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মাস – সে র, স াহ – থম , (০১-০৯-২০২১ থেক ০৭-০৯-২০২১) 

√  ১) ইে া-িত ত বডার পুিলশ এর নতুন িডের র জনােরল ক হেলন? উঃ- স য় আেরারা 

√  ২) টািকও প ারািলি েক হাই জা  এ রৗপ  পদক িজতেলন ক? উঃ- Mariyappan Thangavelu 

√  ৩) স িত সম  ধরেনর আ জািতক ি েকট থেক অবসর িনেলন কান দি ণ আি কান 

ি েকটার? 
উঃ- ডল ইন 

√  ৪) ভারেতর কান রাজ  তার রােজ র সম  া  বয় েদর কািভড কাকরন স  কেরেছ?  উঃ- িহমাচল েদশ 

√  ৫) ২০২১ সােল Rabobank কতৃক াবাল টপ ২০ ডইির কা ািন অফ দ  ওয়াে র তািলকায় 

ান পাওয়া ভারতীয় ডয়াির কা ািনর নাম িক? 
উঃ- জরাট সমবায়  িবপণন ফডােরশন 

√  ৬) স িত কান কা ািন ভারতীয় িডিজটাল পেম  দানকারী িবলেড  ক অিধ হণ করেত 

চেলেছ? 
উঃ- PAY U 

√  ৭) কান ভারতীয় িত ান ই-বজ  সমস া মাকােবলায় "ই-েসাস"  নামক িডিজটাল 

াটফম তির করেছ? 
উঃ- আই আই  মা াজ 

√  ৮) ২০২১ সােল Rabobank কতৃক াবাল টপ ২০ ডইির কা ািন অফ দ  ওয়াে র তািলকায় 

থম ান পাওয়া ডয়াির কা ািনর নাম িক? 
উঃ- Actalis 

√  ৯) কান ভারতীয় জাহাজ স িত মেডন মিরটাইম পাটনারিশপ মহড়ায় আলেজিরয়ান 

নৗবািহনীর সােথ অংশ িনেয়িছল? 
উঃ- INS Tabar 

√  ১০) স িত আ জািতক জ ািতিব ান ইউিনয়েনর (আইএইউ) স ািনত সদস  িহেসেব 

িনবািচত হওয়া থম ভারতীেয়র নাম িক? 
উঃ- Dorje Angchuk 

√  ১১) কািভড এ যসব মিহলারা তাঁেদর ামী হািরেয়েছন সসব মিহলােদর সাহােয র জন  কান 

রাজ  সরকার িমশন বাতশল  চালু কেরেছ? 
উঃ- মহারা  

√  ১২) কান ভারতীয় িনউেরাসােজ  থম আ জািতক লাইফটাইম অ ািচভেম  পুর ার 

পেলন? 
উঃ- ডা ার বস  মার িম  

√  ১৩) ভারতেপ তােদর পেয়  অফ সল (PoS) ব বসা 'ভারতসুইপ' চালু করেত কান ব াংেকর 

সােথ অংশীদার হেয়েছ? 
উঃ- অ াি স ব ংক 
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√  ১৪) বািষক সামিরক মহড়া KAZIND-21 ভারতীয় সনাবািহনী এবং কান সনাবািহনীর মেধ  

পিরচািলত হে ? 
উঃ- কাজাক ান 

√  ১৫) কান রাজ  সরকার মিহলা মাছ িবে তােদর জন  িবণামূেল  বাস পিরেষবা চালু কেরেছ?  উঃ- করালা 

√  ১৬) স াল বাড অব ডাইের  ট াে স এর নতুন চয়ারম ান পেদ িনযু  হেলন? উঃ- জ িব মহাপা  

√  ১৭) ক শািসত অ ল লাদােখর শাসন কান াণীেক রা ীয় াণী িহেসেব নামকরণ কেরেছ? উঃ- তুষার িচতা 

√  ১৮) ধানম ী ১ সে র, ২০২১ এ ইসকেনর িত াতা ল ভি েবদা  ামী ভুপাদ এঁর 

জ বািষকী উপলে  কত মূেল র এক  িবেশষ ারক মু া এর উে াধন কেরিছেলন? 
উঃ- ১২৫ িপ 

√  ১৯) কান রাজ /েক শািসত অ ল িনভর গা ী মিহলােদর জন  রাল এ ার াইজ 

এে লােরশন া াম 'সাথ' চালু কেরেছ? 
উঃ- জ ু  ও কা ীর 

√  ২০) বাড ফেটা াফার অফ দ  ইয়ার ২০২১ এর িবজয়ীর নাম িক? উঃ- Alejandro Prieto 

√  ২১) ভারেতর থম বার কান ভারতীয় মিহলা অ ািথিলট টািকও প ারািলি েক  পদক 

িজতেলন? 
উঃ- Avani Lekhara 

√  ২২) সভ ওয়াটার টু গট ি  ওয়াটার নামক ি ম চালু করল কান রাজ  সরকার?  উঃ- গায়া 

√  ২৩) ওয়া  ইউিনভািস  াি ং ২০২১ এ কান িব িবদ ালয় থম ােন রেয়েছ? উঃ- অ েফাড িব িবদ ালয় 

√  ২৪) এ াইড লাইফ ই ু ের  কা ািনেক ৬,৮৮৭ কা  টাকায় ক এবং নগদ চুি েত 

অিধ হণ করেছ কান জীবন বীমা কা ািন? 
উঃ- HDFC জীবন বীমা 

√  ২৫) ২০২০ টািকও প ারািলি েক িতর ািজেত থম বার ভারেতর হেয়  া  পদক িজতেলন 

ক? 
উঃ- Harvinder Singh 

√  ২৬) ২০২০ টািকও প ারািলি েক ভারেতর হেয় ব াডিম েন ণ পদক িজতেলন ক? উঃ- মদ ভগত 

√  ২৭) ২০২০ টািকও প ারািলি েক ভারেতর হেয় ১০ িমটার ও ার িপ ল এ ণ পদক িজতেলন 

ক? 
উঃ- Manish Narwal 

√  ২৮) ভারত ZAPAD ২০২১ নামক ব  জািতক সামিরক মহড়ায় অংশ িনে । কান দশ এই 

মহড়ার আেয়াজন করেছ? 
উঃ- রািশয়া 

√  ২৯) ভারত স িত কান দেশর সােথ এয়ার-ল ড আনম ানড এিরয়াল ভিহেকল 

(ALUAV) এর জন  এক  ক  চুি  (PA) া র কেরেছ? 
উঃ- মািকন যু রা  
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√  ৩০) কান রাজ  কৃিষ ও উদ ানপালন খােতর কৃষকেদর জন  আ িনভর কৃিষ যাজনা এবং 

আ িনভর বাগওয়ািন যাজনা নামক  যাজনা চালু কেরেছ? 
উঃ- অ ণাচল েদশ 

√  ৩১) ভারত থেক এিশয়ান ায়াশ ফডােরশেনর (এএসএফ) সহ-সভাপিত িহেসেব িনযু  

হেয়েছন ক? 
উঃ- Cyrus Poncha 

√  ৩২) টািকও প ারািলি েক সবেচেয় বিশ পদক িজতল কান দশ?  উঃ- িচন 

√  ৩৩) টািকও প ারািলি ক ২০২০ ত ভারত কত িল পদক িজেতেছ?  উঃ- ১৭  

√  ৩৪) টািকও প ারািলি ক ২০২০ ত ব াডিম েন ভারেতর হেয় ণ পদক িজতেলন ক?  উঃ- কৃ  নাগর 

√  ৩৫) টািকও প ারািলি ক ২০২০ এর সমাি  অনু ােন ভারেতর পতাকা বাহক ক িছেলন? উঃ- অবনী লখাড়া 

√  ৩৬) কান ই-কমাস কা ািন কৃষকেদর জন  িকখান ার চালু করল?  উঃ- অ ামাজন 

√  ৩৭) কান কা ািন ভারেতর থম পালস নামক িডিজটাল পেম  ই ােরি ভ াটফম চালু 

কেরেছ? 
উঃ- ফান প 

√  ৩৮) ক ীয় সরকার স িত কান রােজ র সে  কািব আংলং শাি  চুি  কেরেছ? উঃ- আসাম 

√  ৩৯) ২০১৫ সােলর ভূিমকে র সময় িত  সাং ৃ িতক ঐিতহ  এবং া  খােতর ক িলর 

পুনগঠেনর জন  নপাল সরকার কান দেশর সােথ এক  চুি  কেরেছ? 
উঃ- ভারত 

√  ৪০) কান রাজ /েক শািসত অ ল স িত "টুির  িভেলজ নটওয়াক" উেদ াগ চালু করল?  উঃ- জ ু  ও কা ীর 

√  ৪১) ৭ সে র আ জািতক Clean Air for blue skies day ২০২১ এর িথম িক?  উঃ- হলিদ এয়ার হলিদ ােনট 

√  ৪২) কান আিথক িত ান তািমলনাড়ু শহের দির েদর জন  টকসই আবাসন কে র জন  ১৫০ 

িমিলয়ন মািকন ডলার ঋণ অনুেমাদন কেরেছ? 
উঃ- এিশয়ান ডেভলেপ ট ব া  

√  ৪৩) কৃিষ বজ  থেক তির জব-ইট িদেয় ভারেতর থম ভবন  কান ােন উে াধন করা 

হেয়েছ? 
উঃ- আইআই  হায় াবাদ 

 


