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 2021 ালর কক কযরওল়ে কফালডেয 

কচ়োযভযান এফং CEO হললফ হনমুক্ত 

লরন? ঈঃ ুহনত ভো। 

 ম্প্রহত কক অলভহযকায কডুহি হডলপন্স 

কলেিাহয হললফ ভলনানীত লরন? 

ঈঃ Kathleen Hicks. 

 ম্প্রহত কক IET -এয "Eminent 

Engineer Award for the Year 

2020" ুযস্কালয বূহলত লরন? ঈঃ 

কযরওল়ে কফালডেয কচ়োযভযান V.K. 

Yadav. IET -এয ুলযা নাভ- 

Institution of Engineering and 

Technology. 

 কক 67 তভ দাফা গ্রান্ড ভাস্টায হললফ 

জ়েরাব কযলরন? ঈঃ ভাত্র 14 ফছয 

ফ়েী কগা়ো যালজযয Leon 

Mendonca. আতাহরয Vergani Cup 

-এ জ়ে মুক্ত ল়েলছন হতহন। 

 ম্প্রহত কক বাযতী়ে হনফোচন কহভলনয 

Deputy Election Commissioner 

হললফ হনমুক্ত লরন? ঈঃ ঈলভ 

হনা। 

 ম্প্রহত কক "Digital Ocean" নাভক 

প্লািপভে রঞ্চ কযলরন? ঈঃ ককন্দ্রী়ে 

হফজ্ঞান ও প্রমুহক্ত ভন্ত্রী লেফধেন। 

 বাযতফললে GST চারু ও়োয য কথলক 

2020 ালর লফোচ্চ GST ংগৃীত 

ল়েলছ। তায হযভাণ কত? ঈঃ 

1,15,174 ককাহি িাকা। মায ভলধয 

CGST 21,365 ককাহি িাকা, SGST 

27,804 ককাহি িাকা এফং IGST 

57,426 ককাহি িাকা। 

 Bloomberg Billionaires Index 

নুমা়েী কক এহ়োয ধনীতভ ফযহক্ত 

হনফোহচত লরন? ঈঃ Zhong 

Shanshan, মায ফতেভান লথেয 

হযভাণ 77.8 হফহর়েন ডরায। 

 ম্প্রহত কক হস্টর থহযহি প আহন্ড়ো 

(SAIL) -এয প্রথভ ভহরা প্রধান 

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী 
জানু়োযী ২০২১ 
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হললফ হনমুক্ত লরন? ঈঃ কাভা 

ভন্ডর। 

 দয প্র়োত ভাআলকর হকলন্ডা ককান 

কখরায ালথ মুক্ত হছলরন? ঈঃ হক। 

হতহন একজন বাযতী়ে হক কখলরা়োড়। 

 ম্প্রহত কক "র আহন্ড়ো পুিফর 

কপডালযন" -এয কডুহি কজনালযর 

কলেিাহয হললফ হনমুক্ত লরন? ঈঃ 

হবললক মাদফ। 

 বাযলতয ককাথা়ে ফেপ্রথভ "Fire 

Park" ততহয ল়েলছ? ঈঃ ওহড়ায 

বুফলনশ্বলয। 

 কলাফার পযাহভহর কড কলফ াহরত ়ে? 

ঈঃ 1 জানু়োহয। 

 ম্প্রহত বাযতী়ে কযরওল়ে কম ফুকলরি 

প্রকা কলযলছ তায নাভ হক? ঈঃ 

"Building and Atmanirbhar 

Bharat". 

 ম্প্রহত ককান কদল াহি হললফ 

"ভৃতুযদণ্ড" ফাহতর কযা ল়েলছ? ঈঃ 

কাজাখিান। 

 স্ট্রলফহয চাল কযায জনয জাওায য 

'হভহন ভাফালরশ্বয' -এয তকভা 

কল়েলছ, জাওায য ককান যালজয 

ফহিত? ঈঃ ভাযাষ্ট্র। 

 বাযতী়ে ককান কভািয ফাআক ককাম্পাহন 

"World's Most Valuable Two 

Wheeler Company" য তকভা 

কল়েলছ? ঈঃ ফাজাজ লিা। 

 ম্প্রহত কক বাযলত হিহি 

াআকহভনায হললফ হনমুক্ত ল়েলছন? 

ঈঃ Alexander Ellis. 

 ম্প্রহত বাযতী়ে ককান ফযাংক 

"হডহজিার কলভন্ট আলন্ডক্স" রঞ্চ 

কলযলছ? ঈঃ বাযতী়ে হযজাবে ফযাংক। 

 ম্প্রহত ককান যালজয ভি কদাকান 24 

ঘন্টা কখারা যাখায নুভহত কদও়ো 

ল়েলছ? ঈঃ কণোিক। প্রঙ্গত, অগাভী 

3 ফছয এআ হন়েভ জাহয থাকলফ। 

 ককন্দ্রী়ে যকালযয ককান ভন্ত্রী ম্প্রহত 

"National Police K9" নাভক জানোর 

প্রকা কলযলছন? ঈঃ ককন্দ্রী়ে স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী 

হভত া। 

 ককান যালজয "কচালখয অলরা" নাভক 

প্রকল্প রঞ্চ কযা ল়েলছ? ঈঃ 

হিভফঙ্গ। 

 ম্প্রহত ককান কদ "ভারারা 

আঈুপজাআ স্করাযহ যাক্ট" া 

কলযলছ? ঈঃ অলভহযকা মুক্তযাষ্ট্র। 

 ম্প্রহত কক 'র আহন্ড়ো দাফা 

কপডালযন" -এয কপ্রহলডন্ট হললফ 

হনফোহচত লরন? ঈঃ ঞ্জ়ে কাুয। 
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 ঈত্তয-ূফে বাযলতয ককান যালজয 

ফেপ্রথভ "অদা প্রহে়োকযণ প্লযান্ট" 

ততহয কযা ল়েলছ? ঈঃ কভঘার়ে। 

 হফলশ্বয ভলধয ককান য "CCTV 

Surveillance City" -এয তাহরকা়ে 

প্রথভ িালন যল়েলছ? ঈঃ কচন্নাআ। হিতী়ে 

িালন া়েদ্রাফাদ। 

 কিরা ককাম্পাহন ককাথা়ে হফলশ্বয 

ফৃত্তভ ুায চাজোয কস্টন ততহয 

কলযলছ? ঈঃ চীলনয াংাআ লয। 

 51 তভ অন্তজোহতক হপল্ম কপহস্টবযার 

ককাথা়ে নুহিত ল়েলছ? ঈঃ কগা়ো। 

 কক 51 তভ অন্তজোহতক হপল্ম 

কপহস্টবযালরয কচ়োযভযান হললফ 

হনমুক্ত ল়েলছন? ঈঃ Pablo Cesar. 

হতহন অলজেহন্টনায এক হফখযাত চরহচ্চত্র 

হনভোতা। 

 দয প্র়োত হচত্রা কঘাল, হনলনাক্ত ককান 

ফযহক্তয ালথ ম্পকেমুক্ত? ঈঃ ুবালচন্দ্র 

কফা। হচত্রা কঘাল লরন ুবালচন্দ্র 

কফালয বাহি। 

 ককান যালজয হফলশ্বয ফৃত্তভ বাভান 

600 কভগাও়োি ম্পন্ন কারায প্রলজক্ট 

শুরু লত চলরলছ? ঈঃ ভধযপ্রলদ। 

নভেদা নদীয ঈয এহি ততহয কযা 

লফ। 

 ম্প্রহত ককান যাজয যকায কনতাহজ 

ুবালচলন্দ্রয জন্মহদন কক ওআ যালজযয 

"কদনা়েক হদফ" হললফ ারলনয 

কঘালণা কলযলছন? ঈঃ হিভফঙ্গ 

যকায। প্রঙ্গত, ককন্দ্রী়ে যকায এআ 

হদনহিলক "যােভ হদফ" হললফ 

কঘালণা কলযলছ। 

 ম্প্রহত ককান কদ 'Fatah- 1' নাভক 

যলকি পরবালফ যীক্ষা কযলরা? ঈঃ  

াহকিান। 

 ম্প্রহত কক "CISF"-এয ডাআলযক্টয 

কজনালযর হললফ হনমুক্ত লরন? ঈঃ 

ুলফাধ জও়োর। 

 'প্রফাী বাযতী়ে হদফ' কলফ াহরত 

়ে? ঈঃ 9 জানু়োহয। এফছলযয হথভ- 

Contributing to Atmanirbhar 

Bharat. 

 'হফশ্ব হহি হদফ' কলফ ারন কযা 

়ে? ঈঃ 10 জানু়োহয। 

 কখলরা আহন্ড়ো ঈআন্টায কগভ -এয 

হিতী়ে ংস্কযণ ককাথা়ে নুহিত লফ? 

ঈঃ জমু্ম-কাশ্মীলযয গুরভালগে। 

 ফতেভালন হফলশ্বয ফলচল়ে ধনী ফযহক্ত 

কক? ঈঃ কিরা ককাম্পাহনয CEO 

এলরন ভাস্ক। 
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 ম্প্রহত কক আহন্ড়ো কাস্ট কলভন্ট 

ফযাংলকয CEO এফং MD হললফ 

হনমুক্ত ল়েলছন? ঈঃ J. Venkatramu. 

 জাতী়ে মুফ হদফ কলফ াহরত ়ে? ঈঃ 

12 জানু়োহয। স্বাভী হফলফকানলিয 

জন্মহদনহিলত জাতী়ে মুফ হদফ াহরত 

়ে। 

 ম্প্রহত কক তুেগালর বাযতী়ে যাষ্ট্রদূত 

হললফ হনমুক্ত লরন? ঈঃ ভহন 

কচৌান। 

 ম্প্রহত ককান যাজয যকায কৃহললক্ষলত্র 

হফনাভূলরয হফদুযৎ হযললফা প্রদালনয 

কঘালণা কলযলছ? ঈঃ ন্ধ্রপ্রলদ। 

 বাযতী়ে কনা হদফ কলফ াহরত ়ে? 

ঈঃ 15 জানু়োহয। বাযলতয ফতেভান 

কনাপ্রধান ভলনাজ ভুকুি নাযাবালন। 

 ককন্দ্রী়ে যকালযয ককান ভন্ত্রী "স্কচ 

চযালরঞ্জায যাও়োডে" ুযস্কালয বূহলত 

লরন? ঈঃ জুেন ভুন্ডা। 

 "Break out Economies" -এয 

তাহরকা়ে বাযলতয িান কত? ঈঃ 

চতুথে। 

 ককান কদলয ভাকা গলফলণা ংিা 

2021 ালর "Rocket H3" নাভক 

যলকি রঞ্চ কযলত চলরলছ? ঈঃ 

জাালনয ভাকা গলফলণা ংিা 

JAXA. 

 বাযতী়ে ককান ংিা ফেপ্রথভ কদী়ে 

"9mm কভহন হির" ততহয কযলরা? 

ঈঃ DRDO. 

 বাযলতয ককাথা়ে কিরা ককাম্পাহন 

ফেপ্রথভ তফদুযহতক গাহড় ততযীয 

কাযখানা িান কলযলছ? ঈঃ কফঙ্গারুরু। 

 ম্প্রহত কক LIC ককাম্পাহনয ভযালনহজং 

হডলযক্টয হললফ হনমুক্ত লরন? ঈঃ 

হদ্ধাথে ভাহন্ত। 

 ককান যাজয যকায ফেপ্রথভ "করযফ" 

নাভক াহখ ঈৎলফয ঈলিাধন কযলরা? 

ঈঃ হফায। হফালযয জাভুআ কজরায 

নাগী াহখযারল়ে এআ ঈৎলফয 

ঈলিাধন ল়েহছর। 

 ম্প্রহত ককান কদ Border-

Gavaskar ট্রহপ হজতলরা? ঈঃ বাযত। 

লস্ট্রহর়ো কক যাহজত কলয এআ ট্রহপ 

হজলতলছ বাযত। 

 ক্ষী প্রজাহত যক্ষা কযলত ম্প্রহত 

ককান যালজয "করুণা হবমান" রঞ্চ 

কযা ল়েলছ? ঈঃ গুজযাি। 

 Women T20 Cricket -এয 

আহতাল ফেপ্রথভ Sophie Devine 

দ্রুততভ কঞু্চহযয দৃষ্টান্ত িান 

কলযলছন, হতহন ককান কদলয কযালেন? 

ঈঃ হনঈহজরযান্ড। ভাত্র 36 ফলর 100 

যান কযায দৃষ্টান্ত গলড়লছন। 
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 ম্প্রহত ককান যালজযয ভুখযভন্ত্রী ড্রাগন 

পলরয নাভ হযফতেন কলয "কভরভ" 

ফা দ্ম যাখলরন? ঈঃ গুজযালিয 

ভুখযভন্ত্রী হফজ়ে রুাহন। 

 ম্প্রহত ককান যালজয MGNREGA 

প্রকলল্পয কালজয হদন ংখযা 100 কথলক 

ফাহড়ল়ে 150 কযা ল়েলছ? ঈঃ 

ঈত্তযাখণ্ড। 

 "Khelo India Zanskar Winter 

Sport & Youth Festival 2021" 

ককাথা়ে নুহিত ল়েলছ? ঈঃ রাদাখ। 

 াওড়া-কারকা কভলরয নাভ হযফতেন 

কলয নতুন নাভ হক যাখা ল়েলছ? ঈঃ 

কনতাহজ এক্সলপ্র। 

 ম্প্রহত কক Nelson Mandela 

World Humanitarian Award 

ুযস্কালয বূহলত লরন? ঈঃ যহফ 

গাআকও়োয। 

 ম্প্রহত ককান যালজযয গুহচ ভারুভ GI 

Tag কর? ঈঃ জমু্ম-কাশ্মীয। 

 বাযলতয ফেপ্রথভ Covid- 19 

বযাকহন গ্রণকাযী ফযহক্তয নাভ হক? 

ঈঃ ভনীল কুভায। 

 ম্প্রহত DDRO কম কভাি যফাআক 

যামু্বলরন্স ততহয কলযলছ, তায নাভ হক? 

ঈঃ যহক্ষতা। 

 ম্প্রহত কক অলভহযকায 46 তভ 

যাষ্ট্রহত হললফ থ গ্রণ কযলরন? 

ঈঃ কজা ফাআলডন। ঈযাষ্ট্রহত- কভরা 

যাহয।  

 2021 ালরয জানু়োহয কনতাহজ 

ুবালচন্দ্র ফুয কত তভ জন্মফাহলেকী 

াহরত লরা? ঈঃ 125 তভ। 

 জাতী়ে কনযা হশু হদফ কলফ াহরত 

়ে? ঈঃ 24 জানু়োহয। 

 জাতী়ে কনযা হশু হদফ ঈরলক্ষ 

ককান যালজয 24 ঘন্টায জনয ভুখযভন্ত্রীয 

দাহ়েত্ব কদও়ো ল়েহছর ৃহষ্ট কগাস্বাভী 

নাভক এক তরুণীলক? ঈঃ ঈত্তযাখন্ড 

যালজয। 

 India Innovation Index 2020 -

এয তাহরকা়ে ককান যাজয ীলেিালন 

যল়েলছ? ঈঃ হভাচর প্রলদ। 

 "বযাকহন তভত্রী" নাভক হফলল 

ঈলদযালগয ভাধযলভ বাযত যকায ককান 

কদলক এক হভহর়েন Covid- 19 

বযাকহন ঈায হদর? ঈঃ কনার। 

Also India Provides 5 lakh 

vaccine to Bangladesh. 

 ম্প্রহত কক "2020 বাযত কগৌযফ 

যাও়োডে" ুযস্কায কলরন? ঈঃ IPS 

Officer করুণা াগয। 
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 হদহিয যান্ড্রু গঞ্জ হস্ট্রি -এয নাভ 

হযফতেন কলয নতুন নাভ হক যাখা 

ল়েলছ? ঈঃ ুান্ত হং যাজুত হস্ট্রি। 

 ম্প্রহত ককান যালজয বাযলতয দীঘেতভ 

কযাড অচে হিজ ঈলিাধন কযা লরা? 

ঈঃ কভঘার়ে। হিজহিয নাভ Wahrew 

Bridge. 

 ম্প্রহত ককান যালজযয ুহর একালডহভ 

"Best Police Academy" -এয 

তকভা কল়েলছ? ঈঃ যাজিান। 

 জাতী়ে কবািায হদফ কলফ াহরত ়ে? 

ঈঃ 25 জানু়োহয। 

 ম্প্রহত কক "Press Club Person of 

the Year" ুযস্কায কলরন? ঈঃ 

Wipro ককাম্পাহনয কচ়োযভযান অহজভ 

কপ্রভহজ। 

 ম্প্রহত কক ভযলণাত্তয ভাফীয চে 

ুযস্কায কলরন? ঈঃ হফকুভািা 

লন্তালফাফু। 

 Global Climate Risk Index 2021 

-এয তাহরকা নুমা়েী বাযলতয িান 

কত? ঈঃ প্তভ। 

 2021 ালরয "প্রধানভন্ত্রী যাষ্ট্রী়ে ফার 

ুযস্কায" কভাি কতজন হশুলক কদও়ো 

ল়েলছ? ঈঃ 32 জন। 

 ম্প্রহত ককাথা়ে জ়েরহরতা কভলভাহয়োর 

-এয ঈলিাধন কযা লরা? ঈঃ 

তাহভরনাডু় যালজযয কচন্নাআ -এ। 

 ম্প্রহত কক হিুিান আঈহনহরবায 

হরহভলিলডয CFO হললফ হনমুক্ত 

লরন? ঈঃ হযলত কতও়োহয। 

 বাযলতয ককান য হফলশ্বয দ্রুত 

হফকহত 'কিক াফ' -এয তকভা কর? 

ঈঃ কফঙ্গারুরু। 

 ম্প্রহত ককাথা়ে হশুলদয জনয কফাি ফা 

জাাজ রাআলিযী রঞ্চ কযা লে? ঈঃ 

হিভফলঙ্গয করকাতা়ে। হুগহর নদীলত 

এআ কবাি চরাচর কযলফ। 

 এলিাহন়োয নফহনমুক্ত প্রথভ ভহরা 

প্রধানভন্ত্রীয নাভ হক? ঈঃ Kaja 

Kallas. 

 ম্প্রহত ককান কদ Climate 

Adaptation Summit 2021 কাস্ট 

কযলরা? ঈঃ কনদাযরযান্ড। 

 2021 Republic Day িযাফলরা গুহরয 

ভলধয ককান যাজয প্রথভ িান হধকায 

কলযলছ? ঈঃ ঈত্তযপ্রলদলয যাভ 

ভহিয। 

 Corruption Perception Index 

2020 -এয তাহরকা নুমা়েী বাযলতয 

িান কত? ঈঃ 86 তভ। প্রথভ িালন 

যল়েলছ হনঈহজরযান্ড ও কডনভাকে। 
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 ককান কদ 2022 Women's Asian Cup কাস্ট কযলফ? ঈঃ বাযত।

 

 

 

 

 

 

 'হফশ্ব কযান্সায হদফ' কলফ ারন কযা 

়ে? ঈঃ 4 কপব্রু়োহয; এফছলযয হথভ 

হছর 'I Am and I Will'। 

 'অন্তজোহতক ভহরা এফং ফাহরকা 

হফজ্ঞান চচো হদফ' কলফ ারন কযা 

়ে? ঈঃ 11 কপব্রু়োহয; এফালযয হথভ 

হছর ' Women Scientists at the 

forefront of the fight against 

COVID-19',। 

 কায জন্মফাহলেকী ঈরলক্ষ বাযলত 13 

কপব্রু়োহয 'জাতী়ে নাযী হদফ' ারন 

কযা ়ে? ঈঃ লযাহজনী নাআডু’ য। 

 কায ভৃতুযফাহলেকীলত বাযলত 'ভেণ 

হদফ' াহরত র? ঈঃ দীন দ়োর 

ঈাধযাল়েয। 

 কলফ 'অন্তজোহতক ভাতৃবালা হদফ 

ারন কযা ়ে'? ঈঃ 21 ক কপব্রু়োহয; 

এফালযয হথভ হছর 'Fostering 

Multilingualism for Inclusion in 

Education and Society'। 

 কত তাহযলখ বাযলত 'জাতী়ে হফজ্ঞান 

হদফ' ারন কযা ়ে? ঈঃ 28 

কপব্রু়োহয। 

 এহ়োন হেলকি কাঈহন্সর এয 

কপ্রহলডন্ট হালফ কক হনমুক্ত লরন? 

ঈঃ হফহহঅআল়েয কলেিাহয জ়ে 

া। 

 তাহভরনাডু়য নতুন হচপ কলেিাহয 

হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ IAS 

হপায যাহজফ যঞ্জন। 

 ককান বাযতী়ে ফংলাদূ্ভত ভহরা NASA 

‘য যাহক্টং হচপ ফ স্টাপ হললফ 

হনমুক্ত লরন? ঈঃ বাফযা রার। 

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী 
কপব্রু়োযী ২০২১ 
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 নযানার কপহি কাঈহন্সলরয কচ়োযভযান 

হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ এ এন 

ুিভহন়োন। 

 কন্ট্রার ফুযলযা প আনলবহস্টলগন এয 

ন্তফতেীকারীন হডলযক্টয হললফ হনমুক্ত 

লরন কক? ঈঃ প্রফীন হনা। 

 ও়োর্ল্ে কট্রড গোনাআলজন (WTO) 

এয প্রথভ ভহরা হডলযক্টয কজনালযর 

হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ 

নাআলজহয়োয থেনীহতফীদ Okonjo-

Iweala। 

 জাহতংলঘয 'Climate Envoy' 

হললফ ুনযা়ে হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ 

ভাআলকর বু্লভফাগে। 

 করকাতায ুহর কহভনায হললফ 

হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ কৌলভন হভত্র। 

 অাভ ুহরলয DSP হালফ হনমুক্ত 

লেন কক? ঈঃ প্রখযাত কদৌড়হফদ হভা 

দা।  

 িািা কভািয ককাম্পাহনয নতুন 

ভযালনহজং হডলযক্টয এফং CEO হালফ 

হনমুক্ত ল়েলছন কক? ঈঃ Marc 

Llistosella। 

 আন্টাযনযানার কারায এরাআন্স (ISA) 

এয যফতেী DIRECTOR-GENERAL 

লেন কক? ঈঃ জ়ে ভথুয। 

 ভহনুয াআ ককালিেয প্রধান হফচাযহত 

হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ ুহরগরু 

কবঙ্কি ঞ্জ়ে কুভায। 

 আতাহরয নতুন প্রধানভন্ত্রী হললফ থ 

গ্রণ কযলরন কক? ঈঃ Mario 

Draghi। 

 ক্সলপাডে সু্টলডন্ট আঈহন়েন এয প্রথভ 

বাযতী়ে ভহরা কপ্রহলডন্ট হললফ 

হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ যহশ্ম াভন্ত। 

 হভাচর প্রলদলয কহনিতভ কজরা 

হযলদ কচ়োযােন হললফ হনমুক্ত 

লরন কক? ঈঃ ভুকান। 

 UN কযাহিার কডলবরলভন্ট পান্ড এয 

এহক্সহকঈহিব কলেিাহয হললফ হনমুক্ত 

লরন কক? ঈঃ বাযতী়ে ফংলাদূ্ভত 

প্রীহত হনা। 

 দুলচহযয করপলিনযান্ট গবনেয হললফ 

হতহযক্ত দাহ়েত্ব কলরন কক? ঈঃ 

কতলরঙ্গানায যাজযার তাহভহরাআ 

কৌিযাজন। 

 কলঙ্গায নতুন প্রধানভন্ত্রী হললফ হনমুক্ত 

লরন কক? ঈঃ Jean Michel Sama। 

 জাহতংলঘয human-rights 

কাঈহন্সলরয ঈলদষ্টা কহভহিয প্রথভ 

বাযতী়ে কচ়োযাযন হললফ হনমুক্ত 

লরন কক? ঈঃ জ়ে ভারলাত্রা। 
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 কিাহকও হরহম্পক 2020 এয যফতেী 

কপ্রহলডন্ট হললফ হনমুক্ত লরন কক? 

ঈঃ Seiko Hashimoto। 

 র আহন্ড়ো কযহডও হনঈজ এয হচ 

হডলযক্টয কজনালযর হললফ হনমুক্ত 

লরন কক? ঈঃ এন কযনুধয কযহি। 

 জাহতংলঘ অলভহযকা মুক্তযালষ্ট্রয 

যাষ্ট্রদূত হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ 

হরন্ডা থভা গ্রীনহপর্ল্। 

 নযানার কহভন পয হহডঈর কাস্ট 

(NCSC) এয নতুন কচ়োযভযান হললফ 

হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ হফজ়ে াভপ্লা। 

 ম্প্রহত জহজে়োয নতুন প্রধানভন্ত্রী 

হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ Irakli 

Garibashvili। 

 এহ়োন কডলবরলভন্ট ফযাংলকয নতুন 

ভযালনহজং হডলযক্টয কজনালযর হললফ 

হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ Woochong 

Um। 

 কভল়েলদয কমৌন ও প্রজনন হধকায 

প্রলভাি কযলত জাহতংলঘয গুডঈআর 

যাম্বালডয হালফ হনমুক্ত লরন কক? 

ঈঃ যাহ়োন ভলডর Natalia 

Vodianova।  

 জাহতংলঘয যাহস্টযান্ট কলেিাহয 

কজনালযর হললফ হনমুক্ত লরন কক? 

ঈঃ ligia Noronha। 

 প্রথভ এহ়োন নরাআন শুহিং 

চযাহম্প়েনহল ফলথলক কফহ কভলডর 

হজতর ককান কদ? ঈঃ বাযত। 

 প্রথভ অআহহ কপ্ল়োয প দা ভান্থ 

জানু়োহয 2021 এয কখতাফ কক 

হজতলরন? ঈঃ বাযতী়ে হেলকিায 

ঋলব ান্থ। 

 প্রথভ অআহহ ওলভন্স কপ্ল়োয প দা 

ভান্থ ুযস্কায হজতলরন কক? ঈঃ দহক্ষণ 

অহিকায াফহনভ আভাআর। 

 ও়োআর্ল্রাআপ পলিাগ্রাপায প দযা 

আ়োয 2021 এয কখতাফ হজতলরন কক? 

ঈঃ লস্ট্রহর়োন পলিাগ্রাপায যফািে 

অযঈআন; করায ছহফয নাভ হছর 'ফু 

পা়োয'। 

 ম্প্রহত 93 তভ OSCARS Awards 

এয জনয ককান বাযতী়ে হলনভা 

হনফোহচত র? ঈঃ 'BITTU' 

 'Skoch Chief Minister of the 

Year Award' কক হজতলরন? ঈঃ 

ন্ধ্রপ্রলদলয ভুখযভন্ত্রী জগনলভান 

কযহি। 

 জাালনয কথলক 'Order of the 

Rising Sun' ম্মান কলরন কক? ঈঃ 

ভহনুলযয Dr Thangjam Dhabali 

Singh। 
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 প্রাআভ হভহনস্টায হকান নযানার 

যাও়োডে এয জনয ককান কজরা 

ভলনানীত লরা? ঈঃ ন্ধ্রপ্রলদলয 

নন্তুযাভু কজরা। 

 World HRD Congress Award 

হজতর ককান ফযাংক? ঈঃ আঈহন়েন ফযাঙ্ক 

প আহন্ড়ো। 

 ম্প্রহত অলভহযকায িাযা আন্টালনেনার 

যাহন্ট কযান চাহম্প়েন যাও়োডে 

এয ম্মাহনত লরন বাযলতয ঞ্জরী 

বযিাজ। 

 ম্প্রহত ফাঙাহর চরহচ্চত্র হযচারক 

তযহজৎ যাল়েয নালভ ুযস্কায চারু 

কযায কঘালণা কযর ককন্দ্র যকায। 

 2020 কডলভালেহ আলন্ডক্স এ বাযলতয 

িান কত তভ? ঈঃ 53 তভ; প্রথভ 

িালন যল়েলছ নযওল়ে। 

 '2020 হট্র হহি প দা ও়োর্ল্ে' হললফ 

স্বীকৃহত কর ককান য? ঈঃ 

া়েদ্রাফাদ। 

 ফহক্সং কপডালযন প আহন্ড়োয 

কপ্রহলডন্ট হললফ ুনযা়ে হনফোহচত 

লরন কক? ঈঃ জ়ে হং। 

 কিহফর কিহন কপডালযন ফ আহন্ড়োয 

কপ্রহলডন্ট হললফ ুনযা়ে হনফোহচত 

লরন কক? ঈঃ দুষ্মন্ত কচৌতরা। 

 দীঘে 87 ফছলযয আহতাল প্রথভফায 

যহঞ্জ ট্রহপ 2020 - 21 ফাহতর কযর 

BCCI। 

 ককান ফযািভযান প্রথভ ফযািভযান 

হললফ 100 তভ কিস্ট ভযালচ ডাফর 

কঞু্চহয কযলরন? ঈঃ আংরযালন্ডয Joe 

Root। 

 কায কনতৃলত্ব কলাফার কচ রীগ রঞ্চ 

কলযলছ Tech Mahindra? ঈঃ 

হফশ্বনাথন অনি।  

 PASSEX নাভক াভহযক ভড়া়ে ককান 

দুহি কদ ংগ্রণ কযলছ? ঈঃ বাযত 

ও আলিালনহ়োয কনহব (অযফ 

াগলয)। 

 'Whereabouts' হলযানালভ কনালবর 

হরখলরন কক? ঈঃ ঝুম্পা রাহহয। 

 '1857 - The Sword of Mastaan' 

নাভক ফআহি কায করখা? ঈঃ হফনীত 

ফাজাআ। 

 'The Last Queen' ফআহি কায করখা? 

ঈঃ বাযতী়ে ফংলাদূ্ভত অলভহযকান 

করহখকা হচত্রা ফযানাহজে হদবাকারুহন। 

 'The Lost Soul' হলযানালভ অিে ফুক 

হরখলরন কক? ঈঃ কারযালন্ডয 

কনালফরজ়েী করহখকা Olga 

Tokarczuk। 
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 হফদুযৎ চাহরত মানফালনয প্রলভাি 

কযলত 'Switch Delhi' কযালম্পআন 

রঞ্চ কযলরন কক? ঈঃ হদহিয ভুখযভন্ত্রী 

যহফি ককজহযও়োর। 

 যাজযলক হবক্ষাফৃহত্ত কথলক ভুক্ত কযলত 

'Begger Free' কযালম্পআন রঞ্চ কযর 

ককান যাজয যকায? ঈঃ যাজিান। 

 প্রহতফছয িাদ কেহণয ছাত্রছাত্রীলদয 

কিফ কদও়োয জনয 'তরুলণয স্বপ্ন' 

প্রকলল্পয কঘালণা কযর ককান যাজয 

যকায? ঈঃ হিভফঙ্গ। 

 5 িাকা়ে দুুলযয খাফায প্রদান কযলত 

'ভা' প্রকল্প রঞ্চ কযলরন কক? ঈঃ 

হিভফলঙ্গয ভুখযভন্ত্রী ভভতা ফযানাহজে। 

 চাকহযয যীক্ষায জনয হফনাভূলরয 

প্রহক্ষণ হদলত 'বুযদ়ে কমাজনা' চারু 

কযলরা ককান যাজয যকায? ঈঃ ঈত্তয 

প্রলদ। 

 অালভ 'ভাফাহু-িহ্মুত্র' আহনহল়েহিব 

রঞ্চ কযলরন কক? ঈঃ নলযন্দ্র কভাহদ। 

 আলরকহট্রক মানফালনয ঈলমাহগতা 

হফলল়ে প্রচালযয জনয 'Go Electric' 

কযালম্পআন রঞ্চ কযর ককন্দ্র। 

 World Sustainable Development 

Summit 2021 কাস্ট কযলফ ককান 

কদ? ঈঃ বাযত। 

 National Horticulture Fair 2021 

ককাথা়ে শুরু ল়েলছ? ঈঃ ফযাঙ্গারুরুলত। 

 14th International Children's 

Film Festival ককাথা়ে নুহিত র? 

ঈঃ ফাংরালদ। 

 'Snakepedia' রঞ্চ কযর ককান যাজয 

যকায? ঈঃ া ম্পলকে ধাযণা হদলত 

ককযারা যাজয যকায। 

 দ্রুত 1 হভহর়েন কলযানা হিকা কযন 

ম্পন্ন কাযী প্রথভ কদ ককানহি? ঈঃ 

বাযত। 

 ম্প্রহত ফাভহত চালরয জনয GI Tag 

কর ককান কদ? ঈঃ াহকিান। 

 হফাহরক ফেত কেণীয ঈহদ্ভদ প্রজাহতয 

ংযক্ষণ কযলত 'Shivalik 

Arboretum'  নালভ যালজযয প্রথভ 

কফািাহনকযার গালডেন িান কযলরা 

ককান যাজয? ঈঃ ঈত্তযাখণ্ড। 

 2020 ারলক "Worst Year on 

Record" হালফ কঘালণা কযলরা ককান 

ংিা? ঈঃ আঈনাআলিড কনন 

World Tourism Organization। 

 Hindi Word of 2020 হালফ 

নাভাহঙ্কত র ককান হহি ব্দ? ঈঃ 

অত্মহনবেযতা। 
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 বাযলত কলযানা ভুক্ত প্রথভ ককন্দ্রাহত 

ঞ্চর ককানহি? ঈঃ অিাভান ও 

হনলকাফয িীুঞ্জ। 

 প্রথভফায ও়োিায ফাডে কনা 

নুহিত কযর ককান ংিা? ঈঃ 

হিভফলঙ্গয পলযস্ট হডািেলভন্ট। 

 ভাত্র 25 ফছয ফ়েল 'বাযলতয 

কহনিতভ ভহরা াআরি' লরন কক? 

ঈঃ কাশ্মীলযয অল়ো অহজজ। 

 ঈত্তয াগলয হফলশ্বয প্রথভ 'Energy 

Island' ততহয কযলত চলরলছ ককান 

কদ? ঈঃ কডনভাকে। 

 প্রথভ যাজয হালফ 'e-cabinet' 

ফািফা়েন কলযলছ ককান যাজয? ঈঃ 

হভাচর প্রলদ। 

 'Bollywood Skyflyer' নালভ হফলশ্বয 

ফলথলক ঈঁচু নাগযলদারা ককাথা়ে ততহয 

ল়েলছ? ঈঃ দুফাআল়ে। 

 অলভহযকা মুক্তযালষ্ট্রয কথলক হফলশ্বয 

প্রথভ 'Carbon Neutral Oil' কর 

ককান ংিা? ঈঃ হযরাল়েন্স ককাম্পাহন। 

 বাযলতয প্রথভ বূতাী়ে হফদুযৎ প্রকল্প 

ককাথা়ে িাহত লে? ঈঃ রাদালখয 

ুগা গ্রালভ। 

 বাযলতয প্রথভ ফজ্রাত গলফলণা ককন্দ্র 

ককাথা়ে িাহত লত চলরলছ? ঈঃ 

ঈহড়লযায ফারালায কজরা়ে। 

 কলযানা বাআযা নাক্তকযলণয জনয 

কুকুযলক ফযফায কযলফ বাযতী়ে 

অহভে। 

 বাযলতয প্রথভ ডরহপন হযাচে কন্টায 

ককাথা়ে শুরু লত চলরলছ? ঈঃ হফালযয 

যাজধানী ািনা়ে। 

 ম্প্রহত BBC World News 

চযালনরলক ফযান কযলরা ককান কদ? ঈঃ 

চীন। 

 স্বাধীন বাযলতয প্রথভ ভহরা হালফ 

পাঁহলত ভৃতুযদণ্ড কক কলত চলরলছ? ঈঃ 

ঈত্তযপ্রলদলয ভথুযায ফনভ অরী। 

 ম্প্রহত স্বাভীয ম্পহত্তলত স্ত্রীয  

ভাহরকানায হধকায প্রদান কযলত 

হডেনযান্স অনলছ ককান যাজয যকায? 

ঈঃ ঈত্তযাখণ্ড। 

 বাযলতয প্রথভ 'হডহজিার 

আঈহনবাহেহি'ককাথা়ে িাহত লে? ঈঃ 

ককযারা়ে। 

 এআ প্রথভফায নাগারযান্ড হফধানবা়ে 

জাতী়ে ংগীত গাও়ো লরা। 

 এহ়োয ফলথলক ফড় Cattle Park 

এয ঈলিাধন ককাথা়ে র? ঈঃ 

তাহভরনাডু়য ালরভ কজরা়ে। 

 ম্প্রহত ুদুলচহয-কত যাষ্ট্রহত ান 

জাহয র। 
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 ঈত্তযপ্রলদলয তৃতী়ে অন্তজোহতক 

হফভানফিলযয তকভা কর ককান 

হফভানফিয? ঈঃ কুহনগয এ়োযলািে। 

 হফখযাত Lantern Festival ককান 

কদল নুহিত র? ঈঃ চীন। 
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 হফলশ্ব 'শুনয তফলভয হদফ (Zero 
Discrimination Day)' কলফ ারন 
কযা ়ে? ঈঃ 1 রা ভাচে। 

 'হফশ্ব ফনযপ্রাণী হদফ' কলফ ারন কযা 
়ে? ঈঃ 3 যা ভাচে। 

 'নযানার কপহি কড' কলফ ারন কযা 
র? ঈঃ 4 ঠা ভাচে; এফছলযয হথভ হছর 
'ড়ক ুযক্ষা'। 

 অন্তজোহতক নাযী হদফ কলফ ারন 
কযা ়ে? ঈঃ 8 আ ভাচে; এফালযয হথভ 
হছর 'Women in leadership: 
Achieving an equal future in a 
Covid - 19 world." 

 'হফশ্ব যণয হদফ' কলফ ারন কযা 
়ে? ঈঃ 21 ক ভাচে; এফছলযয হথভ 
লরা 'Forest Restoration: A path 
to recovery and wellbeing.' 

 হফশ্ব জর হদফ কলফ ারন কযা ়ে? 
ঈঃ 22 ক ভাচে; এফছলযয হথভ হছর 
'Valuing Water' 

 হফশ্ব মক্ষা হদফ কলফ ারন কযা ়ে? 
ঈঃ 24 ক ভাচে। 

 হফশ্ব হথল়েিায হদফ কলফ ারন কযা 
়ে? ঈঃ 27 ভাচে। 

 কপ্র আনপযলভন হফঈলযা এয 
হপ্রহন্সার হডলযক্টয কজনালযর হললফ 
হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ জ়েদী 
বািনগয। 

 ওল়েস্টানে কনবার কভান্ড এয কড 
হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ অয. 
হয কুভায। 

 CRPF এয নতুন হডলযক্টয কজনালযর 
হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ কুরদী 
হং। 

 আজযাআলর ংমুক্ত অযফ অহভযালতয 
প্রথভ যাষ্ট্রদূত হললফ হনমুক্ত লরন 
কক? ঈঃ কভাাম্মদ অরী খাজা। 

 আন্টাযনযানার ফহক্সং এলাহল়েন 
(AIBA) এয চযাহম্প়েন এন্ড কবলিযান 
কহভহিয কচ়োযাযন হললফ হনমুক্ত 
লরন কক? ঈঃ কভহয কভ। 

 Asia Pacific Rural and 
Agriculture Credit Association 
(APRACA) এয কচ়োযভযান হললফ 

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী 
ভাচে ২০২১ 
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হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ কগাহফি যাজুরু 
হচন্তারা। 

 ঈত্তযাখলণ্ডয নতুন ভুখযভন্ত্রী হালফ 
হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ হতযথ হং 
যাও়োত। 

 জাহতংলঘয এক্সিানোর হডিয 
যালনলরয কচ়োযভযান হললফ ুনযা়ে 
হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ হগহযচন্দ্র ভুভুে। 

 হিভফলঙ্গয নতুন হডলযক্টয হহকঈহযহি 
হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ জ্ঞানফন্ত 
হং। 

 National Security Guard এয 
নতুন হডলযক্টয কজনালযর হললফ হনমুক্ত 
লরন কক? ঈঃ এভ. এ. গণহত। 

 ককান বাযতী়ে হেলকিায 'প্রলপনার 
গরপ িুয প আহন্ড়ো' (PGTI) এয 
কফাডে কভম্বায হললফ ন্তবুেক্ত লরন? 
ঈঃ কহর কদফ। 

 তানজাহন়োয প্রথভ ভহরা যাষ্ট্রহত 
হললফ থ হনলরন কক? ঈঃ াহভ়ো 
ুরুহু াান। 

 International Solar Alliance এয 
হডলযক্টয কজনালযর হললফ হনমুক্ত 
লরন কক? ঈঃ জ়ে ভাথুয। 

 ুহপ্রভ ককালিেয যফতেী প্রধান 
হফচাযহত হললফ হনমুক্ত লত 
চলরলছন কক? ঈঃ এন. হব. যাভানা। 

 এ়োযলািে থহযহি প আহন্ড়োয 
নতুন কচ়োযভযান হললফ হনমুক্ত লরন 
কক? ঈঃ ঞ্জীফ কুভায। 

 পুড কলোলযন প আহন্ড়ো -য 
কচ়োযভযান ও ভযালনহজং হডলযক্টয 
হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ তী 
চন্দ্র। 

 'Energy and Environment 
Leadership Award' কক কলত 
চলরলছন? ঈঃ প্রধানভন্ত্রী নলযন্দ্র কভাহদ। 

 'African Leadership Award' 
হজতলরন কক? ঈঃ নাআজালযয যাষ্ট্রহত 
Mahamadou Issoufou। এআ 
ুযস্কাযহি 'Ibrahim Prize' নালভ 
হযহচত। 

 '2021 FIAF Award ালেন কক? ঈঃ 
হভতাব ফচ্চন। 

 কালক Baton of Honour প্রদান 
কযলরন যাা্ট্রহত যাভনাথ ককাহফি? ঈঃ 
দুলচহযয করপলিনযান্ট গবনেয হকযণ 
কফহদলক। 

 কলাফার ওলভন প এহক্সলরন্স যাও়োডে 
কলরন কক? ঈঃ কতলরঙ্গানায যাজযার 
তাহভহরাআ কৌিযাজন। 

 প্রথভ ভুহরভ হবলনতা হললফ স্কায 
ুযস্কালযয জনয নহভলনলিড লরন কক? 
ঈঃ হযজ অলভদ। 

 'একা একা একাহ' হলযানালভ সৃ্মহত 
গ্রলন্থয জনয '2020 াহতয একালডভী 
ুযস্কায' কলরন কক? ঈঃ ভহণংকয 
ভুলখাাধযা়ে। 

 ভযলণাত্তয '2020 গান্ধী হ প্রাআজ' 
কলরন কক? ঈঃ ফাংরালদলয জাহতয 
জনক ফঙ্গফনু্ধ কখ ভুহজফুয যভান। 
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 ভাযাষ্ট্র যকায এয িাযা 'ভাযাষ্ট্র 
বূলণ' ম্মান ালেন কক? ঈঃ প্রখযাত 
গাহ়েকা অা কবাঁলর। 

 2021 Hurun Global Rich হরস্ট এ 
প্রথভ িালন যল়েলছন কক? ঈঃ এরন 
ভাস্ক, মায ম্পহত্তয হযভাণ 197 
হফহর়েন ডরায। 

 আলকানহভক হিডভ আলন্ডক্স 2021 এ 
বাযলতয িান কত তভ? ঈঃ 121 তভ 
এফং প্রথভ িালন যল়েলছ হঙ্গাুয। 

 MGNREGA প্রকলল্পয অওতা়ে 
ফোহধক কাজ প্রদান কলয প্রথভ িালন 
যল়েলছ ককান যাজয? ঈঃ ছহত্রগড়। 

 কৌহদ অযফ কক হতেভ কলয 
বাযলতয হিতী়ে ফৃত্তভ কতর যফযা 
কাযী কদল হযণত র ককান কদ? 
ঈঃ অলভহযকা মুক্তযাষ্ট্র; প্রথভ িালন 
যল়েলছ আযাক। 

 ও়োর্ল্ এ়োয ককা়োহরহি হযলািে 2020 
নুমা়েী হফলশ্বয ফলথলক দূহলত য 
ককানহি? ঈঃ চীলনয হনহজ়োং; হদহিয 
িান দভ। 

 ও়োর্ল্ে যাহলন হযলািে 2021 
নুমা়েী বাযলতয িান কত তভ? ঈঃ 
139 তভ এফং প্রথভ িালন যল়েলছ 
হপনরযান্ড। 

 2021 International Intellectual 
Property Index এ বাযলতয িান 
কত তভ? ঈঃ 40 তভ; প্রথভ িালন 
যল়েলছ অলভহযকা। 

 নাআজালযয নতুন যাষ্ট্রহত হললফ কক 
হনল়োগ লরন? ঈঃ Mohamed 
Bazoum। 

 ঈত্তযাখলণ্ডয ভুখযভন্ত্রী দ কথলক 
দতযাগ কযলরন কক? ঈঃ হত্রলফন্দ্র হং 
যাও়োত। 

 আন্টাযনযানার হরহম্পক কহভহিয 
কপ্রহলডন্ট হললফ ুনযা়ে হনফোহচত 
লরন কক? ঈঃ Thomas Bach। 

 ম্প্রহত হযাফহরক ফ কলঙ্গায 
যাষ্ট্রহত হললফ ুনযা়ে হনফোহচত 
লরন কক? ঈঃ Sassou Nguesso। 

 গুরভাগে এ নুহিত ও়ো Khelo 
India Winter National Games এ 
প্রথভ িালন যল়েলছ ককান যাজয? ঈঃ 
জমু্ম-কাশ্মীয (34 হি কভলডলরয লঙ্গ)। 

 এক ওবালয ছ়ে ছক্কা ভাযা তৃতী়ে 
হেলকিায লরন কক? ঈঃ Kieron 
Pollard 

 100 হি ও়োনলড ভযাচ কখরা ঞ্চভ 
বাযতী়ে ভহরা হেলকিায কক? ঈঃ 
াযভানপ্রীত ককৌয। 

 আতাহরলত Matteo Pellicon World 
ranking series এ ককান বাযতী়ে 
কুহিগীয কানা হজতলরন? ঈঃ ফাজযং 
ুহন়ো। 

 প্রথভ বাযতী়ে ভহরা হেলকিায 
হললফ 10,000 অন্তজোহতক যান 
মূ্পণে কযলরন কক? ঈঃ হভথাহর যাজ। 

 অন্তজোহতক হি-কিাল়েহন্টলত প্রথভ 
ফযািভযান হললফ 3 াজায যান 
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ম্পন্ন কযলরন কক? ঈঃ হফযাি 
ককাহর। 

 ককন্দ্র যকায ম্প্রহত ককাথা়ে 
'Winter Sports Institute' িান 
কযলত চলরলছ? ঈঃ কাশ্মীলযয গুরভাগে। 

 2021 Para Shooting World Cup 
এ বাযলতয ল়ে কানা হজতর কক? ঈঃ 
হংযাজ। 

 অআহহ ওলভন্স ও়োর্ল্ে কা 2022 
এয হপহ়োর গান হক? ঈঃ 'Girl 
Gang' 

 ম্প্রহত কখলরা আহন্ড়ো আঈথ কগভ 
2021 এ কমাগান কক ন্তবুেক্ত কযা 
লরা। 

 WWE এয িাযা " র প কপভ " এ 
ককান বাযতী়ে কুহিগীয ন্তবুেক্ত 
লরন? ঈঃ কগ্রি খাহর। 

 ংমুক্ত অযফ অহভযালত নুহিত লত 
চরা 'Desert Flag' নালভ াভহযক 
নুীরলন প্রথভফায ং কনলফ 
আহন্ড়োন এ়োয কপাে। 

 ম্প্রহত ভাকাল 'AsterX' নালভ 
কদলয প্রথভ হভহরিাহয নুীরন রঞ্চ 
কযর ককান কদ? ঈঃ িান্স। 

 ম্প্রহত ফাযাআন কনহবয ালথ 
PASSEX নুীরন নুহিত কযলরা 
ককান কদ? ঈঃ বাযত। 

 ম্প্রহত ভাদাগাস্কায কনহবয লঙ্গ 
প্রথভফায কমৌথ কনৌ কনা ভড়া 
নুহিত কযলরা ককান কদ? ঈঃ 
বাযত। 

 'India : A Scamster Born Every 
Minute' ফআহি হযহরজ কযলত 
চলরলছন কক? ঈঃ হিগ্ধা ুনভ। 

 খান অফদুর গপপয খান এয 
অত্মজীফনী হি আংলযহজলত 'The 
Frontier Gandhi : My life and 
Struggle' হলযানালভ নুফাদ কলযন 
কক? ঈঃ াহকিালনয আভহত়োজ 
অলভদ াহফজাদা। 

 ম্প্রহত বগফত গীতায হকলন্ডর বােন 
রাঞ্চ কযলরন কক? ঈঃ নলযন্দ্র কভাহদ। 

 'Names of the Women' হলযানালভ 
ঈনযা হরখলরন কক? ঈঃ হজ 
থা়েআর। 

 'Indians: A Brief History of A 
Civilization' হলযানালভ ফআ হরখলরন 
কক? ঈঃ নহভত অলযাযা। 

 কনযায নালভ ফাহড়য হযচ়ে হদলত 
'Gharoki Paachan, Chelik Naam' 
হস্কভ রঞ্চ কযর ককান যাজয? ঈঃ 
ঈত্তযাখণ্ড। 

 কহম্পহিহিব যীক্ষায জনয 'থপ্রদেক' 
নালভ হি ককাহচং হযললফা রঞ্চ কযলরন 
ককান ভুখযভন্ত্রী? ঈঃ ঈত্তযপ্রলদলয 
ভুখযভন্ত্রী কমাগী অহদতযনাথ। 

 গ্রাভীণ ঞ্চলরয ভানুললদয 10 িাকা়ে 
LED ফাল্ব প্রদান কযলত 'গ্রাভ ঈজারা 
হস্কভ' রঞ্চ কযর ককান ংিা? ঈঃ 
Convergence Energy Services 
Ltd 
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 ফৃহষ্টয জর ংযক্ষলণয জনয 'Catch 
the Rain' কযালম্পআন রাঞ্চ কযলরন 
কক? ঈঃ নলযন্দ্র কভাহদ। 

 ফাংরালদলয মুফকলদয জনয 'স্বণে 
জ়েন্তী' স্করাযহলয কঘালণা কযলরন 
কক? ঈঃ নলযন্দ্র কভাহদ। 

 কনালদয করাহয একাঈন্ট যালন্ডর 
কযায জনয আহন্ড়োন অহভেয লঙ্গ িাআ-
অ কযর ককান ংিা? ঈঃ Kotak 
Mahindra Bank 

 যাহ়োলক হতেভ কলয হফলশ্বয চতুথে 
পলযক্স হযজাবে কদ ককানহি? ঈঃ 
বাযত, হযজালবেয হযভাণ 580.3 
হফহর়েন ডরায। 

 BRICS CGETI -এয প্রথভ হভহিংল়ে 
বাহতত্ব কযলরা ককান কদ? ঈঃ 
বাযত। 

 2021 ালরয কভ ভাল Asian 
Boxing Championships কাস্ট 
কযলফ কক? ঈঃ বাযত (হনঈ হদহি) 

 গ্রাভীণ ভহরালদয জনয 'Women 
Will' নালভ ওল়েফ কািোর রঞ্চ কযর 
ককান ংিা? ঈঃ Google 

 ম্প্রহত দ্মশ্রী জ়েী প্রখযাত কথাকহর 
নৃতয হল্পী কচভানলচযী কুনীযাভন 
নাআ়োয কত ফছয ফ়েল ভাযা কগলরন? 
ঈঃ 105 ফছয। 

 বাযলতয প্রথভ ভুলদ্রয তরা হদল়ে 
িালনর ততহয লফ ককান লয? ঈঃ 
ভুম্বাআল়ে। 

 ম্প্রহত ককাথা়ে অন্তজোতীক কমাগা 
ঈৎফ শুরু লরা? ঈঃ ঈত্তযাখণ্ড - এয 
ঋহললক। 

 বাযত ভাাগযী়ে ঞ্চর ভহনিলযয 
জনয DRDO একহি যালিরাআি রঞ্চ 
কযর। এআ যালিরাআি হিয নাভ হক? 
ঈঃ হনু্ধ কনত্র। 

 18 ঘন্টা়ে 25.54 হকহভ ড়ক থ ততযী 
কলয হফশ্বলযকডে গড়লরা ককান ংিা? 
ঈঃ National Highway Authority 
of India (NHAI) 

 করাকবা হিহব এফং যাজযবা হিহব 
চযালনর একহত্রত ল়ে নতুন নাভ র 
'ংদ হিহব'। 

 হফলশ্বয প্রথভ ংচঞু্চ ব়োযণয ততহয 
কলযলছ ককান কদ? ঈঃ লস্ট্রহর়ো। 

 প্রথভ অহিকান কদ হললফ 
'COVAXIN' এয নুলভাদন কযলরা 
ককান কদ? ঈঃ হজম্বাফুল়ে। 

 ম্প্রহত বাযত প্রথভ রার চালরয চারান 
াঠালরা ককান কদলক? ঈঃ 
অলভহযকালক। 

 হত্রুযা ও ফাংরালদলয ভলধয কপনী 
নদীয ঈয একহি কতুয ঈলিাধন 
কযলরন নলযন্দ্র কভাহদ। ওআ কতুহিয 
নাভ হক? ঈঃ তভত্রী কতু। 

 ম্প্রহত 'কানায ফেত' অহফষৃ্কত র 
কলঙ্গালত, কমহিয 60 কথলক 90 তাং 
ভাহিলত কানা যল়েলছ। 
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 বাযলতয প্রথভ 'Forest Healing 
Centre' এয ঈলিাধন ককাথা়ে কযা 
লরা? ঈঃ ঈত্তযাখলণ্ডয যাহনলখলত। 

 ম্প্রহত াফহরক কক্ষলত্র কফাযকা ও 
হনকাফ ফযান কযলরা ককান কদ? ঈঃ 
ুআজাযরযান্ড (ুআজাযরযান্ড এযয 
শ্রীরঙ্কাও কফাযকা ও হনকাফ ফযান 
কযর)। 

 হফলশ্বয ফলথলক হক্তারী ুায 
কহম্পঈিায ততহয কযর জাান। এআ 
ুায কহম্পঈিালযয নাভ হক? ঈঃ 
Fugaku 

 'STEM for Girls' কপ্রাগ্রালভয জনয 
IBM ককাম্পাহনয লঙ্গ িাআঅ কযর 
ককান যাজয? ঈঃ ঈত্তযাখণ্ড। 

 'এলরহিক কবহলকর কযাহিার' লত 
চলরলছ ককান য? ঈঃ হদহি, কমখালন 
প্রহত 3 হকহভ ন্তয চাহজেং কস্টন 
ফালনা লফ। 

 ম্প্রহত ভুলদ্রয প্লাহস্টক ফজেয হদল়ে 
কহম্পঈিায ফানালরা ককান ংিা? ঈঃ 
HP ককাম্পাহন। 

 বাযলতয ফৃত্তভ বাভান কারায 
াও়োয প্লান্ট ততহয লে ককাথা়ে? ঈঃ 
কতলরঙ্গানায শ্রী যাভ াগয প্রলজক্ট 
জরাধালয। 

 International Solar Alliance এ 
নতুন কদ হললফ কমাগদান কযলরা 
ককান কদ? ঈঃ আতাহর। 

 'Awaam Ki Baat' নালভ কযহডও 
কপ্রাগ্রাভ রঞ্চ কযলরন কক? ঈঃ জমু্ম-

কাশ্মীলযয করপলিনযান্ট গবনেয ভলনাজ 
হনা। 

 হফলশ্বয ফৃত্তভ কারায পাভে ততহয লে 
ককাথা়ে? ঈঃ হঙ্গাুলয। 

 ম্প্রহত ককাথা়ে বাযলতয Hero 
Cycles ককাম্পাহনয কলাফার 
কডলকা়োিোয ততহয লরা? ঈঃ রন্ডলন। 

 হফলশ্বয কহনিতভ ফযহক্ত হালফ 
অহিকায লফোচ্চ ফেত ভাঈন্ট 
হকহরভাঞ্জালযা জ়ে কযর কক? ঈঃ 
া়েদ্রাফালদয াত ফছয ফ়েী হফযাি 
চন্দ্র। 

 বাযলতয প্রথভ যকাহয শু এমু্বলরন্স 
কনিও়োকে রঞ্চ কযর ককান যাজয? ঈঃ 
ন্ধ্রপ্রলদ। 

 হফলশ্বয প্রথভ 'হ িালনর' ততহয লত 
চলরলছ ককান কদল? ঈঃ নযওল়েলত। 

 হনঈ জরাআগুহড় ও ঢাকায ভলধয 
'হভতারী এক্সলপ্র' ঈলিাধন কযলরন 
কক? ঈঃ নলযন্দ্র কভাদী। 

 বাযলতয ককাথা়ে এহ়োয ফৃত্তভ 
হিঈহর গালডেন গলড় ঈলঠলছ? ঈঃ 
জমু্ম-কাশ্মীলয (এআ গালডেন 30 কক্টয 
জা়েগায ওয গলড় ঈলঠলছ)। 

 ম্প্রহত ককাথা়ে Banana Festival 
নুহিত লরা? ঈঃ ঈত্তযপ্রলদলয 
কুহনগলয। 

 ম্প্রহত Mount Merapi অলি়েহগহযয 
িুৎাত ঘিলরা। এআ অলি়েহগহযহি 
ককান কদল ফহিত? ঈঃ 
আলিালনহ়ো। 



Exam Bangla™ Last 6 Months Current Affairs E- Book : (+91) 8001650019 

 

20 KMost Important Current Affairs by Team EXAM BANGLA™ (+91) 8001650019efgfffbfbf 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exam Bangla™ Last 6 Months Current Affairs E- Book : (+91) 8001650019 

 

21 KMost Important Current Affairs by Team EXAM BANGLA™ (+91) 8001650019efgfffbfbf 
 

 

 

 

 

 'অন্তজোহতক খহন লচতনতা হদফ' 
কলফ ারন কযা ়ে? ঈঃ 4 এহপ্রর; 
এফালযয হথভ হছর - 'Perseverance, 
partnership and progress'. 

 অলম্বদকয জ়েন্তী কলফ ারন কযা 
়ে? ঈঃ 14 এহপ্রর। 

 যাষ্ট্রী়ে ভুদ্র হদফ কলফ ারন কযা 
়ে? ঈঃ 5 এহপ্রর। 

 হফশ্ব স্বািয হদফ কলফ ারন কযা ়ে? 
ঈঃ 7 এহপ্রর; এফালযয হথভ - 
'Building a fairer, healthier 
world for everyone'. 

 হফশ্ব কহযলিজ হদফ কলফ ারন কযা 
়ে? ঈঃ 18 আ এহপ্রর; এফছলযয হথভ 
হছর - 'Complex Pasts: Diverse 
Futures'. 

 জাতী়ে হহবর াহবে হদফ কলফ 
ারন কযা ়ে? ঈঃ 21 এহপ্রর। 

 'অথে কড' (Earth Day) কলফ ারন 
কযা ়ে? ঈঃ 22 এহপ্রর; এফালযয হথভ 
হছর - 'Restore Our Earth'. 

 'ও়োর্ল্ে ফুক কড' (World Book Day) 
কলফ ারন কযা ়ে? ঈঃ 23 এহপ্রর। 

 'জাতী়ে ঞ্চাল়েহতযাজ হদফ' কলফ 
ারন কযা ়ে? ঈঃ 24 এহপ্রর। 

 হফশ্ব ভযালরহয়ো হদফ কলফ ারন কযা 
়ে? ঈঃ 25 এহপ্রর; এফালযয হথভ হছর 
- 'Rraching the zero malaria 
target'  

 'ও়োর্ল্ে আলন্টলরকচু়োর প্রাহিে কড' 
কলফ ারন কযা ়ে? ঈঃ 26 এহপ্রর; 
এফালযয হথভ হছর - "IP and SMEs: 
Taking your ideas to market." 

 অন্তজোহতক নৃতয হদফ কলফ ারন 
কযা ়ে? ঈঃ 29 এহপ্রর; এফালযয হথভ 
হছর - 'Purpose of dance' 

 ONGC এয কচ়োযভযান এফং ভযালনহজং 
হডলযক্টয হললফ হতহযক্ত দাহ়েত্ব 
কলরন কক? ঈঃ ুবাল কুভায। 

 ওল়েস্টানে কভান্ড - এয হচপ প স্টাপ 
হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ 
কজনালযর ভানহজিায হং। 

 BCCI - এয যাহন্ট-কযান আঈহনলি 
কড হালফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ 
াহফয কালন। 

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী 
এহপ্রর ২০২১ 
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 Atal Innovation Mission - এয 
হভন হডলযক্টয হললফ হনমুক্ত লরন 
কক? ঈঃ ড. হচন্তন তফষ্ণফ। 

 ম্প্রহত হবল়েতনালভয প্রধানভন্ত্রী 
হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ Pham 
Minh Chinh 

 নতুন কযহবহনঈ কলেিাহয হললফ 
হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ তরুণ ফাজাজ। 

 আলকানহভক যালপ়োে কলেিাহয 
হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ জ়ে 
কঠ। 

 Small Industries Development 
Bank of India (SIDBI) এয 
কচ়োযভযান এফং ভযালনহজং হডলযক্টয 
হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ এ 
যাভন। 

 এ়োযলািে থহযহি প আহন্ড়ো 
(AAI) এয কচ়োযভযান হললফ হনমুক্ত 
লরন কক? ঈঃ ঞ্জীফ কুভায। 

 ম্প্রহত নাআজালযয প্রধানভন্ত্রী হললফ 
হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ Mohamed 
Bazoum 

 Wipro Limited - এয হচপ 
কিকলনারহজ হপায হললফ হনমুক্ত 
লরন কক? ঈঃ শুবা িািা বাযতী। 

 াঞ্জালফয ককাহবড 19 হিকাকযণ 
কভেূহচয িযান্ড যাম্বালডয হললফ 
হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ কানু ুদ। 

 বাযলতয নতুন হচপ আলরকন 
কহভনায হললফ হনমুক্ত লরন কক? 
ঈঃ ুীর চন্দ্র। 

 National Anti-Doping Agency - 
এয হডলযক্টয কজনালযর হললফ হনমুক্ত 
লরন কক? ঈঃ হদ্ধাথে হং রংজাভ। 

 বাযতী়ে কস্টি ফযাংলকয কন্ট্রার কফাডে 
এয হডলযক্টয হললফ হনমুক্ত লরন কক? 
ঈঃ হনর কুভায ভো। 

 ম্প্রহত হবল়েতনালভয নতুন হফলদ ভন্ত্রী 
হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ Bui 
Thanh Son 

 মুক্তযালষ্ট্রয Associate Attorney 
General হললফ হনমুক্ত লরন 
বাযতী়ে ফংলাদূ্ভত ককান ফযহক্ত? ঈঃ 
বহনতা গুপ্ত। 

 National Association of 
Software and Services 
Companies এয প্রথভ ভহরা 
কচ়োযােন হললফ হনমুক্ত লরন কক? 
ঈঃ কযখা কভনন। 

 দহক্ষণ ককাহয়োয নতুন প্রধানভন্ত্রী 
হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ Kim 
Boo-kyum 

 বাযলতয 48 তভ প্রধান হফচাযহত 
হললফ থ গ্রণ কযলরন কক? ঈঃ 
নুথারাহত কবঙ্কি যাভানা। 

 করকাতা াআলকালিেয কামেহনফোী প্রধান 
হফচাযহত হললফ হনমুক্ত লরন কক? 
ঈঃ যালজ হফিার। 

 National Commodity and 
Derivatives Exchange (NCDEX) 
এয ভযালনহজং হডলযক্টয এফং CEO 



Exam Bangla™ Last 6 Months Current Affairs E- Book : (+91) 8001650019 

 

23 KMost Important Current Affairs by Team EXAM BANGLA™ (+91) 8001650019efgfffbfbf 
 

হালফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ রুণ 
যালি। 

 'নাতন' হলযানালভ ফআল়েয জনয 
'2020 যস্বতী ম্মান' কলরন ককান 
করখক? ঈঃ ড. যণ কুভায হরম্বালর 
(ভাযাহঠ করখক)। 

 51 তভ দাদাালফ পারলক যাও়োডে 
কলত চলরলছন ককান হবলনতা? ঈঃ 
যজনীকান্ত। 

 '2021 কহরঙ্গ যত্ন ুযস্কায' কলরন 
কক? ঈঃ ন্ধ্রপ্রলদলয যাজযার হফশ্ব 
বূলণ হযচিন। 

 িালন্সয হিতী়ে লফোচ্চ নাগহযক ম্মান 
Knight of the Order of Arts 
and Letters - কক ালেন? ঈঃ 
বাযতী়ে হপল্ম কভকায গুনীত ভঙ্গা। 

 Moscow International Film 
Festival, 2021 কত 'কফস্ট পলযন 
রযাঙু্গল়েজ হপল্ম' এয যাও়োডে হজতর 
ককান বাযতী়ে ছহফ? ঈঃ ভাযাহঠ ছহফ 
Puglya। 

 93rd Academy Awards ফা স্কায 
ুযস্কায 2021 এ কযা ছহফয তকভা 
কর ককান ছহফ? ঈঃ Nomadland 

 World University Rankings 
2020 এয তাহরকা়ে প্রথভ িালন 
যল়েলছ ককান আঈহনবাহেহি? ঈঃ াফোড 
আঈহনবাহেহি। 

 2021 কফস্ট কানহট্রজ হযলািে - এ 
কযা কদলয তকভা কর ককান কদ? 

ঈঃ কানাডা, হিতী়ে িালন যল়েলছ 
জাান এফং তৃতী়ে িালন জাভোহন। 

 ও়োর্ল্ে কপ্র হিডভ আনলডক্স 2021 - এ 
বাযলতয িান কত তভ? ঈঃ 142 তভ; 
প্রথভ িালন যল়েলছ নযওল়ে, হিতী়ে 
িালন হপনরযান্ড এফং তৃতী়ে িালন 
কডনভাকে। 

 2020 Highest Military Spender 
তাহরকা়ে বাযলতয িান কত তভ? ঈঃ 
তৃতী়ে; প্রথভ িালন অলভহযকায এফং 
হিতী়ে িালন চীন। 

 Chandler Good Government 
Index 2021 এ বাযলতয িান কত 
তভ? ঈঃ 49 তভ; প্রথভ িালন যল়েলছ 
হপনরযান্ড। 

 ম্প্রহত কলাবাহক়োয নতুন প্রধানভন্ত্রী 
হললফ থ হনলরন কক? ঈঃ 
Eduard Heger 

 ম্প্রহত আকুল়েডলযয যাষ্ট্রহত হললফ 
হনফোহচত লরন কক? ঈঃ Guillermo 
Lasso 

 ISSF World Cup 2021 এ প্রথভ 
িালন যল়েলছ ককান কদ? ঈঃ বাযত; 
হিতী়ে িালন অলছ অলভহযকা এফং 
তৃতী়ে িালন যল়েলছ আতাহর। 

 2023 Men's Boxing World 
Championships ককাথা়ে নুহিত 
লফ? ঈঃ ঈজলফহকিান। 

 এক ওবালয ছ়ে িা ছক্কা ভাযা প্রথভ 
শ্রীরঙ্কান ফযািভযান কক? ঈঃ Thisara 
Perera 
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 কলযানা বাআযালয কাযলণ 2021 
কিাহকও হরহম্পলক ং কনলফ না 
ককান কদ? ঈঃ ঈত্তয ককাহয়ো। 

 বাযলতয প্রথভ ভহরা নাহফক হললফ 
হরহম্পলকয জনয ককা়োহরপাআ কযলরন 
কক? ঈঃ কনথ্রা কুভানান। 

 কাজাখিালন নুহিত এহ়োন কযহরং 
চযাহম্প়েনহ 2021 এ বাযত কভাি 
াঁচহি কানা, হতনহি রূলা ও ছহি 
কিাঞ্জ কভলডর হজলতলছ। 

 এহ়োন ওল়েিহরপহিং চযাহম্প়েনহল 
বাযলতয ভীযাফাই চানু 119 ককহজ 
বাযলত্তারন কলয কযকডে কযলরন। 

 এহ়োন কযহরং চযাহম্প়েনহ - এ 
যয দুফায স্বণেদক জ়েী প্রথভ 
বাযতী়ে ভহরা কক? ঈঃ হযতা কভায। 

 অযফ াগলয 'ফরুনা 2021' নালভ 
কনৌলনা ভড়া নুহিত কযলছ ককান 
ককান কদ? ঈঃ বাযত, িান্স এফং 
ংমুক্ত অযফ অহভযাত। 

 'ওহড়া আহতা' এয হহি বােন 
হযহরজ কযলরন কক? ঈঃ প্রধানভন্ত্রীয 
নলযন্দ্র কভাহদ। ফআহিয করখক লেন 
লযকৃষ্ণ ভতাফ। 

 'The Christmas Pig' হলযানালভ ফআ 
হরলখলছন কক? ঈঃ যাহয িায 
ঈনযালয করহখকা J. K. Rowling 

 "The Living Mountain" হলযানালভ 
ফআ হরলখলছন কক? ঈঃ জ্ঞানীঠ 
ুযস্কায জ়েী হভতাব কঘাল। 

 'Whereabouts' হলযানালভ ঈনযা 
হরলখলছন কক? ঈঃ ঝুম্পা রাহহয। 

 'Har Ghar Jal' ঈলদযাগ রঞ্চ কযর 
ককান যকায? ঈঃ াঞ্জাফ যাজয 
যকায। 

 'কমাগ ক নীলযাগ' কপ্রাগ্রাভ রঞ্চ কযর 
ককান যাজয? ঈঃ ভধযপ্রলদ। 

 'No Mask No Movement' 
কযালম্পআন রঞ্চ কযর ককান যাজয? ঈঃ 
যাজিান। 

 বাযলতয প্রথভ হভঈহনহার গ্রীন ফন্ড 
আুয র ককাথা়ে? ঈঃ ঈত্তযপ্রলদলয 
গাহজ়োফাদ। 

 2023 FIFA Women's World Cup 
কাস্ট কযলফ ককান দুহি কদ? ঈঃ 
লস্ট্রহর়ো ও হনঈহজরযান্ড। 

 2021 World Table Tennis 
Championships কাস্ট কযলফ ককান 
কদ? ঈঃ অলভহযকা মুক্তযাষ্ট্র। 

 Khelo India Youth Games এয 
চতুথে ংস্কযণ কাস্ট কযলফ হদহি ও 
হয়োনা। 

 'SUPACE' নালভ হযাচে কািোর রঞ্চ 
কযর কক? ঈঃ বাযতী়ে ুহপ্রভ ককািে। 

 ংসৃ্কত বালা হক্ষায জনয 'Little 
Guru' নালভ যা রঞ্চ কযর ককান 
ংিা? ঈঃ Indira Gandhi Cultural 
Centre 

 বাযলতয প্রথভ হযলফ ভন্ত্রী কক 
হছলরন? ঈঃ হদহিজ়েহং জ্বারা 
(ম্প্রহত 88 ফছয ফ়েল ভাযা কগলরন)।  
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 ম্প্রহত 89 ফছয ফ়েল ভাযা কগলরন 
দ্মবূলণ প্রাপ্ত প্রখযাত ফাঙাহর কহফ ঙ্খ 
কঘাল। 

 ম্প্রহত দ্মহফবূলণ প্রাপ্ত যভাণু 
হফজ্ঞানী Krishnamurthy 
Santhanam। 

 দুহি 'গ্রীন িাঈন' থাকা বাযলতয প্রথভ 
যাজয ককানহি? ঈঃ হফায (এআ ডাঈন 
দুহি গলড় ঈলঠলছ যাজগীয ও ফুদ্ধগ়ো 
কত)। 

 ম্প্রহত হভন হক্ত নালভ এহন্ট 
যালিরাআি হভাআর রঞ্চ কযর ককান 
ংিা? ঈঃ DRDO। 

 ভাযাজা ছাত্রার কনলবনন 
কন্টালযয ঈলিাধন কযা র ককাথা়ে? 
ঈঃ ভধযপ্রলদলয খাজুযালা কত। 

 ঈহড়লযায হিতী়ে ফাল়োহি়োয হযজাবে 
লত চলরলছ ভলন্দ্রগীহয। 

 ম্প্রহত ভহরালদয জনয হফনাভূলরয 
যকাহয ফা হযললফা রঞ্চ কযর 
ককান যাজয? ঈঃ াঞ্জাফ। 

 ভাযালষ্ট্রয ফাল়ো ডাআবাযহহি কহযলিজ 
াআি হললফ কঘাহলত লরা ককান 
গ্রাভ? ঈঃ যাম্বহর। 

 হফলশ্ব প্রথভ শুলদয জনয কলযানায 
বযাকহন অনলরা ককান কদ? ঈঃ 
যাহ়ো। 

 বাযলতয ফৃত্তভ বাভান কৌয হফদুযৎ 
প্রকল্প  ককাথা়ে িাহত লফ? ঈঃ 
কতলরঙ্গানায যাভাগুিলভ। 

 বাযলতয প্রথভ মু্পনে আলরকহট্রপাল়েড 
কযরওল়ে কজান ককানহি? ঈঃ ওল়েস্ট 
কন্ট্রার কযরওল়ে। 

 ম্প্রহত জমু্ম-কাশ্মীলয হিঈহর 
কপহস্টবালরয ঈলিাধন কযলরন কক? ঈঃ 
ভলনাজ হনা। 

 অন্তজোহতক ভালনয যাভা়েণ হভঈহজ়োভ 
িান কযলত চলরলছ ককান যাজয? ঈঃ 
ঈত্তয প্রলদ। 

 ফজেয জর কথলক হক্ত ঈৎাদলনয 
কক্ষলত্র ককান কদলয লঙ্গ MoU স্বাক্ষয 
কযলরা বাযত? ঈঃ কনদাযরযান্ড। 

 প্রহতফন্ধী ফযহক্তলদয হফনাভূলরয 50 হকহভ 
হযফন হযললফা কদলফ ককান যাজয 
যকায? ঈঃ হফায। 

 ংমুক্ত অযফ অহভযালতয প্রথভ ভহরা 
ভাকাচাযী কক? ঈঃ Noura al-
Matroushi 

 দ্রুততভ কালরা াআহলং এয জনয 
হগলন কযকলডে নাভ তুরলরন আহন্ড়োন 
অহভেয করপলিনযান্ট কলনের বযত ানু্ন। 

 ম্প্রহত ককান ককন্দ্রাহত ঞ্চর মক্ষ্মা 
ভুক্ত হললফ কঘাহলত লরা? ঈঃ 
রাক্ষািী। 

 গগনমান হভলনয জনয ককান কদলয 
ালথ চুহক্ত কযলরা বাযত? ঈঃ িান্স 
(এহি বাযলতয প্রথভ হঈভযান কে 
হভন লফ) 

 যালজযয ভহরালদয হফরুলদ্ধ যালধয 
তথয ংগ্র কযলত 'Veerangana on 
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wheel' হযললফা রঞ্চ কযর ককান 
যাজয? ঈঃ হভাচর প্রলদ। 

 অন্তজোহতক ভাকা কস্টলন SpaceX 
Crew-2 Mission রঞ্চ কযলফ ককান 
ংিা? ঈঃ অলভহযকান ভাকা 
গলফলণা ংিা নাা (NASA)। 

 ম্প্রহত ভঙ্গর গ্রল পরবালফ 
কহরকোয ঈড়ার ককান ংিা? ঈঃ 
NASA 

 প্রথভ কদ হললফ জরফা়ুে হযফতেলনয 
ঈলয অআন অনলছ ককান কদ? ঈঃ 
হনঈহজরযান্ড। 

 প্লাহস্টক ফজেয ফযফিানায জনয ককান 
কদলয ালথ চুহক্ত স্বাক্ষয কযলরা 
বাযত? ঈঃ জাভোহন। 

 2024 ালর Artemis হভলনয ভাধযলভ 
চাঁলদ প্রথভ ভহরা কক াঠালফ ককান 
ংিা? ঈঃ NASA 

 বাযলতয প্রথভ ভহরা হললফ ভাঈন্ট 
ন্নূণো জ়ে কযলরন কক? ঈঃ হপ্র়োঙ্কা 
কভাহলত। 

 2025 ালর হনজস্ব কে কস্টন রঞ্চ 
কযায কঘালণা কযলরা ককান কদ? ঈঃ 
যাহ়ো। 

 চীলনয প্রথভ ভঙ্গর হভন এয জনয 
কযাবাযহিয নাভ হক যাখা ল়েলছ? ঈঃ 
Zhurong (অগুলনয কদফতা)। 

 কভহডলকর হক্সলজন হযফন এয জনয 
হক্সলজন এক্সলপ্র চারু কযলরা ককান 
ংিা? ঈঃ বাযতী়ে কযরওল়ে। 

 World Cities Cultural Forum 
(WCCF) এ বাযলতয ল়ে প্রহতহনহধত্ব 
কযলফন কক? ঈঃ হদহিয ভুখযভন্ত্রী 
যহফি ককজহযও়োর। 

 ম্প্রহত হভহরৃওল়ে গযারাহক্সলত অহফষৃ্কত 
ফলচল়ে কছাি ব্লযাকলার হিয নাভ হক? 
ঈঃ 'Unicorn'  

 ভাকালয অফজেনা হযষ্কায কযলত 
ৃহথফীয কক্ষলথ 'NEO-01' নালভ 
কপ্রালিািাআ কযাফি রঞ্চ কলযলছ ককান 
কদ? ঈঃ চীন। 
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 ককান যাজয যকায হক্সলজন প্লান্ট গুহরলক হফনাভূলরয হফদুযৎ হযললফা কদও়োয কঘালণা 

কযর? ঈঃ অাভ 

 ককান বাযতী়ে ভহরা প্রথভ 2021 ালর এবালযস্ট চূড়া়ে অলযাণ কযর? ঈঃ Tashi 

Yangjom 

 ককান ককাম্পাহন বাযলত 'News Showcase' কপ্রাগ্রাভ রঞ্চ কলযলছ? ঈঃ Google 

 ককান যাজয ফযাক পাঙ্গা কক ভাভাযী কযাগ হললফ কঘালণা কযর? ঈঃ যাজিান 

 ককান যাজয যকায ম্প্রহত বাচুে়োর সু্কর ততযী কঘালণা কযর? ঈঃ ছহত্রগড় 

 কক ম্প্রহত ঘূহণেঝড় ‚ম‛ এয নাভকযণ কলযলছ? ঈঃ ওভান 

 ম্প্রহত ভঙ্গলরয ভাহিলত ফতযণকাযী চীলনয প্রথভ কযাবাযহিয নাভ হক? ঈঃ Zhu Rong 

 হফলশ্বয প্রথভ ভানফহফীন জাাজহিয নাভ হক? ঈঃ Mayflower 400 

 ম্প্রহত অন্টাকেহিকা কথলক কবলঙ্গ মাও়ো হফলশ্বয ফৃত্তভ ফযপ খণ্ডহিয নাভ হক? ঈঃ A-76 

 ম্প্রহত আযালনয ততহয ুায কহম্পঈিালযয নাভ হক? ঈঃ Simorgh 

 ভগ্র এহপ্রর ভাল হজএহি (GST) ংগ্রলয হযভাণ কত? ঈঃ ১.৪১ রক্ষ ককাহি িাকা। 

 Axis Bank এয CEO এফং ভযালনহজং হডলযক্টয হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ হভতাব 

কচৌধুযী 

 ককান যাজয ফলোকালর ফৃক্ষলযালণ ঈৎাহত কযলত ঙু্কয হস্কভ রঞ্চ কযর? ঈঃ ভধযপ্রলদ 

 ককান যাজয যকায 'Oxygen on Wheels' আহনহল়েহিব রঞ্চ কযর? ঈঃ হয়োনা 

 ম্প্রহত হেলকি কথলক ফয গ্রণ কযলরন আংরযালন্ডয ককান হেলকিায? ঈঃ Harry 

Gurney 

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী 
কভ ২০২১ 
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 ককান বাযতী়ে ছাত্রী  Oxford Student Union এয কপ্রহলডন্ট হললফ হনফোহচত লরন? 

ঈঃ অনহব বুিাহন 

 অন্তজোহতক েহভক হদফ কলফ ারন কযা ়ে? ঈঃ ১ রা কভ, এফছলযয হথভ- 

‚Maintaining safety and security at the workplace‛. 

 হযজাবে ফযাংলকয চতুথে কডুহি গবনেয  হালফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ হি. যহফ ংকয 

 বাযলতয জাতী়ে প্রমুহক্ত হদফ াহরত ়ে কলফ? ঈঃ ১১ আ কভ 

 অন্তজোহতক নাে হদফ কলফ ারন কযা ়ে? ঈঃ ১২ আ কভ, এফছলযয হথভ- ‚Nurses: A 

Voice to Lead - A vision for future healthcare‛. 

 যাজীফ গান্ধীয তযায হদনহিলক স্মযণী়ে যাখলত বাযলতয জাতী়ে ন্ত্রা হফলযাধী হদফ 

কলফ ারন কযা ়ে? ঈঃ ২১ ক কভ 

 ম্প্রহত তৃতী়ে ফায হিভফলঙ্গয ভুখযভন্ত্রী হললফ থ গ্রণ কযলরন কক? ঈঃ ভভতা 

ফযানাহজে 

 হিভফলঙ্গয নতুন হক্ষাভন্ত্রী কক? ঈঃ িাতয ফু 

 বাযলতয ভহরা হেলকি হিলভয ফযাহিং ককাচ হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ হফ ুিয 

দা 

 Vodafone Idea (V!) ককাম্পাহনয হচপ হডহজিার হপায হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ 

হযভা তজন 

 বাযতী়ে ভহরা হেলকি হিলভয কড ককাচ হললফ মুক্ত লরন কক? ঈঃ যলভ কা়োয 

 হদহিয ুহর কহভনায হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ এ.এন. শ্রীফািফ 

 69th Miss Universe 2020 হলযাা হজতলরন কক? ঈঃ কভহক্সকান ভলডর Andrea 

Meza 

 কক প্রথভ বাযতী়ে হালফ World Choreography Award 2020 হজতলরন? ঈঃ ুলয 

ভুকুি 

 ককান যাজয অ়ুেষ্মান বাযত হস্কলভয ফািফা়েলন প্রথভ িান জেন কযর? ঈঃ কণোিক 

 ককান যাজয যকায অকাঙ্ক্ষা নালভ ওল়েফ কািোর রঞ্চ কযর? ঈঃ কণোিক 

 হক্ষাথেী ও তালদয হতা ভাতায জনয ককান কভাফাআর যা রঞ্চ কযর CBSE কফাডে? ঈঃ 

Dost for Life 
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 বাযলত WhatsApp Pay -এয কড হালফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ ভালন ভালত্ম 

 কলযানায কাযলণ নাথ ল়ে মাও়ো হশুলদয জনয ঈত্তযাখণ্ড ককান কমাজনা রঞ্চ কলযলছ? 

ঈঃ "ভুখযভন্ত্রী ফাৎরয কমাজনা" 

 ২০২০ হফশ্বফযাংলকয হযলািে নুমা়েী, ফলথলক কফহ কযহভলিন্স গ্রণকাযী কদ ককানহি? 

ঈঃ বাযত 

 দয প্রকাহত ICC Test Rankings  -এ প্রথভ িালন অলছ ককান হেলকিায? ঈঃ 

হনঈহজরযালন্ডয Kane Williamson 

 ককান কদ 2022 FIFA World Cup কথলক হনলজলক ঈআথড্র কলয হনর? ঈঃ ঈত্তয 

ককাহয়ো 

 ভহরা হফবালগ 10th Italian Open title  হজতলরন ককান কিহন তাযকা? ঈঃ Iga 

Swiatek 

 চতুথেফায হহয়োয যাষ্ট্রহত হললফ ুনযা়ে হনফোহচত লরন কক? ঈঃ Basher al-Assad 

 হিভফঙ্গ হফধানবায হেকায হললফ হনফোহচত লরন কক? ঈঃ হফভান ফলিযাাধযা়ে 

 কেলনয  Princess of Asturias Award হজতলরন বাযলতয ককান থেনীহতফীদ? ঈঃ 

ভতেয কন 

 Rudolf Schindler Award হজতলরন ককান বাযতী়ে প্রথভ ডাক্তায? ঈঃ ড. নালগশ্বয 

কযহি 

 জাহতংলঘয হযলািে নুমা়েী হফলশ্বয জনফহুর কদ হললফ বাযত চীন কক হতেভ 

কযলফ কত ালর? ঈঃ 2027 ালর 

 অন্তজোহতক তাভাক হফলযাধী হদফ কলফ ারন কযা ়ে? ঈঃ ৩১ ক কভ 

 অলভহযকায কা়োআি াঈল কজা ফাআলডলনয হহন়োয যাডবাআজয হললফ হনমুক্ত লরন 

কক? ঈঃ বাযতী়ে ফংলাদূ্ভত নীযা িযান্ডন 

 হফলশ্ব Most Valuable Insurance Brand -এয তাহরকা়ে দভ িালন অলছ ককান 

বাযতী়ে ংিা? ঈঃ LIC 

 ককহন়োয প্রথভ ভহরা প্রধান হফচাযহত হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ Martha Koome 

 আন্টাযনযানার হক কপডালযলনয কপ্রহলডন্ট হললফ ুনযা়ে হনফোহচত লরন কক? ঈঃ 

নাহযিায ফাত্রা 
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 িািা কনারলিহন্স াহবেল-এয হচপ হপনযাহন্স়োর হপায হালফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ 

ভীয কক্সাহয়ো 

 অালভয নতুন ভুখযভন্ত্রী হালফ হনফোহচত লরন কক? ঈঃ হভন্ত হফশ্ব ভো (15th CM of 

Asam) 

 কনালরয প্রধানভন্ত্রী হললফ তৃতী়ে ফায ুনযা়ে হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ KP Sharma Oli 

 ছহত্রগড় াআলকালিেয প্রধান হফচাযহত হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ প্রান্ত কুভায হভে 

 ম্প্রহত আঈলযাহ়োন কগালর্ল্ন ফুি যাও়োডে হজতলরন ককান পুিফরায? ঈঃ Robert 

Lewandowski 

 াংফাহদকলদয জনয ঈহড়লযা  যকায ককান কমাজনা রঞ্চ কলযলছ? ঈঃ কগাাফনু্ধ ংফাহদকা 

স্বািয ফীভা কমাজনা 

 ককান যাজয যকায কলযানা কযাগীলদয জনয হি স্বািয অায কমাজনা রঞ্চ কযর? ঈঃ 

ভধযপ্রলদ 

 ককান যাজয যকায কলযানা কযাগীলদয জনয হফনাভূলরয  লিা যামু্বলরন্স াহবে রঞ্চ 

কযর? ঈঃ হদহি 

 ম্প্রহত হিভফঙ্গলক ককান ংিা ৯১৬২ ককাহি িাকা হদল়ে থেননহতক া়েতা কযলরা? 

ঈঃ National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) 

 New York City International Film Festival -এ কযা হবলনতায তকভা কলরন 

কক? ঈঃ নুভ কখয 

 কজনালযর ও SC ম্প্রদাল়েয হযফালযয ভহরালদয মথােলভ ভাহক ৫০০ িাকা এফং 

১০০০ িাকা কলয প্রদালনয জনয ককান প্রকল্প রঞ্চগুলরা হিভফঙ্গ? ঈঃ 'রক্ষী বান্ডায 

প্রকল্প' 

 ম্প্রহত ৯৪ ফছয ফ়েল ভাযা কগলরন ুিযরার ফহুগুণা, হতহন ককান অলিারলনয কনতা 

হছলরন? ঈঃ হচলকা অলিারন। 

 ককান কদ Yaogan - 34 নালভ হযলভাি কহন্সং যালিরাআি রঞ্চ কযর? ঈঃ চীন 

 ককান ভহরা ২৫ ঘন্টা ৫০ হভহনলি ভাঈন্ট এবালযলস্ট  ঈলঠ কযকডে গড়লরন? ঈঃ ংকং - 

এয ভহরা Tsang Yin – Hung 
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 জমু্ম-কাশ্মীয কথলক আহন্ড়োন এ়োয 
কপাে -এয প্রথভ ভহরা পাআিায 
াআরি হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ 
ভাও়ো ুদান। 

 ককান বাযতী়ে হেলকিায হযধানলমাগয 
হফবালগ One Plus ককাম্পাহনয নতুন 
িযান্ড যাম্বালডয হললফ হনমুক্ত 
লরন? ঈঃ জাহপ্রত ফুভযা। 

 ICC এয হচপ প্রহহকঈিয হললফ 
থ গ্রণ কযলরন কক? ঈঃ কহযভ 
খান। 

 বাযলতয ককান স্বািযভন্ত্রী তাভাক 
হন়েন্ত্রণ দলক্ষলয জনয WHO 
Director General Special 
Recognition Award কলরন? ঈঃ 
ডক্টয লেফধেন। 

 এরাাফাদ াআলকালিেয প্রধান 
হফচাযহতয নাভ হক? ঈঃ ঞ্জ়ে মাদফ। 

 আহন্ড়োন এ়োয কপাে এয বাআ হচপ 
হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ হফলফক 
যাভ কচৌধুযী। 

 WHO Executive Board -এয 
কচ়োযভযান হললফ হনমুক্ত লরন কক? 

ঈঃ ককহন়োয স্বািযভন্ত্রী Dr. Patrick 
Amoth 

 হফশ্ব ফযাংলকয হক্ষা ঈলদষ্টা হললফ 
হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ বাযতী়ে হক্ষক 
যহঞ্জত হং হদালর। 

 ম্প্রহত কক বাযলতয আলরকন 
কহভনায হললফ হনমুক্ত লরন? ঈঃ 
নু চন্দ্র ালন্ড। 

 জাহতংলঘয কলেিাহয কজনালযর 
হললফ হিতী়েফায মুক্ত লেন কক? ঈঃ 
Antonio Gutterres 

 The Football Association -এয 
প্রথভ ভহরা কচ়োযাযন হললফ 
হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ Debbie 
Hewitt  

 ককান হদনহিলক হফশ্ব হযলফ হদফ 
হললফ ারন কযা ়ে? ঈঃ ৫আ জুন। 
এফছলযয হথভ- ‚Ecosystem 
Restoration‛ 

 কায জন্মফাহলেকী ঈরলক্ষ National 
Statistics Day কলফ ারন কযা ়ে? 
ঈঃ প্রান্তচন্দ্র ভরানহফ -এয 
জন্মফাহলেকী ঈরলক্ষ, ২৯ক জুন ারন 
কযা ়ে। 

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী 
জুন ২০২১ 
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 হফশ্ব হশু েভ হফলযাধী হদফ কলফ 
ারন কযা ়ে? ঈঃ ১২ আ জুন। 

 হফশ্ব হরহম্পক হদফ কলফ ারন কযা 
়ে? ঈঃ ২৩ ক জুন। 

 হিভফলঙ্গয হচপ কলেিাহয ফা ভুখয 
হচফ হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ 
হয কৃষ্ণ হিলফদী 

 অন্তজোতীক কমাগা হদফ কলফ ারন 
কযা ়ে? ঈঃ ২১ক জুন। 

 হিভফলঙ্গয ভুখযভন্ত্রীয প্রধান ঈলদষ্টা 
হললফ হনমুক্ত লরন কক? ঈঃ অরান 
ফলিযাাধযা়ে। 

 Global Wind Day কলফ ারন কযা 
়ে? ঈঃ প্রহতফছয ১৫আ জুন। 

 বাযলতয যািহনে কজনালযলরয নাভ হক 
এফং তায কামেকালরয কভ়োদ কত ফছয 
ফৃহদ্ধ কযা লরা? ঈঃ কক. কক. 
কবনুলগাার, এক ফছয ফৃহদ্ধ কযা 
ল়েলছ। 

 ককান বাযতী়ে হেলকিায কপাফেলয 
100 Highest Paid Players 
তাহরকা়ে িান কর? ঈঃ হফযাি 
ককাহর 

 Global Skilks Report 2021 এ 
বাযলতয িান কত? ঈঃ 67 

 বাযতী়ে ককান হহি হপল্ম হঙ্গাুয 
হপল্ম কপহস্টবযালর Outstanding 
Achievement Award হজতর? ঈঃ 
The Art of Life 

 ককান বাযতী়ে ফংলাদূ্ভত ভহরা 
আন্টাযনযানার হযলািে হফবালগ 2021 

ুহরৎজায ুযস্কায কলরন? ঈঃ কভঘা 
যাজালগাারান 

 বাযতী়ে ককান ভহরা European 
Inventor Award হজতলরন? ঈঃ 
যা়েনহফদ ুহভতা হভত্র। 

 হযলফ ংযক্ষলণয ঈয কফস্ট হপল্ম 
নযানার যাও়োডে কর কক? ঈঃ 
রুণাচর প্রলদলয Water Burial 

 ম্প্রহত হফলশ্বয হিতী়ে যাহক্টব 
International কগার কস্কা়োয লরন 
কক? ঈঃ বাযতী়ে পুিফরায ুনীর 
কছত্রী। 

 ম্প্রহত ভলঙ্গাহর়োয যাষ্ট্রহত লদ 
হনফোহচত লরন কক? ঈঃ Ukhnaa 
Khurelsukh 

 ম্প্রহত ককান জাভোন পুিফরায ফয 
গ্রণ কযলরন? ঈঃ Sami Khedira 

 হফগত 100 ফছলযয কযা ভাজলফীয 
তাহরকা়ে প্রথভ িালন অলছন কক? ঈঃ 
জাভলদহজ িািা। 

 2021 Asian Boxing 
Championship -এ রুলায দক 
হজতলরন ককান বাযতী়ে ফক্সায? ঈঃ 
কভহয কভ। 

 2023 ার মেন্ত International 
Cricket Council (ICC) এয 
হপ়োর ািেনায কক? ঈঃ 
Bharatpe 

 'Cricuru' নালভ হেলকি ককাহচং 
ওল়েফাআি রঞ্চ কযর কক? ঈঃ ফীলযন্দ্র 
কফাগ। 



Exam Bangla™ Last 6 Months Current Affairs E- Book : (+91) 8001650019 

 

34 KMost Important Current Affairs by Team EXAM BANGLA™ (+91) 8001650019efgfffbfbf 
 

 International Swiming 
Fedaration -এয কপ্রহলডন্ট হললফ 
হনফোহচত লরন কক? ঈঃ Husain Al - 
Musallam 

 হফলশ্ব প্রথভ ভানুললয যীলয ফাডে ফু্ল 
ংেভণ রক্ষয কযা কগলরও ককান 
কদল? ঈঃ চীলন 

 এহ়োয ভলধয প্রথভ ককান ন্ধ 
ফেতালযাী হালফ ভাঈন্ট এবালযস্ট 
জ়ে কযলরন? ঈঃ চীলনয ভহরা 
Zhang Hong 

 ম্প্রহত ককান ফাঙাহর চরহচ্চত্র হনভোতা 
77 ফছয ফ়েল ভাযা কগলরন? ঈঃ 
ফুদ্ধলদফ দাগুপ্ত। 

 ককান কদল ICC Men's T20 World 
Cup 2021 নুহিত লফ? ঈঃ অযফ 
অহভযাত ও ওভালন। 

 কপাফেলয প্রকাহত হফলশ্ব কযা ফযাংক 
তাহরকা়ে প্রথভ িালন অলছ ককান 
ফযাংক? ঈঃ DBS Bank 

 ককান কদ Copa America 2021 
কাস্ট কযলত চলরলছ? ঈঃ িাহজর। 

 ককান বাযতী়ে কদৌড়হফদ ম্প্রহত 91 
ফছয ফ়েল ভাযা কগলরন? ঈঃ দ্মশ্রী 
প্রাপ্ত বাযতী়ে কদৌড়হফদ হভরখা হং। 

 ককান বাযতী়ে ভহরায ম্প্রহত 
Poland Open -এ কানা হজতলরন? 
ঈঃ কুহিগীয হবলন কপাগাত। 

 ককান কদ ICC World Test 
Championship এ বাযতলক াহযল়ে 
হদর? ঈঃ হনঈহজরযান্ড। 

 হফলশ্বয প্রথভ কদ হললফ কিন্ডায -এয 
কক্ষলত্র হফিকল়েন কক তফধতা হদর কক? 
ঈঃ এর ারবাডয। 

 ককান ফযাংক অলযাগযভ করথলক়োয 
হফজলন করান হযললফা রঞ্চ কযর? 
ঈঃ বাযতী়ে কস্টি ফযাঙ্ক। 

 হরহম্পলকয জনয জাতী়ে ুরুল হক 
হিলভয কযালেন হললফ হনমুক্ত লরন 
কক? ঈঃ ভানপ্রীত হং। 

 ভহরালদয 100 হভিায ফযাকলস্ট্রাক 
াঁতালয হফশ্ব কযকডে গড়লরন কক? ঈঃ 
লস্ট্রহর়োন াঁতারু Kaylee 
McKeown 

 ককান বাযতী়ে করখক It's a 
Wonderful Life হলযানালভ ফআ 
হরখলরন? ঈঃ যাহস্কন ফন্ড 

 হফলশ্বয হিতী়ে দ্রুততভ ভহরা 
কদৌড়হফলদয নাভ হক? ঈঃ জযাভাআকায 
Shelly Ann Fraser Pryce 

 ককান যকায ম্প্রহত 'Three 
Children Policy' রঞ্চ কযর? ঈঃ 
চীন। 

 বাযলত াও়ো ককাহবড - 19 এয দুহি 
প্রজাহতয নাভ হক হদর হফশ্ব স্বািয 
ংিা? ঈঃ কাপ্পা ও কডল্টা। 

 হফলশ্ব ককান কদলক প্রথভ ভাস্ক হি 
কদ হালফ কঘালনা কযলরা? ঈঃ 
আজযাল়ের। 

 ককান কদল ম্প্রহত ভাত্মা গান্ধী 
রাআলিহয ঈলিাধন লরা? ঈঃ 
ককহন়োলত। 
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 হফলশ্বয ফলথলক হক্তারী চুম্বক ততহয 
কযলরা ককান কদ? ঈঃ িান্স 

 শুে গ্রলয গলফলণায জনয নাা দুহি 
হভলনয নাভ কঘালণা কলযলছ তালদয 
নাভ হক? ঈঃ DAVINCI+ এফং 
VERITAS 

 প্রথভ কালঠয ততহয যালিরাআি রঞ্চ 
কযর ককান ককাম্পাহন? ঈঃ হপনরযালন্ডয 
ককাম্পাহন Artic Astronautics 

 কিরা ককাম্পাহন চীলনয ককান লয 
প্রথভ চাহজেং কস্টন িান কযর? ঈঃ 
Lhasa। 

 ঈহড়লযা যাজয যকায সু্কর-কলরলজয 
াঠযেলভ ককান হফল়ে ন্তবুেক্ত কযলত 
চলরলছ? ঈঃ দুলমোগ ও ভাভাযী 
ফযফিানায হফল়ে। 

 35,000 জলনয ফফালমাগয কৃহত্রভ 
িী ততহয কযলত চলরলছ ককান কদ? 
ঈঃ কডনভাকে। 

 ককান যাজয যকায একফায 
ফযফাযলমাগয হরহথন -এয ঈৎাদন 
ফযান কযর? ঈঃ হফায 

 বাযলতয প্রথভ জরাতঙ্ক ভুক্ত যাজয 
ককানহি? ঈঃ কগা়ো 

 হফলশ্বয প্রথভ হজন ভহডপাল়েড যাফায 
গাছ হি ককাথা়ে কযান কযা ল়েলছ? 
ঈঃ অালভয গু়োাহি। 

 ককান হবলনতা হফনাভূলরয IAS 
যীক্ষায ককাহচং কদও়োয জনয 
স্করাযহ রঞ্চ কলযলছ? ঈঃ কানু ুদ 

 বাযতী়ে ককান ংিা অলজেহন্টনা ও 
িাহজলর আঈহয়ো পাহিেরাআজায প্লযান্ট 
িান কযলফ? ঈঃ IFFCO 

 বাযলতয 52তভ ফাঘ ংযক্ষণ ককলন্দ্রয 
নাভ হক? ঈঃ যাজিালনয যাভগড় 
হফলহয ব়োযণয। 

 5G কিকলনারহজয হফকাল Google 
ককাম্পাহনয ালথ কমৌথবালফ কাজ 
কযলছ ককান ককাম্পাহন? ঈঃ Jio 
ককাম্পাহন। 

 ম্প্রহত কতলরঙ্গানা যালজয বযাকহন ও 
ঔলধলত্রয  কড্রান কডহরবাহয শুরু 
কযলরা ককান ককাম্পাহন? ঈঃ Flipkart 

 ককান যাজয খাহযপ লযয জনয 
হফনাভূলরয ৯ ঘন্টা হফদুযৎ হযললফা 
কদও়োয কঘালণা কযর? ঈঃ ন্ধ্রপ্রলদ 

 ককান ককাম্পাহন NABARD -এয 
লমাহগতা়ে গ্রাভীণ ঞ্চলরয মুফ 
ম্প্রদা়েলক হস্কর কট্রহনং কদলফ? ঈঃ 
মু্বজা হলভন্ট ককাম্পাহন। 

 

 

 



Exam Bangla™ Last 6 Months Current Affairs E- Book : (+91) 8001650019 

 

36 KMost Important Current Affairs by Team EXAM BANGLA™ (+91) 8001650019efgfffbfbf 
 

 

 

 

 

 

-:২০২১ হিভফঙ্গ হফধানবা হনফোচন:- 

 ২০২১ ালরয হিভফঙ্গ হফধানবা হনফোচন লরা হিভফলঙ্গয ১৭ তভ হফধানবা 
হনফোচন। এআ হফধানবা হনফোচলন তৃতী়েফালযয জনয জ়েরাব তৃণভূর কংলগ্রলয। 
াাাহ তৃতী়েফায ভুখযভন্ত্রী হললফ থ গ্রণ ভভতা ফলিযাাধযা়ে ‘য। 

 
 গত ২৬ কপব্রু়োহয, ২০২১ তাহযখ হিভফঙ্গ হফধানবা হনফোচলনয হনফোচন ূহচ প্রকা 

কলয হনফোচন কহভন। এফালযয হফধানবা হনফোচন কভাি ৮ হি দপা়ে গ্রণ কযা ়ে। 
হিভফলঙ্গয কভাি ২৩ হি কজরা়ে কভাি হফধানবা অলনয ংখযা ২৯৪ হি (মহদও ২৯২ হি 
অলন কবাি গ্রণ ল়েলছ)।  

 

 ২০২১ ালরয হফধানবা হনফোচন ভূরত হতনহি যাজননহতক দলরয ভলধয প্রহতিহিতা 
ল়েহছর। দরগুহর র- ১) ফেবাযতী়ে তৃণভূর কংলগ্র ও কগাখো জনভুহক্ত কভাচো কজাি। 
২) ংমুক্ত কভাচো কজাি (হহঅআ এভ + পযও়োডে ব্লক + জাতী়ে কংলগ্র + আহন্ড়োন 
ককুরায িন্ট)। ৩) বাযতী়ে জনতা াহিে। 

 

 ২৭ ভাচে শুরু ল়েহছর প্রথভ দপায হনফোচন। প্রথভ দপা়ে কভাি ৩০ হি অলন কবািগ্রণ 
কযা ়ে। ১ এহপ্রর হিতী়ে দপায হনফোচলন ৩০ হি অলন কবাি ়ে। ৬ এহপ্রর ়ে তৃতী়ে 
দপায হনফোচন, এআ দপা়ে কভাি অলনয ংখযা হছর ৩১ হি। চতুথে দপায হনফোচলন ৪৪ হি 
অলন কবাি গ্রণ কযা ়ে ১০ এহপ্রর। ১৭ এহপ্রর কভাি ৪৫ হি অলন ঞ্চভ দপায 
হনফোচন ম্পন্ন ়ে। লি দপায হনফোচন ়ে ২২ এহপ্রর, ৪৩ হি অলন। ২৬ এহপ্রর প্তভ 

তিমবঙ্গ তবধানসভা 
তনববাচন 
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দপায হনফোচন ়ে কভাি ৩৬ হি অলন। এফং কল দপা থোৎ ষ্টভ দপায হনফোচন ়ে 
২৯ এহপ্রর কভাি ৩৫ হি অলন।  

 

 প্রঙ্গত, কলযানা বাআযালয জনয এফালযয হনফোচলন প্রহতহি কবািলকলন্দ্র ফোহধক কবািালযয 
ংখযা ১৫০০ জন কথলক কহভল়ে ১০০০ কযা ল়েহছর। হিভফলঙ্গ প্রথভফায ফ়েস্ক ফযহক্ত 
এফং প্রহতফন্ধী কবািাযলদয কথা হফলফচনা কলয কাস্টার ফযারি চারু কযা ল়েলছ।  

 

 হিভফঙ্গ হফধানবা হনফোচলনয পরাপর প্রকাহত ল়েলছ ২ কভ, ২০২১ যহফফায। হনফোচলন 
একক ংখযাগহযিতা রাব কলয ফেবাযতী়ে তৃণভূর কংলগ্র। এফং ৫ কভ হিভফলঙ্গয 
ভুখযভন্ত্রী হললফ থ গ্রণ কলযন ভভতা ফলিযাাধযা়ে।  

 

 ২০২১ হিভফঙ্গ হফধানবা হনফোচলন তৃণভূর কংলগ্র কভাি ২১৪ হি অলন জ়েী ল়েলছ। 
বাযতী়ে জনতা াহিেয বালগয যল়েলছ ৭৬ হি অন। ংমুক্ত কভাচো জ়েী ল়েলছ ১ হি 
অলন। নযানয ১ হি অলন জ়েী ল়েলছ। 
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ভভতা ফলিযাাধযা়ে- ভুখযভন্ত্রী। ভুখযভন্ত্রী ভভতা ফলিযাাধযা়ে -এয ধীলন অযও ফহু দপ্তয 

যল়েলছ। দপ্তযগুহর লরা- স্বযাষ্ট্র, াফেতয হফল়েক, কভেী ফগে ও প্রাহনক ংস্কায, স্বািয ও 

হযফায করযাণ, বূহভ ও বূহভ ংস্কায, ঈিাস্তু ুনফোন, তথয ও ংসৃ্কহত, ঈত্তযফঙ্গ ঈন্ন়েন। 

দপ্তয দাহ়েত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রী ছহফ 

থে, হযকল্পনা ও ংখযা তত্ত্ব হভত হভত্র 
 

 

হল্প, ফাহণজয, তথযপ্রমুহক্ত, 
হযলদী়ে 

াথে চলটাাধযা়ে 
 

 

ঞ্চাল়েত ও গ্রালভান্ন়েন ুিত ভুলখাাধযা়ে  

কৃহল কাবনলদফ 
চলটাাধযা়ে 
 

 

তিমবঙ্গঙ্গর বিব মান মতিসভা 
 হচত্র ভন্ত্রীলদয মূ্পণে তাহরকা 

 



Exam Bangla™ Last 6 Months Current Affairs E- Book : (+91) 8001650019 

 

39 KMost Important Current Affairs by Team EXAM BANGLA™ (+91) 8001650019efgfffbfbf 
 

অফান ও হযফন হপযাদ াহকভ 
 

 

ুিযফন ঈন্ন়েন ফহঙ্কভচন্দ্র াজযা  

হফমে়ে কভাকাহফরা ও াভহযক 
প্রহতযক্ষা 

অলভদ জালবদ খান 
 

 

 
খাদয ও যফযা 

 
যথীন কঘাল 

 

ফন ও প্রচহরত হক্ত কজযাহতহপ্র়ে ভহিক 
 

 

জর ম্পদ ঈন্ন়েন ভানযঞ্জন বুঁআ়ো  

কেতা ুযক্ষা, স্বহনবেয ও 
স্বহনমুহক্ত 

াধন ালন্ড 
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জন স্বািয কাহযগহয ুরক যা়ে  

হযলফ, হফজ্ঞান-প্রমুহক্ত যত্না কদ নাগ  

কচ ও জরথ হযফন কৌলভন কুভায 
ভাাত্র 

 

কু্ষদ্র হল্প ও ফস্ত্র চন্দ্রনাথ হনা 
 

 

অআন ও হফচায হফবাগী়ে, 
Public Work 

ভর়ে ঘিক 
 

 

কাযা দপ্তয ঈজ্জ্বর হফশ্বা  

ভফা়ে রূ যা়ে  



Exam Bangla™ Last 6 Months Current Affairs E- Book : (+91) 8001650019 

 

41 KMost Important Current Affairs by Team EXAM BANGLA™ (+91) 8001650019efgfffbfbf 
 

ভাদ্রাা হক্ষা ও ংখযারঘু ঈন্ন়েন ভম্মদ গুরাভ যব্বাহন 
 

 

কৃহল হফণন হফপ্লফ হভত্র 
 

 

হক্ষা িাতয ফু  

হক্ত (হফদুযৎ), েীড়া ও মুফ 
করযাণ 

রূ হফশ্বা 
 

 

নাযী ও হশু করযাণ ী াঁজা 
 

 

তথয, ংসৃ্কহত ও মেিন আন্দ্রনীর কন 
 

 

নগয ঈন্ন়েন ও ুয দপ্তয চহন্দ্রভা বটাচামে 
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প্রাহণ ম্পদ ঈন্ন়েন স্বন কদফনাথ  

গন হক্ষা ও গ্রন্থাগায হহিকুিা কচৌধুযী  

েভ কফচাযাভ ভান্না  

কাহযগহয হক্ষা হুভা়ুেন কফীয  

ভৎয হখর হগহয  

হিভাঞ্চর ঈন্ন়েন ন্ধযাযাহন িুডু  
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নগ্রয কেণী ঈন্ন়েন ফুরু হচক ফযাআক  

দভকর ুহজত ফু  

হযফন (প্রহতভন্ত্রী) হদরী ভন্ডর  

হফদুযৎ (প্রহতভন্ত্রী) অখরুজ্জাভান  

ঞ্চাল়েত (প্রহতভন্ত্রী) হঈহর াা  

কু্ষদ্র ও ভাঝাহয হল্প, ফস্ত্র 
(প্রহতভন্ত্রী) 

শ্রীকান্ত ভাাত  
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কচ, জরথ ও ঈত্তযফঙ্গ ঈন্ন়েন 
(প্রহতভন্ত্রী) 

াহফনা আ়োহভন  

ফন (প্রহতভন্ত্রী) ফীযফাা াঁদা  

খাদয ও যফযা (প্রহতভন্ত্রী) কজযাৎিা ভাহন্ড  

সু্কর হক্ষা (প্রহতভন্ত্রী) লযচন্দ্র হধকাযী  

মুফ ও েীড়া (প্রহতভন্ত্রী) ভলনাজ হতও়োহয  
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*(July 2021 নুমা়েী) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

হিভফলঙ্গয ভুখযভন্ত্রী- ভভতা ফলিযাাধযা়ে। 

যাজযার- জগদী ধনকড়।  

হফধানবায হেকায- হফভান ফলিযাাধযা়ে। 

হফধানবায কডুহি হেকায- অীল ফলিাাধযা়ে। 

হফধানবায কডুহি হচপ হুআ- তা যা়ে। 

হফলযাধী দরলনতা- শুলবিু হধকাযী (BJP)। 
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বাযতফললেয প্রধানভন্ত্রীয নাভ- নলযন্দ্র দালভাদযদা কভাদী। নলযন্দ্র কভাহদয ধীলন দপ্তয গুহরয 

নাভ র- 1) Ministry of personnel, public grievance and pension. 2) 
Department of Atomic Energy 3) Department of Space, and all other 
portfolios not allocated to any Minister. 

 

   

দপ্তলযয নাভ  দপ্তলযয নাভ  

প্রহতযক্ষা ভন্ত্রী  আোত, গ্রাভ ঈন্ন়েন 
প্রহতভন্ত্রী 

 

স্বযাষ্ট্র ও ভফা়ে ভন্ত্রী  ফিয, জর হযফন ও 
মেিন প্রহতভন্ত্রী 

 

হযফন, নযানার 
াআওল়ে ভন্ত্রী 

  ংদ হফল়েক, ংসৃ্কহত 
প্রহতভন্ত্রী 

 

ককন্দ্রীয় মতিসভা 

হচত্র কালয মূ্পণে তাহরকা 

অমিত লা 

রাজনাথ মিং 

 

অজজু ন রাি মিঘওয়া 

শ্রীাদ ইযয়যা নাইক 

রাষ্ট্রমন্ত্রীদের নাম ও েপ্তর ক্যাবিদনট মন্ত্রীদের নাম ও েপ্তর 

 

Faggansingh Kulaste 

 

নীমতন গড়কমর 
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থে ও কলোলযি 
যালপ়োে ভন্ত্রী 

 হক্ত (হফদুযৎ), বাযী হল্প 
প্রহতভন্ত্রী 

 

খাদয ও ঈলবাক্তা হফল়েক, 
ফাহণজয এফং হল্প, ফস্ত্র 
ভন্ত্রী 

 জর হক্ত, খাদয 
প্রহে়োকযণ হফল়েক 
প্রহতভন্ত্রী 

 

কৃহল, গ্রাভ ঈন্ন়েন  কযর, ক়েরা ও খহন 
প্রহতভন্ত্রী 

 

অআন ভন্ত্রী  Social Justice and 
Empowerment 
প্রহতভন্ত্রী 

 

খাদয প্রহে়োকযণ ভন্ত্রী  কেতা হফল়েক, খাদয ও 
যফযা, গ্রাভ ঈন্ন়েন 
প্রহতভন্ত্রী 

 

ংসৃ্কহত, মেিন ও ঈত্তয-
ূফে বাযত ঈন্ন়েন ভন্ত্রী 

 কেতা হফল়েক, খাদয ও 
যফযা, হযলফ ও 
জরফা়ুে হযফতেন 
প্রহতভন্ত্রী 

 

তথয ও ম্প্রচায, মুফ ও 
েীড়া হফল়েক ভন্ত্রী 

 ড়ক হযফন, Civil 
Aviation, াআওল়ে 
প্রহতভন্ত্রী 

 

মনিুা ীতারািন 

শ্রী নযরন্দ্র মিং 

মতািার 

মকযরন মরমজজজ  

শু মত কুিার 

রল 

মজ. মকান মরমি 

অনজরাগ ঠাকুর 

Danve Raosaheb Dadarao 

Ramdas Athawale 

স্বাধী মনরঞ্জন মজযামত 

অমিনী কুিার ম ৌযে 

মি. মক. মিং 

ীযূ মগাযয় 

কৃাণ া 

প্রল্লাদ মিং যাযে 
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হফলদ ভন্ত্রী  কভাে ও হল্প প্রহতভন্ত্রী  

হক্ষা, Skill 
Development and 
Entrepreneurship ভন্ত্রী 

 অআন ও হফচায হফল়েক 
প্রহতভন্ত্রী 

 

ঈজাহত হফল়েক ভন্ত্রী  কৃহল ও কৃলক ঈন্ন়েন 
প্রহতভন্ত্রী 

 

নাযী ও হশু করযাণ ভন্ত্রী   ভৎয, শুারন, দুগ্ধ 
হফল়েক প্রহতভন্ত্রী 

 

স্বািয, যাা়েহনক ায  
ভন্ত্রী 

 থে প্রহতভন্ত্রী  

হযলফ, ফন ও জরফা়ুে 
হযফতেন, েভ ভন্ত্রী 

  ফস্ত্র ও কযর প্রহতভন্ত্রী  

কযর, কমাগালমাগ  এফং 
তথয প্রমুহক্ত ভন্ত্রী 

 স্বযাষ্ট্র প্রহতভন্ত্রী  

এ. জয়লঙ্কর 

অজজু ন িজন্ডা 

সৃ্মমত যজ মেন ইরামন 

িনজখ িান্ডামিয়া 

 

িজ যন্দর যাদে 

ধযিুন্দ্র প্রধান 

Shobha Karandlaje 

ঞ্জীে কুিার োময়ান 

ঙ্কজ ম ৌধজ রী 

Darshana Vikram 

Jardosh 

মনতযানন্দ রাই অমিনী বেষ্ণে 

অনজ মপ্রয়া মিং যাযে 

োময়ান 

S.P. Sing Baghel 
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আোত ভন্ত্রী  স্বযাষ্ট্র, মেিন প্রহতভন্ত্রী  

ংখযারঘু হফল়েক ভন্ত্রী  ংদ হফল়েক ও হফলদ 
প্রহতভন্ত্রী 

 

ক়েরা, ংদী়ে হফল়েক 
ভন্ত্রী 

 ঈজাহত হফল়েক প্রহতভন্ত্রী  

ভৎ, যাহনভযার াজলফহি 
ও কড়োহয ভন্ত্রী 

 কলট্রাহর়োভ ও প্রাকৃহতক 
গযা, েভ প্রহতভন্ত্রী 

 

বাযী হল্প ভন্ত্রী   হক্ষা প্রহতভন্ত্রী  

গ্রাভ ঈন্ন়েন ও ঞ্চাল়েত 
যাজ ভন্ত্রী 

 হক্ষা প্রহতভন্ত্রী  

জর হক্ত ভন্ত্রী   
 

Follow Our Facebook Page- 
Click Here 

রাি ন্দ্র প্রাদ মিং 

িজক্তার আব্বা 

নাকমি 

িযন্দ্র নাথ াযে 

মগমররাজ মিং 

ারলত্তি রূা রাযিির মতম 

অন্নূণুা মদেী 

জিা রকার 

গযজন্দ্র মিং 

মলখওয়ান্ত 

অজয় িাে 

প্রল্লাদ মযালী 

 

V Muraleedharan 

মরনজকা মিং রুতা 
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Micro, Small and 
Medium Enterprises 
ভন্ত্রী 

 জাাজ, জর হযফন ও 
ফিয প্রহতভন্ত্রী 

 

জাাজ, জর হযফন ও 
ফিয, অ়ুেল ভন্ত্রী 

 স্বযাষ্ট্র, েীড়া ও মুফ 
প্রহতভন্ত্রী 

 

Social Justice and 
Empowerment ভন্ত্রী 

 ঈজাহত হফল়েক প্রহতভন্ত্রী  

Civil Aviation ভন্ত্রী  স্বািয ও হযফায করযাণ 
প্রহতভন্ত্রী 

 

হফদুযৎ ও ুনণেহফকযণ হক্ত 
ভন্ত্রী 

 নাযী ও হশু করযাণ,  

অ়ুেল প্রহতভন্ত্রী 
 

কলট্রাহর়োভ ও প্রাকৃহতক 
গযা, অফান ও নগয 
হফল়েক ভন্ত্রী 

 For Free Job Updates Visit Our Website: 

নারায়ণ োেজ  রাযন 

েুানন্দ মাযনায়া 

েীযরন্দ্র কুিার 

মজযামতরামদতয মমিয়া 

রাজকুিার মিং 

লান্তনজ  ঠাকুর 

V Muraleedharan 

মনলীথ প্রািামনক 

জন োুা 

িারতী ারিীন াওয়ার 

Munjapara 

Mahendrabhai 

রদী মিং জ মর 
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যালজযয নাভ 
(যাজধানী) 

ভুখযভন্ত্রীয নাভ ভুখযভন্ত্রীয ছহফ যাজযালরয নাভ যাজযালরয ছহফ  

ন্ধ্রপ্রলদ- 
(ভযাফতী) 

YS Jagan 
Mohan 
Reddy 

 Biswa 
Bhushan 
Harichandan 

 

রুণাচর 
প্রলদ- 
(আিানগয) 

Pema 
Khandu 

 B.D. Mishra BJP 

ভ- 
(হদুয) 

Himanta 
Biswa Sarma 

 Jagdish 
Mukhi 

BJP 

হফায- 
(ািনা) 

Nitish Kumar  Phagu 
Chauhan 

Janata Dal 
(United) 

ছহত্রগড়- 
(যা়েুয) 

Bhupesh 
Baghel 

 Anusuiya 
Uikey 

Indian 
National 
Congress 
(INC) 

তবতভন্ন রাঙ্গযের মুখ্েমিী ও 
রাযোঙ্গলর নাম (তচত্র সহ) 
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কগা়ো- 
(ানাহজ) 

Pramod 
Sawant 

 P.S. 
Sreedharan 
Pillai 

BJP 

গুজযাি- 
(গান্ধীনগয) 

Vijaybhai 
Rupani 

 Acharya Dev 
vrat 

BJP 

হয়োনা- 
(চহন্ডগড়) 

Manohar Lal  Bandaru 
Dattatreya 

BJP 

হভাচর 
প্রলদ- 
(হভরা) 

Jairam 
Thakur 

 Rajendra 
Vishwanath 
Arlekar 

BJP 

ঝাড়খন্ড- 
(যাঁহচ) 

Hemant 
Soren 

 Ramesh Bais Jharkhand 
Mukti 
Morcha 

কণোিক- 
(কফঙ্গারুরু) 

Basavaraj 
Bommai 

 Thaawar 
chand Gehlot 

BJP 

ককযারা- 
(হতরুফন্তুযভ) 

Pinarayi 
Vijayan 

 Arif 
Mohammed 
Khan 

Communist 
Party of 
India 
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ভধযপ্রলদ- 
(কবাার) 

Shivraj Singh 
Chouhan 

 Mangubhai 
Patel 

BJP 

ভহনুয- 
(আম্ফর) 

N. Biren 
Singh 

 Najma 
Heptulla 

BJP 

ভাযাষ্ট্র- 
(ভুম্বাআ) 

Uddhav 
Thackeray 

 Bhagat Singh 
Koshyari 

Shiv Sena 

কভঘার়ে- 
(হরং) 

Conrad 
Kongkal 
Sangma 

 Satyapal 
Malik 

National 
People’s 
Party 

হভলজাযাভ- 
(অআজর) 

Pu 
Zoramthanga 

 Kambham 
pati Haribabu 

Mizo 
National 
Front 

নাগারযান্ড- 
(ককাহভা) 

Neiphiu Rio  R N Ravi  
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ঈহড়লযা- 
(বুফলনশ্বয) 

Naveen 
Patnaik 

 Ganeshi Lal Biju Janata 
Dal 

াঞ্জাফ- 
(চহন্ডগড়) 

Amarinder 
Singh 

 V.P. Singh 
Badnore 

Indian 
National 
Congres 

যাজিান- 
(জ়েুয) 

Ashok Gehlot  Kalraj Mishra Indian 
National 
Congress 
(INC) 

হহকভ- 
(গযাংিক) 

Prem Singh 
Golay 

 Ganga 
Prasad 

Sikim 
Krantikari 
Morcha 

তাহভরনাডু়- 
(কচন্নাআ) 

M.K. Stalin  Banwarilal 
Purohit 

 

কতলরঙ্গানা- 
(া়েদ্রাফাদ) 

K 
Chandrasekh
ar Rao 

 Tamilisai 
Soundararaja
n 

Telengana 
Rastra 
Samithi 
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হত্রুযা- 
(অগযতরা) 

Biplab Kumar 
Deb 

 Satyadeo 
Narain Arya 

BJP 

ঈত্তয প্রলদ- 
(রখলনৌ) 

Yogi Aditya 
Nath 

 Anandiben 
Patel 

BJP 

ঈত্তযাখণ্ড- 
(কদযাদুন) 

Pushkar Sing 
Dhami 

 Baby Rani 
Maurya 

BJP 

হিভফঙ্গ- 
(করকাতা) 

Mamata 
Banerjee 

 Jagdeep 
Dhankhar 

All India 
Trinamul 
Congress 
(TMC) 
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িানঃ জাালনয কিাহকও য।  

নুহিত ও়োয তাহযখঃ ২৩ ক জুরাআ কথলক ৮ আ অগস্ট, ২০২১ তাহযখ। ২০২০ ালর 
কিাহকও হরহম্পক নুহিত ও়োয কথা থাকলরও কলযানা বাআযালয কাযলণ ২০২০ ালর 
িহগত যাখা ল়েহছর।  

ঈলিাধনঃ ২৩ ক জুরাআ, ২০২১ তাহযখ জাালনয কিাহকও লযয Olympic Stadium -এ 
কখরায ঈলিাধন ়ে।  

The Tokyo 2020 Games Motto: United by Emotions. 

Olympic Mascot Miraitowa 

Paralympic Mascot Someity  

ংস্কযণঃ ২০২০ কিাহকও হরহম্পক লরা ৩২ তভ ংস্কযণ।  

কভাি কখরায ংখযাঃ ৩৩ হি।  

কভাি ংগ্রণকাযী কদলয ংখযাঃ প্রা়ে ২০৫ হি।  

কভাি কখলরা়োলড়য ংখযাঃ ১৫, ৪০০ জন। 

লফোচ্চ ংগ্রণকাযী কদঃ অলভহযকা মুক্তযাষ্ট্র। কিাহকও হরহম্পলক অলভহযকা মুক্তযাষ্ট্র 
কথলক কভাি ৬১৩ জন কখলরা়োড় ংগ্রণ কলযলছন। কমখালন জাান কথলক ংগ্রণকাযীয 
ংখযা ৫২২ জন।  

কিাহকও হরহম্পলক নতুন ংলমাজন কযা কল়েকহি কখরাঃ Sport Climbing, Surfing, 
Karate and Softball. প্রঙ্গত ২০২৪ ালরয হরহম্পলক ‘কিক ডান্স’ প্রহতলমাহগতা মুক্ত 
কযায কথা কঘালণা কযা ল়েলছ। 

কটাতকও অতলতিক ২০২০ 
 



Exam Bangla™ Last 6 Months Current Affairs E- Book : (+91) 8001650019 

 

57 KMost Important Current Affairs by Team EXAM BANGLA™ (+91) 8001650019efgfffbfbf 
 

Total Number of Venue: 43. 

Total Budget: $ 15.4 billion 

ংগ্রণকাযী বাযতী়ে কখলরা়োলড়য ংখযাঃ ১২০ জন (ুরুল- ৬৮ জন, ভহরা- ৫২ জন), 
২০১৬ ালরয হযও হরহম্পলক বাযতী়ে ংগ্রণকাযীয ংখযা হছর ১১৭ জন।  

বাযলতয লফোচ্চ ংগ্রণকাযী যাজযঃ হয়োনা। 

২০২০ কিাহকও হরহম্পক হিভফঙ্গ কথলক ংগ্রণকাযীয ংখযাঃ  ৩ জন ( প্রণহত নাল়েক- 
হজভনাহস্টক, তনু দা- তীযিাজ, ুহতথো ভুখাহজে- কিহফর কিহন)। 

কিাহকও যাযা হরহম্পলক বাযলতয তাকা ফাকঃ ভাহয়োপ্পণ থাঙ্গবরু। 

কিাহকও হরহম্পলক বাযলতয তাকা ফাকঃ কভহয কভ এফং ভনপ্রীত হং। 

হরহম্পক করালগায াঁচহি হযং ককানহি ককান ভালদলয প্রতীকঃ নীর- আঈলযা, কালরা- 
অহিকা, রার- অলভহযকা, রুদ- এহ়ো, ফুজ- লস্ট্রহর়ো।  

 ২০২০ কিাহকও হরহম্পলক লফোচ্চ কভলডর জ়েী কদ ককানহি? ঈঃ অলভহযকা মুক্তযাষ্ট্র। 

কভাি কভলডর -এয ংখযা ১১৩ হি (কানা- ৩৯ হি। রুলা- ৪১ হি, কিাঞ্চ- ৩৩ হি)। 

প্রঙ্গত অলভহযকায লয হিতী়ে িালন যল়েলছ চীন। চীলনয কভাি কভলডর -এয ংখযা ৮৮ 

হি (কানা- ৩৮ হি। রুলা- ৩২ হি, কিাঞ্চ- ১৮ হি)। তৃতী়ে িালন যল়েলছ জাান। কভাি 

কভলডর -এয ংখযা ৫৮ হি (কানা- ২৭ হি। রুলা- ১৪ হি, কিাঞ্চ- ১৭ হি)।  

 কিাহকও হরহম্পলক কভলডর জল়েয হনহযলখ বাযলতয িান কত? ঈঃ ৪৮ তভ।  

 কিাহকও হরহম্পলক বাযত কভাি ক়েহি কভলডর হজলতলছ? ঈঃ  ৭ হি (কানা- ১ হি। রুলা- 

২ হি, কিাঞ্চ- ৪ হি)।  

 কিাহকও হরহম্পলক বাযলতয ল়ে প্রথভ কক কভলডর হজলতলছ? ঈঃ ভীযাফাই চানু। 

 অন্তজোহতক হরহম্পক কড কলফ াহরত ়ে? ঈঃ ২৩ ক জুন। ২০২১ ালরয হথভ লরা- 

"Move, learn and discover". 

 হরহম্পক কখরায জনক কালক ফরা ়ে? ঈঃ Baron Pierre de Coubertin. 
 ফতেভান হরহম্পক কহভহিয কচ়োযভযান কক? ঈঃ Thomas Bach. 
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 International Olympic Committee (IOC) -এয দয দপ্তয ককাথা়ে ফহিত? ঈঃ 

Lausanne, Switzerland. 23 June 1894 ালর এআ কহভহি ততযী ়ে।  

 ককাথা়ে প্রথভ হরহম্পক নুহিত ়ে? ঈঃ এলথন্স, হগ্র (1896)। 

 ২০২০ কিাহকও হরহম্পলক ককান কদ ংগ্রণ কলযহন? ঈঃ ঈত্তয ককাহয়ো।  

 ২০২৪ ালর ককাথা়ে হরহম্পক নুহিত লফ? ঈঃ যাহয, িান্স।  

 কিাহকও হরহম্পলক বাযতী়ে ভহরা হক দলরয কযালেন কক হছলরন? ঈঃ যানী যাভার। 

 কিাহকও হরহম্পলক বাযতী়ে ুরুল হক দলরয কযালেন কক হছলরন? ঈঃ ভনহপ্রত হং 

 কিাহকও হরহম্পক -এয জনয ‘Hindustan Way’ গানহি কক কগল়েলছন? ঈঃ এ.অয. 

যভান এফং ননযা হফড়রা। 

 

 

নাভ কখরা কভলডর ককান যালজযয? ছহফ 
নীযজ কচাড়া জযাবহরন কথ্রা কানা হয়োনা  

ভীযাফাই চানু বালযাত্তরন (৪৯ 
ককহজ) 

রুলা ভহণুয  

যহফ কুভায 
দাহ়ো 

কযহরং (৫৭ 
ককহজ) 

রুলা হয়োনা  

হ.হব. হনু্ধ ফযািহভন্টন 
(ভহরা) 

কিাঞ্চ ন্ধ্রপ্রলদ  

ফজযং ুহন়ো কযহরং (৬৫ 
ককহজ) 

কিাঞ্চ হয়োনা  

কটাতকও অতলতিঙ্গক ভারিীয় কমঙ্গেল যয়ী 
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রবহরনা 
ফগোআন 

ও়োল্টাযওল়েি 
ফহক্সং (ভহরা) 

কিাঞ্চ অাভ  

বাযতী়ে 
ুরুল হক 
(দরগত) 

হক কিাঞ্চ 

- 
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এক নযঙ্গর কঙ্গরানা ভাইরাস (Covid- 19) 

 কলযানা বাআযা একহি RNA মুক্ত বাআযা। বাআযাহি াহখ এফং িনযা়েী প্রাণীলদয 

অোন্ত কলয। এআ বাআযাহি প্রধানত শ্বানারী এফং পুপুল ংেভণ ঘিা়ে।  

 কলযানা বাআযা প্রথভ কদখা মা়ে চীলন (২০০২ ালর)। হিতী়ে ফায কলযানা হযরহক্ষত 

়ে কৌহদ অযলফ (২০১২ ালর), এফং তৃতী়ে ফায কলযানা বাআযা কদখা মা়ে চীলনয 

ঈান লয (২০১৯ ালরয হডলম্বয ভাল), তাযয কথলক েলভ েলভ কগািা হফলশ্ব 

ছহড়ল়ে লড় কলযানা বাআযালয ংেভণ। 

 ককান ফযহক্ত কলযানা বাআযা অোন্ত লর তায হননহরহখত ঈগেগুহর কদখা কদ়ে। 

ঈগে গুহর র মথা, জ্বয, শুকলনা কাহ, গরা ফযথা, শ্বাকষ্ট, স্বাদ ও গন্ধ হনণেল়েয 

ক্ষভতা হ্রা, লাহন্ত ফা দুফেরতা, কহ ফা যীলযয ফযথা, ডাল়েহয়ো।  

 'COVID- 19' ব্দহিলত 'CO' -এয থে লরা Corona, 'VI' -এয থে লরা Virus, 

'D' -এয থে লরা Disease. '19' থে লরা 2019. 

 

 হফলশ্ব প্রথভ ককান কদ কলযানা বাআযালয বযাকহন অহফষ্কায কলযলছ? ঈঃ যাহ়ো। 
বযাকহন হিয নাভ েুিহনক- 5 

 কলযানাকালর কদফাীয জনয ককন্দ্রী়ে যকায কম কলযানা বাআযা ট্রাহকং যা রঞ্চ 
কলযলছ তায নাভ হক? ঈঃ অলযাগয কতু। ভাত্র ১৩ হদলনয ভলধয যাহি ৫০ হভহর়েন ফায 
ডাঈনলরাড কযা ল়েলছ। 

 কলফ বাযত যকায ভাস্ক এফং যাহনিাআজাযলক প্রল়োজনী়ে ফস্তু হললফ কঘালণা কলযলছ? 
ঈঃ ১৩ ভাচে, ২০২০। 
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 ককাহবড- ১৯ কভাকাহফরা়ে ককন্দ্রী়ে যকায কম কল্পরাআন নম্বয রঞ্চ কলযলছ কহি কত? 
ঈঃ ১০৭৫ 

 হফশ্ব স্বািয ংিা কলফ কলযানা বাআযালয প্রাদুবোফ কক হফশ্ব ভাভাযী হললফ কঘালণা 
কলযলছন? ঈঃ ১১ ভাচে, ২০২০ 

 কলযানা বাআযা ংেভণ রুখলত কলফ 'জনতা কাযহপঈ' ারন কযলত নুলযাধ 
জাহনল়েহছলরন প্রধানভন্ত্রী নলযন্দ্র কভাহদ? ঈঃ ২২ ভাচে, ২০২০ কার ৭ িা কথলক যাত ৯ 
িা। 

 কলযানা হযহিহতলত হিভফলঙ্গয েহভকলদয ১০০০ িাকা কলয তুলর কদও়োয কঘালণা 
কলযহছলরন ভুখযভন্ত্রী ভভতা ফলিযাাধযা়ে। এআ প্রকল্পহিয নাভ হক? ঈঃ প্রলচষ্টা প্রকল্প। 

 হনলচয ককান ংিা কলযানা বাআযা কভাকাহফরা়ে 'ালযন নভলি' হবমান শুরু 
কলযহছর? ঈঃ আহন্ড়োন অহভে। 

 কলযানা বাআযা কভাকাহফরা়ে PM- CARES Fund -এ কত িাকা দান কলযলছ BCCI? ঈঃ 
৫১ ককাহি িাকা। 

 PM- CARES Fund -এয কচ়োযভযান কক? ঈঃ প্রধানভন্ত্রী নলযন্দ্র কভাহদ। 
 PM- CARES Fund -এয ুলযা নাভ হক? ঈঃ Prime Minister's Citizen Assistant 

and Relief in Emergency Situations Fund. 
 কলযানা বাআযা কভাকাহফরা়ে ককান যালজয 'Team 11' গঠন কযা ল়েলছ? ঈঃ ঈত্তয 

প্রলদ। 
 ককান যাজয কলযানা বাআযা প্রহতলযালধ '5T' প্লযান রঞ্চ কলযলছ? ঈঃ হদহি। ৫ হি T লরা, 

Testing, Tracing, Treatment, Teamwork, Tracking. 
 বাযলতয ফেপ্রথভ ককান কস্টলন 'যাহনিাআহজং  িালনর' িান কযা ল়েলছ? ঈঃ 

অলভদাফাদ কস্টলন। 
 কলযানা ঈগে কদখা হদলর কযাগীলক কতহদলনয জনয অআলালরলন থাকলত ়ে? ঈঃ ১৪ 

হদন। 
 'কাযার হডলিহন্সং' ফা 'াভাহজক দূযত্ব' কত দূযলত্বয হযভাণ কত? ঈঃ ৬ পুি। 
 বাযলতয ফেপ্রথভ ককাথা়ে শুলদয জনয অআলালরন ও়োডে ততহয কযা ল়েলছ? ঈঃ হজভ 

কযলফি নযানার াকে (ঈত্তযাখণ্ড)। 
 কলযানাবাআযা হনণেল়েয জনয প্রথভ ককান যালজয ুর কিহস্টং শুরু ়ে? ঈঃ ঈত্তয প্রলদ। 
 কলযানা ংেভণ রুখলত ককান যালজয 'যান্ডলক' -এয হযফলতে 'নভলি' চারু কযা 

ল়েলছ? ঈঃ কণোিক। 
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 Covid- 19 ংেভলণয জনয দা়েী বাআযাহিয নাভ হক? ঈঃ SARS- COV- 2 (Severe 
Acute Respiratory Syndrome Soronavirus 2). 

 যাহনিাআজায -এ কত তাং যারলকার থালক? ঈঃ ৬০ তাং। 
 কলযানা ংেভণ রুখলত প্রথভ ককান যালজয 'Virtual Courts' চারু কযা ল়েলছ? ঈঃ 

ঈত্তয প্রলদ।  
 বাযলতয ককান হফশ্বহফদযার়ে ফনলমাগয কবহন্টলরিয ততহয কলযলছ? ঈঃ অআঅআহি 

কানুয। 
 কলযানায হচহকৎা কযায ভ়ে ডাক্তায এফং স্বািযকভেীযা কম কাাক লযন তায নাভ হক? 

ঈঃ PPE Kit. 
 PPE Kit -এয ুলযা নাভ হক? ঈঃ Personal Protective Equipment. 
 'ালযন ভুদ্র কতু' হক? ঈঃ ভারিীল অিলক ড়া বাযতী়েলদয হপহযল়ে অনলত 

বাযতী়ে কনৌ-ফাহনী কম ঈলদযাগ হনল়েহছর তায নাভ ালযন ভুদ্র কতু। কম দুহি 
জাালজয ভাধযলভ বাযতী়েলদয হপহযল়ে অনা ল়েলছ কগুহর র- INS Jalashwa, INS 
Magar. 

 হনলনাক্ত ককান ংিা 'নব যক্ষক' নাভক শ্বা কমাগয PPE Kit ততহয কলযলছ? ঈঃ আহন্ড়োন 
কনহব। 

 রকডাঈলন হযমা়েী েহভকলদয হনজ ঘলয হপহযল়ে অনলত বাযতী়ে কযর কম কট্রন চারু কলয 
তায নাভ হক? ঈঃ েহভক কোর কট্রন। 

 ককান যালজয 'ভাস্ক হদফ' ারন কযা শুরু ল়েলছ? ঈঃ কণোিক। 
 রকডাঈলন কভেীনলদয চাকহয হদলত হিভফলঙ্গ কম কািোর চারু কযা ়ে তায নাভ হক? 

ঈঃ কভেবূহভ কািোর। 
 "COVAXIN" ককান ংিা ততযী কলযলছ? ঈঃ Bharat Biotech. 
 "COVISHIELD" ককান ংিা ততযী কলযলছ? ঈঃ Serum Institute of India Pvt Ltd. 
 কলযানা িীকা়ে কভাি কতগুহর কডাজ হনলত ়ে? ঈঃ ২ হি। 
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 জাতী়ে ডাক্তায হদফ কলফ াহরত ়ে? 

ঈঃ ১ জুরাআ। হফধানচন্দ্র যাল়েয স্মযলণ 

এআ হদনহি াহরত ়ে। 

 অন্তজোতীক দাফা হদফ কলফ াহরত 

়ে? ঈঃ ২০ জুরাআ। 

 কাযহগর হফজ়ে হদফ কলফ ারন কযা 

়ে? ঈঃ ২৬ জুরাআ। 

 হফশ্ব কািাআহি হদফ কলফ াহরত 

়ে? ঈঃ ২৮ জুরাআ। ২০২১ ালরয 

হথভ লরা- "hepatitis can't wait". 

 নীহত অল়োলগয হচপ এহক্সহকঈহিব 

হপায হভতাব কালন্তয কভ়োদকার 

কত ফছয ফৃহদ্ধ কযা ল়েলছ? ঈঃ ১ 

ফছয। 

 ম্প্রহত কক আহন্ড়োন এ়োয কপাে এয 

নতুন বাআ চীপ হললফ হনমুক্ত 

লরন? ঈঃ হফলফক যাভ কচৌধুযী। 

 ম্প্রহত কক ঈত্তযাখলণ্ডয নতুন ভুখযভন্ত্রী 

হললফ হনমুক্ত ল়েলছন? ঈঃ ুষ্কয হং 

ধাহভ। 

 কনালরয নফহনমুক্ত প্রধান ভন্ত্রীয নাভ 

হক? ঈঃ কয ফাাদুয কদঈফা। 

 ম্প্রহত কক নযানার াআওল়ে থহযহি 

প আহন্ড়ো (NHAI) -এয কচ়োযভযান 

হললফ হনমুক্ত ল়েলছন? ঈঃ অযাভালন 

হগহযধয। 

 ২০২০ কলাফার াআফায হহকঈহযহি 

আলন্ডলক্স বাযলতয িান কত? ঈঃ ১০ 

তভ। প্রথভ িালন অলছ অলভহযকা 

হিতী়ে িালন অলছ আঈনাআলিড হকংডভ 

(UK)। 

 ২০২০ ালরয হযলািে নুমা়েী ককান 

কদ ফলচল়ে কফহ খহনজ কতর বাযলত 

যপ্তাহন কলযলছ? ঈঃ আযাক। হিতী়ে 

িালন অলছ কৌহদ অযফ, তৃতী়ে িালন 

ংমুক্ত অযফ অহভযাত। চতুথে িালন 

অলভহযকা। 

 দযপ্র়োত হবলনতা হদরী কুভালযয 

অর নাভ হক? ঈঃ ভম্মদ আঈুপ 

খান। 

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী 
জুরাআ ২০২১ 
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 প্রথভ বাযতী়ে ভহরা গরপ কখলরা়োড় 

হললফ কক কিাহকও হরহম্পক এয 

জনয হনফোহচত লরন? ঈঃ হদহত 

লাক। 

 প্রথভ বাযতী়ে াঁতারু হললফ কক 

কিাহকও হরহম্পক -এয জনয হনফোহচত 

লরন? ঈঃ জন প্রকা। 

 প্রথভ বাযতী়ে ভহরা াঁতারু হললফ 

কক কিাহকও হরহম্পক এয জনয 

হনফোহচত লরন? ঈঃ ভানা যালির। 

 কিাহকও হরহম্পলক বাযতী়ে হিলভয 

েন্সয ককাম্পাহনয নাভ হক? ঈঃ 

অদাহন গ্রু। 

 ম্প্রহত ককান ংিা হফলশ্বয হিতী়ে 

ফৃত্তভ স্মািে কপান প্রস্তুতকাযক ংিা 

হললফ Apple ককাম্পাহনলক হতেভ 

কযর? ঈঃ াওহভ। প্রথভ িালন যল়েলছ 

যাভাং। 

 ম্প্রহত ককাথা়ে হফলশ্বয লফোচ্চ ফাহরয 

দুগে ততহয কযা ল়েলছ? ঈঃ কডনভালকে। 

 ম্প্রহত কক কখা কখা কপডালযন প 

আহন্ড়ো (KKFI) -এয কপ্রহলডন্ট লদ 

ুনহনেফোহচত ল়েলছন? ঈঃ ুধাংশু 

হভত্তার। 

 ককান বাযতী়ে ভহরা হেলকিায দয 

প্রকাহত ICC Women's ODI 

Ranking -এয ীলেিালন যল়েলছন? ঈঃ 

হভতাহর যাজ। 

 ককান পুিফরায Euro 2020 Golden 

Boot কলরন? ঈঃ হেহি়োলনা 

কযানালর্ল্া। 

 করুয নফহনমুক্ত যাষ্ট্রহত নাভ হক? ঈঃ 

Pedro Castillo. 

 ম্প্রহত ককান ককান কদ 

আন্টাযনযানার হেলকি কাঈহন্সর (ICC) 

-এয নতুন দয হললফ ন্তবুেক্ত 

লরা? ঈঃ তাজাহকিান, ুআজাযরযান্ড ও 

ভলঙ্গাহর়ো। 

 ম্প্রহত কক কনোিলকয ভুখযভন্ত্রীয দ 

কথলক দতযাগ কযলরন? ঈঃ 

আল়েদুযযঅপ্পা। এফং নতুন ভুখযভন্ত্রী 

হললফ হনল়োগ হনফোহচত ল়েলছন 

ফাফযাজ কফাম্মাআ। 

 দয হনমুক্ত করফানলনয প্রধানভন্ত্রীয নাভ 

হক? ঈঃ নাহজফ হভকাহত। 

 ম্প্রহত ককাথা়ে হফলশ্বয ফেফৃৎ 

বাভান কারায প্লান্ট ততহয লে? ঈঃ 

হঙ্গাুয। 

 ২০২১ ককাা অলভহযকা হফজ়েী দলরয 

নাভ হক? ঈঃ অলজেহন্টনা। িাহজরলক 

যাহজত কলয ককাা অলভহযকা 

চযাহম্প়েন ়ে অলজেহন্টনা। 
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 াম্প্রহতক ককাথা়ে বাযলতয প্রথভ 

কোিে আঈহনবাহেহি ফা েীড়া 

হফশ্বহফদযার়ে ততহয লত চলরলছ? ঈঃ 

হফায। 

 ৫২ তভ আন্টালনেনার হপরভ কপহস্টবার 

ককাথা়ে নুহিত লফ? ঈঃ কগা়ো। 

 আঈলযা কা হফজ়েী দলরয নাভ হক? ঈঃ 

আতাহর। 

 কক হফলশ্বয ফেকহনি দাফা গ্রান্ড ভাস্টায 

লরন? ঈঃ ১২ ফছয ফ়েহ হবভুনয 

হভে। 

 ম্প্রহত ককান যালজয সু্টলডন্ট কেহডি 

কাডে রঞ্চ কযা ল়েলছ? ঈঃ হিভফঙ্গ। 

 হফশ্ব স্বািয ংিা ম্প্রহত ককান কদলক 

ভযালরহয়ো ভুক্ত হললফ কঘালণা কযর? 

ঈঃ চীন। 

 ককাথা়ে বাযলতয হিতী়ে ফৃত্তভ হেলকি 

কস্টহড়োভ ততহয লত চলরলছ? ঈঃ 

যাজিালনয জ়েুয। 

 ম্প্রহত ককান বাযতী়ে দাফাডু় 

Sparkassen Trophy হজতলরন? ঈঃ 

হফশ্বনাথন অনি। 

 কিাহকও হরহম্পলক ককান বাযতী়ে 

প্রথভ কভলডর কল়েলছন? ঈঃ ভীযাফাই 

চানু। ৪৯ ককহজ বালযালত্তারন হফবালগ 

হরবায কভলডর জ়েী ল়েলছন ভীযাফাই 

চানু। কিাহকও হরহম্পলক এহি লরা 

বাযলতয প্রথভ কভলডর। 

 ম্প্রহত ককাথা়ে বাযলতয জাতী়ে 

ডরহপন গলফলণা ককন্দ্র ততহয লত 

চলরলছ? ঈঃ হফালযয ািনা। 

 Fengyun- 3E নাভক অফাও়ো 

মেলফক্ষণকাযী যালিরাআিহি ককান কদ 

রঞ্চ কলযলছ? ঈঃ চীন। 

 ২০২৬ ালরয ও়োর্ল্ে ফযাডহভন্টন 

চযাহম্প়েন হ ককান কদ কাস্ট 

কযলফ? ঈঃ বাযত। 

 ককান কদলয ভাকা ংিা 'EOS-03' 

নাভক হজও আলভহজং যালিরাআি রঞ্চ 

কযলত চলরলছ? ঈঃ বাযতী়ে ভাকা 

গলফলণা ংিা ISRO. 

 কখলরা আহন্ড়ো আঈথ কগভ ২০২২ ককান 

যাজয কাস্ট কযলফ? ঈঃ হয়োনা। 

 ম্প্রহত ককান যালজযয ুহরলদয জনয 

প্রহতফছয ফাধযতাভূরক ১ ভালয ছুহি 

কঘালণা কযা লরা? ঈঃ অাভ। 

 ম্প্রহত ককান কদল গান্ধীজীয ভূহতে 

ঈলন্মাচন কযলরন ককন্দ্রী়ে হফলদ ভন্ত্রী 

এ জ়েঙ্কয? ঈঃ জহজে়ো। 

 ২০২২ ালর ওলভন' এহ়োন কা 

বাযলতয ককান ককান যাজয কাস্ট 

কযলফ? ঈঃ ভুম্বাআ ও ুলন। 
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 দয প্রকাহত "The Pregnancy 

Bible" ফআহিয করখক কক? ঈঃ 

হবলনত্রী কাহযনা কাুয। 

 ম্প্রহত ককান ফযাংক বাযলতয যাষ্ট্রহত 

বফলন াখা খুরলরা? ঈঃ কস্টি ফযাঙ্ক 

প আহন্ড়ো। 

 ম্প্রহত বাযলতয ককান প্রহতলফী কদল 

'BHIM-UPI' রঞ্চ কযা লরা? ঈঃ 

বুিান। 

 ম্প্রহত ককান যালজয বাযলতয প্রথভ 

জীফনফহচত্রয াকে (Biodiversity 

Park) ততহয কযা লে? ঈঃ 

ঈত্তযাখণ্ড। াকেহিয নাভ বাযত 

ফাহিকা। 

 ম্প্রহত ককাথা়ে Bamboo Industrial 

Park ততহয লত চলরলছ? ঈঃ অাভ। 

 ম্প্রহত ককান যাজয 'দুলমোগ ফযফিানা' 

হফল়েহিলক Compulsory Subject 

হললফ কঘালণা কযর? ঈঃ ঈহড়লযা। 

 ম্প্রহত ককান বাযতী়ে ভহিয 

UNESCO ও়োর্ল্ে কহযলিজ াআি -এ 

ন্তবুেক্ত লরা? ঈঃ কতলরঙ্গানা যালজযয 

কাকাহত়ো রুলদ্রশ্বয ভহিয। 

 


