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মাস – অে াবর, স াহ – তৃতীয়, (১৬-১০-২০২১ থেক ২২-১০-২০২১) 

√  ১) ২০২১ এর আই িপ এল িজতল কান দল?  উঃ- চ াই সুপার িকংস 

√  ২) কান দশ নবায়নেযাগ  শি  (renewable energy) ইনেড  এ থম ােন রেয়েছ?  উঃ- মািকন যু রা  

√  ৩) স িত ভারেতর কান রােজ র kalamkari পইি ং এবং kallakurichi কােঠর ভা য িজ 

আই ট াগ পল?  
উঃ- তািমলনাড় ু

√  ৪) এনািজ এিফিসেয়ি  সািভেসস িলিমেটড এর নতুন িস ই ও পেদ ক িনযু  হেলন?   উঃ- অ ন মার িম  

√  ৫) াবাল হা ার ইনেড  (িজএইচআই) ২০২১ এ ভারেতর ান কত? উঃ- ১০১ 

√  ৬) ২০২১-২২ সােলর জন  ওয়া  ি ল অ ােসািসেয়শেনর (ডি উএসএ) চয়ারম ান িহেসেব ক 

িনযু  হেয়েছন? 
উঃ- Sajjan Jindal 

√  ৭) ২০২১-২২ সােলর এর জন  ইি য়ান ব া স অ ােসািসেয়শেনর (আইিবএ) নবিনযু  চয়ারম ান 

ক িনযু  হেয়েছন? 
উঃ- AK Goel 

√  ৮) জলবায় ুপিরবতন মাকািবলায় সরকাির ও বসরকাির খােতর উৎস থেক উ ািপত উ য়নশীল 

দশ েলার জন  ভারত ও যু রা  কত পিরমাণ অথ িবিনেয়াগ এর িত িত িদেয়েছ? 
উঃ- ১০০ িবিলয়ন মািকন ডলার 

√  ৯) ২০২১ সােল কান কা ািন ফাবস পি কা কতৃক িবে র সরা িনেয়াগকারী কা ািন িহেসেব 

সণা কৃত হেয়েছ? 
উঃ- স ামসং ইেলক িন  

√  ১০) ২০২১ সােল কান ভারতীয় কা ািন ভারতীয় কেপােরটেদর মেধ েফাবস পি কা কতৃক 

িবে র সরা িনেয়াগকারী কা ািন িহেসেব সণা কৃত হেয়েছ? 
উঃ- িরলােয়  ই াি স 

√  ১১) কান কা ািন UFill নােম এক  য়ংি য় িরফুেয়িলং যুি  চালু কেরেছ? উঃ- ভারত পে ািলয়াম কেপােরশান িলিমেটড 

√  ১২) ভারেতর থম অটল কিমউিন  ইেনােভশন স ার (ACIC) কান শহের চালু হেয়েছ? উঃ- জয়পুর 

√  ১৩) স িত কান রাজ  সরকার SWARAKSHA ােজ  চালু করল?  উঃ- মিণপুর 

√  ১৪) কান রাজ  িমে ািল কলা এর জন  িজ আই ট াগ পল?  উঃ- গায়া 

√  ১৫) কান খেলায়াড় ২০২১ ইি য়ান ি িময়ার িলেগ (আইিপএল) অের  ক াপ খতাব 

িজেতেছন? 
উঃ- Ruturaj Gaikwad 
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√  ১৬) আইিপএল ২০২১ এ পাপল ক াপ িশেরাপা ক িজেতেছন? উঃ- Harshal Patel  

√  ১৭) ভারিতয় পু ষ ি েকট দেলর নতুন হড কাচ পেদর দািয়  ক িনেলন?  উঃ- রা ল ািবড 

√  ১৮) ভারেতর কান রাজ  থম ২ থেক ১৮ বছর বয়সী বা ােদর কািভড কাকরণ  করল?  উঃ- তািমলনাড় 

√  ১৯) কান হাণু িনেয় গেবষণা করেত নাসা লুিস িমশন চালু কেরেছ ? উঃ- Trojan asteroids 

√  ২০) কান রাজ  সরকার বািড়র মািলকানা অিধকার দােনর জন  ' মরা ঘর মের নাম' ি ম চালু 

কেরেছ? 
উঃ- পা াব 

√  ২১) অপিরেশািধত তল কনার জন  ভারত ল া সরকার ক কত পিরমাণ অথ দান করেত 

চেলেছ?   
উঃ- ৫০০ িমিলয়ন মািকণ ডলার 

√  ২২) ভারেতর কান া  সং া হলিদ াইল নামক অ াপিলেকশান চালু করল?  উঃ- AIIMS 

√  ২৩) ইি য়ান স অ ােসািসেয়শান এর চয়ারম ান পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- জয়  পা ল 

√  ২৪) নীিত আেয়াগ কান সং ার সােথ যু  হেয় ভারেতর িজওে িশয়াল এনািজ ম াপ চালু করেত 

চেলেছ? 
উঃ- ISRO 

√  ২৫) ন াশনাল িরসাচ ডেভলপেম  কেপােরশেনর (এনআরিডিস) নতুন চয়ারম ান ও 

ব ব াপনা পিরচালক িহেসেব ক শপথ িনেয়েছন? 
উঃ- Amit Rastogi  

√  ২৬ স িত াবাল িপস ফেটা অ াওয়াড ২০২১ ক পেলন?  উঃ- Aadhyaa Aravind Shankar 

√  ২৭) স িত কান রাজ  সরকার আ নওয়াির অন ইলস নামক ক াে ইন চালু করল? উঃ- িদ ী 

√  ২৮) স িত ভারেতর কান সং া ই-িপ এল আই ব  চালু করল?  উঃ- ভারতীয় পা  

√  ২৯) স িত লারেসন অ া  উে া এডুেটক এর িস ই ও পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- সব সািচ দাস 

√  ৩০) কান ব াংক Abacus 2.0 নামক নতুন িডিজটাল াটফম চালু কেরেছ? উঃ- RBL Bank 

√  ৩১) ২০২১ সােল মাসার িসএফএস াবাল পনশন ইনেড  সােভ ত ভারেতর ান কত? উঃ- ৪০ 

√  ৩২) সা িতক িব  া  সং ার (ডি উএইচও) িরেপাট অনুসাের, িবে র কািভড-১৯-এর পের 

কান রাগ  ি তীয় মারা ক সং ামক ঘাতক িহসােব পাওয়া গেছ? 
উঃ- উবারিকউেলািসস 
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√  ৩৩) জ ু ও কা ীর সরকার িরেয়ল এে ট উ য়ন, িশ  পাক এবং অন ান  ব বসািয়ক উেদ াগ 

উ য়েনর জন  কান িবেদশী সরকােরর সােথ এক  চুি  া র কেরেছ? 
উঃ- বাই 

√  ৩৪) অ ােসািসেয়শান অব িমউচুয়াল ফা স ইন ইি য়া এর নতুন চয়ারম ান পেদ ক িনযু  

হেলন?  
উঃ- এ. বালাসু মিনয়ান 

√  ৩৫) াবাল ফুড ইনেড  এ থম ােন রেয়েছ কান দশ?  উঃ- আয়ারল া  

√  ৩৬) স িত কান অে িলয়ান ি েকটার আ জািতক ি েকট থেক অবসর িনেলন?  উঃ- James Pattinson 

√  ৩৭) ডঃ এ িপ জ আ ু ল কালাম রনা ল কাথায় উদেবাধন করা হল?  উঃ- িবশাখাপ নম 

√  ৩৮) ২০২১ সােল আথশট পুর ার পেলন ক?  উঃ- িব ত মাহন 

√  ৩৯) কান খেলায়াড় পু ষেদর একক ইেভে  ২০২১ BNP পািরবাস ওেপন টিনস টুনােম  এ 

থম ান অিধকার কেরেছন? 
উঃ- Cameron Norrie 

√  ৪০) াবাল ফুড িসিকউির  (িজএফএস) ইনেড  ২০২১ এ ভারেতর ান কত? উঃ- ৭১ 

√  ৪১) কান দশ সিহংস মাদক অপরাধ বৃি র কারেণ ৬০ িদেনর জ ির অব া ঘাষণা কেরেছ উঃ- ই েয়ডর 

√  ৪২) কান খেলায়াড় ২০২১ সােল িবএনিপ পিরবাস ওেপন টিনস টুনােমে  মিহলা একক িশেরাপা 

িজেতেছন? 
উঃ- Paula Badosa 

√  ৪৩) কান দশ স িত আ জািতক মহাকাশ শেন (ISS) চলি ে র ং  কেরেছ? উঃ- রািশয়া 

√  ৪৪) ভারেত রািশয়ান চলি  উৎসেবর ত িহেসেব ক িনযু  হেয়েছন? উঃ- Imtiaz Ali 

√  ৪৫) ভারেত OnePlus-এর CEO এবং OnePlus ইি য়া এর আ িলক ধান িহেসেব ক িনযু  

হেয়েছ? 
উঃ- Navnit Nakra 

√  ৪৬) ইি য়ান ওেয়টিলফ ং ফডােরশন (IWF) এর নবিনযু  সভাপিতর নাম িক? উঃ- সহেদব যাদব 

√  ৪৭) কান ভারতীয় ব বসায়ী সংযু  আরব আিমরােতর থম াধীন িডিজটাল ব াংক ZAND- এ 

িবিনেয়াগ করার ঘাষণা কেরেছন? 
উঃ- মার ম লম িবড়লা 

    

 


