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মাস – সে র, স াহ – তৃতীয় , (১৬-০৯-২০২১ থেক ২২-০৯-২০২১) 

√  ১) অিলি ক কাউি ল অব এিশয়া এর ভার া  িসেড  পেদ িনযু  হেলন?  উঃ- রাজা রনিধর িসং 

√  ২) ভারেতর কান রােজ  থম  িম  পা  ব া  চালু হল?  উঃ- পা াব  

√  ৩) াের  নাইেটে ল পুর ার পেলন ক?  উঃ- ভাণুমিত িঘওয়াল 

√  ৪) স িত কান গিণত িবদ ামী ান  পুর ার পেলন?   উঃ- আন  মার 

√  ৫) কান রােজ  সরকাির চাকিরেত মিহলােদর সংর ণ বািড়েয় ৪০% করা হল?  উঃ- তািমলনাড়ু 

√  ৬) ভারত সরকার ২০২১ সােল নেভ ের কান রােজ  থম িব ব াপী বৗ  সে লন 

আেয়াজন করেব? 
উঃ- িবহার 

√  ৭) কান ভারতীয় িত ান AI-িভি ক ভাষা অনুবাদক সফটওয় ার " েজ  

উড়ান" চালু কেরেছ? 
উঃ- আই আই  বাে  

√  ৮) স িত কান সামিরক সং ার সােথ যৗথ সামিরক অনুশীলন Peaceful 

Mission 2021 অনুি ত হল? 
উঃ- সাংহাই কা-অপােরশান 

ওরগানাইেজশান 

√  ৯) স িত িফটেনস া  হাইপারআইস এর া  অ ামব াসাডর হেলন কান 

খেলায়াড়?  
উঃ- িবরাট কাহিল 

√  ১০) আই িস িস মন'স -২০ য়ার াংিকং এ কান ব াটসম ান থম ােন 

রেয়েছন?  
উঃ- Dawid Malan 

√  ১১) কান ভারতীয় সুরকার ক ন এ অনুি ত ইি য়ান িফ  ফি ভাল এ 

সরা পিরচালেকর পুর ার পেয়েছ?  
উঃ- দবেজ ািত িম   

√  ১২) অে িলয়া কান দেশর সে  িমেল পারমাণিবক শি  চািলত সাবেমিরন তির 

করেত চেলেছ? 
উঃ- মািকন যু রা  এবং ইংল া  
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√  ১৩) টিলকম স র এ ইউিনয়ন কিবেনট স িত FDI এর সবািধক সীমা কত 

কেরেছ?  
উঃ- ১০০% 

√  ১৪) ান িশে র জন  PLI ি েমর অধীেন সরকার কত টাকা ম ু র কেরেছ? উঃ- ১২০ কা  

√  ১৫) পপিস কা. স িত ভারেতর কান রােজ  ৮০০ কা  িপ ব ােয় ফুড া  

গেড় তুলেত চেলেছ?  
উঃ- উ র েদশ 

√  ১৬) কান দশ ভারতেক িমশন গগনযান এর জন  সহায়তা করার কথা ঘাষণা 

কেরেছ?  
উঃ- অে িলয়া 

√  ১৭) স িত য়াত হেলন ফুটবল খেলায়াড় ভবািন রায়, উিন কান ােবর হেয় 

খলেতন?  
উঃ- মাহন বাগান 

√  ১৮) স িত কান কা ািন দেশর থম কাবন ক াপচািরং া  চালু করল?  উঃ- টাটা ীল 

√  ১৯) ভারত কান দেশর সােথ সূয িকরণ-১৪  সনাবািহনীর এক  যৗথ সামিরক 

িশ ণ মহড়া করল? 
উঃ- নপাল 

√  ২০) স িত কািশত ফুটবল াংিকং এ কান দশ শীষ ােন রেয়েছ?  উঃ- বলিজয়াম 

√  ২১) ন াশনাল ল ই াি স কেপােরশান িলিমেটড এ িস এম িড পেদ িনযু  

হেলন?  
উঃ- Alka Nangia Arora 

√  ২২) কান িত ান জেলর ফাঁটা, বৃি র ফাঁটা, জেলর ধারা থেক িব ৎ উৎপাদন 

করেত পাের এমন য  আিব ার কেরেছ? 
উঃ- আই আই  িদ ী 

√  ২৩) এসিস, এস , ওিবিস, সংখ ালঘু ও মিহলােদর জন  িবিভ  কল াণমূলক 

কে র বা বায়েনর জন  গ ত ম ীেদর দেলর ধান ক? 
উঃ- রাজনাথ িসং 

√  ২৪) পা ােবর নতুন মুখ ম ী ক হেলন?  উঃ- িচরি ত িসং ছি  

√  ২৫) িডজিন-হট ার এর নতুন া  অ া াসাডর ক হেলন?  উঃ- রামচরন  

√  ২৬) কলকাতা উ  আদালত এর ধান িবচারপিত পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- কাশ ি বা ব 
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√  ২৭) সীরারখং ল া এবং তােমংলং কমলা লবু কান রােজ র নতুন ভৗেগািলক 

সূচক (িজআই) ট াগযু  পণ  িহেসেব গণ  করা হল? 
উঃ- মিণপুর 

√  ২৮) কান খেলায়াড় ২০২১ এিশয়ান ুকার চ াি য়নিশপ িজেতেছন? উঃ- প জ আডবািন 

√  ২৯) স িত কান িবেদশী গািড় িনমাণকারী সং া ভারেত তােদর ব বসা ব  করার 

িস া  িনেয়েছ?  
উঃ- ফাড 

√  ৩০) এলআইিস তার উ য়ন কমকতােদর জন  চালু করা মাবাইল অ ােপর নাম িক? উঃ- PRAGATI 

√  ৩১) সএ  য িমশেনর অধীেন পৃিথবীর থম যা ীবাহী মহাকাশান চালু কেরেছ 

তার নাম িক?  
উঃ- Inspiration-4 

√  ৩২) ভারেতর ৭০ তম া মা ার এর পুর ার িজতেলন ক?  উঃ- আর রাজা িরতিভক 

√  ৩৩) ভারেতর িবিভ  রােজ র ১১২  জলায় িশ া দােনর জন  ভারত সরকার 

কান িশ া সং ার সােথ চুি  ব  হেয়েছ?   
উঃ- রািনে ত BYJU'S 

√  ৩৪) িত বছর িব  শাি  িদবস িহেসেব পালন করা হয় কান িদন েক উঃ- ২১ স র 

√  ৩৫) াবাল ইেনােভশন ইনেড  ২০২১ -এ ভারেতর ান কত? উঃ- ৪৬ 

√  ৩৬) কান দশ াবাল ইেনােভশন ইনেড  ২০২১ -এ শীেষ আেছ? উঃ- সুইজারল া  

√  ৩৭) US Open মন'স িসে লস পুর ার ২০২১ িজতেলন ক?  উঃ- Daniil Medvedev 

√  ৩৮) FSSAI কতৃক স িত কািশত িরেপাট অনুযায়ী কান রাজ  খাদ  সুর া 

সূিচেত থম ােন রেয়েছ?  
উঃ- জরাট 

√  ৩৯) ভারত কান দেশর সােথ সমু  শি   নামক নৗ অনুশীলন করল?  উঃ- ইে ােনিশয়া 

√  ৪০) কান দশ সাংহাই কা-অপােরশান অগানাইেজশান নতুন সদস  হল? উঃ- ইরান 

√  ৪১) উ র েদশ সরকার কাথায় ‘ইেলক িনক পাক’ াপেনর অনুেমাদন িদেয়েছ? উঃ- নয়ডা 

 


