফম� ফর িডজা�ার ির� িরডাকশন (NPDRR)-এর তৃতীয়
অিধেবশেনর আেয়াজন কেরেছ।
1200 �রও �বিশ িবষয় িবেশষ�, অনশুীলনকারী, িশ�ািবদ এবং �িতিনিধরা �ধানম�ী নের�
�মাদী এবং �স�াই ��মওয়াক� �দ� দেুয�াগ ঝঁুিক �ােসর 10-দফা এেজ�ার উপর িভি� কের দেুয�াগ
ঝঁুিক �ােসর িবিভ� �স কা�ং িবষয় িনেয় আেলাচনা কেরেছন।

8.ি�েভনশন অফ মািন ল�ািরং অ�া� স�িত স�সািরত হেয়েছ �কান পণ��িলেক অ�ভু� � করার
জন�?
[A] ভাচু� য়াল িডিজটাল স�দ
[B] িরেয়ল এে�ট
[C] জেুয়লাির
[D] ইেলক�িন�

মািন ল�ািরং �িতেরাধ আইন, 2002 ভারতীয় সংসদ �ারা মািন ল�ািরং �িতেরাধ করার জন�
�ণীত হেয়িছল।
ভারত সরকার ি�েভনশন অফ মািন-ল�ািরং অ�া� (PMLA) �সািরত কেরেছ যােত িবিনময়,
�ানা�র এবং ভাচু� য়াল িডিজটাল স�েদর সুরি�ত �লনেদন অ�ভু� � করা হয়।

9.�কান �ক�ীয় ম�ক '�েদশ দশ�ন 2.0 ��া�াম' বা�বায়ন কের?
[A] সং�ৃিত ম�ণালয়
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[B] �রলপথ ম�ণালয়
[C] পয�টন ম�ণালয়
[D] �রা� ম�ণালয়

�েদশ দশ�ন 2.0 (SD2.0) ��া�াম হল �েদশ দশ�ন �কে�র (SDS) সংেশািধত সং�রণ। এ�
ভারত জেুড় িথম-িভি�ক টু�ির� সািক� ট �তির করার জন� �ক�ীয় পয�টন ম�ক চালু কেরিছল।
�েদশ দশ�ন 2.0 ��া�ােমর অধীেন 15� রােজ�র 30�র মেতা শহরেক �টকসই এবং দািয়�শীল
গ�ব� িহেসেব গেড় �তালার জন� বাছাই করা হেয়েছ। এর মেধ� রেয়েছ �জরােটর �ারকা ও
�ধালািভরা, �গায়ার �কালভা ও �পারেভািরম এবং িবহােরর নাল�া ও গয়া।

10.নাসার িকউিরওিস� �রাভার স�িত �কান �েহর ��পাস�লার রি� ধারণ কেরেছ?
[A] পৃিথবী
[B] ম�ল
[C] বহৃ�িত
[D] ��

NASA এর িকউিরিস� �রাভার স�িত �থমবােরর মেতা ম�ল �েহ ��পাস�লার রি��িলেক
ধারণ কেরেছ। �রাভার� দশৃ�� ক�াপচার কেরিছল যখন সূয� �চুর �মঘ�িলেক আেলািকত কের।
যখন বায়ুম�েল ধুেলা এবং �ধাঁয়ার মেতা �� কণা থােক, তখন সূেয�র উদয় বা অ�গামী আেলা
ছিড়েয় পড়েত পাের, ফেল সূেয�র রি� �তির হয় যা ��পাস�লার রি� নােম পিরিচত। এই রি��িল
�মেঘ বা ব�র মেধ� �খালার মধ� িদেয় যায়।


