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মাস – নেভ র, স াহ – তৃতীয়, (১৬-১১-২০২১ থেক ২২-১১-২০২১) 

√  ১) ভারেতর ি েকট অ াকােডিম এর নতুন িডের র পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- VVS Laxman 

√  ২) বা ােদর Footware া  Plaeto এর া  অ া াসাডর ক হেলন?  উঃ- রা ল ািভড 

√  ৩) স িত ২০২১ এর সাও পাওেলা া  ি   িজতেলন ক?  উঃ- Lewis Hamilton 

√  ৪) স িত ২০২১ -েটােয়ি  িব কাপ ফাইনােল কান খেলায়াড় য়ার অফ দ  

টুনােম  খতাব িজেতিছল? 
 উঃ- ডিভড ওয়ানার 

√  ৫) SITMEX – 21 নােম ি প ীয় সামুি ক মহড়া কান দেশর মেধ  অনুি ত 

হেব? 
উঃ- ভারত, িস াপুর ও থাইল া  

√  ৬) ২০২১ সােল আ জািতক িশ  শাি  পুর াের ভূিষত হেয়েছন কারা? 
উঃ- িবহান আগরওয়াল এবং নভ 

আগরওয়াল 

√  ৭) ভারত সরকার ি পুরার আগরতলায় উ য়ন কে  অথায়েনর জন  এিশয়ান 

দেভলপেম  ব া  এর সােথ কত পিরমাণ অেথর ঋণ চুি  া র কেরেছ? 
উঃ- ৬১ িমিলয়ন ডলার 

√  ৮) স িত কান রােজ  ভারেতর থম াস ক ারেভটির এর উে াধন করা হল?  উঃ- উ রাখ  

√  ৯) স িত ২০২১ সােল সািহেত  JCB পুর ার পেলন ক?   উঃ- M. Mukundan 

√  ১০) স িত ভারত এবং কান দেশর সনার সােথ সাইেকল ািল এর আেয়াজন 

করা হল?  
উঃ- বাংলােদশ 

 √  ১১) জািলয়ািত িতেরােধ সেচতনতা বাড়ােত কান ব া  "মুখ ব  রােখা" 

নামক  চারািভযান চালু কেরেছ? 
উঃ- HDFC ব া  

√  ১২) কান রাজ  কায়সার-ই-িহ  জাপিতেক রা ীয় জাপিত িহসােব ঘাষণা 

কেরেছ? 
উঃ- অ ণাচল েদশ 

√  ১৩) স িত কান রাজ  গ েদর জন  অ া ুেল  পিরেষবা চালু করল?  উঃ- উ র েদশ 
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√  ১৪) দেশর থম ফুড িমউিসয়াম কাথায় চালু হল?  উঃ- তািমলনাড়ু 

√  ১৫) কান দশ িবে র থম Non-Profit-City চালু করল?  উঃ- সৗিদ আরব 

√  ১৬) আই িস িস পু ষেদর ি েকট কিম র নতুন চয়ারম ান িহেসেব কােক িনযু  

করা হেয়েছ? 
উঃ- সৗরভ গা ু িল 

√  ১৭) কান শহের ২০২১ সােল ৮২ তম অল ইি য়া ি সাইিডং অিফসারস 

কনফাের  (AIPOC) আেয়াজন করেছ? 
উঃ- িশমলা 

√  ১৮) ২০২১ সােল কতজন ীড়ািবদ এবং িশ ক থম SAI ািত ািনক পুর াের 

ভূিষত হেয়েছন? 
উঃ- ২৪৬ 

√  ১৯) স িত িবে র ধিনতম দশ িহেসেব ীকৃিত পেয়েছ কান দশ?  উঃ- িচন 

√  ২০) স িত কান উ র েদশ এর কান শহের থম অ াি  এয়ার পলুশান 

টাওয়ার চালু করা হল?  
উঃ- নয়ডা 

 √  ২১) স িত BWF লাইফটাইম অ ািচভেম  পুর ার কােক দওয়া হল?  উঃ- কাশ পাডুকন 

√  ২২) স িত কান দি ণ আি কান ি েকট খেলায়াড় সম  রকম ি েকট থেক 

অবসর হণ করেলন?  
উঃ- AB de Villiers 

√  ২৩) ভারেতর থম ফুড িমউিসয়াম কাথায় উে াধন করা হেয়েছ? উঃ- Thanjavur  

√  ২৪) কান খেলায়াড় ২০২১ WTA ফাইনালস টিনস িশেরাপা িজেতেছ? উঃ- গারবাইন মু জা 

√  ২৫) কান ক য়ার স িত কৃি ম বুি ম া ারা চািলত ভেয়স িডং পিরেষবা 

চালু কেরেছ? 
উঃ- প  এম 

√  ২৬ কান িদন েক িব ব াপী জািতসংঘ ীকৃত িব  িশ  িদবস িহেসেব পািলত হয়? উঃ- ২০ নেভ র 

√  ২৭) কান রাজ  মুসিলম অধু িষত অ েল ভ াকিসন চােরর ত িহেসেব সালমান 

খানেক িনযু  কেরেছ? 
উঃ- মহারা  
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√  ২৮) ভারেতর সবেচেয় পির  শহর হওয়ার জন  কান শহর  ২০২১ সােলর  

সােভকশান পুর ার পেয়েছ? 
উঃ- ইে ার 

√  ২৯) জািতসংেঘর সাধারণ পিরষদ কান িদন েক িব  টিলিভশন িদবস িহেসেব 

ঘাষণা কেরেছ? 
উঃ- ২১ নেভ র 

√  ৩০) ই ারন াশনাল ি েকট কাউি ল (ICC) এর নতুন পামােন  িস ই ও িহেসেব 

কােক িনযু  করা হেয়েছ? 
উঃ- Geoff Allardice 

√  ৩১) ২০২১ এিশয়ান আচাির চ াি য়নিশেপ ভারত কয়  পদক িজেতেছ? উঃ- ৭  

 


