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মাস – জুন, স াহ – তৃতীয় , (১৬-০৬-২০২১ থেক ২২-০৬-২০২১) 

√  ১) ইসরােয়ল এর নতুন ধানম ী ক হেলন? উঃ- Naftali Bennett 

√  ২) সলুলার ওপােরটস অ ােসািসেয়শান অব ইি য়া (COAI) এর চয়ারম ান 

ক হেলন?  
উঃ- অজয় পুির 

√  ৩) ই ারন াশনাল সুইিমং ফেডেরশান (FINA) এর িসেড  পেদ ক িনবািচত 

হেলন?  
উঃ- েসন আল মুসালাম 

√  ৪) ভারেতর কান রাজ  যুবশি  কেরানা মুি  অিভযান চালু করল?   উঃ- মধ  েদশ 

√  ৫) স িত ভারেতর ফুটবল ফেডেরশান এর া ন ভাইস িসেড  মারা 

গেলন। তাঁর নাম িক? 
উঃ- িস. আর. িব নাথন 

√  ৬) স িত য়াত হেলন অিভেন ী াতীেলখা সন , মৃতু কােল তাঁর বয়স কত 

হেয়িছল?  
উঃ- ৭১ 

√  ৭) স িত কান ভারতীয় মিহলা র লার " পাল া  ওেপন ২০২১" এ ণ 

পদক িজতেলন?  
উঃ- Vinesh Phogat 

√  ৮) চ াই কন া মারী িশ  কিরেডােরর পিরবহন যাগােযােগর উ য়েনর জন  কান 

আিথক সং া ভারত সরকােরর সােথ ৪৮৪ িমিলয়ন ঋণ া র কেরেছ?  
উঃ- এিশয়ান ডেভলপেম  ব া  

√  ৯) ২০২১ সােল ি কস নটওয়াক িব িবদ ালয়সমূেহর সে লন কান ভারতীয় 

ইনি উেট অনুি ত হেয়েছ? 
উঃ- আই আই  বাে  

√  ১০) ওয়া  হলথ ওগানাইেজশান এর টকিনক াল অ াডভাইসির প এর ভারতীয় 

সদস  ক হেলন?  
উঃ- মুেকশ শমা 

 

√  ১১) কান সং া িবে র থম কােঠর ন ােনাস ােটিলট তির করল? উঃ- ইউেরাপীয় স এেজি   
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√  ১২) ভারেতর কান রাজ  সরকার একবার ব বহার যাগ  াি ক উৎপাদন ব  

করল?  
উঃ- িবহার 

√  ১৩) ভারেতর কান রাজ  সরকার আ িফিসয়াল ইে িলেজ  া াম "Revv 

Up" চালু করল 
উঃ- তেল ানা 

√  ১৪) কান ভারতীয় ি েকটার ওয়ান াস মাবাইল সং ার া  অ ামব াসাডর উঃ- জসি ত বুমরা 

√  ১৫) স িত য়াত হেলন অ াথিলট িমলখা িসং মৃতু কােল তাঁর বয়স কত 

হেয়িছল?  
উঃ- ৯১ বছর 

√  ১৬) াবাল িপস ইনেড  (িজিপআই) ২০২১-এ ভারেতর র া  কত? উঃ- ১৩৫ 

√  ১৭) কান দশ াবাল িপস ইনেড  (িজিপআই) ২০২১-এ শীেষ আেছ? উঃ- আইসল া  

√  ১৮) কান দশ িবে র সবেচেয় শি শালী চু ক তির করল?  উঃ- া  

√  ১৯) SEBI এর নতুন সদস  হেলন ক?  উঃ- আন  মাহন বাজাজ 

√  ২০) ইে াস ি িময়ার িলগ কান বিলয়ুড অিভেনতােক তােদর া  

অ ামব াসাডর করল?  
উঃ- টাইগার ফ 

 

√  ২১) পি েচির িবধানসভার ি কার পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- Embalam Selvam 

√  ২২) কান আয়ারল া  এর ি েকট খেলায়ার আ জািতক ি েকট থেক অবসর 

হণ করেলন?  
উঃ- কিভন ও'ি েয়ন 

√  ২৩) িব  িতেযািগতা সূচক ২০২১ এ শীেষ রেয়েছ কান দশ? উঃ- সুইজারল া  

√  ২৪) স িত কান রাজ  সরকার িপঠা অন ইলস নামক অিভযান চালু করল?  উঃ- ওিডশা 

√  ২৫) াবাল ইিনিশেয় ভ পাটনার এর পুর ার পল কান সং া? উঃ- L&T Infotech 

√  ২৬) কান দশ ভ াকিস পাসেপাট চালু করলেত চেলেছ?  উঃ- জাপান 
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√  ২৭) ২০২১ ফরাসী ফমুলা ওয়ান া  ি কস কান খেলায়াড় িজেতেছন? উঃ- Max Verstappen 

√  ২৮) কান ভারতীয় বংেশা ু ত নাগিরক কানাডার সুি ম কাট এর িবচারপিত িহেসেব 

যাগ িদেলন?  
উঃ- মহ দ জামাল 

√  ২৯) ২০২১ সােলর ২১ শ জুন আ জািতক যাগ িদবস উপলে  িব  া  সং া 

এর সহেযািগতায় ভারত সরকার য অ াপ চালু করআর ঘাষণা করল তার নাম িক?  
উঃ- m-Yoga 

√  ৩০) সুইস ন াশনাল ব াংেকর (এসএনিব) তেথ র িভি েত, ২০২০ সােল সুইস 

ব াংেকর নাগিরক এবং উেদ াগী ব ি রা য অেথাপাজন কেরেছন তার অেথর ে  

ভারেতর অব ান কত? 
উঃ- ৫১ তম 

√  ৩১) সবুজ ও পির ার শি র ল  অজেন ভারত স িত কান দেশর সােথ এক  

হাইে ােজন টা  ফাস গঠন কেরেছ? 
উঃ- মািকন যু রা  

 


