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মাস – আগ , স াহ – ি তীয় , (০৮-০৮-২০২১ থেক ১৫-০৮-২০২১) 

√  ১) টািকও অিলি ক ২০২০ ত ভারেতর কান অ ািথিলট জ ােভিলন া ত ণ পদক 

িজেতেছন?  
উঃ- িনরাজ চাপড়া 

√  ২) কান িদন  িত বছর ভারেত জাতীয় তাঁত িদবস িহেসেব পালন করা হয়?  উঃ- ৭ আগ  

√  ৩) ন াশনাল াইম রকড িবউেরা এর িরেপাট অনুসাের গত ১০ বছের ভারেত বকারে র 

কারেণ আ হত া এর পিরমাণ কত পিরমােণ বৃি  পেয়েছ?  
উঃ- ২৪% 

√  ৪) স িত কান সং া িবে র দীঘতম রেকট ত করল?   উঃ- SPACEX 

√  ৫) IBM কা ািন ভারেতর কান রােজ  তােদর সফটওয় ার ল াব াপন করেত চেলেছ?  উঃ- করালা 

√  ৬) ভারেতর থম Heart Failure Biobank কান শহের তির করা হল?  উঃ- িত বান পুরম 

√  ৭) জাতীয় মিহলা কিমশান এর চয়ারপারসন পেদ পুনরায় ক িনযু  হেলন? উঃ- রখা শমা 

√  ৮) টািকও অিলি ক এ কান দশ সবেচেয় বিশ পদক িজতল?  উঃ- মািকন যু রা   

√  ৯) কান ভারতীয় সং া রাটা ভাইরাস এর ভ াকিসন ROTAVAC-5D তির করল? উঃ- ভারত বােয়ােটক 

√  ১০) ২০২১ সােল কান ব া  িডিজটাল ব াংিকং এর ে  িবে র সরা ব া  িহেসেব মেনানীত 

হেয়েছ?  
উঃ-  িড িব এস ব া  

 

√  ১১) ২০২১ সােল ভারতীয় নৗবািহনী কান দেশর সে  Zayed Talwar নামক ি পাি ক নৗ 

মহড়া স  করল? 
উঃ- সংযু  আরব আিমরশাহী 

√  ১২) স ূণ দশীয় যুি েত তির ভারেতর থম িবমানবাহক জাহাজ এর নাম িক? উঃ- আই এন এস িব া  

√  ১৩) আ জািতক আিম গমস ২০২১ কাথায় স  হল?  উঃ- রািশয়া 
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√  ১৪) মহারাে র ামীণ সড়ক ব াব ার উ িতর জন  কান ব া  ৩০০ িমিলয়ন ডলার অথ দান 

করল? 
উঃ- এিশয়ান ডেভলপেম  ব া  

√  ১৫) াবাল ইউথ ডেভলপেম  ইনেড  এর িরেপাট অনুসাের কান দশ থম ােন 

রেয়েছ? 
উঃ- িস াপুর 

√  ১৬) ন াশনাল এডুেকশান পিলিস ২০২০ বা বায়ন করেত চলা থম রাজ  কান ?  উঃ- কণাটক 

√  ১৭) কান িদন  ওয়া  বােয়াফুেয়ল ড িহেসেব পালন করা হয়?  উঃ- ১০ আগ  

√  ১৮) ভাজ  তেল ভারতেক াবল ী করেত ভাজ  তল িমশন-েতল পাম (NMEO-OP) 

ি ম চালু করার ঘাষণা কেরেছন ধানম ী মাদী। এই কে  সরকার কত পিরমাণ অথ িবিনেয়াগ 

করেব? 
উঃ- ১১,০০০ কা  

√  ১৯) DRDO ওিড়শা উপ েল দশীয় যুি েক কােজ লািগেয় ভারেতর থম ু জ িমসাইল 

সফলভােব পরী া কেরেছ। এই পণা র ( ু জ িমসাইল) নাম িক?  
উঃ- িনভয় 

√  ২০) াবাল ইউথ ডেভলপেম  ইনেড  এর িরেপাট অনুসাের ভারেতর ান কত? উঃ- ১২২ 

 

√  ২১) ন াশনাল ফামািসউ ক াল াইিসং অথির  এর নতুন চয়ারম ান পেদ ক িনযু  

হেলন? 
উঃ- কমেলশ মার প  

√  ২২) স িত ভারত এবং সৗিদ আরেবর মেধ  অনুি ত নৗ-অভ াস এর নাম িক? উঃ- Al-Mohed Al-Hindi 

√  ২৩) ডারে প হলথেকয়ার ি ম চালু করেলন কান রােজ র মুখ ম ী?  উঃ- তািমলনাড় ু

√  ২৪) আই িস িস মন য়ার অব িদ মা  জুলাই ২০২১ ক হেলন?  উঃ- সািকব আল হাসান 

√  ২৫) NPCI Bharat Bill Pay এর িস ই ও পেদ িনযু  হেলন ক?  উঃ- নুপুর চতুেবিদ 

√  ২৬) ২০২১ াই া  ওয়া  এয়ারেপাট অ াওয়াড এর তািলকা অনুযায়ী কান ভারতীয় 

িবমানব রেক দেশর সরা িবমানব র িহেসেব ান দওয়া হেয়েছ? 
উঃ- িদ ী এয়ারেপাট 

√  ২৭) ২০২১ াই া  ওয়া  এয়ারেপাট অ াওয়াড এর তািলকা অনুযায়ী কান িবমানব রেক 

িবে র সরা িবমানব র িহেসেব ান দওয়া হেয়েছ? 
উঃ- হামাদ ই ারন াশনাল এয়ারেপাট, দাহা 

√  ২৮) স িত কান দশ িডিজটাল ভ াকিসন পাসেপাট চালু করার কথা ঘাষণা করল?  উঃ- কানাডা 

√  ২৯) ভারেতর কান রাজ  / ক শািসত অ ল ফসেলস া েপাট সািভস চালু করল?  উঃ- িদ ী 
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√  ৩০) আই িস িস ওেমন য়ার অব িদ মা  জুলাই ২০২১ ক হেলন?  উঃ- Stafanie Taylor 

√  ৩১) রাম এ অনুি ত হেত চলা আ জািতক শাি  সে লন এ ভারেতর কান রােজ র মুখ ম ী 

যাগ িদেত চেলেছন? 
উঃ- পি মব  

 

√  ৩২) ১৩ আগ ,২০২১ -এ িবিনেয়াগকারীেদর শীষ সে লেনর সময় ধানম ী মাদী কতৃক চালু 

করা ন াশনাল অেটােমাবাইল ােপজ নীিতর আওতায় কান কা ািনেক যানবাহন ািপং 

অবকাঠােমা াপেনর কাজ দওয়া হেয়েছ? 
উঃ- টাটা মাটস 

√  ৩৩) কান িদন েক িবভাজন িবভীিষকা ৃ িত িদবস িহেসেব পালন করা হয়?  উঃ- ১৪ আগ  

√  ৩৪) টাটা পাওয়ার িরিনউএবল এনািজ িলিমেটড কান রােজ  ১০০ মগাওয়াট এর সালার 

া  াপন করল?  
উঃ- জরাট 

√  ৩৫) ভারেতর কান জাতীয় উদ ােনর কম েদর থম স ােটলাইট ফান দওয়া হে ? উঃ- কািজরা া জািতয় উদ ান 

√  ৩৬) ভারেতর থম ান ফেরনিসক ল াব অ া  িরসাচ স ার কান রােজ  উে াধন করা 

হেয়েছ? 
উঃ- করালা 

 


