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 উ র  

১) স িত ইংল া  ি েকট েমর ব া ং কাচ িহেসেব িনযু  হেলন ক?  উঃ- মাকাস সেকািথক  

২) হিরয়ানার ি  য়ার বজরং পিুনয়া স িত মে া প িলকন রংিকং িসিরেজ 
কত কিজ িবভােগ সানার পদক িজেতেছন। 

উঃ- ৬৫ কিজ িবভােগ 

৩) স িত িড আর িড ও কাথায় সিলড ফুেয়ল ডেকড রামেজট-র সফল পরী া 
স  করল? 

উঃ- ওিড়শা 

৪) িবচারপিত  অং মান িসং স িত মারা গেছন। িতিন কান রােজ র া ন 
রাজ পাল িছেলন? 

উঃ- রাজ ান 

৫) স িত উিড়ষ ার কান জাতীয় উদ ান  দাবানেলর কবেল পেড় লেছ? উঃ- িসিমিলপাল জাতীয় উদ ান 

৬) মধ তাকারী িবিধিবধােনর শেত "উপযু  এবং যথাযথ" মানদে  ব থতার 
কারেণ সিব স িত সাহারা ইি য়া িফন াি য়াল কেপােরশন িলিমেটেডর 
রিজ া ে শন বািতল কেরেছ। সং া  কান রােজ  আবি ত? 

উঃ- উ র েদশ 

৭) স িত ভারেতর কান রােজ  খননকােযর সময় বৗ  িবহার মূিত আিব ৃত 
হেলা? 

উঃ- ঝাড়খ  

৮) ভারেতর সব থম ‘িহজড়া স দায় ড ’ কান শহের িতি ত হেয়েছ? উঃ- হায় াবাদ  

৯) া ন ভারতীয় খেলায়াড় ইশার িসং দওল মারা গেছন। িতিন কান খলার 
সােথ যু  িছেলন? 

উঃ- অ াথেল  

১০) দেশর থম ইি িনয়ািরং িরসাচ অ া  ডেভলপেম  পিলিস চালু করেলা 
কান রাজ  সরকার? 

উঃ- কণাটক  

১১) রােজ র কৃষকেদর সিুবধােথ কান রাজ  সরকার "এক থািল এক তরকাির 
যাজনা " চালু করল। 

উঃ- উ র েদশ 

১২) থম আি কান দশ িহেসেব কেরানা ভাইরােসর কা কাভ াকিসন দওয়া 
চালু করল কান দশ? 

উঃ- িজ াবেয়  

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

(০৮-০৩-২০২১ থেক  ১৫-০৩-২০২১) 
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১৩) আ জািতক নারী িদবেস কান ভারতীয় নারী 'হার সােকর' নােম 
ইিনিশেয় ভ চাল ুকরল। 

উঃ- িনতা আ ািন 

১৪) জেনৗষিধ িদবস ২০২১ এর িথম  কী িছল। 
উঃ- জেনৗষিধ - সবা িভ, রাজগার 
িভ  

১৫) নওরীন হাসান স িত কান ব াংেকর ভাইস িসেড  িহেসেব িনযু  
হেলন।   

উঃ- ফডােরল িরজাভ ব া  অফ 
িনউইয়ক 

১৬) আ জািতক নারী িদবস ২০২১ এর িথম কী িছল? 
উঃ- নতৃ াধীন মিহলা: এক  
কিভড -১৯ িবে  সমান ভিবষ ত 
অজন 

১৭) আ জািতক নারী িদবেস কান সং া 'উইেমন উইল' নােম ওেয়ব পাটাল চালু 
করল। 

উঃ- েগাল  

১৮) ধানম ী নের  মািদ স িত কান শহের ৭৫০০ তম মেহৗষিধ কে র 
উে াধন করেলন। 

উঃ- িশলং শহের   

১৯) ধানম ী  নের  মাদী স িত কান দেশর সােথ যাগােযাগ জারদার 
করেত ‘ ম ী সতু’ সতুর উে াধন করেলন। 

উঃ- বাংলােদশ  

২০) স িত কান ভারতীয় ব াংক সনােদর বতন পিরচালনার জন  ভারতীয় 
সনাবািহনীর মউ া র করেলা। 

উঃ- কাটাক মািহ া ব াংক 

২১) ইেকানিম  ি ডম ইে  ২০২১ এ কান দশ থম ান অিধকার কেরেছ। উঃ- িস াপরু 

২২) 'ডাইেনি  টু ডেমাে িস': দ া আনেটা  াির অফ ৃিত ইরািন, বই  ক 
িলেখেছন। 

উঃ- অন  িবজয় 

২৩) ক 'এিশয়া প ািসিফক রাল অ া  এি কালচারাল িডট অ ােসািসেয়শেনর' 
নতুন চয়ারম ান পেদ িনেয়াগ হেলন। 

উঃ- িজ.আর. িচ লা 

২৪) কান সং া এ আই গম চ ার া াম ল  করেলা। উঃ- ন াসকম 

২৫) ি েব  িসং রাওয়াত স িত কান রােজ র মুখ ম ী পদ থেক পদত াগ 
কেরেছন? 

উঃ- উ রাখ  

২৬) সদ  উে ািধত ম ী সতু  কান নদীর উপর িতি ত হেয়েছ? উঃ- ফনী 

২৭) স িত উ রাখে র নতুন মুখ ম ী পেদ িনযু  হেলন ক ?  উঃ- িতরাঠ িসং রাওয়াত 

২৮) কান রাজ  সরকার যুবকেদর িবনামূেল  দ তা িশ েণর জন  আইিবএম 
এর সােথ চুি  া র করল।  

উঃ- গায়া 
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২৯) িব ডা  এফ সুইস ওেপন সুপার ৩০০ এ পু ষেদর একক িবভােগ িবজয়ীর 
ক হেলন।  

উঃ- িভ র অ াে লসন 

৩০) আ জািতক নারী িদবেস কান ক শািসত অ ল মধাবী ছা ীেদর জন  
"সুপার-৭৫" লারিশপ ি ম চালু করেলা। 

উঃ- জ ু ও কা ীর  

৩১) দেশর সববৃহৎ িকডিন ডায়ালাইিসস হসিপটাল তির হেলা ভারেতর 
কাথায়।  

উঃ- িদি েত 

৩২) ২০২১-২২ অথবেষ জন  ও ই িস িড অনুসাের ভারতীয় অথনীিতর ত ািশত 
বৃি র হার কত শতাংশ? 

উঃ-  ১২.৬%  

৩৩) থম ভারতীয় অিভেনতা িহেসেব ই ারন াশনাল ফডােরশন অব িফ  
অ ািচভ আওয়াড পেত চেলেছন কান ব ি ।  

উঃ- অিমতাভ ব ন  

৩৪) মহামােদৗ ইসফুু "আি কান নতৃে র অজেনর জন  ২০২০ সােলর ই ািহম 
পরু ার" িজেতেছন। িতিন কান দেশর রা পিত? 

উঃ- নাইজার 

৩৫) স িত কান দাবা খেলায়াড় িব িব িস ইি য়ান াটসওম ান অব দ  
ইয়ার িনবািচত হেলন। 

উঃ- কেন  হাি   

৩৬) িতবছর ১০ ই মাচ িদন  িস আই এস এফ এর িত া িদবস িহেসেব পালন 
করা হেয় থােক, এবছর ২০২১ সােল তােদর কত তম িত া িদবস পালন করা 
হেলা। 

উঃ- ৫২ তম  

৩৭) স িত যৗথ সামিরক মহড়া "ডা িলক-২" কান দু  দেশর মেধ  
অনুি ত হেলা। 

উঃ- ভারত ও উজেবিক ান   

৩৮) ওয়া  ইেকানিমক ফারাম এর ইয়াং াবাল িলডার িহসােব িনবািচত 
হেলন কান বিলউড অিভেন ী। 

উঃ- িদিপকা পাদকুন 

৩৯) স িত উিড়ষ া সরকার তপিশিল জািত ও উপজািত িশ াথ েদর বৃি র 
জন  কত কা  টাকা বরা  করল। 

উঃ- ১০১ কা   

৪০) ভারতীয় গ াস এ েচে র (আইিজএ ) এর সেবা  সং ার মািলক হেলন 
কান সং া? 

উঃ- ইি য়ান এনািজ এ েচ  

৪১) " ীন ই  অফ ইি য়া - এ নশনস াইড" নােম বই  কাশ কেরেছন 
কান ক ীয় ম ী।  

উঃ- কাশ জাভােদকার  

৪২) স িত ২০২১ এ ভারত মহা া গা ীর ডাি  অিভযােনর কততম বষ পালন 
করল।  

উঃ- ৯১ তম  
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৪৩) ব া  অফ বেরাদার এি িকউ ভ িডের র পেদ িনযু  হেলন কান 
ব ি ।  

উঃ- দবদ   চাঁদ 

৪৪) স িত কান দু  দশ চাঁেদ ই ােনশনাল সাইি িফক লনুার স শন 
াপেনর জন  মউ া র করেলন।  

উঃ- রািশয়া এবং চীন 

৪৫) ক ীয় মি সভা স িত বীমা খােত এফিডআই সীমা কত শতাংেশ বাড়ােনার 
অনুেমাদন িদেয়েছ? 

উঃ- ৭৪ শতাংশ 

৪৬) হিরেটজ ফাউে শন এর তথ  অনুযায়ী "ইেকানিমক ি ডম ইনেড  ২০২১"
এ ভারেতর ান কততম। 

উঃ- ১২১ তম  

৪৭) হিরেটজ ফাউে শন এর তথ  অনুযায়ী "ইেকানিমক ি ডম ইনেড  ২০২১" 
এ কান দশ শীষ ােন আেছ।  

উঃ- িস াপরু 

৪৮) কান রােজ  বহৃ ম ভাসমান সালার া  িনমাণ হেত চেলেছ।  উঃ- মধ েদশ 

৪৯ এয়ারেসল কা ািনর ম ােনিজং িডের র এবং িস ই ও পেদ িনযু  হেলন 
ক।   

উঃ- প ব মহাপা  

৫০) মািহ া লিজি কস -এর চয়ারম ান িহেসেব স িত িনযু  হেলন ক।  উঃ- অিনস শাহ  

৫১) স িতক ক ইি য়ান ব াংেকর এি িকউ ভ িডের র পেদ িনযু  হেলন।  উঃ- ইমরান আিমন িসি কী 

৫২) থম ভারতীয় মিহলা ি েকটার িহেসেব আ জািতক ি েকেট ১০০০০ রান 
করার রকড গড়েলন ক।  

উঃ- িমতািল রাজ 

৫৩) ই ারন াশনাল অিলি ক কিম র িসেড  পেদ পুনরায় িনযু  হেলন 
কান ব ি ।  

উঃ- থমাস বাচ 

৫৪) আ জািতক গিণত িদবস ২০২১ এর িথম িক িছল।  
উঃ- ম াথেম  ফর এ বটার 
ওয়া  

৫৫) বতমােন িবে র সবেচেয় শি শালী সুপার কি উটােরর নাম িক।  উঃ- ফুগা   

৫৬) ‘ওয়ান নশন-ওয়ান রশন কাড’ িসে েমর আওতায় সরকােরর চালু করা 
মরা রশন মাবাইল অ াপ  তির কেরেছ কান সং া। 

উঃ- জাতীয় তথ  ক  (এনআইিস) 


