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মাস – িডেস র, স াহ – তৃতীয়, (১৬-১২-২০২১ থেক ২২-১২-২০২১) 

√  ১) স িত ণ ম িবজয় পব এর উে াধন করেলন ক?  উঃ- রাজনাথ িসং 

√  ২) ২০২১ সােলর সােভ অনুসাের আ িনভর ভারত রাজগার যাজনা এর 

অিধেন কান রাজ  সবেচেয় বিশ সুিবধা পেয়েছ?  
উঃ- মহারা  

√  ৩) ভারেত িত বছর কান িদন েক িবজয় িদবস িহেসেব পালন করা হেয় থােক?  উঃ- ১৬ িডেস র 

√  ৪) ভারেত ইেলক ক াল ভিহেকল রিজে শান এর তািলকায় কান রাজ  

থম ােন রেয়েছ? 
 উঃ- উ র েদশ 

√  ৫) কান রাজ  'উ িত' নামক ই-লািনং াটফম চালু করল?  উঃ- িদ ী 

√  ৬) ভারেতর কান রাজ  UNCDF এর সােথ িমিলত হেয় িমশন শি  িলিভং 

ল াব চালু করল?  
উঃ- স ীব মহতা 

√  ৭) স িত পি মবে র কান পূজা UNESCO এর ই াি বল 

কালচারাল হিরেটজ অব িহউম ািন   এর তািলকায় যু  হেয়েছ?  
উঃ- ৬৩ বছর 

√  ৮) ইি য়া ই ারন াশনাল সাই  ফি ভাল কাথায় অনুি ত হল?  উঃ- গায়া 

√  ৯) স িত ভারেতর কান রােজ  ান মলা অনুি ত হল? উঃ- মধ  েদশ 

√  ১০) উশা ই ারন াশনাল িলিমেটড এর া  অ া াসাডর ক হেলন?  উঃ- ায়ান লারা 

 √  ১১) সফটওয় ার টকনলিজ পাকস অব ইি য়া এর নতুন িডের র জনােরল 

ক হেলন?  
উঃ- অরিব  মার 

√  ১২) সা িতক িরেপাট অনুযায়ী কান রাজ  াথিমক িশ ায় থম ােন রেয়েছ?  উঃ- পি মব  

√  ১৩) মেয়েদর িবেয়র বয়স ১৮ বছর থেক বািড়েয় কত করা হল?  উঃ- ২১ বছর 

√  ১৪) সালার এনািজ কেপােরশান িলিমেটড কান সং ার সােথ ি ন এনািজ এর 

চুি  করল?  
উঃ- আদািন ি ন এনািজ িলিমেটড 
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√  ১৫) আসাম ি ল ইউিনভািস  কান সং ার থেক ১১২ িমিলয়ন ডলার 

অনুেমাদন পল?  
উঃ- এিশয়ান ডেভলপেম  ব া  

√  ১৬) এই বছেরর সরা উেদ াগপিত এর তকমা পেলন ক?  উঃ- মার ম লম িবড়লা 

√  ১৭) িত বছর কান িদন েত গায়া িলবােরশান ড পািলত হয়?  উঃ- ১৯ িডেস র 

√  ১৮) স িত উ রাখ  এর কান ওয়াই  লাইফ স াংচুির ক ইেকা সে ভ 

যান িহেসেব ঘাষনা করা হল?  
উঃ- Askot wildlife Sanctury  

√  ১৯) কান রাজ  সরকার সহায় ক  চালু করল?  উঃ- ঝাড়খ  

√  ২০) কান ভ াি নেক  িশ েদর জন  জ ির ব বহােরর অনুমিত িদল?  উঃ-  কা-ভ া  

 √  ২১) উ রাখ  রােজ র া  অ ামব াসাডর হেলন কান ি েকটার?  উঃ- ঋশভ প  

√  ২২) স িত ভারত কান দেশর সােথ ইনফেমশান টকনলিজেত সহেযািগতার 

ে  সাহােয র জন  চুি  করল?  
উঃ- িভেয়তনাম 

√  ২৩) ২০২১ সােল ITF ওয়া  চ াি য়নিশপ িজতেলন ক?  উঃ- নাভাক জােকািভচ 

√  ২৪) ইেলক ক ভিহেকল িনমােণর জন  BMW কা ািন কান ভারতীয় গািড় 

িনমাতা কা ািনর সােথ চুি  করল?  
উঃ-  িভ এস মােটাস 

√  ২৫) ইি য়ান িনউজেপপার সাসাই  এর নতুন িসেড  ক হেলন?  উঃ- মািহত জন 

√  ২৬ িডেফ  িরসাচ ডেভলপেম  অগানাইেজশান স িত কান ব ািলি ক 

িমসাইল এর সফল পরী া করল?  
উঃ- অি  াইম 

√  ২৭) কান রােজ র পুিলশ িডপাে  িপ  পুিলশ ফাস চালু করল?  উঃ- গায়া 

√  ২৮) স িত কান ভারতীয় সং া গাে ন িপকক এনভায়রনেম  

ম ােনজেম  অ াওয়াড পল? 
উঃ- SAIL 

√  ২৯) ভারেতর কান রাজ  মূখ ম ী বায়ু া  সবা এর সূচনা করল?  উঃ- ওিডশা 

 


