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মাস – অে াবর, স াহ – ি তীয় , (০৮-১০-২০২১ থেক ১৫-১০-২০২১) 

√  ১) ২০২১ সােল সািহেত  নােবল পুর ার ক িজেতেছন? উঃ- Abdulrazak Gurnah 

√  ২) কান রাজ  পালঘেরর ওয়াদা কালাম চােলর জন  িজআই ট াগ পেয়েছ? উঃ- মহারা  

√  ৩) স িত ভারত ও জাপান এর মেধ  সংঘ ত ি পাি ক সামিরক অনুশীলন এর 

নাম িক? 
উঃ- JIMEX ২০২১ 

√  ৪) কাথায় ওয়া  এ েপা ২০২০  হল?   উঃ- বাই 

√  ৫) স িত কান রাজ  প ােকটজাত পানীয় জল িনিষ  করল?  উঃ- িসিকম 

√  ৬) দেশর ব র স ে  সম  িব ািরত তথ  দােনর জন  ভারত সরকার কতৃক 

চালু করা অ াপ র নাম বলুন? 
উঃ- মাই পাট অ াপ 

√  ৭) কান রাজ  িমশন কবচ ল নােম এক  িবেশষ কািভড -১৯ কা অিভযান 

চালু কেরেছ? 
উঃ- মহারা  

√  ৮) স িত দাবােত ভারেতর হেয় রৗপ  পদক িজতেলন ক? উঃ- অং  মািলক 

√  ৯) কান দশ হনিল পাসেপাট সূচক ২০২১ এ শীষ ান দখল কেরেছ? উঃ- জাপান ও িস াপুর 

√  ১০) হনিল পাসেপাট সূচক ২০২১ এ ভারেতর ান কত?  উঃ- ৯০ 

√  ১১) স িত কেয়ন সুইচ েবর এর া  অ া াসাডর ক হেলন?  উঃ- রণবীর িসং 

√  ১২)  ভারত ইংল া  এর সােথ য যৗথ সামিরক অিভযান  কেরেছ তার নাম 

িক?  
উঃ- Ajeya Warrior 

√  ১৩) স িত ভারেতর সবেচেয় পির ার নদীর তকমা পেয়েছ কান নদী?  উঃ- মঘালয় এর উম ত 

√  ১৪) কাথায় স িত ইি য়া ই ারন াশনাল ড ফয়ার অনুি ত হেত 

চেলেছ?  
উঃ- িদ ী 
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√  ১৫) আরিবআই অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ আিথক বছের ভারতীয় অথনীিতর িজিডিপর 

অনুিমত হার কত হেত পাের? 
উঃ- ৭.৮% 

√  ১৬) কান রােজ  স িত ভারেতর নতুন টাইগার িরসাভ এ উে াধন করা হেয়েছ? উঃ- ছি শগড় 

√  ১৭) ভারেতর কান রাজ  সরকার থম াটেফান িভি ক ই- ভা ং অ াপ তির 

করল?  
উঃ- তেল ানা 

√  ১৮) স িত FIH মন'স হিক য়ার অব িদ ইয়ার ক হেলন?  উঃ- হরমন ীত িসং 

√  ১৯) ভারতীয় রলওেয় স িত দি ণ মধ  রলওেয়র (SCR) জন   রপা ার 

ন চালু কেরেছ,  েনর নাম কী? 
উঃ- ি শূল ও গ ড় 

√  ২০) স িত FIH ওেমন'স হিক য়ার অব িদ ইয়ার ক হেলন?  উঃ- রিজৎ কৗর 

√  ২১) স িত কান রাজ  সরকার রােজ র সম  জলােত অ াি  নােকা ক সল 

গেড় তালার কথা ঘাষণা করা হেয়েছ?  
উঃ- কণাটক 

√  ২২) ২০২১ সােল সত িজত রায় পুর ার ক পেলন?  উঃ- Bejawada Gopal 

√  ২৩) স িত িদ ী িব িবদ ালয় এর ভাইস িসেড  ক হেলন?  উঃ- যােগশ িসং 

√  ২৪) কান রাজ  স িত কন া মারী লবে র জন  িজআই ট াগ পেয়েছ? উঃ- তািমলনাড় 

√  ২৫) ভারতীয় অ াে ান ক াল সাসাই  কতৃক ২০২১ সােল আযভ  পুর াের 

স ািনত হেয়েছন ক?  
উঃ- G. Satheesh Reddy 

√  ২৬) িফনেটক াটআপ ভারতেপ -র নতুন চয়ারম ান িহেসেব ক িনযু  

হেয়েছন? 
উঃ- রজনীশ মার 

√  ২৭) বছেরর কান িদন েক আ জািতক েযাগ মাকািবলা িদবস িহেসেব িচি ত 

করা হয়? 
উঃ- ১৩ অে াবর 

√  ২৮) কান রাজ  সরকার তার রােজ  নবম থেক াদশ ণীেত অধ য়নরত ু েলর 

িশ েদর জন  ‘ দশ ক ম র’ া াম চালু কেরেছ? 
উঃ- িদ ী 
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√  ২৯) ভারতীয় িবমানব র কতৃপ  (AAI) জয়পুর আ জািতক িবমানব র  আদািন 

পেক কত বছেরর জন  িলজ িদেয়েছ? 
উঃ- ৫০ বছর 

√  ৩০) স িত ঘূণ ঝড় লাব এর নামকরন কের কান দশ?  উঃ- পািক ান 

√  ৩১) িব ব াপী কান িদেন আ জািতক মান িদবস (International Standard 

Day) পালন করা হয়? 
উঃ- ১৩ অ বর 

√  ৩২) িবে র থম য়ংি য়, চালকিবহীন ন কান দেশ উে াচন করা হেয়েছ? উঃ- জামািন 

√  ৩৩) এনািজ এিফিসেয়ি  সািভেসস িলিমেটেডর নতুন িসইও িহেসেব ক 

িনযু  হেয়েছন? 
উঃ- অ ণ মার িম  

√  ৩৪) ভারেতর ধানম ীর নতুন উপেদ া িহেসেব ক িনযু  হেয়েছন? উঃ- অিমত খাের 

√  ৩৫) ক ২০২১ সােল ে র জন  লাল বাহা র শা ী জাতীয় পুর াের ভূিষত 

হেয়েছন? 
উঃ- ডাঃ রণদীপ েলিরয়া 

√  ৩৬) গণপিরবহেন রাপওেয় পিরেষবা ব বহারকারী ভারেতর থম শহর কান ? উঃ- বারাণসী 

√  ৩৭) কান কা ািন এয়ার ইি য়া অিধ হেণর জন  দর পেয়েছ? উঃ- টাটা 

√  ৩৮) াবাল িবজেনস সাসেটইেনিবিল  িলডারিশেপর জন  ২০২১ সােল িস ক 

াদ পুর ার পেলন ক? 
উঃ- সত  নােদলা 

√  ৩৯) াবাল হ া  ওয়ািশং ড (িজএইচিড) কান িদেন পালন করা হয়?  উঃ- অে াবর 

√  ৪০) ধানম ী ফসল বীমা যাজনার ধান িনবাহী কমকতা (িসইও) িহসােব িনযু  

হেয়েছন ক? 
উঃ- িরেতশ চৗহান 

√  ৪১) ভারেতর ামীণ এলাকায় থম 5G নটওয়াক ায়াল কান কা ািন ারা 

পিরচািলত হেয়েছ? 
উঃ- এয়ারেটল 

 


