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মাস – নেভ র, স াহ – চতুথ, (২৩-১১-২০২১ থেক ৩০-১১-২০২১) 

√  ১) আই িস িস এর নতুন িস ই ও পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- Geoff Allardice 

√  ২) স িত রািশয়া য হাইপারসিনক িমশাইল এর পরী া করল তার নাম িক?  উঃ- Zircon 

√  ৩) স িত কান রাজ  সরকার এর খাদ  সরবরাহ দ র হায় াটসঅ াপ চ াট বট 

চালু করল?  
উঃ- পি মব  

√  ৪) স িত কাতার া  ি  িজতেলন ক?   উঃ- লুইস হ ািমলটন 

√  ৫) িব  মৎস  িদবস 2021-এ কান রাজ  সরা মিরন ট অ াওয়াড পেয়েছ? উঃ- অ  েদশ 

√  ৬) ২০২১ সােল টাটা িলটােরচার লাইভ লাইফটাইম অ ািচভেম  অ াওয়াড িবজয়ীর 

নাম িক?  
উঃ- Anita Desai 

√  ৭) কান দশ িবে র থম িবটকেয়ন িস  াপেনর পিরক না কেরেছ? উঃ- El Salvador 

√  ৮) কান খেলায়াড় ২০২১ ইে ােনিশয়া মা াস ব াডিম ন টুনােমে  পু ষেদর 

একক িশেরাপা িজেতেছন? 
উঃ- Kento Momota 

√  ৯) স িত কান দশ িবে র বৃহ ম অেক া জন  িগেনস রকড াপন কেরেছ? উঃ- ভেনজুেয়লা 

√  ১০) স িত পাবত  ও উ র-পূব অ েলর রাজ  িবভােগ, কান রাজ  িব  মৎস  

িদবস ২০২১-এ মৎস  খােত সরা-রাজ  িহেসেব ীকৃিত পেয়েছ কান রাজ ? 
উঃ- ি পুরা 

 √  ১১) ২০২১ সােল ইে ােনিশয়া মা াস ব াডিম ন টুনােমে  মিহলা একক িশেরাপা 

জয়ী খেলায়ােড়র নাম িক? 
উঃ- An Se-young 

√  ১২) ২৪ তম ব ালু  টক সািমট উে াধন করেলন? উঃ- ভ াইয়া নাইডু 

√  ১৩) স িত কান রাজ  বজ  ব  সং েহর জন  মাবাইল অ াপ চালু করল?  উঃ- করালা 
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√  ১৪) থম ভারতীয় ি েকটার িহেসেব আ জািতক ি েকট এ ১৫০  ছয় মের 

রকড গড়েলন?  
উঃ- রািহত শমা 

√  ১৫) স িত কান রােজ  রািন গাইিদনিলউ উপজািত মুি েযা া জা ঘেরর 

িভি র াপন করা হেয়েছ? 
উঃ- মিণপুর 

√  ১৬) ক  অিভেনতার জন  ২০২১ সােল আ জািতক এিম পুর াের ভূিষত 

হেয়েছন? 
উঃ- David Tennant 

√  ১৭) ভারত অ  েদশ রােজ  িশ ার মান উ ত করেত কান আিথক িত ােনর 

থেক ২৫০ িমিলয়ন ডলার ঋণ িনেয়েছ?  
উঃ- িব  ব া  

√  ১৮) স িত কান ব া  ড এমাজ নামক অনলাইন িডং াটফম চালু করল?  উঃ- আই িস আই িস আই ব া  

√  ১৯) স িত ি েকেট সয়দ মুসতাক আলী িফ কান দল িজেতেছ? উঃ- তািমলনাডু 

√  ২০) স িত কান টিনস খেলায়াড় ২০২১ ATP ফাইনাল িজেতেছ? উঃ-  Alexander Zverev 

 √  ২১) কান দেশর মহাকাশ সং া ই াকৃতভােব এক  মহাকাশযানেক হাণুেত 

িব  করার জন  DART িমশন চালু কেরেছ? 
উঃ- মািকন যু রা  

√  ২২) স িত উে াধনী SDG আরবান ইনেড  এবং ড াশেবাড ২০২১ এ কান শহর 

শীষ ান অজন কেরেছ? 
উঃ- িসমলা 

√  ২৩) িত বছর কান িদন েত জাতীয়  িদবস পালন করা হয়?  উঃ- Thanjavur  

√  ২৪) কান ি েকট খেলায়াড় ২০২১ সােল আই িস িস মন'স ট  য়ার 

ব া ং াংিকং এ শীষ ােন রেয়েছন? 
উঃ- Joe Root 

√  ২৫) কান দশ ২২১ সােল ১৩ তম ASEM শীষ সে লন আেয়াজন করেছ? উঃ- কে ািডয়া 

√  ২৬ কান আিথক সং া এক  িনরাপদ এবং কাযকর COVID ভ াকিসন সং েহর 

জন  ভারেত ১.৫ িবিলয়ন ডলার ঋণ অনুেমাদন কেরেছ? 
উঃ- এিশয়ান ডেভলপেম  ব া  
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√  ২৭) স িত ভারত ও কান দেশর মেধ   কাঅিডেনট প াে াল (CORPAT) 

স  হল? 
উঃ- ইে ােনিশয়া  

√  ২৮) কান ভারতীয় স িত ই ারেপাল এে িকউ ভ কিম  এর সদস  পেদ 

িনযু  হেলন?  
উঃ- িবন িসনহা 

√  ২৯) রামািনয়া এর নতুন ধানম ী ক হেলন?  উঃ- Klaus Iohannis 

√  ৩০) স িত য়াত হেলন িবে র সবেচেয় বয়  মিহলা, মৃতু কােল তাঁর বয়স কত 

হেয়িছল ও তাঁর নাম িক?  
উঃ- ১২৪ বছর, Francisca Susano 

√  ৩১) ভারেতর থম সাইবার তহিসল কাথায় তির হে ?  উঃ- মধ  েদশ 

√  ৩২) যৗথ সশ  বািহনীর মহড়া দি ণ শি  ২০২১ স িত কান জায়গায় অনুি ত 

হেয়েছ? 
উঃ- জয়সলমীর 

√  ৩৩) িত বছর কান িদন েত জাতীয়  িদবস পালন করা হয়?  স িত সািহত  

অ াকােডিম পুর ার া  কান অসমীয়া কিব য়াত হেলন?  
উঃ- সন  তাঁতী 

√  ৩৪) কান রােজ  স িত ই ারন াশনাল টুিরসম মাট চালু করা হল?  উঃ- ণাগাল া  

√  ৩৫) ২০২১ সােল আ জািতক এি  অ াওয়াড এ সরা অিভেনতার পুর ার 

পেয়েছন ক?  
উঃ- ডিভড টেনট 

√  ৩৬ কান রাজ  সরকার স িত Schoolnet কা ািনর সােথ চুি  ব  হল?  উঃ- পি মব  

√  ৩৭) ভারতীয় রলওেয় দেশর কান রােজ  িবে র সবেচেয় চু িপয়ার রল ি জ 

াপন করেছ? 
উঃ- মিণপুর 

√  ৩৮) ২০২১ সােল ইি য়া ই ারন াশনাল সােয়  ফি ভ াল (IISF) কান রােজ  

অনুি ত হেব? 
উঃ- গায়া 

√  ৩৯) কান খেলায়াড় ২০২১ মালেয়িশয়ান ওেপন ায়াশ চ াি য়নিশেপ 

পু ষেদর একক িশেরাপা িজেতেছন? 
উঃ- সৗরভ ঘাষাল 

√  ৪০) BRICS িফ  ফি ভ াল ২০২১-এ ক সরা অিভেনতার পুর ার পেয়েছন? উঃ- ধনুশ 

√  ৪১) চক িরপাবিলক এর নতুন ধানম ী ক হেলন?  উঃ- Petr Fiala 
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√  ৪২) মিরয়াম-ওেয়ব ার অিভধােন কান শ েক ২০২১ সােলর ওয়াড অব িদ 

ইয়ার িহেসেব ঘাষণা করা হেয়েছ? 
উঃ- Vaccine  

√  ৪৩) িবে র থম ভাসমান শহর কান দেশ গেড় তালার াব করা হেয়েছ? উঃ- দি ণ কািরয়া 

√  ৪৪) ২০২১ সােল মালেয়িশয়ান ওেপন ায়াশ চ াি য়নিশেপর মিহলােদর একক 

ফাইনাল িশেরাপা জয়ী ক? 
উঃ- Aifa Azman 

√  ৪৫) ইি য়ান মাউে িনয়ািরং ফাউে শান  এর থম মিহলা িসেড  ক 

হেলন?  
উঃ- Harshwanti Bisht 

√  ৪৬ ন াশনাল মাি ডাইেমনশনাল পভা  ইনেড  এ কান রাজ  থম ােন 

রেয়েছ?  
উঃ- িবহার 

√  ৪৭) স িত ইেয়স ব া  কান ই ট া  পেম  সািভস এর সােথ পাটনারিশপ 

করল?  
উঃ- অ ামাজন প 

√  ৪৮) কান রাজ  স িত ন াশনাল -২০ ি েকট ফর াই  এর চ াি য়ন 

হল?  
উঃ- অ  েদশ 

 


