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√  ১) ভারেতর েকান রাজয্ সরকার ই-ক্রপ সােভর্  চালু করল? উঃ- মহারা  

√  ২) ভারেত অনলাইেন িশ েদর িনরাপত্তা বাড়ােনার জনয্ UNICEF েকান সং ার সােথ 
চুিক্ত ব  হল? 

উঃ- েফসবুক 

√  ৩) েকান রােজয্র পুিলশ স িত ই-এফ আই আর সািভর্ স চালু করল? উঃ- মধয্ েদশ 

√  ৪) ভারেত 'আজাদী কা অমৃত মেহাৎসব' উদযাপেনর সময় ভারেত কত িল বে  ভারত 
এক্সে স ে ন চালু হেব? 

 উঃ- ৭৫ িট 

√  ৫) স িত 'Retail Direct Scheme' চালু করল েকান বয্া ?  উঃ- RBI 

√  ৬)  েকান েদশ আফগািন ােনর েলােকেদর জনয্ পুনবর্াসন েযাজনা চালু করল?  উঃ- ইউনাইেটড িকংডম  

√  ৭) 'Unacademy' র নতুন া  য্া  অয্া ােসডর িহেসেব িনযুক্ত হেলন েক? উঃ- এম. এস. েধািন 

√  ৮) NTPC েকান রােজয্ েদেশর বৃহত্তম েসালার পাকর্  িনমর্ান করেছ?  উঃ-  জরাত 

√  ৯) বতর্ মােন িবে র ধনী বয্িক্তেদর তািলকায় শীষর্ ােন রেয়েছন েকান বয্িক্ত ? উঃ- Jeff Bezos 

√  ১০) 5 th BRICS Industry Ministers Meeting এ সভাপিত  করেলন েকান েক ীয় 
ম ী?  

উঃ- Piyush Goyal 

 

√  ১১) Small Business Loans Initiative চালু করল েকান েকা ািন?  উঃ- Facebook 

√  ১২) ভারেতর েকান শহের স িত ে াক টাওয়ার ৈতির করা হেলা? উঃ- িদি  

√  ১৩) Amit Nayyar েকান েকা ািনর ে িসেড  পদ েথেক পদতয্াগ করেলন?  উঃ- Paytm 

√  ১৪) াটর্  েহলথ কাডর্  চাল ুকরল স িত েকান রাজয্ সরকার? উঃ- উিড়ষয্া 

√  ১৫) 'েড া েরাবট' ৈতির করল স িত েকান েদশ? উঃ- ইে ােনিশয়া 
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√  ১৬) সয্ামসাং েকা ািনর য্া  অয্া ােসডর িহেসেব িনযুক্ত হেলন েকান অিভেন ী? উঃ- আিলয়া ভাট 

√  ১৭)  স িত উত্তর েদেশর আলীগড় শহেরর নাম পিরবতর্ ন কের িক নাম রাখা হল?  উঃ- হিরগড় 

√  ১৮) 'Exercise Konkan 2021' েনৗ- িশক্ষণ ভারত স িত েকান েদেশর সােথ চালু 
করল? 

উঃ- ইংলয্া   

√  ১৯) 'NEO Collections' নােম িডিজটাল িরেপেম  াটফমর্ ল  করল েকান বয্াংক?  উঃ- েকাটাক মািহ া বয্াংক 

√  ২০) আই িস িস েট  েরংিকং এ েকান েদশ শীষর্ ােন রেয়েছ? উঃ- িনউিজলয্া  

 

  

 

√  ২১) স িত ভারত দিক্ষণ চীন সাগের েকান েদেশর সােথ 

েনৗ অনুশীলন আর  করেলা? 
 

উঃ- িভেয়তনাম 

√  ২২) ২০২১ Hurun Global এর তািলকার সবেচেয় মুলয্বান 
েকা ািনর তািলকায় সবার উপের রেয়েছ েকান ক ািন?  

 
উঃ- Apple 

√  ২৩)  "OPERATION KHUKRI" বইিটর েলখক েক?  
 উঃ- রাজপাল পিুনয়া এবং 

দািমনী পিুনয়া 

√  ২৪) স িত য়াতঃ মািক কাজী েকান েদেশর নাগিরক 
িছেলন? 

 
উঃ- জাপান 

√  ২৫)  ভারতীয় েসনা "JAZBAA-E-TIRANGA" নােম 
ময্ারাথন আেয়াজন করল েকান শহের? 

 
উঃ- জ ু ও কা ীর 


