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মাস – সে র, স াহ – ি তীয় , (০৮-০৯-২০২১ থেক ১৫-০৯-২০২১) 

√  ১) ভারত কান দেশর সােথ সূয িকরণ নামক যৗথ সামিরক মহড়া করেব?  উঃ- নপাল 

√  ২) ভারত এবং অে িলয়া এর মেধ  অনুি ত নৗমহড়ার নাম িক? উঃ- চতুথ AUSINDEX 

√  ৩) ভারেতর কান রােজ  দেশর থম ডুগং সংর ণ ক  ািপত হেত 

চেলেছ? 
উঃ- তািমলনাড়ু 

√  ৪) স িত অিলি ক অ ািথিলট িনরাজ চাপড়া কান লাইফ ই ুের  কা ািনর 

া  অ া াসাডর হেলন?  
 উঃ- TATA AIA 

√  ৫) র ািন-আমদািন ব া  অফ ইি য়ার নতুন ব ব াপনা পিরচালক (এমিড) 

িহেসেব ক মেনানীত হেয়েছন? 
উঃ- Harsha Bhupendra Bangari  

√  ৬) কান ব া  স িত Google Pay অ ােপ  ব াংেক অ াকাউ  খালার েয়াজন 

ছাড়াই িডিজটাল FD সুিবধা চালু করার ঘাষণা কেরেছ? 
উঃ- Equitas Small Finance Bank 

√  ৭) প ািসিফক এয়ার িচফস িসে ািজয়াম ২০২১ (PACS-21) কাথায় অনুি ত 

হেয়েছ? 
উঃ- হাওয়াই 

√  ৮) ভারত পে ািলয়াম কেপােরশন িলিমেটেডর (BPCL) নতুন চয়ারম ান ও 

ব ব াপনা পিরচালক (ম ােনিজং িডের র) িহেসেব ক িনযু  হেয়েছন? 
উঃ- অ ণ মার িসং 

√  ৯) ভারেতর কান রাজ  সরকার কািভড এর তৃতীয় ঢউ মাকািবলার জন  "Be 

The Warrior" নামক অিভযান চালু করল? 
উঃ- করালা 

√  ১০) ু েলর পাঠ িবষেয় ব বসািয়ক ধারণা দওয়ার জন  িবসেনস া ার চালু করল 

কান রাজ  সরকার?  
উঃ- িদ ী 

√  ১১) ক ীয় মি সভা ট টাইল খােতর জন  PLI ি েম কত পিরমাণ অথ বরা  

কেরেছ? 
উঃ- ১০,৬৮৩ কা  িপ 
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√  ১২) কান রােজ /েক শািসত অ েল ভারেতর সবেচেয় চু বায়ু পিরেশাধন 

টাওয়ার াপন করা হেয়েছ? 
উঃ- চি গড় 

√  ১৩) এইচিডএফিস ব াংক MSME খােত িডট সহায়তা দােনর জন  কান 

সং ার সােথ অংশীদাির  কেরেছ? 
উঃ- জাতীয় ু  িশ  কেপােরশন 

(NSIC) 

√  ১৪) ২০২১ -২০ িব কাপ এর জন  ভারতীয় জাতীয় দেলর ম র পেদ ক িনযু  

হেলন?  
উঃ- মেহ  িসং ধািন 

√  ১৫) সালার এনািজ কেপােরশান অব ইি য়া এর ম ােনিজং িডের র পেদ ক 

িনযু  হেলন?  
উঃ- সুমন শমা 

√  ১৬) স াল বাড অব ডাইের  ট াে স এর নতুন চয়ারম ান পেদ িনযু  হেলন? 

কান দশ স িত িবটকেয়ন ক তােদর দেশর জািতয় মু া বেল ঘাষণা করল?  
উঃ- এল সা ভােদার 

√  ১৭) ব াংক অব বেরাদা তােদর সম  ব াংিকং  পিরেসবা িডিজটাল াটফম এর 

মাধ েম পিরচালনা করার জন  এক  নতুন অ াপিলেকশান চালু কেরেছ এর নাম িক? 
উঃ- bob World 

√  ১৮) িব ব াপী কান িদন েক িব  আ হত া িতেরাধ িদবস িহেসেব পালন করা 

হয়? 
উঃ- ১০ সে র 

√  ১৯) ঝাড়খে  জল সরবরােহর পিরকাঠােমা উ ত করেত স িত এিশয়ান 

ডেভলপেম  ব া  কত পিরমাণ অথ অনুেমাদন িদেয়েছ? 
উঃ- ১১২ িমিলয়ন মািকন ডলার 

√  ২০) RBI িরসাভ ব া  অব ইি য়া স িত কান ব াংকেক তার PCA িবিধিনেষধ 

থেক সিরেয় িদেয়েছ? 
উঃ- UCO ব া  

√  ২১) ভারেতর কান রােজ  জািতয় সড়েক এমােজি  ল াি ং এ সুিবধা চালু করা 

হল? 
উঃ- রাজ ান 

√  ২২) পা াব এর নতুন রাজ পাল পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- Banwarilal Purohit 

√  ২৩) ভারেত Adobe কা ািনর ভাইস িসেড  ক হেলন? উঃ- তীভা মহাপা  

√  ২৪) পৃথীিবর বৃহ ম কাবন-ডাই-অ াইড ক াপচািরং া  কাথায় সাথিপত 

হেয়েছ? 
উঃ- আইসল া  
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√  ২৫) পৃিথবী পযেব ণ উপ হ Gaofen-5 02, কান দশ উৎে পণ কেরেছ? উঃ- িচন 

√  ২৬) ইি য়ান ওেয়ল কেপােরশান িলিমেটড এর া  ম াসকট এর নাম িক?  উঃ- একশৃ  গ ার 

√  ২৭) থম কান দেশ -বছেরর িশ েদর কািভড এর কা িদল?  উঃ- িকউবা 

√  ২৮) আই িড এফ িস ফা  ব া  এর ম ােনিজং িডের র এবং িস ই ও পেদ ক 

িনযু  হেলন?  
উঃ- V. Vaidyanathan  

√  ২৯) স িত Yahoo কা ািনর িস ই ও পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- Jim Lanzone 

√  ৩০) ২০২১ সােল আ জািতক ইয়ং ইেকা-িহেরা পুর ার িজতেলন ক?  উঃ- Ayaan Shankta 

√  ৩১) িতেবশী দশ নপাল এর আিম িচফ িহেসেব িনযু  হেলন?  উঃ- নপাল 

√  ৩২) US Open ওেমন'স িসে লস পুর ার ২০২১ িজতেলন ক?  উঃ- Emma Raducanu 

√  ৩৩) ভারেতর সবেচেয় বড় ওেপন-এয়ার ফানাির উে াধন করা হেয়েছ কান কান 

ােন? 
উঃ- রািনে ত 

√  ৩৪) ভারেতর থম উপ হ এবং পারমাণিবক পণা  ািকং জাহােজর নাম িক? উঃ- INS Dhruv 

√  ৩৫) জরােটর নতুন মুখ ম ী ক হেলন?  উঃ- ভুেপ  প ােটল 

√  ৩৬) F1 ইতািলয়ান া  ি  ২০২১ এর িবজয়ীর নাম বলুন? উঃ- Daniel Ricciardo 

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

√  ৩৮) স িত কান দশ ল া  ম ােনজেম  িসে ম ক স ূণ িডিজটাল করার 

কথা ঘাষণা কেরেছ?  
উঃ- বাংলােদশ 

√  ৩৯) ভারেতর কান রাজ  স িত ভারেত িমেলট উৎপাদেনর ক  হেয় উঠার 

জন  িমেলট িমশন চালু কেরেছ? 
উঃ- ছি শগড় 

√  ৪০) ভারত কান দেশর সে  "জলবায়ু কম ও অথ সংহিত সংলাপ" (CAFMD) 

চালু কেরেছ? 
উঃ- মািকন যু রা  
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√  ৪১) PM-KUSUM এর অধীেন অফ-ি ড সৗর সালার পা  াপেনর ে  

কান রাজ  শীষ ান অজন কেরেছ? 
উঃ- হিরয়াণা 

√  ৪২) কান সং া স িত হ ািপ ার নােম ার তির কেরেছ?  উঃ- পে ািলয়াম কেপােরশান িলিমেটড 

√  ৪৩) স িত কান লংকান ি েকট খেলায়াড় সম  ধরেনর ি েকট থেক 

অবসর িনেলন?  
উঃ- লিসত মািল া 

√  ৪৪) িত বছর কান িদন েক আ জািতক গণত  িদবস পালন করা হয়?  উঃ- ১৫ সে র 

√  ৪৫) ভারেতর থম FASTag- িভি ক মে া পািকং সুিবধা চালু হেয়েছ কান 

শহের? 
উঃ- িদ ী 

√  ৪৬) িস াপুেরর কান ত পেম  িসে েমর  সােথ RBI স িত তার 

ইউিনফাইড পেম স ই ারেফস (UPI) সংযু  কেরেছ? 
উঃ- Pay Now 

√  ৪৭) সুইফট াবাল পেম স ইেনােভশন (িজিপআই) এর সােথ 

অংশীদািরে র মাধ েম কেপােরট ােয় েদর জন  আ েদশীয় পেমে র ে  

ভারেত থম িরেয়ল-টাইম অনলাইন ািকং চালু করল কান ব াংক? 
উঃ- DBS Bank 

√  ৪৮) ২০২১ সােল আগ  মােস আইিসিসর সরা মিহলা খেলায়ােড়র নাম িক? উঃ- Eimear Richardson 

√  ৪৯) ২০২১ সােল আগ  মােস আইিসিসর সরা পু ষ খেলায়ােড়র নাম িক? উঃ- Joe Root 

√  ৫০) ইি য়ান ন াশনাল স েমাশন অথরাইেজশন স ার (IN-SPACE) -এর 

চয়ারপারসন িহেসেব ক িনযু  হেয়েছন? 
উঃ- পবন মার গােয় া 

√  ৫১) "ভারেত মানবািধকার এবং স াসবাদ" বই র লখক ক? উঃ- সু ণ ম ামী 

 


