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মাস – নেভ র, স াহ – থম, (০১-১১-২০২১ থেক ০৭-১১-২০২১) 

√  ১) স িত কান ভারতীয় মিহলা ি েকটার মজর ধ ানচাঁদ খলর  পুর ার 

পেলন?  
উঃ- িমতািল রাজ 

√  ২) কান রাজ  মখ ম ী আবাস ভূ-অিধকার যাজনা চালু করল?  উঃ-মধ  েদশ 

√  ৩) কান দেশ িবে র বৃহ ম হাইে ােজন ফুেয়ল সল পাওয়ার া  চালু 

হেয়েছ? 
উঃ- দি ণ কািরয়া 

√  ৪) বতমান সমেয়, বাজার মূলধেনর িদক থেক িবে র সবেচেয় মূল বান পাবিলকিল 

িডং কা ািন কান ? 
 উঃ- Microsoft 

√  ৫) ন াশনাল কা ািন ল আিপল াইবু নাল এর নতুন চয়ারপারসন িহেসেব 

কােক িনযু  করা হেয়েছ? 
উঃ- Justice Ashok Bhushan 

√  ৬) িব  া  সং া  এর িডের র জনােরল পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- Tedros Adhanom 

√  ৭) কান কা ািন িবে র সবেচেয় মূল বান কা ািনর তকমা পল?  উঃ- মাইে াসফট 

√  ৮) কান দশ G20 শীষ সে লন ২০২১ এর আেয়াজন কেরিছল? উঃ- ইটািল 

√  ৯) ভারতীয় নৗবািহনীর ি েগট তুিশল স িত কান দেশ চালু হেয়েছ? উঃ- রািশয়া 

√  ১০) কান আ জািতক আিথক িত ান মঘালয় রােজ র া  কে র উ িতর 

জন  ভারেতর সােথ  40 িমিলয়ন ডলার এর চুি  া র কেরেছ? 
উঃ- িব  ব া  

 √  ১১) অ েফাড ইংেরিজ অিভধান কতৃক ২০২১ সােলর ওয়াড অফ দ  ইয়ার 

িহেসেব কান শ  িনবািচত হেয়েছ? 
উঃ- Vax 

√  ১২) কান দশ ২০২১ সােলর বাড অফ দ  ইয়ার িহসােব তার দশীয় দীঘ-েলজ 

িবিশ  বা ড় ক বেছ িনেয়েছ? 
উঃ- িনউ িজল া  

√  ১৩) স িত কান দেশ ২৬ তম ইউনাইেটড নশানস াইেমট চ  কনফাের  

আর  হল?  
উঃ- টল া  
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√  ১৪) FICCI এর নতুন িডের রর জনােরল পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- Arun Chawla 

√  ১৫) স িত IRCTC যা ীেদর যাগােযােগর ে  সুিবধার জন  কান কা ািনর 

সােথ চুি  কেরেছ? 
উঃ- True Caller 

√  ১৬) কান ভারতীয় জনিহৈতষী এেডলিগভ ন ইি য়া িফলান িপ িল  

২০২১-এ শীেষ রেয়েছন? 
উঃ- Azim Premji 

√  ১৭) কান জীবন বীমা কা ািন এ াইড লাইফ ই ু ের  কা ািন িলিমেটেডর 

১০০% শয়ার অিধ হণ করেছ? 
উঃ- HDFC Life Insurance 

√  ১৮) ২০২১ সােল কতজন খেলায়াড়েক অজুন পুর াের ভূিষত করা হেয়েছ? উঃ- ৩৫ 

√  ১৯) ২০২১ সােল কতজন খেলায়াড়েক মজর ধ ানচাঁদ খলর  পুর াের ভূিষত 

করা হেয়েছ? 
উঃ- ৫ জন 

√  ২০) ভারেতর থম ওেপন-এয়ার ফটপ াইভ-ইন মুিভ িথেয়টার কান শহের 

উে ািচত হেয়েছ? 
উঃ- মু াই 

 √  ২১) কান িব িবদ ালয় ২০২১ সােল মৗলানা আবুল কালাম আজাদ 

িফ িজতল?  
উঃ- পা াব িব িবদ ালয় 

√  ২২) PhonePe কতৃক চালু করা টােকনাইেজশন এর নাম কী? উঃ- SafeCard 

√  ২৩) ভারত কাবন িনরেপ  হেত িত িতব  হেয়েছ এবং COP26 শীষ 

সে লেন কান বছেরর মেধ  শূন  কাবন িনগমণ এর ল মাে  াপন কেরেছ?  
উঃ- ২০৭০ 

√  ২৪) ব জািতক '  াগ-২০২১' এয়ার কমব াট এ ারসাইজ কান দশ আেয়াজন 

কেরিছল? 
উঃ- ইজরােয়ল 

√  ২৫) স িত সাচ ইি ন সং া ইয়া  কান দেশ তােদর পিরেষবা ব  করল? উঃ-  িচন 

√  ২৬ ২০২১ AIBA পু ষেদর িব  বি ং চ াি য়নিশেপ ৫৪ কিজ িবভােগ া  

পদক িজেতেছন কান ভারতীয় ব ার? 
উঃ- আকাশ মার 
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√  ২৭) BCCI ভারতীয় পু ষ জাতীয় ি েকট দেলর নতুন ধান কাচ িহেসেব কােক 

িনযু  কেরেছ? 
উঃ- রা ল ািবড 

√  ২৮) ভারতীয় িবমান বািহনীর কান ায়া ন  াগ 2021 আ জািতক মহড়ায় 

অংশ হণ কেরিছল? 
উঃ- Mirage 2000s 

√  ২৯) ভারেতর কান রােজ  এিশয়ার থম ভাসমান িসেনমা হল তির হেয়েছ?  উঃ- জ ু -কা ীর 

√  ৩০) কান িদন েত িত বছর িব  সুনািম সেচতনতা িদবস পািলত হেয় থােক?  উঃ- ৫ নেভ র 

√  ৩১) কান দশ Guangmu নামক পৃিথবীর থম আথ সাই  স ােটলাইট চালু 

করল?  
উঃ- িচন 

√  ৩২) স িত কান ওেয়  ইি স ি েকটার আ জািতক ি েকট থেক অবসর 

িনেলন?  
উঃ- DJ Bravo 

√  ৩৩) স িত ভারত ছাড়া কান দশ দীপাবিল ত ছু র জন  িবল পাশ করেত 

চেলেছ?  
উঃ- মািকন যু রা  

√  ৩৪) কান রাজ  “Kumaon Chyura oil” এর জন  িজ আই ট াগ পেয়েছ?  উঃ- উ রাখ  

 


