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মাস – জুলাই, স াহ – থম , (০১-০৭-২০২১ থেক ০৭-০৭-২০২১) 

√  ১) মাবাইল ফান তকারী সং া TECHNO এর া  অ া াসাডর ক 

হেলন?  
উঃ- Chris Evans 

√  ২) টািকও অিলি েক অংশ হণকারী ীড়ািবদেদর উৎসােহর জন  কান 

ম ী "Cheer Up" নামক অিভযান চালু করেলন?  
উঃ- িকেরন ির ু  

√  ৩) ICC T-20 াংিকং এ শীেষ রেয়েছ কান দল?  উঃ- ইংল া  

√  ৪) কান রােজ র মুখ ম ী "Dalit Empowerment Program" চালু করেলন?   উঃ- তেল ানা 

√  ৫) কান রাজ  সরকার স িত সরকাির চাকিরর পরী া থেক ই ারিভউ প িত 

বাদ িদল?  
উঃ- অ  েদশ 

√  ৬) এিশয়ার দীঘতম হাই-ি ড াক (HST), NATRAX ভারেতর কান শহের 

উে াধন করা হেয়েছ? 
উঃ- ইে ার 

√  ৭) আই িস িস T-20 িব কাপ ২০২১ কান দেশ অনুি ত হেত চেলেছ?  উঃ- সংযু  আরব আিমরাত এবং ওমান 

√  ৮) ভারেত 5G নটওয়াক াপন করার জন  এয়ারেটল কান কা ািনর সােথ 

চুি  ব  হেয়েছ। 
উঃ- টাটা ক ে ি  সািভেসস 

√  ৯) ভারতীয় ফডােরশন অফ ইউনাইেটড নশনস অ ােসািসেয়শনেসর (IFUNA) 

চয়ারম ান পেদ ক িনযু  হেয়েছন? 
উঃ- িবচারপিত শ ু  নাথ বা ব 

√  ১০) কান দশ াবাল সাইবার িসিকউির  ইনেড  ২০২০ ত থম ােন 

আেছ? 
উঃ- মািকন যু রা  
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√  ১১) Whatsapp Payment এর ভারতীয় ধান ক হেলন? উঃ- Manesh Mahatme 

√  ১২) এয়ার ফাস এর নতুন ভাইস িচফ ক হেলন? উঃ- িবেবক রাম চৗধুির 

√  ১৩) াবাল াটআপ ইেকািসে ম ইনেড  ২০২১ এ ভারেতর র া  কী? উঃ- ২০ 

√  ১৪) স িত Flipkart ভারতীয়েদর িবনা পঁুিজেত অনলাইন ব াবসার জন  য সািভস 

চালু কেরেছ তার নাম িক?  
উঃ- Shopsy app 

√  ১৫) দাবা ইিতহােসর সবকিন তম া মা ার িহেসেব িনেজর নাম িলিখেয়েছন 

ক? 
উঃ- অিভমনু  িম  

√  ১৬) াবাল াটআপ ইেকািসে ম ইনেড  ২০২১ এ শীেষ রেয়েছ কান দশ? উঃ- মািকন যু রা  

√  ১৭) "Salaam Dil Sey" নামক অিভযান চালু করল কান ব াংক উঃ- DHDFC ব াংক 

√  ১৮) স িত ভারতীয় নাবািহনী কান দেশর নৗবািহনী এর সােথ সামিরক 

অনুশীলন করল?  
উঃ- দি ণ কািরয়া 

√  ১৯) িব  া  সং া (WHO) কান দশেক ম ােলিরয়া মু  দশ ঘাষণা 

করল?  
উঃ- িচন 

√  ২০) কান রাজ  সরকার "YSR" িবমা চালু করল?  উঃ- অ  েদশ 

 

√  ২১) দশীয় প িতেত তির ান িডেফ  িসে ম এর নাম িক?  উঃ- ই জাল 

√  ২২) থম ভারতীয় মিহলা সাঁতা  িহেসেব টািকও অিলি েক অংশ হন করার 

যাগ তা অজন করেলন ক?  
উঃ- মা া প ােটল 

√  ২৩) কান ব াংক "Salute Doctors" নামক অিভযান  করল?  উঃ- আই িস আই িস আই ব াংক 

√  ২৪) ভারত মহাসাগর নভাল িসে ািজয়াম (IONS) এর স ম সং রণ  কাথায় 

অনুি ত হেয়েছ? 
উঃ- া  
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√  ২৫) রােফল অ াডভা ড িডেফ  িসে ম িলিমেটড কান দেশর নৗবািহনীর 

জন  "িস কার" নামক এক  গাইেডড িমসাইল িসে ম উে াচন কেরেছ? 
উঃ- মািকন যু রা  

√  ২৬) উ রাখ  এর নতুন মুখ ম ী পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- পু র িসং ধািম 

√  ২৭) থম ভারতীয় িহেসেব ৪০০ িমটার Hurdle race এ টািকও অিলি েক 

যাওয়ার যাগ তা অজন করেলন ক?  
উঃ- M.P. Jabir 

√  ২৮) া  ে  গেবষণার জন  ভারত কান দেশর সােথ চুি  ব  হল?  উঃ- মায়ানমার 

√  ২৯) ভারতীয় রল কাথায় থম Freshwater tunnel aquarium চালু করল?  উঃ- ব া ােলার 

√  ৩০) অ ণ জটিল ন াশনাল ইনি উট অফ িফনাি য়াল ম ােনজেম  

(AJNIFM) এআই এবং উদীয়মান যুি  ক  গেড় তুলেত কান সং ার সােথ 

অংশীদার হেয়েছ? 
উঃ- মাইে াসফট 

√  ৩১) জাতীয় হাই-ি ড রল কেপােরশন িলিমেটেডর ব ব াপনা পিরচালক পেদ 

কােক িনেয়াগ করা হেয়েছ? 
উঃ- Satish Agnihotri 

 

√  ৩২)  টািকও ওিলি েক ভারেতর হেয় পতাকাবাহক িহসােব অংশ হণ কেরেছন 

কারা? 
উঃ- মির কম এবং মন ীত িসং 

√  ৩৩) pinaka উ র েদশ এর নতুন DGP পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- মু ল গােয়ল 

√  ৩৪) ICC পু ষ -২0 য়ার াংিকং এ কান ব াটসম ান শীেষ রেয়েছন?  উঃ- Dawid Malan 

√  ৩৫) ক মািকন যু রাে র ভারতীয় রা ত ক হেলন?  উঃ- অতুল কসপ 

√  ৩৬) তািমলনাড় ুএর নতুন ডপু  জনােরল অব পুিলশ ক িনযু  হেলন? উঃ- িস. সেল  বাবু 

√  ৩৭) ক মহাকােশ  ি তীয় ভারতীয় মিহলা িহেসেব পািড় িদেত চেলেছন?  উঃ- িসিরশা ব ালা 
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√  ৩৮) All India Radio এর নতুন িডের র জনােরল পেদ ক িনযু  হেলন?   উঃ- N. Venudhar Reddy 

√  ৩৯) কান রাজ  সরকার তার রােজ র দিলত পিরবার দরেক ১০ ল  িপ অনুদান 

দওয়ার কথা ঘাষণা কেরেছ?  
উঃ- তেল ানা 

√  ৪০) এি স ব াংক কান কা ািনর সােথ ব াংেকর িডিজটাল া ফেমশন 

া ােমর জন  চুি  কেরেছ? 
উঃ- অ ামাজন ওেয়ব সািভস 

√  ৪১) ি পকাট Pay on delivery ত যাগােযাগিবহীন ‘ ান এবং প’ এর সুিবধা 

চালু করার জন  কান পেম  সরবরাহকারীর সােথ অংশীদাির  কেরেছ? 
উঃ- PhonePe 

√  ৪২) স িত জফ বেজাসেক িত াপেনর জন  অ ামাজেনর নতুন িসইও পেদ 

হেলন? 
উঃ- Andy Jassy 

√  ৪৩) কান রােজ র শাসন স িত ‘দরবার মুভ’ নােম ১৪৯ বছেরর পুরেনা থা  

শষ কেরেছ? 
উঃ- জ ু  ও কা ীর 

√  ৪৪) ২০২১ অি য়ান া  ি ে র িবজয়ীর নাম বলুন? উঃ- Max Verstappen 

√  ৪৫) য়াত হেলন িকংবদ ী অিভেনতা িদলীপ মার, মৃতু কােল তাঁর বয়স কত 

হেয়িছল?  
উঃ- ৯৮ বছর 

√  ৪৬) ভারেতর থম ও একমা  গ র গাবর থেক তির রঙ যার নাম "Khadi 

Prakritik Paint" এই রঙ কা ািনর া  অ া াসাডর ক হেয়েছন? 
উঃ- িনিতন গড়কির 

 


