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★★★ জানুয়ারী, ২০১৭ ★★★
By– Arijit Dabangg Sinha

(Parsola, Bankura ★ Mob 8016427527).

_________________________________
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**সারা িব  জেুড় ইংরািজ নববষ পািলত হল।
**তুরে র ই ানবুেলর নাইট ােব বষবরেণর রােত জি  হামলা, মৃত ৩৯।
**ভারত ও িস াপেুরর মেধ  Double Taxation Avoidance

Agreement (DTAA) চুি  া িরত হল। যা ১ এি ল, ২০১৭ থেক
কাযকর হেব।
★২ জানুয়ারীঃ-

**অ নাচল েদশ রােজ  িবেজিপ সরকার গঠন।
** Promulgation of Specified Bank Notes Ordinance, 2016 ক
রা পিত কতৃক স িত দান।
**ভারেতর সনা ধান িহেসেব লফেটন া  িবিপন রাওয়াত দািয় ভার
হন করেলন।

**িসিরয়া ইসু েত রািশয়ার সমাধান াবেক রা সংেঘর িনরাপ া পিরষদ
কতৃক স িত দান।
**সমাজবাদী পািটর জাতীয় সভাপিত হেলন অিখেলশ যাদব।
** International Federation of Football History & Statistics

(IFFHS) এর ারা World’s Best Playmaker for 2016 িহেসেব
িলওেনল মিসর নাম ঘািষত হল।
** পশাদার টিনস থেক অবসর িনেলন ভারেতর সামেদব দববমন।
** Indian Olympic Association (IOA) এর ীকৃিত কেড় িনল ক ীয়
ীড়া ম ক।

★৩ জানুয়ারীঃ-

**রা সংেঘর সে টাির জনােরল িহেসেব অ াে ািনও েতেরস
দািয় ভার হন করেলন।
**ধেমর িভি েত ভাট চাওয়া যােব না, িনেদশ িদল সুি ম কাট।
**সুি ম কােটর িনেদেশ BCCI এর সভাপিত পদ থেক অনুরাগ ঠাকুর
এবং সিচব পদ থেক অজয় িশরেক ক সিরেয় দওয়া হল।
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**UPSC এর চয়ারম ান িহেসেব িনযু  হেলন ডিভড আর.
িসেয়মিলেয়হ।
**২০১৬ ভারতীয় ানপীঠ নবেলখন পরু ার পেলন া ও ঘনশ াম
কুমার দবাংশ।
**এন.িট.আর. আেরাগ  র া ীম চাল ুকরল অ েদশ সরকার।
**সাফেল র সে  অি -৪ িমসাইল পরী া করল ভারত।
**ি িটশ ভারতীয় শংকর বালসু মিনয়নেক নাইট ড উপািধ দান
করেলন ি েটেনর রাণী ি তীয় এিলজােবথ।
★৪ জানুয়ারীঃ-

**অবসর িনেলন চীেনর টিবল টিনেস ওিলি ক চ াি য়ন িল
িজয়াওিজয়া।
** ICC Hall of Fame এ জায়গা পেলন অে িলয়ার বাদ িতম বঁাহািত
ব াটসম ান আথার মিরস।
**ভারেতর ৪৪তম ধান িবচারপিত িহেসেব শপথ িনেলন জগদীশ িসং
খহর।

**হজ যা ীেদর জন  িবেশষ অ াপ চাল ুকরল ক ীয় সরকার।
**ভারেতর ৫০০ িট শহের চাল ুহল ‘  ভারত সমী া’।
**২০১৭ সালেক International Year of Sustainable Tourism for

Development িহেসেব ঘাষনা করা হল।
**িত পিত- ত  হল ১০৪ তম ভারতীয় িব ান কংে স।
**ভারেতর িরজাভ ব াে র এি িকিটভ িডের র িহেসেব িনযু  হেলন
সুেরখা মারাি ।
**হাইিতর রা পিত িনবাচেন জয়ী হেলন জােভেনল মােয়স।
**িব  ইল িদবস পািলত হল।
★৫ জানুয়ারীঃ-

**ভারেতর ওয়ান ড ও িট টােয়ি  ি েকট দেলর অিধনায়ক পদ থেক
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সের দঁাড়ােলন মেহ  িসং ধািন।
**২০১৬ সাফ মিহলা চ াি য়নিশপ িজতল ভারত।
** য়াত হেলন িবখ াত সতার বাদক আবদলু হািলম জাফর খান।
**মানবেদেহর পৗি কতে  ‘ মেসনেটির’ নােম নতুন একিট অ  আিব ার
করেলন আয়ারল াে র িব ানী ডঃ জ. ক ালিভন কেফ। এিট
মানবেদেহর ৭৯ তম অ ।
** য়াত হেলন ভারেতর িবখ াত ঐিতহািসক েফসর গ াংমুেমই কােমই।
**পাটনােত  হল ৩৫০তম কাশ পব উৎসব।
★৬ জানুয়ারীঃ-

** য়াত হেলন িবখ াত বিলউড অিভেনতা ওম পরুী।
**২০১৮ ত মহাকােশ পাঠােনা হেব থম আি কান – আেমিরকান
মহাকাশ িব ানী জেনট ইপস, ঘাষণা করল নাসা।
** য়াত হেলন িবখ াত ি িটশ অথনীিতিবদ টিন অ াটিকনসন।
**ভারত ও কিনয়ার মেধ  কৃিষ ও অন ান  িবষেয় মউ া িরত হল।
**কনাটেকর খরা কবিলত অ েলর জন  ১৭৮২ কািট টাকার আিথক
সাহায  ঘাষণা করল ক ীয় সরকার।
★৭ জানুয়ারীঃ-

** য়াহািটেত  হল উ র – পবূা েলর আ িলক িমক সে লন।
**িরলােয়  পাওয়ার এর মুখ  আিথক আিধকািরক িহেসেব িনযু  হেলন
— সুেরশ নাগারাজন।
**ভারেতর ওয়ান ড ও িট টােয়ি  ি েকট দেলর নতুন অিধনায়ক হেলন
িবরাট কাহিল।
★৮ জানুয়ারীঃ-

**িনউ িদি েত  হল Financial Stability

Development Council এর ১৬ তম িমিটং।
**ভারত ও কাজাখ ােনর মেধ  ট া  সং া  চুি  া িরত হল।

D

Age of the Universe

All Time New

Amazing Geographical

Facts

Atmosphere Simple

Questions and Answers

★আমাজেনরআমাজেনর  অভ েরঅভ ের  ফুটফুট
নদীনদী★

★পৃিথবীপৃিথবী  আসেলআসেল  দিুটদিুট  েহরেহর
সম য়সম য়

অবাকঅবাক  করাকরা  িকছুিকছু  তথতথ
(Amazing Facts)

অিলি েকরঅিলি েকর  িকছুিকছু  তথতথ

আে য়আে য় মালভূিমমালভূিম  Volcanic

Plateau

আজবআজব  তথতথ

আপিনআপিন  িকিক  Update ?

With PDFmyURL anyone can convert entire websites to PDF!

https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/age-of-the-universe/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/all-time-new/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/amazing-geographical-facts/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/atmosphere-simple-questions-and-answers/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/%e2%98%85%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%85%e0%a6%ad%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%ab%e0%a7%81%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a7%8d/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/%e2%98%85%e0%a6%aa%e0%a7%83%e0%a6%a5%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%80-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%b0/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/%e0%a6%85%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%be-%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%9b%e0%a7%81-%e0%a6%a4%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af-amazing-facts/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/%e0%a6%85%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%9b%e0%a7%81-%e0%a6%a4%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a7%9f-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%ad%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%bf-volcanic-plateau/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/%e0%a6%86%e0%a6%9c%e0%a6%ac-%e0%a6%a4%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af/
https://missiongeographyindia.wordpress.com/category/%e0%a6%86%e0%a6%aa%e0%a6%a8%e0%a6%bf-%e0%a6%95%e0%a6%bf-update/
http://pdfmyurl.com/entire-website-to-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


★৯ জানুয়ারীঃ-

** USA এর বথািন ম ােটক – স া স ক স ী কের ২০১৭ ি সেবন
আ জািতক মিহলা ডাবলস খতাব িজতেলন ভারেতর সািনয়া িমজা।
**ভারত ও পতুগােলর মেধ  িতর া সহ ৭ িট িবষেয় চুি  া িরত হল।
** টিনেস, চ াই ওেপন ২০১৭ পু ষ ডাবলস খতাব িজতেলন রাহন
বাপা া ও জীবন নদনুেচিঝয়ান।

** বাসী কৗশল িবকাশ যাজনা ঘাষনা করেলন ধানম ী নের  মাদী।
**২০১৭ চ াই ওেপেন পু ষ িস লস খতাব িজতেলন েনর রবােতা
বাউিট া।
**অ াি  মাের ক হািরেয় ২০১৭ কাতার ওেপন (পু ষ, িস লস)

িজতেলন নাভাক ডকুিভচ।
**ঔষিধ ন যু  আদার নতুন জািত আিব ার হল আ ামােন।
**ইসলািমক িমিলটারী জােট কমা ার ইন িচফ িহেসেব িনযু  হেলন
া ন পাক সনা ধান রািহল শিরফ।

★১০ জানুয়ারীঃ-

**ভারেতর বৃহ ম ওয়াইফাই পিরেষবা চাল ুকরল মহারা  সরকার।
**িফফা ২০১৬ সরা পু ষ ফুটবলার িহেসেব িনবািচত হেলন —

ি ি য়ােনা রানাে া।
**দি ন িদি  পৗর কেপােরশেন  হল ি ট লাইিটং ন াশানাল া াম,

যা পিৃথবীর বৃহ ম ি ট লাইট িরে সেম  া াম।
**৭৪তম বািষক গাে ন াব পরু ার ঘািষত হল।  ছিব — মুনলাইট
;  অিভেনতা — ক ােস অ াফেলক ;  অিভেন ী — ইসােবে
পাট ;  পিরচালক — ডািমেয়ন চেজে ।

৭ িট িবভােগ নিমেনশন পেয় ৭ িট পরু ার িজেত, গাে ন াব পরু াের
ইিতহােস সবকােলর সরা সফল ছিব িহেসেব ীকৃিত পল — ‘লা লা ল া ’

ছিবিট।

আমােদরআমােদর  পৃিথবীপৃিথবী  (Our

Earth)

এএ  িপিপ  জজ  আবদলুআবদলু  কালােমরকালােমর
১৫িট১৫িট  উিউি  ( APJ Abdul

Kalam 15 Quotes)

একএক  নজেরনজের  ভারেতরভারেতর  নদনদীনদনদী
(Indian River)

কদমকদম  বাহবাহ বাবা  Mud flow (

তত  বাহবাহ)

গাশার মগাশার ম  – ১১ or Hidden

Peak

চঁ ােদরচঁােদর  উৎপিউৎপি  (Origin of

the Moon)

জানাজানা  অজানাঅজানা

জায়ারভাটাজায়ারভাটা  [Tides]

তুিমতুিম  িকিক  জানজান?

পরী াপরী া  িতিত  2016-2017

পৃিথবীরপৃিথবীর  তাপবলয়তাপবলয়
[Temperature Belts of the
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** জরােটর গা ীনগের নােবল াইজ দশনী উে াধন করেলর
ধানম ী নের  মাদী।

** বাসী ভারতীয় স ান পরু ার ঘাষণা করেলন রা পিত ণব মুখািজ।
**ভারেতর ইসেরা ও াে র CNES এর মেধ  স ােটলাইট উৎে পন
যিু  সং া  চুি  া িরত হল।

** Technical Oscar Award পেলন আই.আই.িট খ পেুরর পরাগ
হাবলদার।
**১২তম িব  িহি  িদবস পািলত হল।
★১১ জানুয়ারীঃ-

**Fly For Sure ীম চাল ুকরল এয়ার ইি য়া।
**Kuaizhou-1A রেকেটর ারা চীন থম বািনিজ ক মহাকাশ অিভযান

 করল।
** Universal Immunization Programme (UIP) এর আওতায়
Rubella Vaccine চাল ুকরল ক ীয় া  ম ক।
**১০-১২ জানুয়ারী মু ইেত  হল International Conference and

Exhibition on Re-enforced Plastics (ICERP)।
★১২ জানুয়ারীঃ-

** ামী িবেবকানে র জ িদন, জাতীয় যবু িদবস িহেসেব পািলত হল।
** রাহতেক  হল ২১তম জাতীয় যবু উৎসব।
** Second Scorpene Class সাবেমিরন “খাে ির” এর উে াধন হল
মু ইেত।
** জরােটর গা ীনগের ধানম ী নের  মাদী উে াধন করেলন
ভারেতর থম আ জািতক ক এ েচ , যার নাম ইি য়া INX.

**চীেন দঃ-পঃ অ েলর বৃি অরেণ  আিব ৃ ত হল িগবেনর নতুন জািত
— ” Skywalker hoolock Gibbon”।
** World’s first Gender Literature Festival

Earth]

াকৃিতকাকৃিতক  দেুযাগদেুযাগ (Natural

Disaster)

িবিভিবিভ  পিরমাপকপিরমাপক  যয

িবিভিবিভ  িবষেয়রিবষেয়র  জনকঃজনকঃ

বকালবকাল  দদ(Baikal Lake)

ভ ূ পভ ূ প  স পাতস পাত  বাবা  Debris

avalanche( ত বাহত বাহ)

ভারতভারত  আমারআমার  ভারতবষভারতবষ

ভূেগালভূেগাল  এবংএবং  আমরাআমরা

মহাকাশমহাকাশ-রহসরহস

মৃি কামৃি কা  িবসপণিবসপণ  বাবা  Soil creep

(ধীরধীর  বাহবাহ)

রহস ময়রহস ময় মহািবমহািব

রহস ময়রহস ময় মহািবমহািব  2

িশলািশলা  সস
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(GLF) আেয়ািজত হেব পাটনায়, ৬-৮ মাচ ২০১৭।
**ভারত ও USA এর Computer Emergency

Response Team (CERT) মেধ  সাইবার িনরাপ া সং া  মউ া িরত
হল।
**USA এর রা পিত বারাক ওবামা Presidential Early Career Awards

for Scientists and Engineer (PECASE) এর জন  চারজন ভারতীয় –

আেমিরকান িব ানীেক– কৗিশক চৗধরুী, প জ লাল, মণীশ অেরারা,
আরাধনা ি পাঠী — বেছ িনেলন।
** জরাট সরকার ঘাষণা করল ভারেতর থম Student Startup and

Innovation Policy।
**িবে র থম দশ িহেসেব FM রিডও স চার িনিষ  করল নরওেয়।
★১৩ জানুয়ারীঃ-

**টাটা সে র চয়ারম ান িহেসেব িনযু  হেলন — এন. চ েসকরন।
** জাই িবেডন ক Presidential Medal of Freedom পরু ার দান
করেলন USA এর রা পিত বারাক ওবামা।
**উ র-পবূ ভারেতর অিধবাসীেদর সৎকার সাহােয  ‘আখির আ িত’

নামক িবনামূেল র পিরবহন পিরেষবা চাল ুকরল িদি  পিুলশ।
**পানািজেত, ভারেতর া ন ক ীয় ম ী এডুয়ােডা ফেলইেরা ক
Grande Oficial da Ordem do Infante da Henrique ( National

Order of Kingthood) স ান দান করল পতুগাল সরকার।
**ভারত কতৃক িপনাকা রেকেটর সফল উৎে পন।
★১৪ জানুয়ারীঃ-

** াফুড পরু ার ২০১৭ পেলন — আেলকজা ার েডন াই, িশমন
সাকা িচ, ড রামসেডল।
**ভারেতর থম সৗরশি  চািলত নৗকা চাল ুহল করালার ভাইকেম।
করালার মুখ ম ী িপনারাই িবজয়ন উে াধন করেলন দেশর থম

িশলািশলা  িবসপণিবসপণ  বাবা  Rock creep

(ধীরধীর  বাহবাহ)

সবসব  থেকথেক  বড়বড় রহসরহস

হলােনাহলােনা  মালভূিমমালভূিম  Tilted

Plateau

BA/BSC Part-I Geography

Hons Exam 2016

Suggestion for K.U & C.U.

Barringer Crater or িবে রিবে র
বৃহ মবৃহ ম  উ াপাতউ াপাত

Bermuda Triangle

Bermuda Triangle Mystery

and New Theory

Big Bang Theory

BLACK HOLE
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সৗরশি  চািলত নৗকা ‘আিদত ’।
★১৫ জানুয়ারীঃ-

**ভারত ও লংকার মেধ  বষার জল সংর ন সং া  মউ া িরত হল।
**রা সংেঘর উ য়নশীল দশ িলর জাট Group-৭৭ এর নতৃ  পেদ
এেলা ইকুেয়ডর।
**ভারেত ৬৯তম সনািদবস পািলত হল।
**৬২তম িফ  ফয়ার অ াওয়াড ঘািষত হল মু ইেত।  ছিব — দ ল ;

 পিরচালক — নীেতশ তওয়াির (দ ল) ;  অিভেনতা — আিমর
খান (দ ল) ;  অিভেন ী — আিলয়া ভাট (উড়তা পা াব) ; 

সংগীত পিরচালক — ীতম (অ ায় িদল হ ায় মুশিকল) ;  ছিব
(ি িটক ) — নীরজা।
★১৬ জানুয়ারীঃ-

**২০১৬-১৭ মর েম রি  িফ িজতল জরাট।
** ক ীয় বািণজ  ম ক কতৃক চাল ুহল — ‘ SEZ India’।
**২০১৬ িহ ু পরু ার িজতেলন িকরন দাশী (Jinnah Often Came to

Our House ে র জন )।
** Pinyin writing System এর জনক Zhou Youguang য়াত
হেলন।
**১৫ই জানুয়ারী হায় াবােদ অনুি ত হল — Asia-Pacific

Broadcasting Union Dance festival।
★১৭ জানুয়ারীঃ-

**িদি  আ জািতক ওেপন দাবা িতেযািগতা িজতেলন তািজিক ােনর
া মা ার ফা খ আেমানাটভ।

**সমাজবাদী পািটর তীক সাইেকল ব বহােরর অিধকার পেলন
অিখেলশ যাদব।
** T S Eliot Prize for Poetry ২০১৬ িজতেলন — জ াকব পােল।
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**ভারত ও মিরশােসর মেধ  কাঅপােরিটভ স ের সহেযািগতামূলক মউ
া িরত হল।

**মু ই রেকট  ক হািরেয় ২০১৭ ি িময়ার ব াডিম ন িলগ িজতল চ াই
াশার ।

**নাগাল া  া  কে র জন  িব  ব াে র সােথ আিথক চুি  া র
করল ভারত।
★১৮ জানুয়ারীঃ-

** European Organization for Nuclear Research (CERN) এর
সদস পদ পল ভারত।
**২৫ জন ছেলেমেয়র (১২ জন মেয়, ১৩ জন ছেল) নাম জাতীয়
সাহিসকতা পরু ার এর জন  ঘাষণা করা হল। উে খেযাগ  — গীতা
চাপড়া পরু ার — তজে তা ধান ও িশবানী গা  (পঃবঃ) ; স য়
চাপড়া পরু ার — সুিমত মামেগন (উ রাখ ) ; বাপ ুগাইধািন পরু ার —

Late Km. Roluahpuii ও Late Km. H Lalhriatpuii (িমেজারাম) এবং
তুষার ভামা (ছি শগড়)।
** ক ীয় পে ািলয়াম ম ক ‘Saksham – 2017’ সেচতনতা কমসূচী

 করল।
** য়াত হেলন চঁােদর মািটেত পদাপণকারী এখেনা অবিদ শষতম মানুষ —

Eugene Cernan। ১৯ িডেস র, ১৯৭২, িতিন চঁােদর মািটেত পা রােখন।
**ইউেরাপীয় পালােমে র নতুন সভাপিত হেলন — অ াে ািনও তাজািন।
** য়াত হেলন াকেহাল গেবষণার পিথকৃৎ িস. িভ. িবে রয়া।
**InternationalVaccine Institute (IVI) এ, ভারেতর সদস পদ হেণর

াব ম রু করল ক ীয় ম ীসভা।
★১৯ জানুয়ারীঃ-

**মু ইেত, Legends Club ‘Hall of Fame’ এ জায়গা পেলন া ন
ভারত অিধনায়ক কিপল দব।
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** ক ীয় মানবস দ উ য়নম ক Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)

এর আওতায় ‘ShaGun’ নামক একিট ওেয়ব পাটাল চাল ুকরল।
**World’s Most Powerful Passports এর তািলকায় ৭৮তম ান
পল ভারত। থম ােন রেয়েছ — জামািন ও শষ ােন রেয়েছ —

আফগািন ান। এিশয়ার মেধ  থম — িস াপরু।
**২০১৬ সাল হল ভারেতর আবহাওয়া রকেডর ইিতহােসর উ তম
বছর, এমনই ঘাষণা করল India Meteorological Department

(IMD)।
**৩িট অ  পিরিচত রাগেক, ভিবষ ত িবে র া  আপদ িহেসেব িচি ত
করেলন িব ানীরা। এই ৩ িট রাগ হল — Middle East Respiratory

Syndrome (MERS-CoV), Lassa fever and Nipah Virus।
**কা ীির পি ত সহ সম  ঘরছাড়া পিরযানকারী স দায়েক িফিরেয়
নওয়ার াব সবস তভােব পাশ হল জ ু ও কা ীেরর িবধানসভায়।

**ইিলশ মাছেক আইিন সুর া দওয়ার াব িদল West Bengal

Fisheries Department। এই াব কাযকর হেল, ইিলশই হেব ভারেতর
থম আইিন সুর া া  মাছ।

**USAএর ৪৩তম People’s Choice Award এ, Favourite Dramatic

TV Actress এর পরু ার পেলন — ি য়া া চাপড়া। কায়াি েকা
িসিরয়ােল অিভনেয়র জন ই িতিন এই পরু ার পেলন।
** লৗহ সমৃ  হাণুপু  ‘১৬ Psyche’ ত অিভযান ম রু করল নাসা।
★২০ জানুয়ারীঃ-

** সেনগােল, গাি য়ার রা পিত িহেসেব শপথ িনেলন আদামা বােরা।
**িস.িব.আই এর িডের র িহেসেব িনযু  হেলন — অেলাক কুমার ভামা।
**হিরয়ানা হ ামার  ক হািরেয় Pro Wrestling League Season 2

িজতল পা াব রয় াল ।
**মিণপেুরর করং, ভারেতর থম ক াশেলস ীপ িহেসেব আ কাশ
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করল।
**ধমশালা ক িহমাচল েদেশর ি তীয় রাজধানী িহেসেব ঘাষণা করল
িহমাচল েদশ সরকার।
★২১ জানুয়ারীঃ-

**USAএর ৪৫তম রা পিত িহেসেব শপথ িনেলন ডানা  া ।
**িবহার সরকার  করল ‘ নশা মু  চার অিভযান’।
**মা  ৫০০ টাকায় চঁােদ িনেজর নাম পাঠােনা যােব, এমনই চমক দ
ঘাষণা করল ব ালু র মহাকাশ সং া িটম-ই াস।
★২২ জানুয়ারীঃ-

**ভারত ও সািবয়ার মেধ  আই.িট এবং ইেলক িন  িশে  সহেযািগতার
মউ া িরত হল।
**ভারত ও িভেয়তনােমর মেধ  সাইবার িনরাপ া সং া  মউ অনুেমাদন
করল ক ীয় ম ীসভা।
★২৩ জানুয়ারীঃ-

**সারা ভারত জেুড় নতাজী সুভাষচ  বসুর ১২০তম জ িদন পালন
করা হল।
**২০১৭ Malaysia Masters Grand Prix Gold এ মিহলােদর িস লস
খতাব িজতেলন সাইনা নহাওয়াল।

**ইংল াে র িবপে  ২-১ ব বধােন ওয়ান ড িসিরজ িজতল ভারত।
**িফিলপাইনেস অনুি ত ৬৫তম িমস ইউিনভাস পেজে র িবচারক
িহেসেব মেনানীত হেলন সুি তা সন।
** য়াত হেলন উদ ুকিব নক  িলয়ালপিুর।
**অ ািভেয়শন স ের Corporate Social

Responsibility Award িজতল িদি  িবমানব র।
**USAএর িস.আই.এ (Central Intelligence Agency) এর িডের র
িহেসেব শপথ িনেলন মাইক পমেপও।
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★২৪ জানুয়ারীঃ-

** ক ীয় বািণজ  ও িশ  ম ক কতৃক চাল ুহল — Rubber Soil

Information System (RubSIS)।
**২০১৭ Draft National Steel Policy কাশ করল ক ীয় সরকার।
** Annual Status of Education Report (ASER

2016) কািশত হল।
**বির  পনশন বীমা যাজনা ২০১৭ অনুেমাদন করল ক ীয় ম ীসভা।
**সারা দেশ জাতীয় কন া িশ  িদবস ২০১৭ পািলত হল।
** Indian Institute of Management Bill, ২০১৭ অনুেমাদন করল
ক ীয় ম ীসভা।
★২৫ জানুয়ারীঃ-

**রা সংেঘ USAএর অ া ােসডর িনবািচত হেলন িনি  হ ােল।
** National Action Plan for Children ২০১৬ কাশ করল ক ীয়
ম ীসভা।
** Trans-Pacific Partnership (TPP) থেক USA ক িবি  করেত
িবেশষ িনেদেশ া র করেলন মািকন রা পিত ডানা  া ।
**ভারত ও সংযু  আরব আমীরশাহীর মেধ  ১৪ িট ি পাি ক চুি
া িরত হল।

**৭তম জাতীয় ভাটার িদবস পািলত হল।
**জাপােনর থম Military Communications Satellite “Kirameki-

2” সাফেল র সােথ মহাকােশ ািপত হল।
★২৬ জানুয়ারীঃ-

**ভারেত ৬৮তম জাত  িদবস পািলত হল।
** িত বছেরর মেতা, ২৬ শ জানুয়ারী জাত  িদবেসর িদন ভারত
সরকার প  স ান তািলকা ঘাষণা করল। ২০১৭ সােল ৭ জনেক
প িবভূষণ, ৭ জনেক প ভূষণ ও ৭৫ জনেক প  পরু ার দান করা
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হল।
২০১৭ প িবভূষণ স ানঃ-

শরদ পাওয়ার, মুরলী মেনাহর যাশী, িপ. এ. সাংমা (মরেণা র), সুে র
লাল পাটওয়া (মরেণা র), ক. জসুদাস, সদ  জি  বাসুেদব, ইউ.
রামচ  রাও।
২০১৭ প ভূষণ স ানঃ-

িব  মাহন ভাট, দবী সাদ ি েবদী, তেহমটন উদওয়ািদয়া, র  সু র
মহারাজ, ামী িনর নন , রাজকুমারী মহা চ ী িসিরনেধান (িবেদিশ), িস.
রাম ামী (মরেণা র)।
২০১৭ প  স ানঃ-

অ না মাহাি , সাধ ু মেহর, কলাস খর, অনুরাধা পােড়ায়াল, অজয়
কুমার রায়, িবরাট কাহিল, িবকাশ গৗড়, দীপা মািলক, দীপা কমকার, া ী
মািলক, স ীব কাপরু মুখ।
★২৭ জানুয়ারীঃ-

**আবহাওয়ার রকেডড তথ  অনুসাের, ২০১৬ সাল হল িবে র
সবকােলর উ তম বছর, জানাল িব  আবহাওয়া সং া (WMO)।
**অল ইি য়া ফুটবল ফডােরশন (AIFF) ভারেতর ফুটবেল এই থম
Women’s Professional League (WPL) চাল ুকরল।
২৮ শ জানুয়ারী থেক দইু স াহ ব াপী এই িলগ িনউ িদি র আে দকর
িডয়ােম অনুি ত হেব।

**ভারেতর Power Grid Corporation ও আবুধািবর Water &

Electricity Authority এর মেধ  মউ া িরত হল।
★২৮ জানুয়ারীঃ-

**কনাটেক আবারও চাল ুহল ক ল উৎসব।
★২৯ জানুয়ারীঃ-

** International’sCorruption Perceptions
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২০১৬ এর কািশত  ও দনুীিত মু  দেশর তািলকায় ৭৯তম ান
পল ভারত। থম ােন রেয়েছ — ডনমাক এবং শষ ােন রেয়েছ —

সামািলয়া।
**নাল া িব িবদ ালেয়র চ াে লর পেদ িনযু  হেলন — ডঃ িবজয়
ভাটকর।
★৩০ জানুয়ারীঃ-

**িমস ইউিনভাস ২০১৬ খতাব িজতেলন াে র Iris Mittenaere।
**২০১৭ অে িলয়ান ওেপেনর মিহলােদর িস লস খতাব িজতেলন
সেরনা উইিলয়ামস।

**ফাইনােল রাফােয়ল নাদালেক হািরেয় ২০১৭ অে িলয়ান ওেপন
পু ষেদর িস লস খতাব িজতেলন রজার ফেডরার। এিট তঁার ১৮ তম
া  াম জয়।

** UN in India Goodwill Ambassador for the SDGs িহেসেব িনযু
হেলন– অেশাক অমৃতরাজ।
** North East Investors Summit ২০১৭ অনুি ত হল িশলং এ।
**Tata Steel Chess Tournament ২০১৭ িজতেলন USA এর
ওেয়সেল সা।
**িদি  পিুলশ কিমশনার পেদ িনযু  হেলন — অমূল  কুমার পটনােয়ক।
**জাতীয় কু  িবেরাধী িদবস পািলত হল।
**কনাটেকর লাকায়ু  পেদ শপথ িনেলন িপ. িব নাথ শি ।
**ব াডিম েন Syed Modi International Badminton

Championships এ পু ষ ও মিহলােদর িস লস খতাব িজতেলন
যথা েম সমীর ভামা ও িপ.িভ. িস ু ।
★৩১ জানুয়ারীঃ-

**আি কান ইউিনয়ন কিমশেনর চয়ারম ান িহেসেব িনযু  হেলন —

মৗসা ফািক মাহামত।
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      1 Vote

**সুি ম কােটর িনেদেশ BCCI পিরচালনার জন  িবেনাদ রাই এর নতৃে
একিট শাসক কিমিট িনেয়াগ করা হল।
**সারা দেশ ক ীয় সরকার Sparsh Leprosy Awareness

Campaign (SLAC)  করল।
**ভারেতর টিবল টিনস ফডােরশেনর সভাপিত হেলন — দশু
চৗতালা।

**Vampire Star এর গিতিবিধ ধরা পড়ল ভারেতর মহাকাশি ত
পযেব ন ক  ASTROSAT এ।
** Bombay Natural History Society (BNHS) মধ  িহমালেয় জলবায়ু
পিরবতন অধ য়ন কমসূচী  করল।
**৫৪০ িমিলয়ন বছর পরুােনা, ম দ ী াণীেদর াচীনতম পবূসূরী
‘Saccorhytus’ এর জীবা  আিব ৃ ত হল।
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★★★ িডেস র, ২০১৬ ★★★
_________________________________

★১ িডেস রঃ-

**UNESCO এর World’s Intangible Heritage এর তািলকায় ান
পল — “িকউবান া” ও “ বলিজয়ান ভালকু”।

**িব  এইডস সেচতনতা িদবস পািলত হল। ২০১৬ এর িথম িছল —

“Hands up for # HIVprevention”।
***ভারত সরকােরর নীিত আেয়াগ ারা, দেশ িডিজটাল অথনীিত
িবকােশর উে েশ  অ েদেশর মুখ ম ী চ বাবু নাইডুর নতৃে  ১৩
সদেস র একিট কিমিট গঠন করা হল।
**২০১৬ িব  দাবা চ াি য়নিশপ িজতেলন ম াগনাস কালেসন।
★২ িডেস রঃ-

**ভারত ও USA এর মেধ  ৭৫০ িমিলয়ন ডলােরর সামিরক চুি  া িরত
হল।
** UNESCO এর Intangible Cultural Heritage of Humanity এর
তািলকায় ান পল যাগ াণায়াম।
** ক ীয় মানব স দ উ য়ন ম ক ারা ‘িব ীয় া রতা অিভযান’ 

হল।
**উ র েদশ রােজ র সেবা  স ান “যশ ভারতী পরু ার” ২০১৬
ঘািষত হল।
★৩ িডেস রঃ-

**থাইল াে র িনয়মতাি ক রাজা িহেসেব অিভিষ  হেলন — মহা
ভািজরালংকন।
**ভারেত National Pollution Control Day 2016 পািলত হল।
** িবে  International Day of Persons with Disabilities 2016

পািলত হল।
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★৪ িডেস রঃ-

**িশ  শাি  পরু ার িজতেলন UAE-বাসী ভারতীয় িকেশারী ক কাশান
বসু।
★৫ িডেস রঃ-

**পািক ান ক হািরেয় ২০১৬ মিহলা এিশয়া কাপ (ি েকট) িজতল
ভারত।
**ভারত ও কাতােরর মেধ  িভসা এবং সাইবারে স সং া  ৪ িট চুি
া িরত হল।

**পািরবািরক কারন দিখেয়, িনউিজল াে র ধানম ী জন িক পদত াগ
করেলন।
**IAAF World Athlete of the Year Award িজতেলন উইেসন বা  ও
আলমাজ আয়না।
** হাইলাকাি  জলা, আসােমর থম ক াশেলস জলা িহেসেব
আ কাশ করল।
** িব  স ােসবী িদবস পািলত হল।
**িব  মৃি কা িদবস পািলত হল।
**পাঠেকর িবচাের, TIME Person of the Year 2016 িনবািচত হেলন —

নের  মাদী।
**িস.িব.আই এর ই ািরম িডের র িহেসেব িনযু  হেলন — রােকশ
আ ানা।
** পাল াে  অনুি ত Miss Supranational খতাব িজতেলন ভারেতর
িনিধ শি ।

**লাদােখ আিব ৃ ত হল ৮৫০০ ীঃ পঃূ সমেয়র মানব বসিতর িনদশন।
★৬ িডেস রঃ-

**তািমলনাড়ুর মুখ ম ী িহেসেব শপথ িনেলন — ও. পনীরেসলভাম।
**Chief of Directorate General of Civil Aviation িহেসেব িনযু
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হেলন — িব. এস. ভু ার।
**তািমলনাড়ুর পবূ মুখ ম ী ও AIADMK সুি েমা জয়লিলতার মৃতূ ।
** পঃবঃ এর মুখ ম ী মমতা ব ানাজী িশ  পাচার রাধ কিমিট গঠন
করেলন।
**ভারেত ৪৫ তম নৗ িদবস পািলত হল।
**উজেবিক ােনরে িসেড  িনবাচেন জয়ী হেলন — Shavkat

Mirziyoyev।
★৭ িডেস রঃ-

** ভারত ও ি েটেনর মেধ  Konkan 16, bilateral maritime exercise

 হল।
** াে র নতুন ধানম ী হেলন — Bernard Cazeneuve।
**ইসেরা কতৃক Resourcesat-2A স ােটলাইট এর সফল উৎে পন।
**বাবাসােহব আে দকেরর জ িদেন ৭ িডেস র ভারেত ‘জল িদবস’

িহেসেব পািলত হল।
**২০১৬ টানার পরু ার িজতেলন — হেলন মােটন।
** ভারেতর ৪৪ তম ধান িবচারপিত িহেসেব িনযু  হেলন জ. এস.
খহর।

**িবিশ  সাংবািদক চা এস. রাম ামীর য়ান।
★৮ িডেস রঃ-

** Time magazine’s person of the year িনবািচত হেলন — ডানা
া ।

**অ নাচল েদেশ চাল ুহল মাবাইল ব াি ং পিরেষবা — SIMsePAY।
★৯ িডেস রঃ-

** থম আেমিরকান পিৃথবী দি ণকারী মহাকাশচারী জন ন য়াত
হেলন।
** করালার মুখ ম ী িপনারাই িবজয়ন Haritha Keralam
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Mission এর সূচনা করেলন।
**ইংরািজেক িবে র সবেচেয় শি শালী ভাষা িহেসেব ঘাষনা করল
World Economic Forum।
** িব  জেুড় International Anti-CorruptionDay 2016 পািলত হল।
★১০ িডেস রঃ-

**িব  মানবািধকার িদবস পািলত হল।
** ভারত ও িভেয়তনােমর মধ  Civil nuclear cooperation

agreement া িরত হল।
★১১ িডেস রঃ-

** ক ীয় তথ  ও স চার ম ী রিবশংকর সাদ Digishala TV

Channel এর উে াধন করেলন।
★১২ িডেস রঃ-

**রা পিত নব মুখাজী সূচনা করেলন কলাস সত াথীর ‘100 Million

for 100 Million’ চার ক ।
** িনউিজল াে র নতুন ধানম ী হেলন — িবল ইংিলশ।
**মধ েদেশ নমদা সবা যা ার সূচনা হল।
**পিৃথবীর দীঘতম ও গভীরতম সুড়  (Tunnel) — Gotthard Base

Tunnel বা GBT, (Switzerland) এর বািণিজ ক কােজ ব বহার  হল।
**রা সংেঘর নবম সে টাির জনােরল িহেসেব শপথ িনেলন —

অ াে ািনও েতেরস।
**InternationalMountain Day 2016 পািলত হল।
**ইতািলর নতুন ধানম ী হেলন — পাওেলা জি লিন।
★১৩ িডেস রঃ-

**ভারত ও ইে ােনিশয়ার মেধ  িবিবধ চুি  া িরত হল।
**ভারেতর থম উভচর বাস ক  পা ােব  হল।
**UNICEF এর Global Goodwill Ambassador িহেসেব িনযু  হেলন
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— ি য়া া চাপড়া।
**তািমলনাড়ু ও অ েদেশ আছেড় পড়ল সাইে ান ভরদা।
**Industry Director of Facebook India িহেসেব িনযু  হেলন —

পলুিকত ি েবদী।
**2016 Ballon d’Or Award িজতেলন — ি ি য়ােনা রানাে া।
** ব ালু েত,িব  িবিলয়াডস খতাব িজতেলন ভারেতর প জ
আদবািন।
★১৪ িডেস রঃ-

**রাজ সভােত পাস হল Rights of Persons with

Disabilities Bill, 2014।
**Indo-Russian Bilateral Naval Exercise Indra

Navy- 2016  হল।
★১৫ িডেস রঃ-

** ফাবস পি কার িবচাের, িবে র সরা দশ মতাশালী ব ি র তািলকায়
নবম ান পেলন ধানম ী নের  মাদী।
**ভারত ও িকরিঘজ ােনর মেধ  কৃিষে ে  মউ া িরত হল।
** ক ীয় ম ীসভার অনুেমাদন পল Major Port Trust

Authorities Bill, 2016।
★১৬ িডেস রঃ-

**নাইেজিরয়ার আিমনা মহ দ রা সংেঘর ডপিুট সে টাির জনােরল
িহেসেব িনযু  হেলন।
**Global Agriculture Leadership Award 2016 পেলন — রতন
টাটা।
**স ম Indo-Maldives joint military exercise EKUVERIN 

হল।
**আসােমর মাজিুল ভারেতর থম carbon neutral জলা িহেসেব
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ঘািষত হল।
** ভারত সরকার কতৃক চাল ুহল — লািক াহক যাজনা ও িডিজ ধন
ব াপার যাজনা।
★১৭ িডেস রঃ-

** লাকসভােত পাস হল — Rights of Persons with

Disabilities Bill, 2016।
**Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) এর িডের র
জনােরল হেলন — সুনীল অেরারা।
★১৮ িডেস রঃ-

**ইউেনে া ািজেলর িরও িড জিনেরা ক World Heritage Site এর
মানপ  িদল।
**প ম India-Arab Partnership Conference ওমােনর মা েট
অনুি ত হল।
**ভারেতর সনা ধান িহেসেব িবিপন রাওয়াত এবং
বায়ুেসনা ধানিহেসেব িব. এস. ধােনায়ার নাম ঘাষণা করা হল।
৩১/১২/১৬ থেক তারা দািয় ভার হন করেবন।
★১৯ িডেস রঃ-

**LIC ইি য়ার চয়ারম ান িহেসেব িনযু  হেলন — িভ. ক. শমা।
**জ ু ও কা ীেরর থম ক াশেলস াম হল — লানুরা।
** বলিজয়াম ক হািরেয় ২০১৬ পু ষ হিক জিুনয়র িব কাপ িজতল
ভারত।
**ভারত ও তািজিক ােনর মেধ  ি পাি ক ৪ িট চুি  া িরত হল।
** াি স চকা ক হািরেয় WBO Asia Pacific Super Middleweight

খতাব িজতেলন ভারেতর িবেজ র িসং।
**িমস ওয়া  ২০১৬ খতাব িজতেলন পেুয়েতা িরেকার ফািন ডল
ভ া।
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**পিৃথবীর থম দশ িহেসেব, 3-parent technique ক আইিন মান তা
িদল — ি েটন।
*২০১৬ ইি য়ান সুপার িলগ িজতল — অ াটেলিটেকা িড কালকাতা।
**ি তীয় ভারতীয় িহেসেব ট  ি েকেট ি শতরান করেলন ক ন
নায়ার।
** ধানম ীনের  মাদী, কানপেুর, ভারেতর থম Indian Institute of

Skills এর উে াধন করেলন।
★২০ িডেস রঃ-

**৪৪তম ধান িবচারপিত িহেসেব কাযভার হন করেলন জ. এস.
খহর।

**হির াের উে াধন করা হল তািমল কিব িথ ভা ুভােররমূিত।
** টার মকং অ েল, িব ানীরা ১৬৩ িট নতুন জািতর আিব ার
করেলন।
**পিরেবশিবদ অনুপম িম  য়াত হেলন।
**USAএর িসেড  িনবািচত হেলন — ডানা  া ।
★২১ িডেস রঃ-

** Global Wind Power Installed Capacity Index এ চতুথ ান পল
ভারত।
**Merriam-Webster এর Word of the Year for 2016 হল —

“Surreal “।
** ভারত সরকার ঘাষনা করল — Wetlands

(Conservation and Management) Rules, 2016।
★২২ িডেস রঃ-

**সািহত  একােদিম পরু ার ২০১৬ — বাংলাভাষােত — নৃিসংহ সাদ
ভাদড়ুী (গদ  – মহাভারেতর অ াদহী)।
** ধানম ীবারানসীেত ক া ার কে র িভি র াপন করেলন।
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**জাতীয় গিণত িদবস পািলত হল।
**2016 AIFF Player of the Year হেলন — জেজ।
** পদত াগ করেলন িদি র লফেটন া  গভনর নািজব জং।
**িশলং এ উে াধন হল — North Eastern Institute of Ayurveda

and Homoeopathy।
★২৩ িডেস রঃ-

**অনুধ ১৮ মিহলা এিশয়া কাপ হিকেত া  িজতল ভারত।
**Sir Garfield Sobers Trophy for ICC Cricketer of the Year 2016

িজতেলন — রিবচ ন অি ন(ভারত)।
**Asian Luge Championship এ সানা িজতেলন — িশব কশবন।
★২৪ িডেস রঃ-

** লংকা ক হািরেয় অনুধ ১৯ এিশয়া কাপ (ি েকট) িজতল ভারত।
** PETA’s Person of the Year িহেসেব ঘািষত হেলন — সািন িলওন।
★২৫ িডেস রঃ-

**জাতীয় াহক িদবস পািলত হল।
**৫২তম ানপীঠ পরু ার পেলন কিব শ  ঘাষ।
**অটল িবহারী বাজেপয়ীর জ িদন, ড গভেন  িদবস িহেসেব পািলত
হল।
★২৬ িডেস রঃ-

** 6-red Snooker এ জাতীয় খতাব িজতেলন প জ আদবািন।
**ITF Hong Kong F4 Futures title িজতেলন — ইউিক ভা ির।
**ভারেতর ভূিম থেক ভূিম ব ােলি ক িমসাইল অি -৫ এর সফল পরী া।
**ওিড়শায় ম ােলিরয়া িনমূল অিভযান “দমন” এর সূচনা।
★২৭ িডেস রঃ-

**পা ােবর ভািত ায়, ভারেতর থম 2G Ethanol

Bio-refinery এর িশলান াস।
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**িবে র সবেচেয় তাপসহনকারী পদাথ আিব ার করেলন িব ানীরা।
ট ালাম কাবাইড ও হাফিনয়াম কাবাইড — ৪০০০ িডি  C তাপ সহ
করেত পাের।
**ভারত সরকার কতৃক াধীনতা সং ামী গয়া সাদ কািটয়ােরর ওপর
িবেশষ ডাকিটিকট কাশ।
**জাতীয় তীক ও ােকর িডজাইন েণতা দীননাথ ভাগব য়াত
হেলন।
**ভারেতর থম িডিজ ধন মলা ােম অনুি ত হল।
★২৮ িডেস রঃ-

**ভারত ও ভুটােনর মেধ  যিু  ও পিরকাঠােমাগত মউ া র হল।
**ডাক ম াটােরর আিব তা ভরা িবন য়াত হেলন।
** ধানম ী নের  মাদী কতৃক Char Dham Highway

Development Project এর িশলান াস।
** িরজাভ ব াে র ডপিুট গভনর হেলন — ভাইরাল িভ. আচায ।
**India International Centre এর সভাপিত হেলন — সািল জ.
সরাবজী।
**২০২২ এর জাতীয় গমেসর আেয়াজেনর দািয়  পল মঘালয়।
★২৯ িডেস রঃ-

**অিনল বাইজাল িদি র ২১তম লফেটন া  গভনর িহেসেব িনযু
হেলন।
**২০১৬ িবহারী পরু ার পেলন রাজ ােনর লখক — সত  নারায়ণ।
★৩০ িডেস রঃ-

**িবে র উ তম সতু — বইপানিজয়াং সতু ব বহার  হল।
**ভারত সরকার কতৃক  া  সব  উেদ াগ  হল।
**চীেন পিৃথবীর দীঘতম বুেলট ন লাইন পিরেষবা চাল ুহল।
★৩১ িডেস রঃ-
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      1 Vote

** রামািনয়ার ধানম ী হেলন — সািরন ি নিডয়ানু।
**আধারিভি ক িডিজটাল পেমে র “ভীম” অ াপ চাল ুকরেলন
ধানম ী নের  মাদী।

—-Edited by Arijit Dabangg Sinha.

(Parsola★Bankura★Mob 8016427527)
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Current Affairs 2016
december 11, 2016, posted in current affairs for all competitive exams, mission

wbcs and all govt. exam, wbcs preliminary exam

**Current Affairs 2016**

—Edited by Sourav Sarkar.

1. স িত ভারত 20 িট স ােটলাইট উৎে পেণ রকড াপন কেরেছ । ওই
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রেকেটর নাম িক?

Ans. PSLV C-34.

2. এই মুহূেত কত িল দশ িনউি য়ার সা ায়ার েপ আেছ?

Ans. 48 িট দশ ।
3. 2017 সােলর াবাল এ ারে নারিশপ সািমট (GES) কান দেশ
অনুি ত হব?

Ans. ভারত ।
4. কান রাজ  সরকার স িত ই-িসগােরট ব ান কেরেছ?

Ans. করালা ।
5. ইরােকর কান শহরেক ইসলািমক জি  সংগঠন ISIS থেক স ূণ মু
বেল ঘাষণা করা হেয়েছ?

Ans. ফালজুা ।
6. কান বছর থেক ভারত সরকার চীন থেক দধু এবং দধু জাতীয় খাবার
আমদানী ব  করেত চেলেছ?

Ans. 2017 সােলর জনু থেক ।
7. কান নদী ব – ীপেক থম নদী ব – ীপ জলা করা হেয়েছ?

Ans. মাজিুল ।
8. আগামীেত ভারত সরকার কান ধরেনর নাট চাল ুকরার পিরক না
করেছন?

Ans. াি ক নাট ।
9. 2016 সােল রা সংেঘর World Population Day-র িথম িক িছল?

Ans. ইনেভি ং ইন িটেনজ গালস ।
10. স  ভারত িমশেনর “City Compost Campaign” এর চারক ক?

Ans. অিমতাভ ব ন ।
11. কান ঐিতহািসক ানেক 2016-17 সাক কালচারাল ক ািপটাল িহসােব
উে খ করা হয়?
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Ans. Mahashangarh (মহাসংঘর) ।
12. 2016 সােল য ‘World Hydrographic Day’ পািলত হয় তার মূল
িথম িক িছল?

Ans. Hydrography- the key to well managed seas and water

ways.

13. কান দশ িমসাইল টকেনালিজ কে াল রিজেমর 35 তম সদস  হয়?

Ans. ভারত ।
14. 2016 সােল ওয়া  ব াে  লিজি ক পারফরেম  ইে ে  ভারেতর ান
কত?

Ans. 35 তম ।
15. 2016 সােল াবাল িহউম ান ক ািপটাল ইে  -এ ভারেতর Rank

কত?

Ans. 105 তম ।
16. কান রাজ  সরকার াকৃিতক িবপযয়েক রাজ  িবপযয় িহসােব ঘাষণা
কেরেছ?

Ans. উ র েদশ ।
17. গ াজল ডিলভাির ি ম ভারেতর কান শহর থেক চাল ুহয়?

Ans. পাটনা ।
18. পিৃথবীর থম েন হাসপাতাল খালা হয় কান েন ?

Ans. Lifeline Express ( মু াইেত ) ।
19. কান রাজ  সব থম “Happiness Department” খুেলেছ ?

Ans. মধ েদশ ।
20. 2016 সােল NATO সািমট কান শহের অনুি ত হয়?

Ans. ওয়ারসাও ।
21. স িত ভারেত কান দিুট নাট বািতল করা হল ?

Ans. 500 ও 1000 টাকার নাট ।
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22. ভারেত 2000 টাকার নাট কেব চাল ুকরা হয় ?

Ans. 8th November, 2016 .

23. বতমােন ভারেতর মাট GDP কত ?

Ans. 137 ল  কািট টাকা ।
24. স িত বািতল হল 500 ও 1000 টাকার পেুরােনা নাট । এই নাট
ভারতীয় মাট মু ার কত শতাংশ ?

Ans. ায় 87% ।
25. স িত ভারেত চাল ুহল 2000 টাকার নতুন নাট । এই নােটর
িপছেনর িদেক কীেসর িচ  রেয়েছ ?

Ans. ভারেতর ম লযান – এর ।
26. বতমােন ভারেতর সবেচেয় বেড়া Public Sector Bank কানিট ?

Ans. State Bank of India .

27. বাংলার িস ুের মাট কত একর জিম অিধগৃহীত হেয়িছল ?

Ans. 997 একর ।
28. স িত ভারত সরকার কান দেশর সে  পরমাণু চুি  সা িরত করল
?

Ans. জাপান ।
29. স িত ভারতীয় সনাবািহনী কান দেশ ‘ সািজক াল াইক
অপােরশন ‘ চািলেয়েছ ?

Ans. পািক ান ।
30. 2016 সােল T-20 -র বষেসরা ি েকটার ক িনবািচত হন ?

Ans. িবরাট কাহলী ।
31. বাংলার কান জলায় ‘ িমি  হাব ‘ তির হেত চেলেছ ?

Ans. বধমান জলায় ।
32. মণিপপাসু মানুষেদর জন  বাংলার কান জায়গায় ‘ হািত সাফাির ‘

তির হেত চেলেছ ?
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Ans. িশিল িড়র কােছ সৗিরয়ায় ব ল সাফাির পােক ।
33. ‘ কতাদরু  শহর ‘ ক  থেক কান রাজ  সরকার নাম ত াহার কের
িনল ?

Ans. পি মব  সরকার ।
34. ‘All India Radio’ ভারত – বাংলােদশ এই দইু দেশর াতােদর জন
কান নতুন চ ােলন আনেত চেলেছ ?

Ans. আকাশবাণী ম ী ।
35. স িত িবে র দীঘতম রল সুড়  কান দেশ তির হয় ?

Ans. Switzerland ।
36. স িত ভারত সফলভােব পিৃ  -2 পণাে র পরী া কের , এই
পণাে র াইক র  কত ?

Ans. 350 িকিম ।
37. 2016 -য় কবািড িব কাপ ভারেতর কান রােজ  অনুি ত হল ?

Ans. জরাট ।
38. স িত ভারত 500 তম ট  খেলেছ িনউিজল াে র িব ে  ।
ম াচিটর ফলাফল িক ?

Ans. ভারত জয়ী হয় ।
39. পিৃথবীর কান দেশ এই থম চালকহীন বাস গািড় চাল ুকরা হেয়েছ ?

Ans. ফা  ।
40. বাংলার সেবা  স ান ‘ ব িবভূষণ ‘ ক পেত চেলেছন ?

Ans. লতা মে শকর ।
41. পিৃথবীর কান দেশ এই থম চালকহীন বাস গািড় চাল ুকরা হেয়েছ ?

Ans. া  ।
42. স িত কান রােজ র পিুলশ DNA Index System চাল ুকেরেছ ?

Ans. অ েদশ ।
43. স িত িগেনস বুক অফ ওয়া  রকডস ভারেতর কান নদী ীপেক
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িবে র বৃহৎ নদী ীপ বেল ঘাষণা কেরেছ ?

Ans. মাজিুল ।
44. ভারেতর কান শহের সব থম িবনামূেল  4G মাবাইল পিরেষবা চালু
হেয়েছ ?

Ans. কলকাতা ।
45. স িত ক ীয় সরকার, মাবাইল সংেযাগ িনেত গেল একমা  কান
কাড থাকা বাধ তামূলক বেল িনেদশ জাির কেরেছ ?

Ans. আধার কাড ।
46. ক ীয় জলস দ উ য়ন ম ীর উেদ ােগ স িত কিট শহরেক াট
গ া কে র আওতায় আনা হেয়েছ ?

Ans. 10 িট ।
47. চুি িভি ক কমচারীেদর জন  স িত পি মব  সরকার য া িবমা
চাল ুকরল, সই ক িটর নাম িক ?

Ans. া সাথী ।
48. স িত ভারেতর কান শহের রা ার গ াস িনেয় আ জািতক সে লন
হয় ?

Ans. ভুবেন র ।
49. 2016 সােলর ইি য়া বােয়া ডাইভারিসিট অ াওয়াড পল কান রাজ  ?

Ans. অ ণাচল েদশ ।
50. কান ভারতীয় রাজনীিতিবদ স িত আফগািন ােনর সেবা
অসামিরক স ান পেলন ?

Ans. নের  মাদী ।
51. বতমােন ভারত সরকার কত টাকার াি ক নাট আনার পিরক না
করেছ ?

Ans. 100 কািট 10 টাকার নাট ।
52. স িত আ ামােনর হ াডলক ও নীল ীেপ য ঘূণীঝড় আছেড়
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পেড়েছ, তার নাম িক দওয়া হেয়েছ ?

Ans. ভারদা ।
53. স িত কান বাঙালী িব ানী িবে ারক খঁাজার জন  ু াণু বা
ন ােনা – মিলিকউল আিব ার করল ?

Ans. পাথসারিথ মুেখাপাধ ায় ।
54. স িত থম চঁােদ কান মহাকাশযান পাঠাে  ভারত এবং তা কেব ?

Ans. রাভার, 26 শ জানুয়াির 2018 সােল । আর সই িদন থম চঁােদর
মািটেত ভারেতর জাতীয় পতাকা উড়েব ।
55. জয়লিলতা স িত য়াত হেলন । িতিন কান রােজ র মুখ ম ী
িছেলন ?

Ans. তািমলনাড়ু ।
56. পিৃথবীর সবেচেয় দীঘ বুেলট ন নটওয়াক কান দেশ তির হে  ?

Ans. চীন ।
57. কান রাজ   ট িহসােব মযাদা পেয়েছ ?

Ans. িসিকম ।
58. ভারেতর কান রােজ  থম “Twitter Seva” চাল ুহয় ?

Ans. উ র েদশ ।
59. 2016 সােলর BRICS Trade কান শহর থেক  হয় ?

Ans. New Delhi ।
60. ইেলকশন কিমশন অব ইি য়া নতুন ভাটারেদর রিজ ার করার জন
কান সাশ াল নটওয়াক সাইেটর সােথ চুি ব  হয় ?

Ans. Facebook ।
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