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 উ র  

১) আই এম এফ এর তথ  অনুসাের স িত কান দেশর ফেরন এ েচ  

িরজাভ িবে র মেধ  বৃহ ম।  
উঃ- িচন  

২) আ জািতক তা সুর া িদবস ২০২১ এর িথম িক িছল।  উঃ- াি ক দূষণ মাকািবলা 

৩) ইি য়ান ওভারিসজ ব া  এর এে িকউিটভ িদের র পেদ িনযু  হেলন ক। উঃ- এস. মিত  

৪) ািম অ াওয়াড ২০২১ এ 'অ ালবাম অফ দ  ইয়ার' পুর ার িজেতেছ কান 

সংগীত অ ালবাম।  
উঃ-  ফাকেলাির  

৫)  টপ-২০ াবাল ওেমন অফ এে েল  ২০২১  অ াওয়াড পেলন ক। উঃ- তািমিলসই সৗ রারাজন 

৬) স িত মারা গেলন কজন বীণ নৃত  িশ ী চেমনেচির কুিনরামান নায়ার, 

িতিন কান ধরেনর  নৃেত র সে  যু  িছেলন।  
উঃ- কথাকিল 

৭) থম ভারতীয় ব াটসম ান িহেসেব আ জািতক িট-েটােয়ি  ি েকেট ৩০০ 

রান গড়ার রকড করেলন ক।   
উঃ- িবরাট কাহিল  

৮) প ভূষণ পুর ার া  িশ ী ল ণ পাই স িত মারা গেলন, িতিন কান 

ে র সে  যু  িছেলন। 
উঃ- িচ িশ  

৯) 'এ রাড ম াপ অফ অ াে িনওর ' বইিট ক িলেখেছন।   উঃ- িজেত  া  

১০) ইি য়ান কাউি ল ফর িরসাচ অন ই ােনশনাল ইেকানিমক িরেলশনস 

এর  িডের র এবং িচফ এি িকউিটভ িহেসেব িনযু  হেলন ক।  
উঃ- দীপক িম   

১১) আেমিরকার যু রাে র নতুন অ াটিন জনােরল িহেসেব িনযু  হেলন ক।  উঃ- মিরক গারল া  

সা ািহক সা িতক ঘটনাবিল, মাচ - ২০২১ (তৃতীয় স াহ) 

(১৬-০৩-২০২১ থেক  ২২-০৩-২০২১) 
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১২) িতবছর কান িদনিটেক আ জািতক ভ াি েনশন িদবস িহেসেব পালন 

করা হেয় থােক।  
উঃ- ১৬ ই মাচ 

১৩) স িত কান দশ কাশ  ােন মেয়েদর বারখা পরা িনিষ  করল।   উঃ- লংকা 

১৪) স িত পি মব  সরকােরর নতুন িডের র িসিকউিরিট িহেসেব িনযু  করা 

হেলা কােক।   
উঃ- ানব  িসং 

১৫) স িত আই এস আর ও য সাউ  ল  করল তার নাম িক? উঃ- আর এইস ৫৬০ 

১৬) ‘কালানমক রাইস ফি ভ াল’ অনুি ত হেলা ভারেতর কান রােজ ।  উঃ- উ র েদশ (িস াথ নগর)  

১৭) 'িব  বায়ু কায়ািলিট িরেপাট-২০২০'  অনুসাের পৃিথবীর সবেচেয় দূিষত 

শহেরর তকমা পল কান শহর।  
উঃ-  িসনিজয়াং (চীন)  

১৮) ভারেতর বৃহ ম ভাসমান সালার া  তির হেত চেলেছ কান রােজ । উঃ- তেল ানা 

১৯) ইি য়ান সুপার িলগ ২০-২১ জয়লাভ করেলা কান দল। উঃ-  মু াই িসিট এফিস 

২০) ভারত সরকার কান শহের 'উই ার াটস ইনি িটউট' াপন করেত 

চেলেছ। 
উঃ- লমাগ (জ ু ও কা ীর)  

২১) টািকও অিলি ক গম -২০২১ এ থম ভারতীয় তেলায়ারিবদ িহেসেব 

অংশ হণ করেত চেলেছন কান মিহলা য়ার।  
উঃ- িস. এ. ভবানী দবী 

২২) সামুি ক াি ক বজ  পদাথ িদেয় কি উটার বািনেয় রকড গড়েলা 

কান সং া। 
উঃ- এইচ িপ  

২৩) ফডােরশন কাপ এ স িত ১০০ িমটার দৗড় িতেযািগতায় সানার 

পদক িজতেলন এস. ধনল ী, িতিন কত সমেয় এই দৗড় স  কেরেছে◌। 
উঃ ১১.৩৯ সেক   

২৪) স িত উ র েদেশর মুখ ম ী যাগী আিদত নাথ কান দুিট নদী বােঁধর 

উে াধন করেলন।  
উঃ- রািসন বাধঁ ও িচি মাল বাধঁ 

২৫) স িত ই ােনশনাল ট  ি েকেট এক ম ােচ সবেচেয় বিশ অভার বল 

করার রকড গড়েলন রািশদ খান িতিন কান দেশর য়ার।  
উঃ- আফগািন ান 
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২৬) মৗদুদ আহেমদ স িত য়াত হেলন িতিন কান দেশর া ন ধানম ী 

িছেলন। 
উঃ- বাংলােদশ  

২৭) এিশয়ান বি ং চাি য়নিশপ ২০২১ অনুি ত হেব কান দেশ।  উঃ- ভারত  

২৮) ইি য়ান ি িময়ার িলগ ২০২১ এর অিফিশয়াল পাটনার িহেসেব যু  হল 

কান কা ািন।   
উঃ- আপ   

২৯) স িত  মাচ ২০২১ এ আেমিরকার লস অ াে েলস শহের, কততম ািম 

অ াওয়াড অনুি ত হেলা। 
উঃ- ৬৩ তম 

৩০) িবে  থম িনউি েনার স ান করার জন  বকাল েদর জেলর িনেচ 

টিলে ােপ াপন করল কান দেশর িব ানীরা।   
উঃ- রািশয়া 

৩১) িব  বায়ু কায়ািলিট িরেপাট ২০২০ অনুসাের ভারেতর কান শহরিট 

পৃিথবীর দূিষত রাজধানীর তকমা পল।  
উঃ- িদি   

৩২) িবে র বৃহ ম ভাসমান সালার ফাম তির কেরেছ কান দশ। উঃ- িস াপুর  

৩৩) ওয়া  হ ািপেনস িরেপাট ২০২১ অনুযায়ী ভারত পৃিথবীেত কত তম ান 

অিধকার কেরেছ। 
উঃ-১৩৯ তম   

৩৪) তানজািনয়ায় স দেশর থম মিহলা রা পিত িহেসেব শপথ িনেলন ক। উঃ- সািময়া সুলু  

৩৫) ওয়া  হ ািপেনস িরেপাট ২০২১ অনুযায়ী কান দশ থম ান অিধকার 

কেরেছ।   
উঃ- িফনল া  

৩৬) িহেরা সাইেকল কা ািন কান দেশ তােদর াবাল হডেকায়াটার তির 

করেত চেলেছ।  
উঃ- ইংল া  (ল ন)  

৩৭) স িত কান রাজ  সরকার 'মুখ ম ী িচর ীবী যাজনা' নােম যাজনা চালু 

করল। 
উঃ- রাজ ান   

৩৮) াম  অ ল িলেত ১০ টাকায় এলইিড বাল দান করেত ' াম উজালা 

যাজনা'  করেলা কান সং া। 
উঃ- িস.ই.এস.এল  
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৩৯) স িত বাঙািল লখক মিণশংকর মুেখাপাধ ায় তার কান রচনার জন  

২০২০ সািহত  একােডমী পুর ার পেলন।    
উঃ- একা একা একািশ 

৪০) স িত কান রাজ  সরকার বসরকাির ে  িনেজা রাজ  বািস ােদর 

জন  ৭৫% পদ সংর ণ করল।  
উঃ- ঝাড়খ  

৪১) িতবছর কান িদনিটেত িব  চড়ুই িদবস িহেসেব পালন করা হয়। উঃ- ২০ শ মাচ  

৪২) স িত নদারল াে র ধানম ী পেদ িনযু  হেলন কান ব ি । উঃ- মাক ট 

৪৩) িবে র কিন তম ব ি  িহেসেব মা  ৭ বছর বয়েস আি কার সেবা  

পবত মাউ  িকিলমা ােরা জয় করেলন ক। 
উঃ-  িবরাট চ   

৪৪) স িত ভারেতর কান রােজ  িবে র থম বািণিজ ক উড়  গািড় িনমাণ 

হেত চেলেছ।  
উঃ- জরাট 

৪৫) ভারেতর কান নদীর উপর িবে র সবেচেয় বড় রল সতু  িনমাণ হেত 

চেলেছ।   
উঃ- চনাব নদী  

৪৬) স িত ি তীয় ভারতীয় ি েকটার িহেসেব িট-২০ ি েকট ৯০০০ রান পূণ 

করেলন কান ভারতীয় ি েকটার।  
উঃ- রািহত শমা  

 


