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EXAM BANGLA PUBLICATION প্রকাশলত ২০২১ র্ারর জানুয়াশর- শিরর্ম্বর কাররন্ট অ্যারেয়ার্স ই-বুকশি 
যযরকারনা চাকশরপ্রার্সী র্মূ্পর্স শবনামূরয পারবন। এর জনয যকারনা িাকা াগরব না।  
 
এই ই-বুকশিরত প্রশতশি মারর্র কাররন্ট অ্যারেয়ার্স আাদা আাদা ভারব র্াজারনা হরয়রে। তরব বাজার চশত অ্নযানয 
কাররন্ট অ্যারেয়ার্স বই গুশরত প্রচুর প্রশ্ন যদওয়া র্ারক। যা মরন যররে পরীক্ষা শদরত যাওয়া প্রায় অ্র্ম্ভব। এবং বাজার 
চশত বইগুশর অ্শিকাংল প্রশ্ন পরীক্ষায় আর্ার মরতা নয়। তরব EXAM BANGLA প্রকাশলত Current Affairs E-

Book শিরত র্ারজশিভ আকারর অ্রনক কম প্রশ্ন যদওয়া হরয়রে। যা যযরকারনা চাকশর পরীক্ষার জনয গুরুত্বপূর্স।  
 
২০২১ র্ার আরয়াশজত WBCS Preliminary, WBP Constable Preliminary, WBP SI Preliminary, WBP 

Wireless Operator Preliminary সহ একাশিক পরীক্ষায় শবগত বেরর EXAM BANGLA কাররন্ট অ্যারেয়ার্স এ-বুক 
যর্রক অ্শিকাংল প্রশ্ন কমন এরর্রে। যযর্ব প্রার্সীরা গত বছর EXAM BANGLA Current Affairs E-Book র্ংগ্রহ 
কররশেরন যকব তারাই Current Affairs E-Book শির গুরুত্ব বুঝরত যপরররেন। তাই শনশবসিায় EXAM BANGLA 

Current Affairs E-Book র্ংগ্রহ করুন ও প্রস্তুতশত শনন। 

(An Initiative by Exam Bangla Educational Services 
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1. 2021 সালে কে কেেওল়ে ক ালডেে কে়োেম্যান এ ং 
CEO হিলসল  হনযুক্ত িলেন? উঃ সুহনত শম্ো। 

2. সম্প্রহত কে আলম্হেোে কডপুহি হডলেন্স কসলেিাহে 
হিলসল  ম্লনানীত িলেন? উঃ Kathleen Hicks. 

3. সম্প্রহত কে IET -এে "Eminent Engineer 
Award for the Year 2020" পুেস্কালে ভূহিত 
িলেন? উঃ কেেওল়ে ক ালডেে কে়োেম্যান V.K. 
Yadav. IET -এে পুলো নাম্- Institution of 
Engineering and Technology. 

4. কে 67 তম্ দা া গ্রান্ড ম্াস্টাে হিলসল  জ়েোভ 
েেলেন? উঃ ম্াত্র 14  ছে  ়েসী ক া়ো োলজযে 
Leon Mendonca. ইতাহেে Vergani Cup -এ 
জ়ে যুক্ত িল়েলছন হতহন। 

5. সম্প্রহত কে ভােতী়ে হন োেন েহম্শলনে Deputy 
Election Commissioner হিলসল  হনযুক্ত িলেন? 
উঃ উলম্শ হসনিা। 

6. সম্প্রহত কে "Digital Ocean" নাম্ে প্লািেম্ে েঞ্চ 
েেলেন? উঃ কেন্দ্রী়ে হ জ্ঞান ও প্রযুহক্ত ম্ন্ত্রী 
িিে র্েন। 

7. সম্প্রহত কে হস্টে অথহেহি অে ইহন্ড়ো (SAIL) -
এে প্রথম্ ম্হিো প্রর্ান হিলসল  হনযুক্ত িলেন? উঃ 
কসাম্া ম্ন্ডে। 

8. সদয প্র়োত ম্াইলেে হেলন্ডা কোন কেোে সালথ যুক্ত 
হছলেন? উঃ িহে। হতহন এেজন ভােতী়ে িহে 
কেলো়োড়। 

9. সম্প্রহত কে "অে ইহন্ড়ো েুি ে কেডালেশন" -এে 
কডপুহি কজনালেে কসলেিাহে হিলসল  হনযুক্ত িলেন? 
উঃ অহভলিে যাদ । 

10. ভােলতে কোথা়ে স েপ্রথম্ "Fire Park" ততহে 
িল়েলছ? উঃ ওহড়শাে ভু লনশ্বলে। 

11. কলা াে েযাহম্হে কড েল  পাহেত ি়ে? উঃ 1 
জানু়োহে। 

12. সম্প্রহত ভােতী়ে কেেওল়ে কয  ুেলেি প্রোশ 
েলেলছ তাে নাম্ হে? উঃ "Building and 
Atmanirbhar Bharat". 

13. সম্প্রহত কোন কদলশ শাহি হিলসল  "মৃ্তুযদণ্ড"  াহতে 
েো িল়েলছ? উঃ োজােিান। 

14. স্ট্রল হে োি েোে জনয জাওিাে শিে 'হম্হন 
ম্িা ালেশ্বে' -এে তেম্া কপল়েলছ, জাওিাে শিে 
কোন োলজয অ হিত? উঃ ম্িাোষ্ট্র। 

15. ভােতী়ে কোন কম্ািে  াইে কোম্পাহন "World's 
Most Valuable Two Wheeler Company" ে 
তেম্া কপল়েলছ? উঃ  াজাজ অলিা। 

16. সম্প্রহত কে ভােলত হিহিশ িাইেহম্শনাে হিলসল  
হনযুক্ত িল়েলছন? উঃ Alexander Ellis. 

17. সম্প্রহত ভােতী়ে কোন  যাংে "হডহজিাে কপলম্ন্ট 
ইলন্ডক্স" েঞ্চ েলেলছ? উঃ ভােতী়ে হেজাভে  যাংে। 

18. সম্প্রহত কোন োলজয সম্ি কদাোন 24 ঘন্টা কোো 
োোে অনুম্হত কদও়ো িল়েলছ? উঃ ের্োিে। 
প্রসঙ্গত, আ াম্ী 3  ছে এই হন়েম্ জাহে থােল । 

19. কেন্দ্রী়ে সেোলেে কোন ম্ন্ত্রী সম্প্রহত "National 
Police K9" নাম্ে জানোে প্রোশ েলেলছন? উঃ 
কেন্দ্রী়ে স্বোষ্ট্রম্ন্ত্রী অহম্ত শাি। 

20. কোন োলজয "কোলেে আলো" নাম্ে প্রেল্প েঞ্চ 
েো িল়েলছ? উঃ পহিম্ ঙ্গ। 

21. সম্প্রহত কোন কদশ "ম্াোো ইউসুেজাই স্কোেহশপ 
অযাক্ট" পাশ েলেলছ? উঃ আলম্হেো যুক্তোষ্ট্র। 

22. সম্প্রহত কে 'অে ইহন্ড়ো দা া কেডালেশন" -এে 
কপ্রহসলডন্ট হিলসল  হন োহেত িলেন? উঃ সঞ্জ়ে 
োপুে। 

23. উত্তে-পূ ে ভােলতে কোন োলজয স েপ্রথম্ "আদা 
প্রহে়োেের্ প্লযান্ট" ততহে েো িল়েলছ? উঃ 
কম্ঘাে়ে। 

জানুয়ারি মাসেি কাসিন্ট অ্যাসেয়ােস 
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24. হ লশ্বে ম্লর্য কোন শিে "CCTV Surveillance 
City" -এে তাহেো়ে প্রথম্ িালন েল়েলছ? উঃ 
কেন্নাই। হিতী়ে িালন িা়েদ্রা াদ। 

25. কিসো কোম্পাহন কোথা়ে হ লশ্বে  ৃিত্তম্ সুপাে 
োজোে কস্টশন ততহে েলেলছ? উঃ েীলনে সাংিাই 
শিলে। 

26. 51 তম্ আন্তজোহতে হেল্ম কেহস্টভযাে কোথা়ে 
অনুহিত িল়েলছ? উঃ ক া়ো। 

27. কে 51 তম্ আন্তজোহতে হেল্ম কেহস্টভযালেে 
কে়োেম্যান হিলসল  হনযুক্ত িল়েলছন? উঃ Pablo 
Cesar. হতহন আলজেহন্টনাে এে হ েযাত েেহিত্র 
হনম্োতা। 

28. সদয প্র়োত হেত্রা কঘাি, হনলনাক্ত কোন  যহক্তে সালথ 
সম্পেেযুক্ত? উঃ সুভািেন্দ্র ক াস। হেত্রা কঘাি িলেন 
সুভািেন্দ্র ক ালসে ভাহি। 

29. কোন োলজয হ লশ্বে  ৃিত্তম্ ভাসম্ান 600 কম্ াও়োি 
সম্পন্ন কসাোে প্রলজক্ট শুরু িলত েলেলছ? উঃ 
ম্র্যপ্রলদশ। নম্েদা নদীে উপে এহি ততহে েো িল । 

30. সম্প্রহত কোন োজয সেোে কনতাহজ সুভািেলন্দ্রে 
জন্মহদন কে ওই োলজযে "কদশনা়েে হদ স" 
হিলসল  পােলনে কঘাির্া েলেলছন? উঃ পহিম্ ঙ্গ 
সেোে। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রী়ে সেোে এই হদনহিলে 
"পোেম্ হদ স" হিলসল  কঘাির্া েলেলছ। 

31. সম্প্রহত কোন কদশ 'Fatah- 1' নাম্ে েলেি 
সেেভাল  পেীক্ষা েেলো? উঃ  পাহেিান। 

32. সম্প্রহত কে "CISF"-এে ডাইলেক্টে কজনালেে 
হিলসল  হনযুক্ত িলেন? উঃ সুল ার্ জশও়োে। 

33. 'প্র াসী ভােতী়ে হদ স' েল  পাহেত ি়ে? উঃ 9 
জানু়োহে। এ ছলেে হথম্- Contributing to 
Atmanirbhar Bharat. 

34. 'হ শ্ব হিহি হদ স' েল  পােন েো ি়ে? উঃ 10 
জানু়োহে। 

35. কেলো ইহন্ড়ো উইন্টাে ক ম্স -এে হিতী়ে সংস্কের্ 
কোথা়ে অনুহিত িল ? উঃ জমু্ম-োশ্মীলেে 
গুেম্াল ে। 

36.  তেম্ালন হ লশ্বে স লেল়ে র্নী  যহক্ত কে? উঃ কিসো 
কোম্পাহনে CEO এলেন ম্াস্ক। 

37. সম্প্রহত কে ইহন্ড়ো কপাস্ট কপলম্ন্টস  যাংলেে CEO 
এ ং MD হিলসল  হনযুক্ত িল়েলছন? উঃ J. 
Venkatramu. 

38. জাতী়ে যু  হদ স েল  পাহেত ি়ে? উঃ 12 
জানু়োহে। স্বাম্ী হ ল োনলিে জন্মহদনহিলত জাতী়ে 
যু  হদ স পাহেত ি়ে। 

39. সম্প্রহত কে পতুে ালে ভােতী়ে োষ্ট্রদূত হিলসল  
হনযুক্ত িলেন? উঃ ম্হনশ কেৌিান। 

40. সম্প্রহত কোন োজয সেোে েৃহিলক্ষলত্র হ নামূ্লেয 
হ দুযৎ পহেলি া প্রদালনে কঘাির্া েলেলছ? উঃ 
অন্ধ্রপ্রলদশ। 

41. ভােতী়ে কসনা হদ স েল  পাহেত ি়ে? উঃ 15 
জানু়োহে। ভােলতে  তেম্ান কসনাপ্রর্ান ম্লনাজ 
মু্েুি নাোভালন। 

42. কেন্দ্রী়ে সেোলেে কোন ম্ন্ত্রী "স্কে েযালেঞ্জাে 
অযাও়োডে" পুেস্কালে ভূহিত িলেন? উঃ অজুেন মু্ন্ডা। 

43. "Break out Economies" -এে তাহেো়ে 
ভােলতে িান েত? উঃ েতুথে। 

44. কোন কদলশে ম্িাোশ  ল ির্া সংিা 2021 সালে 
"Rocket H3" নাম্ে েলেি েঞ্চ েেলত েলেলছ? 
উঃ জাপালনে ম্িাোশ  ল ির্া সংিা JAXA. 

45. ভােতী়ে কোন সংিা স েপ্রথম্ কদশী়ে "9mm 
কম্হসন হপিে" ততহে েেলো? উঃ DRDO. 

46. ভােলতে কোথা়ে কিসো কোম্পাহন স েপ্রথম্ 
ত দুযহতে  াহড় ততেীে োেোনা িাপন েলেলছ? উঃ 
ক ঙ্গােুরু। 

47. সম্প্রহত কে LIC কোম্পাহনে ম্যালনহজং হডলেক্টে 
হিলসল  হনযুক্ত িলেন? উঃ হসদ্ধাথে ম্িাহন্ত। 

48. কোন োজয সেোে স েপ্রথম্ "েেে " নাম্ে পাহে 
উৎসল ে উলিার্ন েেলো? উঃ হ িাে। হ িালেে 
জামু্ই কজোে না ী পাহেোেল়ে এই উৎসল ে 
উলিার্ন িল়েহছে। 
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49. সম্প্রহত কোন কদশ Border-Gavaskar ট্রহে 
হজতলো? উঃ ভােত। অলস্ট্রহে়ো কে পোহজত েলে 
এই ট্রহে হজলতলছ ভােত। 

50. পক্ষী প্রজাহত েক্ষা েেলত সম্প্রহত কোন োলজয 
"েরুর্া অহভযান" েঞ্চ েো িল়েলছ? উঃ গুজোি। 

51. Women T20 Cricket -এে ইহতিালস স েপ্রথম্ 
Sophie Devine দ্রুততম্ কসঞু্চহেে দৃষ্টান্ত িাপন 
েলেলছন, হতহন কোন কদলশে েযালেন? উঃ 
হনউহজেযান্ড। ম্াত্র 36  লে 100 োন েোে দৃষ্টান্ত 
 লড়লছন। 

52. সম্প্রহত কোন োলজযে মু্েযম্ন্ত্রী ড্রা ন েলেে নাম্ 
পহে তেন েলে "েম্েম্"  া পদ্ম োেলেন? উঃ 
গুজোলিে মু্েযম্ন্ত্রী হ জ়ে রুপাহন। 

53. সম্প্রহত কোন োলজয MGNREGA প্রেলল্পে োলজে 
হদন সংেযা 100 কথলে  াহড়ল়ে 150 েো িল়েলছ? 
উঃ উত্তোেণ্ড। 

54. "Khelo India Zanskar Winter Sport & 
Youth Festival 2021" কোথা়ে অনুহিত িল়েলছ? 
উঃ োদাে। 

55. িাওড়া-োেো কম্লেে নাম্ পহে তেন েলে নতুন 
নাম্ হে োো িল়েলছ? উঃ কনতাহজ এক্সলপ্রস। 

56. সম্প্রহত কে Nelson Mandela World 
Humanitarian Award পুেস্কালে ভূহিত িলেন? 
উঃ েহ   াইেও়োে। 

57. সম্প্রহত কোন োলজযে গুহে ম্াশরুম্ GI Tag কপে? 
উঃ জমু্ম-োশ্মীে। 

58. ভােলতে স েপ্রথম্ Covid- 19 ভযােহসন গ্রির্োেী 
 যহক্তে নাম্ হে? উঃ ম্নীি েুম্াে। 

59. সম্প্রহত DDRO কয কম্াি ে াইে অযামু্বলেন্স ততহে 
েলেলছ, তাে নাম্ হে? উঃ েহক্ষতা। 

60. সম্প্রহত কে আলম্হেোে 46 তম্ োষ্ট্রপহত হিলসল  
শপথ গ্রির্ েেলেন? উঃ কজা  াইলডন। 
উপোষ্ট্রপহত- েম্ো িযাহেস।  

61. 2021 সালেে জানু়োহে কনতাহজ সুভািেন্দ্র  সুে 
েত তম্ জন্ম াহিেেী পাহেত িলো? উঃ 125 তম্। 

62. জাতী়ে েনযা হশশু হদ স েল  পাহেত ি়ে? উঃ 24 
জানু়োহে। 

63. জাতী়ে েনযা হশশু হদ স উপেলক্ষ কোন োলজয 24 
ঘন্টাে জনয মু্েযম্ন্ত্রীে দাহ়েত্ব কদও়ো িল়েহছে সৃহষ্ট 
ক াস্বাম্ী নাম্ে এে তরুর্ীলে? উঃ উত্তোেন্ড 
োলজয। 

64. India Innovation Index 2020 -এে তাহেো়ে 
কোন োজয শীিেিালন েল়েলছ? উঃ হিম্ােে প্রলদশ। 

65. "ভযােহসন তম্ত্রী" নাম্ে হ লশি উলদযাল ে ম্ার্যলম্ 
ভােত সেোে কোন কদশলে এে হম্হে়েন Covid- 
19 ভযােহসন উপিাে হদে? উঃ কনপাে। Also 
India Provides 5 lakh vaccine to 
Bangladesh. 

66. সম্প্রহত কে "2020 ভােত ক ৌে  অযাও়োডে" 
পুেস্কাে কপলেন? উঃ IPS Officer েরুর্া সা ে। 

67. হদহিে অযান্ড্রু  ঞ্জ হস্ট্রি -এে নাম্ পহে তেন েলে 
নতুন নাম্ হে োো িল়েলছ? উঃ সুশান্ত হসং োজপুত 
হস্ট্রি। 

68. সম্প্রহত কোন োলজয ভােলতে দীঘেতম্ কোড আেে 
হিজ উলিার্ন েো িলো? উঃ কম্ঘাে়ে। হিজহিে 
নাম্ Wahrew Bridge. 

69. সম্প্রহত কোন োলজযে পুহেশ এোলডহম্ "Best 
Police Academy" -এে তেম্া কপল়েলছ? উঃ 
োজিান। 

70. জাতী়ে কভািাে হদ স েল  পাহেত ি়ে? উঃ 25 
জানু়োহে। 

71. সম্প্রহত কে "Press Club Person of the Year" 
পুেস্কাে কপলেন? উঃ Wipro কোম্পাহনে 
কে়োেম্যান আহজম্ কপ্রম্হজ। 

72. সম্প্রহত কে ম্েলর্াত্তে ম্িা ীে েে পুেস্কাে 
কপলেন? উঃ হ েুম্ািা সলন্তাি া ু। 

73. Global Climate Risk Index 2021 -এে 
তাহেো অনুযা়েী ভােলতে িান েত? উঃ সপ্তম্। 

74. 2021 সালেে "প্রর্ানম্ন্ত্রী োষ্ট্রী়ে  াে পুেস্কাে" কম্াি 
েতজন হশশুলে কদও়ো িল়েলছ? উঃ 32 জন। 
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75. সম্প্রহত কোথা়ে জ়েেহেতা কম্লম্াহে়োে -এে 
উলিার্ন েো িলো? উঃ তাহম্েনাডু় োলজযে কেন্নাই 
-এ। 

76. সম্প্রহত কে হিিুিান ইউহনহেভাে হেহম্লিলডে CFO 
হিলসল  হনযুক্ত িলেন? উঃ হেলতশ কতও়োহে। 

77. ভােলতে কোন শিে হ লশ্বে দ্রুত হ েহশত 'কিে 
িা ' -এে তেম্া কপে? উঃ ক ঙ্গােুরু। 

78. সম্প্রহত কোথা়ে হশশুলদে জনয ক াি  া জািাজ 
োইলিেী েঞ্চ েো িলে? উঃ পহিম্ লঙ্গে 
েেোতা়ে। হু হে নদীলত এই কভাি েোেে 
েেল । 

79. এলিাহন়োে ন হনযুক্ত প্রথম্ ম্হিো প্রর্ানম্ন্ত্রীে নাম্ 
হে? উঃ Kaja Kallas. 

80. সম্প্রহত কোন কদশ Climate Adaptation 
Summit 2021 কিাস্ট েেলো? উঃ কনদােেযান্ডস। 

81. 2021 Republic Day িযা লো গুহেে ম্লর্য কোন 
োজয প্রথম্ িান অহর্োে েলেলছ? উঃ 
উত্তেপ্রলদলশে োম্ ম্হিে। 

82. Corruption Perception Index 2020 -এে 
তাহেো অনুযা়েী ভােলতে িান েত? উঃ 86 তম্। 
প্রথম্ িালন েল়েলছ হনউহজেযান্ড ও কডনম্ােে। 

83. কোন কদশ 2022 Women's Asian Cup কিাস্ট 
েেল ? উঃ ভােত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আপনি নি পনিমবঙ্গ পুনিশ/ িিিাতা পুনিশশর 
 

কনসেবল রিরল ও মমন পিীক্ষায় পাশ কিসে 

বইটি আজসকই েংগ্রহ করুন 

িিশেবি পরীক্ষার্ীী   ?  
(+91) 8001650019 

২০২১ সালেে েনলস্ট ে হপ্রহেহম্নাহে পেীক্ষা়ে এই  ইহিে 1st Edition কথলে কম্াি ৫৬ হি প্রশ্ন েম্ন এলসহছলো। 
 ইহিলত ইংলেহজ সি আেও অলনে নতুন অংশ সংলযাজন েলে  ইহি নতুন রূলপ প্রোশ েো িলো।  
এই  ইহি ২০২২ সালেে আ ত পহিম্ ঙ্গ পুহেশ ও েেোতা পুহেশ েনলস্ট ে (হপ্রহে ও কম্ন), সা - ইন্সলপক্টে (হপ্রহে) 
পেীক্ষাে জনয েু ই গুরুত্বপূর্ে। 
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1. 'হ শ্ব েযান্সাে হদ স' েল  পােন েো ি়ে? উঃ 4 
কেব্রু়োহে; এ ছলেে হথম্ হছে 'I Am and I 
Will'। 

2. 'আন্তজোহতে ম্হিো এ ং  াহেো হ জ্ঞান েেো 
হদ স' েল  পােন েো ি়ে? উঃ 11 কেব্রু়োহে; 
এ ালেে হথম্ হছে ' Women Scientists at the 
forefront of the fight against COVID-19',। 

3. োে জন্ম াহিেেী উপেলক্ষ ভােলত 13 কেব্রু়োহে 
'জাতী়ে নােী হদ স' পােন েো ি়ে? উঃ সলোহজনী 
নাইডু’ ে। 

4. োে মৃ্তুয াহিেেীলত ভােলত 'সম্পের্ হদ স' পাহেত 
িে? উঃ দীন দ়োে উপার্যাল়েে। 

5. েল  'আন্তজোহতে ম্াতৃভািা হদ স পােন েো ি়ে'? 
উঃ 21 কশ কেব্রু়োহে; এ ালেে হথম্ হছে 
'Fostering Multilingualism for Inclusion 
in Education and Society'। 

6. েত তাহেলে ভােলত 'জাতী়ে হ জ্ঞান হদ স' পােন 
েো ি়ে? উঃ 28 কেব্রু়োহে। 

7. এহশ়োন হেলেি োউহন্সে এে কপ্রহসলডন্ট হিসাল  
কে হনযুক্ত িলেন? উঃ হ হসহসআইল়েে কসলেিাহে 
জ়ে শাি। 

8. তাহম্েনাডু়ে নতুন হেে কসলেিাহে হিলসল  হনযুক্ত 
িলেন কে? উঃ IAS অহেসাে োহজ  েঞ্জন। 

9. কোন ভােতী়ে  ংলশাদূ্ভত ম্হিো NASA ‘ে অযাহক্টং 
হেে অ  স্টাে হিলসল  হনযুক্ত িলেন? উঃ ভা যা 
োে। 

10. নযাশনাে কসেহি োউহন্সলেে কে়োেম্যান হিলসল  
হনযুক্ত িলেন কে? উঃ এস এন সুিম্হন়োন। 

11. কসন্ট্রাে  ুযলো অে ইনলভহস্টল শন এে 
অন্ত তেীোেীন হডলেক্টে হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? 
উঃ প্র ীন হসনিা। 

12. ও়োর্ল্ে কট্রড অ োনাইলজশন (WTO) এে প্রথম্ 
ম্হিো হডলেক্টে কজনালেে হিলসল  হনযুক্ত িলেন 
কে? উঃ নাইলজহে়োে অথেনীহত ীদ Okonjo-
Iweala। 

13. জাহতসংলঘে 'Climate Envoy' হিলসল  পুনো়ে 
হনযুক্ত িলেন কে? উঃ ম্াইলেে বু্লম্ া ে। 

14. েেোতাে পুহেশ েহম্শনাে হিলসল  হনযুক্ত িলেন 
কে? উঃ কসৌলম্ন হম্ত্র। 

15. আসাম্ পুহেলশে DSP হিসাল  হনযুক্ত িলেন কে? 
উঃ প্রেযাত কদৌড়হ দ হিম্া দাস।  

16. িািা কম্ািেস কোম্পাহনে নতুন ম্যালনহজং হডলেক্টে 
এ ং CEO হিসাল  হনযুক্ত িল়েলছন কে? উঃ Marc 
Llistosella। 

17. ইন্টােনযাশনাে কসাোে এোইন্স (ISA) এে পে তেী 
DIRECTOR-GENERAL িলেন কে? উঃ অজ়ে 
ম্থুে। 

18. ম্হনপুে িাই কোলিেে প্রর্ান হ োেপহত হিলসল  
হনযুক্ত িলেন কে? উঃ পুহে রু কভঙ্কি সঞ্জ়ে েুম্াে। 

19. ইতাহেে নতুন প্রর্ানম্ন্ত্রী হিলসল  শপথ গ্রির্ 
েেলেন কে? উঃ Mario Draghi। 

20. অক্সলোডে সু্টলডন্ট ইউহন়েন এে প্রথম্ ভােতী়ে 
ম্হিো কপ্রহসলডন্ট হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ 
েহশ্ম সাম্ন্ত। 

21. হিম্ােে প্রলদলশে েহনিতম্ কজো পহেিদ 
কে়োেপাসেন হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ 
মু্সোন। 

22. UN েযাহপিাে কডলভেপলম্ন্ট োন্ড এে 
এহক্সহেউহিভ কসলেিাহে হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? 
উঃ ভােতী়ে  ংলশাদূ্ভত প্রীহত হসনিা। 

মেব্রুয়ারি মাসেি কাসিন্ট অ্যাসেয়ােস 



 

6 

 

FREE CURRENT AFFAIRS  WWW.EXAMBANGLAPUB.COM 

23. পদুলেহেে কেেলিনযান্ট  ভনেে হিলসল  অহতহেক্ত 
দাহ়েত্ব কপলেন কে? উঃ কতলেঙ্গানাে োজযপাে 
তাহম্হেসাই কসৌিোজন। 

24. েলঙ্গাে নতুন প্রর্ানম্ন্ত্রী হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? 
উঃ Jean Michel Sama। 

25. জাহতসংলঘে human-rights োউহন্সলেে উপলদষ্টা 
েহম্হিে প্রথম্ ভােতী়ে কে়োেপােসন হিলসল  
হনযুক্ত িলেন কে? উঃ অজ়ে ম্ােলিাত্রা। 

26. কিাহেও অহেহম্পে 2020 এে পে তেী কপ্রহসলডন্ট 
হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ Seiko 
Hashimoto। 

27. অে ইহন্ড়ো কেহডও হনউজ এে হেপ হডলেক্টে 
কজনালেে হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ এন 
কেনুর্ে কেহি। 

28. জাহতসংলঘ আলম্হেো যুক্তোলষ্ট্রে োষ্ট্রদূত হিলসল  
হনযুক্ত িলেন কে? উঃ হেন্ডা থম্াস গ্রীনহের্ল্। 

29. নযাশনাে েহম্শন েে হসহডউে োস্টস (NCSC) 
এে নতুন কে়োেম্যান হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ 
হ জ়ে সাম্প্লা। 

30. সম্প্রহত জহজে়োে নতুন প্রর্ানম্ন্ত্রী হিলসল  হনযুক্ত 
িলেন কে? উঃ Irakli Garibashvili। 

31. এহশ়োন কডলভেপলম্ন্ট  যাংলেে নতুন ম্যালনহজং 
হডলেক্টে কজনালেে হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ 
Woochong Um। 

32. কম্ল়েলদে কযৌন ও প্রজনন অহর্োে প্রলম্াি েেলত 
জাহতসংলঘে গুডউইে অযাম্বালসডে হিসাল  হনযুক্ত 
িলেন কে? উঃ োহশ়োন ম্লডে Natalia 
Vodianova।  

33. জাহতসংলঘে অযাহসস্টযান্ট কসলেিাহে কজনালেে 
হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ ligia Noronha। 

34. প্রথম্ এহশ়োন অনোইন শুহিং েযাহম্প়েনহশলপ 
স লথলে ক হশ কম্লডে হজতে কোন কদশ? উঃ 
ভােত। 

35. প্রথম্ আইহসহস কপ্ল়োে অে দা ম্ান্থ জানু়োহে 2021 
এে কেতা  কে হজতলেন? উঃ ভােতী়ে হেলেিাে 
ঋিভ পান্থ। 

36. প্রথম্ আইহসহস ওলম্ন্স কপ্ল়োে অে দা ম্ান্থ পুেস্কাে 
হজতলেন কে? উঃ দহক্ষর্ আহিোে শা হনম্ 
ইসম্াইে। 

37. ও়োইর্ল্োইে েলিাগ্রাোে অে দযা ই়োে 2021 এে 
কেতা  হজতলেন কে? উঃ অলস্ট্রহে়োন েলিাগ্রাোে 
ে ািে আেউইন; েোে ছহ ে নাম্ হছে ' ুশ 
ো়োে'। 

38. সম্প্রহত 93 তম্ OSCARS Awards এে জনয কোন 
ভােতী়ে হসলনম্া হন োহেত িে? উঃ 'BITTU' 

39. 'Skoch Chief Minister of the Year Award' 
কে হজতলেন? উঃ অন্ধ্রপ্রলদলশে মু্েযম্ন্ত্রী 
জ নলম্ািন কেহি। 

40. জাপালনে কথলে 'Order of the Rising Sun' 
সম্মান কপলেন কে? উঃ ম্হনপুলেে Dr Thangjam 
Dhabali Singh। 

41. প্রাইম্ হম্হনস্টাে হেসান নযাশনাে অযাও়োডে এে 
জনয কোন কজো ম্লনানীত িলো? উঃ অন্ধ্রপ্রলদলশে 
অনন্তপুোমু্ কজো। 

42. World HRD Congress Award হজতে কোন 
 যাংে? উঃ ইউহন়েন  যাঙ্ক অে ইহন্ড়ো। 

43. সম্প্রহত  াঙাহে েেহিত্র পহেোেে সতযহজৎ োল়েে 
নালম্ পুেস্কাে োেু েোে কঘাির্া েেে কেন্দ্র 
সেোে। 

44. 2020 কডলম্ালেহস ইলন্ডক্স এ ভােলতে িান েত 
তম্? উঃ 53 তম্; প্রথম্ িালন েল়েলছ নেওল়ে। 

45. '2020 হট্র হসহি অে দা ও়োর্ল্ে' হিলসল  স্বীেৃহত 
কপে কোন শিে? উঃ িা়েদ্রা াদ। 

46.  হক্সং কেডালেশন অে ইহন্ড়োে কপ্রহসলডন্ট হিলসল  
পুনো়ে হন োহেত িলেন কে? উঃ অজ়ে হসং। 

47. কিহ ে কিহনস কেডালেশন অ  ইহন্ড়োে কপ্রহসলডন্ট 
হিলসল  পুনো়ে হন োহেত িলেন কে? উঃ দুষ্মন্ত 
কেৌতো। 
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48. কোন  যািসম্যান প্রথম্  যািসম্যান হিলসল  100 তম্ 
কিস্ট ম্যালে ডা ে কসঞু্চহে েেলেন? উঃ ইংেযালন্ডে 
Joe Root। 

49. োে কনতৃলত্ব কলা াে কেস েী  েঞ্চ েলেলছ Tech 
Mahindra? উঃ হ শ্বনাথন আনি।  

50. PASSEX নাম্ে সাম্হেে ম্িড়া়ে কোন দুহি কদশ 
অংশগ্রির্ েেলছ? উঃ ভােত ও ইলিালনহশ়োে 
কনহভ (আে  সা লে)। 

51. 'Whereabouts' হশলোনালম্ কনালভে হেেলেন 
কে? উঃ ঝুম্পা োহিহে। 

52. '1857 - The Sword of Mastaan' নাম্ে  ইহি 
োে কেো? উঃ হ নীত  াজপাই। 

53. 'The Last Queen'  ইহি োে কেো? উঃ ভােতী়ে 
 ংলশাদূ্ভত আলম্হেোন কেহেো হেত্রা  যানাহজে 
হদভাোরুহন। 

54. 'The Lost Soul' হশলোনালম্ আিে  ুে হেেলেন 
কে? উঃ কপােযালন্ডে কনাল েজ়েী কেহেো Olga 
Tokarczuk। 

55. হ দুযৎ োহেত যান ািলনে প্রলম্াি েেলত 'Switch 
Delhi' েযালম্পইন েঞ্চ েেলেন কে? উঃ হদহিে 
মু্েযম্ন্ত্রী অেহ ি কেজহেও়োে। 

56. োজযলে হভক্ষা ৃহত্ত কথলে মু্ক্ত েেলত 'Begger 
Free' েযালম্পইন েঞ্চ েেে কোন োজয সেোে? 
উঃ োজিান। 

57. প্রহত ছে িাদশ কেহর্ে ছাত্রছাত্রীলদে কি  কদও়োে 
জনয 'তরুলর্ে স্বপ্ন' প্রেলল্পে কঘাির্া েেে কোন 
োজয সেোে? উঃ পহিম্ ঙ্গ। 

58. 5 িাো়ে দুপুলেে ো াে প্রদান েেলত 'ম্া' প্রেল্প 
েঞ্চ েেলেন কে? উঃ পহিম্ লঙ্গে মু্েযম্ন্ত্রী ম্ম্তা 
 যানাহজে। 

59. োেহেে পেীক্ষাে জনয হ নামূ্লেয প্রহশক্ষর্ হদলত 
'অভুযদ়ে কযাজনা' োেু েেলো কোন োজয সেোে? 
উঃ উত্তে প্রলদশ। 

60. আসালম্ 'ম্িা াহু-িহ্মপুত্র' ইহনহশল়েহিভ েঞ্চ 
েেলেন কে? উঃ নলেন্দ্র কম্াহদ। 

61. ইলেেহট্রে যান ািলনে উপলযাহ তা হ িল়ে প্রোলেে 
জনয 'Go Electric' েযালম্পইন েঞ্চ েেে কেন্দ্র। 

62. World Sustainable Development Summit 
2021 কিাস্ট েেল  কোন কদশ? উঃ ভােত। 

63. National Horticulture Fair 2021 কোথা়ে 
শুরু িল়েলছ? উঃ  যাঙ্গােুরুলত। 

64. 14th International Children's Film 
Festival কোথা়ে অনুহিত িে? উঃ  াংোলদশ। 

65. 'Snakepedia' েঞ্চ েেে কোন োজয সেোে? উঃ 
সাপ সম্পলেে র্াের্া হদলত কেোো োজয সেোে। 

66. দ্রুত 1 হম্হে়েন েলোনা হিো েেন সম্পন্ন োেী 
প্রথম্ কদশ কোনহি? উঃ ভােত। 

67. সম্প্রহত  াসম্হত োলেে জনয GI Tag কপে কোন 
কদশ? উঃ পাহেিান। 

68. হশ াহেে প েত কের্ীে উহদ্ভদ প্রজাহতে সংেক্ষর্ 
েেলত 'Shivalik Arboretum'  নালম্ োলজযে 
প্রথম্ ক ািাহনেযাে  ালডেন িাপন েেলো কোন 
োজয? উঃ উত্তোেণ্ড। 

69. 2020 সােলে "Worst Year on Record" 
হিসাল  কঘাির্া েেলো কোন সংিা? উঃ 
ইউনাইলিড কনশনস World Tourism 
Organization। 

70. Hindi Word of 2020 হিসাল  নাম্াহঙ্কত িে কোন 
হিহি শব্দ? উঃ আত্মহনভেেতা। 

71. ভােলত েলোনা মু্ক্ত প্রথম্ কেন্দ্রশাহসত অঞ্চে 
কোনহি? উঃ আিাম্ান ও হনলো ে িীপপুঞ্জ। 

72. প্রথম্ াে ও়োিাে  াডেস কসনসাস অনুহিত েেে 
কোন সংিা? উঃ পহিম্ লঙ্গে েলেস্ট হডপািেলম্ন্ট। 

73. ম্াত্র 25  ছে  ়েলস 'ভােলতে েহনিতম্ ম্হিো 
পাইেি' িলেন কে? উঃ োশ্মীলেে আল়েশা 
আহজজ। 

74. উত্তে সা লে হ লশ্বে প্রথম্ 'Energy Island' ততহে 
েেলত েলেলছ কোন কদশ? উঃ কডনম্ােে। 

75. প্রথম্ োজয হিসাল  'e-cabinet'  াি া়েন েলেলছ 
কোন োজয? উঃ হিম্ােে প্রলদশ। 
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76. 'Bollywood Skyflyer' নালম্ হ লশ্বে স লথলে 
উেুঁ না েলদাো কোথা়ে ততহে িল়েলছ? উঃ দু াইল়ে। 

77. আলম্হেো যুক্তোলষ্ট্রে কথলে হ লশ্বে প্রথম্ 'Carbon 
Neutral Oil' কপে কোন সংিা? উঃ হেোল়েন্স 
কোম্পাহন। 

78. ভােলতে প্রথম্ ভূতাপী়ে হ দুযৎ প্রেল্প কোথা়ে 
িাহপত িলে? উঃ োদালেে পু া গ্রালম্। 

79. ভােলতে প্রথম্  জ্রপাত  ল ির্া কেন্দ্র কোথা়ে 
িাহপত িলত েলেলছ? উঃ উহড়িযাে  াোলসাে 
কজো়ে। 

80. েলোনা ভাইোস শনাক্তেেলর্ে জনয েুেুেলে 
 য িাে েেল  ভােতী়ে আহম্ে। 

81. ভােলতে প্রথম্ ডেহেন হেসােে কসন্টাে কোথা়ে শুরু 
িলত েলেলছ? উঃ হ িালেে োজর্ানী পািনা়ে। 

82. সম্প্রহত BBC World News েযালনেলে  যান 
েেলো কোন কদশ? উঃ েীন। 

83. স্বার্ীন ভােলতে প্রথম্ ম্হিো হিসাল  োহঁসলত 
মৃ্তুযদণ্ড কে কপলত েলেলছ? উঃ উত্তেপ্রলদলশে 
ম্থুোে শ নম্ আেী। 

84. সম্প্রহত স্বাম্ীে সম্পহত্তলত স্ত্রীে সি ম্াহেোনাে 
অহর্োে প্রদান েেলত অহডেনযান্স আনলছ কোন োজয 
সেোে? উঃ উত্তোেণ্ড। 

85. ভােলতে প্রথম্ 'হডহজিাে ইউহনভাহসেহি'কোথা়ে 
িাহপত িলে? উঃ কেোো়ে। 

86. এই প্রথম্ াে না ােযান্ড হ র্ানসভা়ে জাতী়ে সং ীত 
 াও়ো িলো। 

87. এহশ়োে স লথলে  ড় Cattle Park এে উলিার্ন 
কোথা়ে িে? উঃ তাহম্েনাডু়ে সালেম্ কজো়ে। 

88. সম্প্রহত পুদুলেহে-কত োষ্ট্রপহত শাসন জাহে িে। 
89. উত্তেপ্রলদলশে তৃতী়ে আন্তজোহতে হ ম্ান িলেে 

তেম্া কপে কোন হ ম্ান িে? উঃ েুহশন ে 
এ়োেলপািে। 

90. হ েযাত Lantern Festival কোন কদলশ অনুহিত 
িে? উঃ েীন। 
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1. হ শ্ব 'শুনয ত িম্য হদ স (Zero Discrimination 
Day)' েল  পােন েো ি়ে? উঃ 1 ো ম্ােে। 

2. 'হ শ্ব  নযপ্রার্ী হদ স' েল  পােন েো ি়ে? উঃ 3 
ো ম্ােে। 

3. 'নযাশনাে কসেহি কড' েল  পােন েো িে? উঃ 4 
ঠা ম্ােে; এ ছলেে হথম্ হছে 'সড়ে সুেক্ষা'। 

4. আন্তজোহতে নােী হদ স েল  পােন েো ি়ে? উঃ 
8 ই ম্ােে; এ ালেে হথম্ হছে 'Women in 
leadership: Achieving an equal future in 
a Covid - 19 world." 

5. 'হ শ্ব অের্য হদ স' েল  পােন েো ি়ে? উঃ 21 
কশ ম্ােে; এ ছলেে হথম্ িলো 'Forest 
Restoration: A path to recovery and 
wellbeing.' 

6. হ শ্ব জে হদ স েল  পােন েো ি়ে? উঃ 22 কশ 
ম্ােে; এ ছলেে হথম্ হছে 'Valuing Water' 

7. হ শ্ব যক্ষা হদ স েল  পােন েো ি়ে? উঃ 24 কশ 
ম্ােে। 

8. হ শ্ব হথল়েিাে হদ স েল  পােন েো ি়ে? উঃ 27 
ম্ােে। 

9. কপ্রস ইনেেলম্শন হ উলো এে হপ্রহন্সপাে হডলেক্টে 
কজনালেে হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ জ়েদীপ 
ভািন ে। 

10. ওল়েস্টানে কনভাে েম্ান্ড এে কিড হিলসল  হনযুক্ত 
িলেন কে? উঃ আে. িহে েুম্াে। 

11. CRPF এে নতুন হডলেক্টে কজনালেে হিলসল  হনযুক্ত 
িলেন কে? উঃ েুেদীপ হসং। 

12. ইজোইলে সংযুক্ত আে  আহম্োলতে প্রথম্ োষ্ট্রদূত 
হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ কম্ািাম্মদ আেী 
োজা। 

13. ইন্টােনযাশনাে  হক্সং এলসাহসল়েশন (AIBA) এে 
েযাহম্প়েন এন্ড কভলিোন েহম্হিে কে়োেপােসন 
হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ কম্হে েম্। 

14. Asia Pacific Rural and Agriculture Credit 
Association (APRACA) এে কে়োেম্যান হিলসল  
হনযুক্ত িলেন কে? উঃ ক াহ ি োজুেু হেন্তাো। 

15. উত্তোেলণ্ডে নতুন মু্েযম্ন্ত্রী হিসাল  হনযুক্ত িলেন 
কে? উঃ হতেথ হসং োও়োত। 

16. জাহতসংলঘে এক্সিানোে অহডিে পযালনলেে 
কে়োেম্যান হিলসল  পুনো়ে হনযুক্ত িলেন কে? উঃ 
হ হেশেন্দ্র মু্মু্ে। 

17. পহিম্ লঙ্গে নতুন হডলেক্টে হসহেউহেহি হিলসল  
হনযুক্ত িলেন কে? উঃ জ্ঞান ন্ত হসং। 

18. National Security Guard এে নতুন হডলেক্টে 
কজনালেে হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ এম্. এ. 
 র্পহত। 

19. কোন ভােতী়ে হেলেিাে 'প্রলেশনাে  েে িুে 
অে ইহন্ড়ো' (PGTI) এে ক াডে কম্ম্বাে হিলসল  
অন্তভুেক্ত িলেন? উঃ েহপে কদ । 

20. তানজাহন়োে প্রথম্ ম্হিো োষ্ট্রপহত হিলসল  শপথ 
হনলেন কে? উঃ সাহম়্ো সুেুহু িাসান। 

21. International Solar Alliance এে হডলেক্টে 
কজনালেে হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ অজ়ে 
ম্াথুে। 

22. সুহপ্রম্ কোলিেে পে তেী প্রর্ান হ োেপহত হিলসল  
হনযুক্ত িলত েলেলছন কে? উঃ এন. হভ. োম্ানা। 

23. এ়োেলপািেস অথহেহি অে ইহন্ড়োে নতুন 
কে়োেম্যান হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ সঞ্জী  
েুম্াে। 

মার্স  মাসেি কাসিন্ট অ্যাসেয়ােস 
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24. েুড েলপোলেশন অে ইহন্ড়ো -ে কে়োেম্যান ও 
ম্যালনহজং হডলেক্টে হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ 
অতীশ েন্দ্র। 

25. 'Energy and Environment Leadership 
Award' কে কপলত েলেলছন? উঃ প্রর্ানম্ন্ত্রী নলেন্দ্র 
কম্াহদ। 

26. 'African Leadership Award' হজতলেন কে? 
উঃ নাইজালেে োষ্ট্রপহত Mahamadou Issoufou। 
এই পুেস্কােহি 'Ibrahim Prize' নালম্ পহেহেত। 

27. '2021 FIAF Award পালেন কে? উঃ অহম্তাভ 
 িন। 

28. োলে Baton of Honour প্রদান েেলেন োা্ট্রপহত 
োম্নাথ কোহ ি? উঃ পদুলেহেে কেেলিনযান্ট 
 ভনেে হেের্ ক হদলে। 

29. কলা াে ওলম্ন অে এহক্সলেন্স অযাও়োডে কপলেন 
কে? উঃ কতলেঙ্গানাে োজযপাে তাহম্হেসাই 
কসৌিোজন। 

30. প্রথম্ মু্সহেম্ অহভলনতা হিলসল  অস্কাে পুেস্কালেে 
জনয নহম্লনলিড িলেন কে? উঃ হেজ আিলম্দ। 

31. 'এো এো এোহশ' হশলোনালম্ সৃ্মহত গ্রলন্থে জনয 
'2020 সাহিতয এোলডম্ী পুেস্কাে' কপলেন কে? উঃ 
ম্হর্শংেে মু্লোপার্যা়ে। 

32. ম্েলর্াত্তে '2020  ান্ধী হপস প্রাইজ' কপলেন কে? 
উঃ  াংোলদলশে জাহতে জনে  ঙ্গ নু্ধ কশে মু্হজ ুে 
েিম্ান। 

33. ম্িাোষ্ট্র সেোে এে িাো 'ম্িাোষ্ট্র ভূির্' সম্মান 
পালেন কে? উঃ প্রেযাত  াহ়েো আশা কভাঁসলে। 

34. 2021 Hurun Global Rich হেস্ট এ প্রথম্ িালন 
েল়েলছন কে? উঃ এেন ম্াস্ক, যাে সম্পহত্তে পহেম্ার্ 
197 হ হে়েন ডোে। 

35. ইলোনহম্ে হিডম্ ইলন্ডক্স 2021 এ ভােলতে িান 
েত তম্? উঃ 121 তম্ এ ং প্রথম্ িালন েল়েলছ 
হসঙ্গাপুে। 

36. MGNREGA প্রেলল্পে আওতা়ে স োহর্ে োজ 
প্রদান েলে প্রথম্ িালন েল়েলছ কোন োজয? উঃ 
ছহত্রশ ড়। 

37. কসৌহদ আে  কে অহতেম্ েলে ভােলতে হিতী়ে 
 ৃিত্তম্ কতে সে োি োেী কদলশ পহের্ত িে কোন 
কদশ? উঃ আলম্হেো যুক্তোষ্ট্র; প্রথম্ িালন েল়েলছ 
ইোে। 

38. ও়োর্ল্ এ়োে কো়োহেহি হেলপািে 2020 অনুযা়েী 
হ লশ্বে স লথলে দূহিত শিে কোনহি? উঃ েীলনে 
হসনহজ়োং; হদহিে িান দশম্। 

39. ও়োর্ল্ে িযাহপলনস হেলপািে 2021 অনুযা়েী ভােলতে 
িান েত তম্? উঃ 139 তম্ এ ং প্রথম্ িালন 
েল়েলছ হেনেযান্ড। 

40. 2021 International Intellectual Property 
Index এ ভােলতে িান েত তম্? উঃ 40 তম্; 
প্রথম্ িালন েল়েলছ আলম্হেো। 

41. নাইজালেে নতুন োষ্ট্রপহত হিলসল  কে হনল়ো  
িলেন? উঃ Mohamed Bazoum। 

42. উত্তোেলণ্ডে মু্েযম্ন্ত্রী পদ কথলে পদতযা  েেলেন 
কে? উঃ হত্রল ন্দ্র হসং োও়োত। 

43. ইন্টােনযাশনাে অহেহম্পে েহম্হিে কপ্রহসলডন্ট 
হিলসল  পুনো়ে হন োহেত িলেন কে? উঃ Thomas 
Bach। 

44. সম্প্রহত হেপা হেে অ  েলঙ্গাে োষ্ট্রপহত হিলসল  
পুনো়ে হন োহেত িলেন কে? উঃ Sassou 
Nguesso। 

45. গুেম্া ে এ অনুহিত িও়ো Khelo India Winter 
National Games এ প্রথম্ িালন েল়েলছ কোন 
োজয? উঃ জমু্ম-োশ্মীে (34 হি কম্লডলেে সলঙ্গ)। 

46. এে ওভালে ছ়ে ছক্কা ম্াো তৃতী়ে হেলেিাে িলেন 
কে? উঃ Kieron Pollard 

47. 100 হি ও়োনলড ম্যাে কেো পঞ্চম্ ভােতী়ে ম্হিো 
হেলেিাে কে? উঃ িােম্ানপ্রীত কেৌে। 
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48. ইতাহেলত Matteo Pellicon World ranking 
series এ কোন ভােতী়ে েুহি ীে কসানা হজতলেন? 
উঃ  াজেং পুহন়ো। 

49. প্রথম্ ভােতী়ে ম্হিো হেলেিাে হিলসল  10,000 
আন্তজোহতে োন সমূ্পর্ে েেলেন কে? উঃ হম্থাহে 
োজ। 

50. আন্তজোহতে হি-কিাল়েহন্টলত প্রথম্  যািসম্যান 
হিলসল  3 িাজাে োন সম্পন্ন েেলেন কে? উঃ 
হ োি কোিহে। 

51. কেন্দ্র সেোে সম্প্রহত কোথা়ে 'Winter Sports 
Institute' িাপন েেলত েলেলছ? উঃ োশ্মীলেে 
গুেম্া ে। 

52. 2021 Para Shooting World Cup এ ভােলতে 
িল়ে কসানা হজতে কে? উঃ হসংিোজ। 

53. আইহসহস ওলম্ন্স ও়োর্ল্ে োপ 2022 এে অহেহশ়োে 
 ান হে? উঃ 'Girl Gang' 

54. সম্প্রহত কেলো ইহন্ড়ো ইউথ ক ম্স 2021 এ 
কযা াসন কে অন্তভুেক্ত েো িলো। 

55. WWE এে িাো " িে অে কেম্ " এ কোন 
ভােতী়ে েুহি ীে অন্তভুেক্ত িলেন? উঃ কগ্রি োহে। 

56. সংযুক্ত আে  আহম্োলত অনুহিত িলত েো 
'Desert Flag' নালম্ সাম্হেে অনুশীেলন প্রথম্ াে 
অংশ কনল  ইহন্ড়োন এ়োে কোসে। 

57. সম্প্রহত ম্িাোলশ 'AsterX' নালম্ কদলশে প্রথম্ 
হম্হেিাহে অনুশীেন েঞ্চ েেে কোন কদশ? উঃ 
িান্স। 

58. সম্প্রহত  ািোইন কনহভে সালথ PASSEX অনুশীেন 
অনুহিত েেলো কোন কদশ? উঃ ভােত। 

59. সম্প্রহত ম্াদা াস্কাে কনহভে সলঙ্গ প্রথম্ াে কযৌথ কনৌ 
কসনা ম্িড়া অনুহিত েেলো কোন কদশ? উঃ 
ভােত। 

60. 'India : A Scamster Born Every Minute' 
 ইহি হেহেজ েেলত েলেলছন কে? উঃ হিগ্ধা পুনম্। 

61. োন আ দুে  েেে োন এে আত্মজী নী হি 
ইংলেহজলত 'The Frontier Gandhi : My life 

and Struggle' হশলোনালম্ অনু াদ েলেন কে? 
উঃ পাহেিালনে ইম্হত়োজ আিলম্দ সাহি জাদা। 

62. সম্প্রহত ভ  ত  ীতাে হেলন্ডে ভাশেন োঞ্চ েেলেন 
কে? উঃ নলেন্দ্র কম্াহদ। 

63. 'Names of the Women' হশলোনালম্ উপনযাস 
হেেলেন কে? উঃ হজপ থা়েইে। 

64. 'Indians: A Brief History of A Civilization' 
হশলোনালম্  ই হেেলেন কে? উঃ নহম্ত আলোো। 

65. েনযাে নালম্  াহড়ে পহেে়ে হদলত 'Gharoki 
Paachan, Chelik Naam' হস্কম্ েঞ্চ েেে কোন 
োজয? উঃ উত্তোেণ্ড। 

66. েহম্পহিহিভ পেীক্ষাে জনয 'পথপ্রদশেে' নালম্ হি 
কোহেং পহেলি া েঞ্চ েেলেন কোন মু্েযম্ন্ত্রী? উঃ 
উত্তেপ্রলদলশে মু্েযম্ন্ত্রী কযা ী আহদতযনাথ। 

67. গ্রাম্ীর্ অঞ্চলেে ম্ানুিলদে 10 িাো়ে LED  াল্ব 
প্রদান েেলত 'গ্রাম্ উজাো হস্কম্' েঞ্চ েেে কোন 
সংিা? উঃ Convergence Energy Services 
Ltd 

68.  ৃহষ্টে জে সংেক্ষলর্ে জনয 'Catch the Rain' 
েযালম্পইন োঞ্চ েেলেন কে? উঃ নলেন্দ্র কম্াহদ। 

69.  াংোলদলশে যু েলদে জনয 'স্বর্ে জ়েন্তী' 
স্কোেহশলপে কঘাির্া েেলেন কে? উঃ নলেন্দ্র 
কম্াহদ। 

70. কসনালদে কসোহে এোউন্ট িযালন্ডে েোে জনয 
ইহন্ড়োন আহম্েে সলঙ্গ িাই-আপ েেে কোন সংিা? 
উঃ Kotak Mahindra Bank 

71. োহশ়োলে অহতেম্ েলে হ লশ্বে েতুথে েলেক্স 
হেজাভে কদশ কোনহি? উঃ ভােত, হেজালভেে পহেম্ার্ 
580.3 হ হে়েন ডোে। 

72. BRICS CGETI -এে প্রথম্ হম্হিংল়ে সভাপহতত্ব 
েেলো কোন কদশ? উঃ ভােত। 

73. 2021 সালেে কম্ ম্ালস Asian Boxing 
Championships কিাস্ট েেল  কে? উঃ ভােত 
(হনউ হদহি) 
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74. গ্রাম্ীর্ ম্হিোলদে জনয 'Women Will' নালম্ 
ওল়ে  কপািোে েঞ্চ েেে কোন সংিা? উঃ Google 

75. সম্প্রহত পদ্মশ্রী জ়েী প্রেযাত েথােহে নৃতয হশল্পী 
কেম্ানলেেী েুনিীোম্ন নাই়োে েত  ছে  ়েলস 
ম্াো ক লেন? উঃ 105  ছে। 

76. ভােলতে প্রথম্ সমু্লদ্রে তো হদল়ে িালনে ততহে িল  
কোন শিলে? উঃ মু্ম্বাইল়ে। 

77. সম্প্রহত কোথা়ে আন্তজোতীে কযা া উৎস  শুরু 
িলো? উঃ উত্তোেণ্ড - এে ঋহিলেশ। 

78. ভােত ম্িাসা েী়ে অঞ্চে ম্হনিলেে জনয DRDO 
এেহি সযালিোইি েঞ্চ েেে। এই সযালিোইি হিে 
নাম্ হে? উঃ হসনু্ধ কনত্র। 

79. 18 ঘন্টা়ে 25.54 হেহম্ সড়ে পথ ততেী েলে 
হ শ্বলেেডে  ড়লো কোন সংিা? উঃ National 
Highway Authority of India (NHAI) 

80. কোেসভা হিহভ এ ং োজযসভা হিহভ েযালনে 
এেহত্রত িল়ে নতুন নাম্ িে 'সংসদ হিহভ'। 

81. হ লশ্বে প্রথম্ িংসেঞু্চ অভ়োের্য ততহে েলেলছ কোন 
কদশ? উঃ অলস্ট্রহে়ো। 

82. প্রথম্ আহিোন কদশ হিলসল  'COVAXIN' এে 
অনুলম্াদন েেলো কোন কদশ? উঃ হজম্বা ুল়ে। 

83. সম্প্রহত ভােত প্রথম্ োে োলেে োোন পাঠালো 
কোন কদশলে? উঃ আলম্হেোলে। 

84. হত্রপুো ও  াংোলদলশে ম্লর্য কেনী নদীে উপে 
এেহি কসতুে উলিার্ন েেলেন নলেন্দ্র কম্াহদ। ওই 
কসতুহিে নাম্ হে? উঃ তম্ত্রী কসতু। 

85. সম্প্রহত 'কসানাে প েত' আহ ষৃ্কত িে েলঙ্গালত, 
কযহিে 60 কথলে 90 শতাংশ ম্াহিলত কসানা েল়েলছ। 

86. ভােলতে প্রথম্ 'Forest Healing Centre' এে 
উলিার্ন কোথা়ে েো িলো? উঃ উত্তোেলণ্ডে 
োহনলেলত। 

87. সম্প্রহত পা হেে কক্ষলত্র ক ােো ও হনো   যান 
েেলো কোন কদশ? উঃ সুইজােেযান্ড (সুইজােেযান্ড 
এেপে শ্রীেঙ্কাও ক ােো ও হনো   যান েেে)। 

88. হ লশ্বে স লথলে শহক্তশােী সুপাে েহম্পউিাে ততহে 
েেে জাপান। এই সুপাে েহম্পউিালেে নাম্ হে? 
উঃ Fugaku 

89. 'STEM for Girls' কপ্রাগ্রালম্ে জনয IBM 
কোম্পাহনে সলঙ্গ িাইআপ েেে কোন োজয? উঃ 
উত্তোেণ্ড। 

90. 'এলেহিে কভহিলেে েযাহপিাে' িলত েলেলছ কোন 
শিে? উঃ হদহি, কযোলন প্রহত 3 হেহম্ অন্তে োহজেং 
কস্টশন  সালনা িল । 

91. সম্প্রহত সমু্লদ্রে প্লাহস্টে  জেয হদল়ে েহম্পউিাে 
 ানালো কোন সংিা? উঃ HP কোম্পাহন। 

92. ভােলতে  ৃিত্তম্ ভাসম্ান কসাোে পাও়োে প্লান্ট 
ততহে িলে কোথা়ে? উঃ কতলেঙ্গানাে শ্রী োম্ সা ে 
প্রলজক্ট জোর্ালে। 

93. International Solar Alliance এ নতুন কদশ 
হিলসল  কযা দান েেলো কোন কদশ? উঃ ইতাহে। 

94. 'Awaam Ki Baat' নালম্ কেহডও কপ্রাগ্রাম্ েঞ্চ 
েেলেন কে? উঃ জমু্ম-োশ্মীলেে কেেলিনযান্ট 
 ভনেে ম্লনাজ হসনিা। 

95. হ লশ্বে  ৃিত্তম্ কসাোে োম্ে ততহে িলে কোথা়ে? 
উঃ হসঙ্গাপুলে। 

96. সম্প্রহত কোথা়ে ভােলতে Hero Cycles 
কোম্পাহনে কলা াে কিডলো়োিোে ততহে িলো? উঃ 
েন্ডলন। 

97. হ লশ্বে েহনিতম্  যহক্ত হিসাল  আহিোে সল োি 
প েত ম্াউন্ট হেহেম্াঞ্জালো জ়ে েেে কে? উঃ 
িা়েদ্রা ালদে সাত  ছে  ়েসী হ োি েন্দ্র। 

98. ভােলতে প্রথম্ সেোহে পশু এমু্বলেন্স কনিও়োেে 
েঞ্চ েেে কোন োজয? উঃ অন্ধ্রপ্রলদশ। 

99. হ লশ্বে প্রথম্ 'হশপ িালনে' ততহে িলত েলেলছ কোন 
কদলশ? উঃ নেওল়েলত। 

100. হনউ জেপাইগুহড় ও ঢাোে ম্লর্য 'হম্তােী এক্সলপ্রস' 
উলিার্ন েেলেন কে? উঃ নলেন্দ্র কম্াদী। 
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101. ভােলতে কোথা়ে এহশ়োে  ৃিত্তম্ হিউহেপ  ালডেন 
 লড় উলঠলছ? উঃ জমু্ম-োশ্মীলে (এই  ালডেন 30 
কিক্টে জা়ে াে ওপে  লড় উলঠলছ)। 

102. সম্প্রহত কোথা়ে Banana Festival অনুহিত িলো? 
উঃ উত্তেপ্রলদলশে েুহশন লে। 

103. সম্প্রহত Mount Merapi আলি়েহ হেে অিুৎপাত 
ঘিলো। এই আলি়েহ হেহি কোন কদলশ অ হিত? 
উঃ ইলিালনহশ়ো। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আপনি নি পনিমবঙ্গ পুনিশ/ িিিাতা পুনিশশর 
 

কনসেবল রিরল ও মমন পিীক্ষায় পাশ কিসে 

বইটি আজসকই েংগ্রহ করুন 

িিশেবি পরীক্ষার্ীী   ?  
(+91) 8001650019 

২০২১ সালেে েনলস্ট ে হপ্রহেহম্নাহে পেীক্ষা়ে এই  ইহিে 1st Edition কথলে কম্াি ৫৬ হি প্রশ্ন েম্ন এলসহছলো। 
 ইহিলত ইংলেহজ সি আেও অলনে নতুন অংশ সংলযাজন েলে  ইহি নতুন রূলপ প্রোশ েো িলো।  
এই  ইহি ২০২২ সালেে আ ত পহিম্ ঙ্গ পুহেশ ও েেোতা পুহেশ েনলস্ট ে (হপ্রহে ও কম্ন), সা - ইন্সলপক্টে (হপ্রহে) 
পেীক্ষাে জনয েু ই গুরুত্বপূর্ে। 
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1. 'আন্তজোহতে েহন সলেতনতা হদ স' েল  পােন 
েো ি়ে? উঃ 4 এহপ্রে; এ ালেে হথম্ হছে - 
'Perseverance, partnership and progress'. 

2. আলম্বদেে জ়েন্তী েল  পােন েো ি়ে? উঃ 14 
এহপ্রে। 

3. োষ্ট্রী়ে সমু্দ্র হদ স েল  পােন েো ি়ে? উঃ 5 
এহপ্রে। 

4. হ শ্ব স্বািয হদ স েল  পােন েো ি়ে? উঃ 7 
এহপ্রে; এ ালেে হথম্ - 'Building a fairer, 
healthier world for everyone'. 

5. হ শ্ব কিহেলিজ হদ স েল  পােন েো ি়ে? উঃ 18 
ই এহপ্রে; এ ছলেে হথম্ হছে - 'Complex Pasts: 
Diverse Futures'. 

6. জাতী়ে হসহভে সাহভেস হদ স েল  পােন েো ি়ে? 
উঃ 21 এহপ্রে। 

7. 'আথে কড' (Earth Day) েল  পােন েো ি়ে? উঃ 
22 এহপ্রে; এ ালেে হথম্ হছে - 'Restore Our 
Earth'. 

8. 'ও়োর্ল্ে  ুে কড' (World Book Day) েল  পােন 
েো ি়ে? উঃ 23 এহপ্রে। 

9. 'জাতী়ে পঞ্চাল়েহতোজ হদ স' েল  পােন েো ি়ে? 
উঃ 24 এহপ্রে। 

10. হ শ্ব ম্যালেহে়ো হদ স েল  পােন েো ি়ে? উঃ 25 
এহপ্রে; এ ালেে হথম্ হছে - 'Rraching the zero 
malaria target'  

11. 'ও়োর্ল্ে ইলন্টলেেেু়োে প্রপাহিে কড' েল  পােন েো 
ি়ে? উঃ 26 এহপ্রে; এ ালেে হথম্ হছে - "IP and 
SMEs: Taking your ideas to market." 

12. আন্তজোহতে নৃতয হদ স েল  পােন েো ি়ে? উঃ 
29 এহপ্রে; এ ালেে হথম্ হছে - 'Purpose of 
dance' 

13. ONGC এে কে়োেম্যান এ ং ম্যালনহজং হডলেক্টে 
হিলসল  অহতহেক্ত দাহ়েত্ব কপলেন কে? উঃ সুভাি 
েুম্াে। 

14. ওল়েস্টানে েম্ান্ড - এে হেে অে স্টাে হিলসল  
হনযুক্ত িলেন কে? উঃ কজনালেে ম্ানহজিাে হসং। 

15. BCCI - এে অযাহন্ট-েোপশন ইউহনলি কিড হিসাল  
হনযুক্ত িলেন কে? উঃ সাহ ে কিালসন। 

16. Atal Innovation Mission - এে হম্শন হডলেক্টে 
হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ ড. হেন্তন ত ষ্ণ । 

17. সম্প্রহত হভল়েতনালম্ে প্রর্ানম্ন্ত্রী হিলসল  হনযুক্ত 
িলেন কে? উঃ Pham Minh Chinh 

18. নতুন কেহভহনউ কসলেিাহে হিলসল  হনযুক্ত িলেন 
কে? উঃ তরুর্  াজাজ। 

19. ইলোনহম্ে অযালে়োসে কসলেিাহে হিলসল  হনযুক্ত 
িলেন কে? উঃ অজ়ে কশঠ। 

20. Small Industries Development Bank of 
India (SIDBI) এে কে়োেম্যান এ ং ম্যালনহজং 
হডলেক্টে হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ এস োম্ন। 

21. এ়োেলপািেস অথহেহি অে ইহন্ড়ো (AAI) এে 
কে়োেম্যান হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ সঞ্জী  
েুম্াে। 

22. সম্প্রহত নাইজালেে প্রর্ানম্ন্ত্রী হিলসল  হনযুক্ত িলেন 
কে? উঃ Mohamed Bazoum 

23. Wipro Limited - এে হেে কিেলনােহজ অহেসাে 
হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ শুভা িািা ভােতী। 

24. পাঞ্জাল ে কোহভড 19 হিোেের্ েম্েসূহেে িযান্ড 
অযাম্বালসডে হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ কসানু 
সুদ। 

25. ভােলতে নতুন হেে ইলেেশন েহম্শনাে হিলসল  
হনযুক্ত িলেন কে? উঃ সুশীে েন্দ্র। 

এরিল মাসেি কাসিন্ট অ্যাসেয়ােস 
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26. National Anti-Doping Agency - এে হডলেক্টে 
কজনালেে হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ হসদ্ধাথে 
হসং েংজাম্। 

27. ভােতী়ে কস্টি  যাংলেে কসন্ট্রাে ক াডে এে হডলেক্টে 
হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ অহনে েুম্াে শম্ো। 

28. সম্প্রহত হভল়েতনালম্ে নতুন হ লদশ ম্ন্ত্রী হিলসল  
হনযুক্ত িলেন কে? উঃ Bui Thanh Son 

29. যুক্তোলষ্ট্রে Associate Attorney General 
হিলসল  হনযুক্ত িলেন ভােতী়ে  ংলশাদূ্ভত কোন 
 যহক্ত? উঃ ভহনতা গুপ্ত। 

30. National Association of Software and 
Services Companies এে প্রথম্ ম্হিো 
কে়োেপাসেন হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ কেো 
কম্নন। 

31. দহক্ষর্ কোহে়োে নতুন প্রর্ানম্ন্ত্রী হিলসল  হনযুক্ত 
িলেন কে? উঃ Kim Boo-kyum 

32. ভােলতে 48 তম্ প্রর্ান হ োেপহত হিলসল  শপথ 
গ্রির্ েেলেন কে? উঃ নুথাোপহত কভঙ্কি োম্ানা। 

33. েেোতা িাইলোলিেে োযেহন োিী প্রর্ান হ োেপহত 
হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ োলজশ হ িাে। 

34. National Commodity and Derivatives 
Exchange (NCDEX) এে ম্যালনহজং হডলেক্টে এ ং 
CEO হিসাল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ অরুর্ োলি। 

35. 'সনাতন' হশলোনালম্  ইল়েে জনয '2020 সেস্বতী 
সম্মান' কপলেন কোন কেেে? উঃ ড. শের্ েুম্াে 
হেম্বালে (ম্াোহঠ কেেে)। 

36. 51 তম্ দাদাসালি  োেলে অযাও়োডে কপলত 
েলেলছন কোন অহভলনতা? উঃ েজনীোন্ত। 

37. '2021 েহেঙ্গ েত্ন পুেস্কাে' কপলেন কে? উঃ 
অন্ধ্রপ্রলদলশে োজযপাে হ শ্ব ভূির্ িহেেিন। 

38. িালন্সে হিতী়ে সল োি না হেে সম্মান Knight of 
the Order of Arts and Letters - কে পালেন? 
উঃ ভােতী়ে হেল্ম কম্োে গুনীত ম্ঙ্গা। 

39. Moscow International Film Festival, 2021 
কত 'ক স্ট েলেন েযাঙু্গল়েজ হেল্ম' এে অযাও়োডে 

হজতে কোন ভােতী়ে ছহ ? উঃ ম্াোহঠ ছহ  
Puglya। 

40. 93rd Academy Awards  া অস্কাে পুেস্কাে 
2021 এ কসো ছহ ে তেম্া কপে কোন ছহ ? উঃ 
Nomadland 

41. World University Rankings 2020 এে 
তাহেো়ে প্রথম্ িালন েল়েলছ কোন ইউহনভাহসেহি? 
উঃ িা োড ইউহনভাহসেহি। 

42. 2021 ক স্ট োনহট্রজ হেলপািে - এ কসো কদলশে 
তেম্া কপে কোন কদশ? উঃ োনাডা, হিতী়ে িালন 
েল়েলছ জাপান এ ং তৃতী়ে িালন জাম্োহন। 

43. ও়োর্ল্ে কপ্রস হিডম্ ইনলডক্স 2021 - এ ভােলতে 
িান েত তম্? উঃ 142 তম্; প্রথম্ িালন েল়েলছ 
নেওল়ে, হিতী়ে িালন হেনেযান্ড এ ং তৃতী়ে িালন 
কডনম্ােে। 

44. 2020 Highest Military Spender তাহেো়ে 
ভােলতে িান েত তম্? উঃ তৃতী়ে; প্রথম্ িালন 
আলম্হেোে এ ং হিতী়ে িালন েীন। 

45. Chandler Good Government Index 2021 
এ ভােলতে িান েত তম্? উঃ 49 তম্; প্রথম্ িালন 
েল়েলছ হেনেযান্ড। 

46. সম্প্রহত কলাভাহে়োে নতুন প্রর্ানম্ন্ত্রী হিলসল  শপথ 
হনলেন কে? উঃ Eduard Heger 

47. সম্প্রহত ইেুল়েডলেে োষ্ট্রপহত হিলসল  হন োহেত 
িলেন কে? উঃ Guillermo Lasso 

48. ISSF World Cup 2021 এ প্রথম্ িালন েল়েলছ 
কোন কদশ? উঃ ভােত; হিতী়ে িালন আলছ 
আলম্হেো এ ং তৃতী়ে িালন েল়েলছ ইতাহে। 

49. 2023 Men's Boxing World Championships 
কোথা়ে অনুহিত িল ? উঃ উজল হেিান। 

50. এে ওভালে ছ়ে িা ছক্কা ম্াো প্রথম্ শ্রীেঙ্কান 
 যািসম্যান কে? উঃ Thisara Perera 

51. েলোনা ভাইোলসে োেলর্ 2021 কিাহেও 
অহেহম্পলে অংশ কনল  না কোন কদশ? উঃ উত্তে 
কোহে়ো। 
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52. ভােলতে প্রথম্ ম্হিো নাহ ে হিলসল  অহেহম্পলেে 
জনয কো়োহেোই েেলেন কে? উঃ কনথ্রা েুম্ানান। 

53. োজােিালন অনুহিত এহশ়োন কেসহেং 
েযাহম্প়েনহশপ 2021 এ ভােত কম্াি পােঁহি কসানা, 
হতনহি রূলপা ও ছহি কিাঞ্জ কম্লডে হজলতলছ। 

54. এহশ়োন ওল়েিহেেহিং েযাহম্প়েনহশলপ ভােলতে 
ম্ীো াঈ োনু 119 কেহজ ভােলত্তােন েলে কেেডে 
েেলেন। 

55. এহশ়োন কেসহেং েযাহম্প়েনহশপ - এ পেপে দু াে 
স্বর্েপদে জ়েী প্রথম্ ভােতী়ে ম্হিো কে? উঃ 
সহেতা কম্াে। 

56. আে  সা লে ' রুনা 2021' নালম্ কনৌলসনা ম্িড়া 
অনুহিত েেলছ কোন কোন কদশ? উঃ ভােত, িান্স 
এ ং সংযুক্ত আে  আহম্োত। 

57. 'ওহড়শা ইহতিাস' এে হিহি ভাসেন হেহেজ েেলেন 
কে? উঃ প্রর্ানম্ন্ত্রীে নলেন্দ্র কম্াহদ।  ইহিে কেেে 
িলেন িলেেৃষ্ণ ম্িতা । 

58. 'The Christmas Pig' হশলোনালম্  ই হেলেলছন 
কে? উঃ িযাহে পিাে উপনযালসে কেহেো J. K. 
Rowling 

59. "The Living Mountain" হশলোনালম্  ই 
হেলেলছন কে? উঃ জ্ঞানপীঠ পুেস্কাে জ়েী অহম্তাভ 
কঘাি। 

60. 'Whereabouts' হশলোনালম্ উপনযাস হেলেলছন 
কে? উঃ ঝুম্পা োহিহে। 

61. 'Har Ghar Jal' উলদযা  েঞ্চ েেে কোন সেোে? 
উঃ পাঞ্জা  োজয সেোে। 

62. 'কযা  কস নীলো ' কপ্রাগ্রাম্ েঞ্চ েেে কোন োজয? 
উঃ ম্র্যপ্রলদশ। 

63. 'No Mask No Movement' েযালম্পইন েঞ্চ 
েেে কোন োজয? উঃ োজিান। 

64. ভােলতে প্রথম্ হম্উহনহসপাে গ্রীন  ন্ড ইসুয িে 
কোথা়ে? উঃ উত্তেপ্রলদলশে  াহজ়ো াদ। 

65. 2023 FIFA Women's World Cup কিাস্ট েেল  
কোন দুহি কদশ? উঃ অলস্ট্রহে়ো ও হনউহজেযান্ড। 

66. 2021 World Table Tennis Championships 
কিাস্ট েেল  কোন কদশ? উঃ আলম্হেো যুক্তোষ্ট্র। 

67. Khelo India Youth Games এে েতুথে সংস্কের্ 
কিাস্ট েেল  হদহি ও িহে়োনা। 

68. 'SUPACE' নালম্ হেসােে কপািোে েঞ্চ েেে কে? 
উঃ ভােতী়ে সুহপ্রম্ কোিে। 

69. সংসৃ্কত ভািা হশক্ষাে জনয 'Little Guru' নালম্ 
অযাপ েঞ্চ েেে কোন সংিা? উঃ Indira Gandhi 
Cultural Centre 

70. ভােলতে প্রথম্ পহেল শ ম্ন্ত্রী কে হছলেন? উঃ 
হদহিজ়েহসংি জ্বাো (সম্প্রহত 88  ছে  ়েলস ম্াো 
ক লেন)।  

71. সম্প্রহত 89  ছে  ়েলস ম্াো ক লেন পদ্মভূির্ প্রাপ্ত 
প্রেযাত  াঙাহে েহ  শঙ্খ কঘাি। 

72. সম্প্রহত পদ্মহ ভূির্ প্রাপ্ত পেম্ারু্ হ জ্ঞানী 
Krishnamurthy Santhanam। 

73. দুহি 'গ্রীন িাউন' থাো ভােলতে প্রথম্ োজয 
কোনহি? উঃ হ িাে (এই ডাউন দুহি  লড় উলঠলছ 
োজ ীে ও  ুদ্ধ ়ো কত)। 

74. সম্প্রহত হম্শন শহক্ত নালম্ এহন্ট সযালিোইি হম্সাইে 
েঞ্চ েেে কোন সংিা? উঃ DRDO। 

75. ম্িাোজা ছাত্রসাে েনলভনশন কসন্টালেে উলিার্ন 
েো িে কোথা়ে? উঃ ম্র্যপ্রলদলশে োজুোলিা কত। 

76. উহড়িযাে হিতী়ে  াল়োহি়োে হেজাভে িলত েলেলছ 
ম্লিন্দ্র ীহে। 

77. সম্প্রহত ম্হিোলদে জনয হ নামূ্লেয সেোহে  াস 
পহেলি া েঞ্চ েেে কোন োজয? উঃ পাঞ্জা । 

78. ম্িাোলষ্ট্রে  াল়ো ডাইভােহসহি কিহেলিজ সাইি 
হিলসল  কঘাহিত িলো কোন গ্রাম্? উঃ অযাম্বহে। 

79. হ লশ্ব প্রথম্ পশুলদে জনয েলোনাে ভযােহসন 
আনলো কোন কদশ? উঃ োহশ়ো। 

80. ভােলতে  ৃিত্তম্ ভাসম্ান কসৌে হ দুযৎ প্রেল্প  
কোথা়ে িাহপত িল ? উঃ কতলেঙ্গানাে োম্াগুিলম্। 

81. ভােলতে প্রথম্ সমু্পনে ইলেেহট্রোল়েড কেেওল়ে 
কজান কোনহি? উঃ ওল়েস্ট কসন্ট্রাে কেেওল়ে। 
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82. সম্প্রহত জমু্ম-োশ্মীলে হিউহেপ কেহস্টভালেে 
উলিার্ন েেলেন কে? উঃ ম্লনাজ হসনিা। 

83. আন্তজোহতে ম্ালনে োম্া়ের্ হম্উহজ়োম্ িাপন 
েেলত েলেলছ কোন োজয? উঃ উত্তে প্রলদশ। 

84.  জেয জে কথলে শহক্ত উৎপাদলনে কক্ষলত্র কোন 
কদলশে সলঙ্গ MoU স্বাক্ষে েেলো ভােত? উঃ 
কনদােেযান্ড। 

85. প্রহত ন্ধী  যহক্তলদে হ নামূ্লেয 50 হেহম্ পহে িন 
পহেলি া কদল  কোন োজয সেোে? উঃ হ িাে। 

86. সংযুক্ত আে  আহম্োলতে প্রথম্ ম্হিো 
ম্িাোশোেী কে? উঃ Noura al-Matroushi 

87. দ্রুততম্ কসালো সাইহলং এে জনয হ লনস কেেলডে 
নাম্ তুেলেন ইহন্ড়োন আহম্েে কেেলিনযান্ট েলনেে 
ভেত পানু্ন। 

88. সম্প্রহত কোন কেন্দ্রশাহসত অঞ্চে যক্ষ্মা মু্ক্ত হিলসল  
কঘাহিত িলো? উঃ োক্ষািীপ। 

89.   নযান হম্শলনে জনয কোন কদলশে সালথ েুহক্ত 
েেলো ভােত? উঃ িান্স (এহি ভােলতে প্রথম্ 
হিউম্যান কেস হম্শন িল ) 

90. োলজযে ম্হিোলদে হ রুলদ্ধ অপোলর্ে তথয সংগ্রি 
েেলত 'Veerangana on wheel' পহেলি া েঞ্চ 
েেে কোন োজয? উঃ হিম্ােে প্রলদশ। 

91. আন্তজোহতে ম্িাোশ কস্টশলন SpaceX Crew-2 
Mission েঞ্চ েেল  কোন সংিা? উঃ আলম্হেোন 
ম্িাোশ  ল ির্া সংিা নাসা (NASA)। 

92. সম্প্রহত ম্ঙ্গে গ্রলি সেেভাল  কিহেেোে উড়াে 
কোন সংিা? উঃ NASA 

93. প্রথম্ কদশ হিলসল  জে া়ুে পহে তেলনে উপলে 
আইন আনলছ কোন কদশ? উঃ হনউহজেযান্ড। 

94. প্লাহস্টে  জেয  য িাপনাে জনয কোন কদলশে সালথ 
েুহক্ত স্বাক্ষে েেলো ভােত? উঃ জাম্োহন। 

95. 2024 সালে Artemis হম্শলনে ম্ার্যলম্ োলঁদ প্রথম্ 
ম্হিো কে পাঠাল  কোন সংিা? উঃ NASA 

96. ভােলতে প্রথম্ ম্হিো হিলসল  ম্াউন্ট অন্নপূর্ো জ়ে 
েেলেন কে? উঃ হপ্র়োঙ্কা কম্াহিলত। 

97. 2025 সালে হনজস্ব কেস কস্টশন েঞ্চ েোে 
কঘাির্া েেলো কোন কদশ? উঃ োহশ়ো। 

98. েীলনে প্রথম্ ম্ঙ্গে হম্শন এে জনয কোভােহিে নাম্ 
হে োো িল়েলছ? উঃ Zhurong (আগুলনে 
কদ তা)। 

99. কম্হডলেে অহক্সলজন পহে িন এে জনয অহক্সলজন 
এক্সলপ্রস োেু েেলো কোন সংিা? উঃ ভােতী়ে 
কেেওল়ে। 

100. World Cities Cultural Forum (WCCF) এ 
ভােলতে িল়ে প্রহতহনহর্ত্ব েেল ন কে? উঃ হদহিে 
মু্েযম্ন্ত্রী অেহ ি কেজহেও়োে। 

101. সম্প্রহত হম্হিওল়ে  যাোহক্সলত আহ ষৃ্কত স লেল়ে 
কছাি ব্লযােলিাে হিে নাম্ হে? উঃ 'Unicorn'  

102. ম্িাোলশে আ জেনা পহেষ্কাে েেলত পৃহথ ীে 
েক্ষপলথ 'NEO-01' নালম্ কপ্রালিািাইপ কো ি েঞ্চ 
েলেলছ কোন কদশ? উঃ েীন। 
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1. কোন োজয সেোে অহক্সলজন প্লান্ট গুহেলে 
হ নামূ্লেয হ দুযৎ পহেলি া কদও়োে কঘাির্া েেে? 
উঃ আসাম্ 

2. কোন ভােতী়ে ম্হিো প্রথম্ 2021 সালে এভালেস্ট 
েূড়া়ে আলোির্ েেে? উঃ Tashi Yangjom 

3. কোন কোম্পাহন ভােলত 'News Showcase' 
কপ্রাগ্রাম্ েঞ্চ েলেলছ? উঃ Google 

4. কোন োজয  যাে োঙ্গাস কে ম্িাম্ােী কো  হিলসল  
কঘাির্া েেে? উঃ োজিান 

5. কোন োজয সেোে সম্প্রহত ভােুে়োে সু্কে ততেী 
কঘাির্া েেে? উঃ ছহত্রশ ড় 

6. কে সম্প্রহত ঘূহর্েঝড় “যশ”এে নাম্েের্ েলেলছ? 
উঃ ওম্ান 

7. সম্প্রহত ম্ঙ্গলেে ম্াহিলত অ তের্োেী েীলনে প্রথম্ 
কোভােহিে নাম্ হে? উঃ Zhu Rong 

8. হ লশ্বে প্রথম্ ম্ান হ িীন জািাজহিে নাম্ হে? উঃ 
Mayflower 400 

9. সম্প্রহত আন্টােেহিো কথলে কভলঙ্গ যাও়ো হ লশ্বে 
 ৃিত্তম্  েে েণ্ডহিে নাম্ হে? উঃ A-76 

10. সম্প্রহত ইোলনে ততহে সুপাে েহম্পউিালেে নাম্ 
হে? উঃ Simorgh 

11. Axis Bank এে CEO এ ং ম্যালনহজং হডলেক্টে 
হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ অহম্তাভ কেৌরু্েী 

12. কোন োজয  িোোলে  ৃক্ষলোপলর্ উৎসাহিত েেলত 
অঙু্কে হস্কম্ েঞ্চ েেে? উঃ ম্র্যপ্রলদশ 

13. কোন োজয সেোে 'Oxygen on Wheels' 
ইহনহশল়েহিভ েঞ্চ েেে? উঃ িহে়োনা 

14. সম্প্রহত হেলেি কথলে অ সে গ্রির্ েেলেন 
ইংেযালন্ডে কোন হেলেিাে? উঃ Harry Gurney 

15. কোন ভােতী়ে ছাত্রী  Oxford Student Union 
এে কপ্রহসলডন্ট হিলসল  হন োহেত িলেন? উঃ আনহভ 
ভুিাহন 

16. আন্তজোহতে েহম্ে হদ স েল  পােন েো ি়ে? উঃ 
১ ো কম্, এ ছলেে হথম্- “Maintaining safety 
and security at the workplace”. 

17. হেজাভে  যাংলেে েতুথে কডপুহি  ভনেে  হিসাল  
হনযুক্ত িলেন কে? উঃ হি. েহ  শংেে 

18. ভােলতে জাতী়ে প্রযুহক্ত হদ স পাহেত ি়ে েল ? 
উঃ ১১ ই কম্ 

19. আন্তজোহতে নাসে হদ স েল  পােন েো ি়ে? উঃ 
১২ ই কম্, এ ছলেে হথম্- “Nurses: A Voice to 
Lead - A vision for future healthcare”. 

20. োজী   ান্ধীে িতযাে হদনহিলে স্মের্ী়ে োেলত 
ভােলতে জাতী়ে সন্ত্রাস হ লোর্ী হদ স েল  পােন 
েো ি়ে? উঃ ২১ কশ কম্ 

21. সম্প্রহত তৃতী়ে  াে পহিম্ লঙ্গে মু্েযম্ন্ত্রী হিলসল  
শপথ গ্রির্ েেলেন কে? উঃ ম্ম্তা  যানাহজে 

22. পহিম্ লঙ্গে নতুন হশক্ষাম্ন্ত্রী কে? উঃ িাতয  সু 
23. ভােলতে ম্হিো হেলেি হিলম্ে  যাহিং কোে হিলসল  

হনযুক্ত িলেন কে? উঃ হশ  সুিে দাস 
24. Vodafone Idea (V!) কোম্পাহনে হেে হডহজিাে 

অহেসাে হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ হেম্া তজন 
25. ভােতী়ে ম্হিো হেলেি হিলম্ে কিড কোে হিলসল  

যুক্ত িলেন কে? উঃ েলম্শ কপা়োে 
26. হদহিে পুহেশ েহম্শনাে হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? 

উঃ এস.এন. শ্রী াি  
27. 69th Miss Universe 2020 হশলোপা হজতলেন 

কে? উঃ কম্হক্সোন ম্লডে Andrea Meza 

মম মাসেি কাসিন্ট অ্যাসেয়ােস 
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28. কে প্রথম্ ভােতী়ে হিসাল  World 
Choreography Award 2020 হজতলেন? উঃ 
সুলেশ মু্েুি 

29. কোন োজয আ়ুেষ্মান ভােত হস্কলম্ে  াি া়েলন প্রথম্ 
িান অজেন েেে? উঃ ের্োিে 

30. কোন োজয সেোে আোঙ্ক্ষা নালম্ ওল়ে  কপািোে 
েঞ্চ েেে? উঃ ের্োিে 

31. হশক্ষাথেী ও তালদে হপতা ম্াতাে জনয কোন কম্া াইে 
অযাপ েঞ্চ েেে CBSE ক াডে? উঃ Dost for Life 

32. ভােলত WhatsApp Pay -এে কিড হিসাল  হনযুক্ত 
িলেন কে? উঃ ম্ালনশ ম্িালত্ম 

33. েলোনাে োেলর্ অনাথ িল়ে যাও়ো হশশুলদে জনয 
উত্তোেণ্ড কোন কযাজনা েঞ্চ েলেলছ? উঃ "মু্েযম্ন্ত্রী 
 াৎসেয কযাজনা" 

34. ২০২০ হ শ্ব যাংলেে হেলপািে অনুযা়েী, স লথলে 
ক হশ কেহম্লিন্স গ্রির্োেী কদশ কোনহি? উঃ ভােত 

35. সদয প্রোহশত ICC Test Rankings  -এ প্রথম্ 
িালন আলছ কোন হেলেিাে? উঃ হনউহজেযালন্ডে 
Kane Williamson 

36. কোন কদশ 2022 FIFA World Cup কথলে 
হনলজলে উইথড্র েলে হনে? উঃ উত্তে কোহে়ো 

37. ম্হিো হ ভাল  10th Italian Open title  
হজতলেন কোন কিহনস তােো? উঃ Iga Swiatek 

38. েতুথে াে হসহে়োে োষ্ট্রপহত হিলসল  পুনো়ে 
হন োহেত িলেন কে? উঃ Basher al-Assad 

39. পহিম্ ঙ্গ হ র্ানসভাে হেোে হিলসল  হন োহেত 
িলেন কে? উঃ হ ম্ান  লিযাপার্যা়ে 

40. কেলনে  Princess of Asturias Award 
হজতলেন ভােলতে কোন অথেনীহত ীদ? উঃ অম্তেয 
কসন 

41. Rudolf Schindler Award হজতলেন কোন 
ভােতী়ে প্রথম্ ডাক্তাে? উঃ ড. নাল শ্বে কেহি 

42. জাহতসংলঘে হেলপািে অনুযা়েী হ লশ্বে জন হুে কদশ 
হিলসল  ভােত েীন কে অহতেম্ েেল  েত সালে? 
উঃ 2027 সালে 

43. আন্তজোহতে তাম্াে হ লোর্ী হদ স েল  পােন েো 
ি়ে? উঃ ৩১ কশ কম্ 

44. আলম্হেোে কিা়োইি িাউলস কজা  াইলডলনে 
হসহন়োে অযাডভাইজে হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? 
উঃ ভােতী়ে  ংলশাদূ্ভত নীো িযান্ডন 

45. হ লশ্ব Most Valuable Insurance Brand -এে 
তাহেো়ে দশম্ িালন আলছ কোন ভােতী়ে সংিা? 
উঃ LIC 

46. কেহন়োে প্রথম্ ম্হিো প্রর্ান হ োেপহত হিলসল  
হনযুক্ত িলেন কে? উঃ Martha Koome 

47. ইন্টােনযাশনাে িহে কেডালেশলনে কপ্রহসলডন্ট 
হিলসল  পুনো়ে হন োহেত িলেন কে? উঃ নাহেিাে 
 াত্রা 

48. িািা েনসােলিহন্স সাহভেলসস-এে হেে হেনযাহন্স়োে 
অহেসাে হিসাল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ সম্ীে 
কসক্সাহে়ো 

49. আসালম্ে নতুন মু্েযম্ন্ত্রী হিসাল  হন োহেত িলেন 
কে? উঃ হিম্ন্ত হ শ্ব শম্ো (15th CM of Asam) 

50. কনপালেে প্রর্ানম্ন্ত্রী হিলসল  তৃতী়ে  াে পুনো়ে 
হনযুক্ত িলেন কে? উঃ KP Sharma Oli 

51. ছহত্রশ ড় িাইলোলিেে প্রর্ান হ োেপহত হিলসল  
হনযুক্ত িলেন কে? উঃ প্রশান্ত েুম্াে হম্ে 

52. সম্প্রহত ইউলোহপ়োন ক ালর্ল্ন  ুি অযাও়োডে 
হজতলেন কোন েুি োে? উঃ Robert 
Lewandowski 

53. সাং াহদেলদে জনয উহড়িযা  সেোে কোন কযাজনা 
েঞ্চ েলেলছ? উঃ ক াপা নু্ধ সং াহদো স্বািয  ীম্া 
কযাজনা 

54. কোন োজয সেোে েলোনা কো ীলদে জনয হি 
স্বািয আিাে কযাজনা েঞ্চ েেে? উঃ ম্র্যপ্রলদশ 

55. কোন োজয সেোে েলোনা কো ীলদে জনয 
হ নামূ্লেয  অলিা অযামু্বলেন্স সাহভেস েঞ্চ েেে? উঃ 
হদহি 

56. সম্প্রহত পহিম্ ঙ্গলে কোন সংিা ৯১৬২ কোহি 
িাো হদল়ে অথেননহতে সিা়েতা েেলো? উঃ 
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National Bank for Agriculture and Rural 
Development (NABARD) 

57. New York City International Film Festival 
-এ কসো অহভলনতাে তেম্া কপলেন কে? উঃ 
অনুপম্ কেে 

58. কজনালেে ও SC সম্প্রদাল়েে পহে ালেে ম্হিোলদে 
যথােলম্ ম্াহসে ৫০০ িাো এ ং ১০০০ িাো েলে 
প্রদালনে জনয কোন প্রেল্প েঞ্চগুলো পহিম্ ঙ্গ? উঃ 
'েক্ষী ভান্ডাে প্রেল্প' 

59. সম্প্রহত ৯৪  ছে  ়েলস ম্াো ক লেন সুিেোে 
 হুগুর্া, হতহন কোন আলিােলনে কনতা হছলেন? উঃ 
হেপলো আলিােন। 

60. কোন কদশ Yaogan - 34 নালম্ হেলম্াি কসহন্সং 
সযালিোইি েঞ্চ েেে? উঃ েীন 

61. কোন ম্হিো ২৫ ঘন্টা ৫০ হম্হনলি ম্াউন্ট এভালেলস্ট  
উলঠ কেেডে  ড়লেন? উঃ িংেং - এে ম্হিো 
Tsang Yin – Hung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আপনি নি পনিমবঙ্গ পুনিশ/ িিিাতা পুনিশশর 
 

কনসেবল রিরল ও মমন পিীক্ষায় পাশ কিসে 

বইটি আজসকই েংগ্রহ করুন 

িিশেবি পরীক্ষার্ীী   ?  
(+91) 8001650019 

২০২১ সালেে েনলস্ট ে হপ্রহেহম্নাহে পেীক্ষা়ে এই  ইহিে 1st Edition কথলে কম্াি ৫৬ হি প্রশ্ন েম্ন এলসহছলো। 
 ইহিলত ইংলেহজ সি আেও অলনে নতুন অংশ সংলযাজন েলে  ইহি নতুন রূলপ প্রোশ েো িলো।  
এই  ইহি ২০২২ সালেে আ ত পহিম্ ঙ্গ পুহেশ ও েেোতা পুহেশ েনলস্ট ে (হপ্রহে ও কম্ন), সা - ইন্সলপক্টে (হপ্রহে) 
পেীক্ষাে জনয েু ই গুরুত্বপূর্ে। 



 

21 

 

FREE CURRENT AFFAIRS  WWW.EXAMBANGLAPUB.COM 

 

 

 

 

1. জমু্ম-োশ্মীে কথলে ইহন্ড়োন এ়োে কোসে -এে প্রথম্ 
ম্হিো োইিাে পাইেি হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? 
উঃ ম্াও়ো সুদান। 

2. কোন ভােতী়ে হেলেিাে পহের্ানলযা য হ ভাল  
One Plus কোম্পাহনে নতুন িযান্ড অযাম্বালসডে 
হিলসল  হনযুক্ত িলেন? উঃ জাসহপ্রত  ুম্ো। 

3. ICC এে হেে প্রহসহেউিে হিলসল  শপথ গ্রির্ 
েেলেন কে? উঃ েহেম্ োন। 

4. ভােলতে কোন স্বািযম্ন্ত্রী তাম্াে হন়েন্ত্রর্ পদলক্ষলপে 
জনয WHO Director General Special 
Recognition Award কপলেন? উঃ ডক্টে 
িিে র্েন। 

5. এোিা াদ িাইলোলিেে প্রর্ান হ োেপহতে নাম্ হে? 
উঃ সঞ্জ়ে যাদ । 

6. ইহন্ড়োন এ়োে কোসে এে ভাইস হেে হিলসল  হনযুক্ত 
িলেন কে? উঃ হ ল ে োম্ কেৌরু্েী। 

7. WHO Executive Board -এে কে়োেম্যান 
হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ কেহন়োে স্বািযম্ন্ত্রী 
Dr. Patrick Amoth 

8. হ শ্ব  যাংলেে হশক্ষা উপলদষ্টা হিলসল  হনযুক্ত িলেন 
কে? উঃ ভােতী়ে হশক্ষে েহঞ্জত হসং হদসালে। 

9. সম্প্রহত কে ভােলতে ইলেেশন েহম্শনাে হিলসল  
হনযুক্ত িলেন? উঃ অনুপ েন্দ্র পালন্ড। 

10. জাহতসংলঘে কসলেিাহে কজনালেে হিলসল  
হিতী়ে াে যুক্ত িলেন কে? উঃ Antonio 
Gutterres 

11. The Football Association -এে প্রথম্ ম্হিো 
কে়োেপােসন হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ 
Debbie Hewitt  

12. কোন হদনহিলে হ শ্ব পহেল শ হদ স হিলসল  পােন 
েো ি়ে? উঃ ৫ই জুন। এ ছলেে হথম্- 
“Ecosystem Restoration” 

13. োে জন্ম াহিেেী উপেলক্ষ National Statistics 
Day েল  পােন েো ি়ে? উঃ প্রশান্তেন্দ্র 
ম্িোনহ শ -এে জন্ম াহিেেী উপেলক্ষ, ২৯লশ জুন 
পােন েো ি়ে। 

14. হ শ্ব হশশু েম্ হ লোর্ী হদ স েল  পােন েো ি়ে? 
উঃ ১২ ই জুন। 

15. হ শ্ব অহেহম্পে হদ স েল  পােন েো ি়ে? উঃ ২৩ 
কশ জুন। 

16. পহিম্ লঙ্গে হেে কসলেিাহে  া মু্েয সহে  হিলসল  
হনযুক্ত িলেন কে? উঃ িহে েৃষ্ণ হিল দী 

17. আন্তজোতীে কযা া হদ স েল  পােন েো ি়ে? উঃ 
২১লশ জুন। 

18. পহিম্ লঙ্গে মু্েযম্ন্ত্রীে প্রর্ান উপলদষ্টা হিলসল  
হনযুক্ত িলেন কে? উঃ আোপন  লিযাপার্যা়ে। 

19. Global Wind Day েল  পােন েো ি়ে? উঃ 
প্রহত ছে ১৫ই জুন। 

20. ভােলতে অযািহনে কজনালেলেে নাম্ হে এ ং তাে 
োযেোলেে কম়্োদ েত  ছে  ৃহদ্ধ েো িলো? উঃ 
কে. কে. কভনুল াপাে, এে  ছে  ৃহদ্ধ েো িল়েলছ। 

21. কোন ভােতী়ে হেলেিাে কো েলসে 100 Highest 
Paid Players তাহেো়ে িান কপে? উঃ হ োি 
কোিহে 

22. Global Skilks Report 2021 এ ভােলতে িান 
েত? উঃ 67 

23. ভােতী়ে কোন হিহি হেল্ম হসঙ্গাপুে হেল্ম 
কেহস্টভযালে Outstanding Achievement 
Award হজতে? উঃ The Art of Life 

জুন মাসেি কাসিন্ট অ্যাসেয়ােস 
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24. কোন ভােতী়ে  ংলশাদূ্ভত ম্হিো ইন্টােনযাশনাে 
হেলপািে হ ভাল  2021 পুহেৎজাে পুেস্কাে কপলেন? 
উঃ কম্ঘা োজাল াপাোন 

25. ভােতী়ে কোন ম্হিো European Inventor 
Award হজতলেন? উঃ েসা়েনহ দ সুহম্তা হম্ত্র। 

26. পহেল শ সংেক্ষলর্ে উপে ক স্ট হেল্ম নযাশনাে 
অযাও়োডে কপে কে? উঃ অরুর্ােে প্রলদলশে Water 
Burial 

27. সম্প্রহত হ লশ্বে হিতী়ে অযাহক্টভ International 
ক াে কস্কা়োে িলেন কে? উঃ ভােতী়ে েুি োে 
সুনীে কছত্রী। 

28. সম্প্রহত ম্লঙ্গাহে়োে োষ্ট্রপহত পলদ হন োহেত িলেন 
কে? উঃ Ukhnaa Khurelsukh 

29. সম্প্রহত কোন জাম্োন েুি োে অ সে গ্রির্ 
েেলেন? উঃ Sami Khedira 

30. হ  ত 100  ছলেে কসো সম্াজলস ীে তাহেো়ে 
প্রথম্ িালন আলছন কে? উঃ জাম্লশদহজ িািা। 

31. 2021 Asian Boxing Championship -এ 
রুলপাে পদে হজতলেন কোন ভােতী়ে  ক্সাে? উঃ 
কম্হে েম্। 

32. 2023 সাে পযেন্ত International Cricket 
Council (ICC) এে অহেস়োে পািেনাে কে? উঃ 
Bharatpe 

33. 'Cricuru' নালম্ হেলেি কোহেং ওল়ে সাইি েঞ্চ 
েেে কে? উঃ  ীলেন্দ্র কশি া । 

34. International Swiming Fedaration -এে 
কপ্রহসলডন্ট হিলসল  হন োহেত িলেন কে? উঃ 
Husain Al - Musallam 

35. হ লশ্ব প্রথম্ ম্ানুলিে শেীলে  াডে ফু্ল সংেম্র্ েক্ষয 
েো ক লেও কোন কদলশ? উঃ েীলন 

36. এহশ়োে ম্লর্য প্রথম্ কোন অন্ধ প েতালোিী হিসাল  
ম্াউন্ট এভালেস্ট জ়ে েেলেন? উঃ েীলনে ম্হিো 
Zhang Hong 

37. সম্প্রহত কোন  াঙাহে েেহিত্র হনম্োতা 77  ছে 
 ়েলস ম্াো ক লেন? উঃ  ুদ্ধলদ  দাশগুপ্ত। 

38. কোন কদলশ ICC Men's T20 World Cup 2021 
অনুহিত িল ? উঃ আে  আহম্োত ও ওম্ালন। 

39. কো েলসে প্রোহশত হ লশ্ব কসো  যাংে তাহেো়ে 
প্রথম্ িালন আলছ কোন  যাংে? উঃ DBS Bank 

40. কোন কদশ Copa America 2021 কিাস্ট েেলত 
েলেলছ? উঃ িাহজে। 

41. কোন ভােতী়ে কদৌড়হ দ সম্প্রহত 91  ছে  ়েলস 
ম্াো ক লেন? উঃ পদ্মশ্রী প্রাপ্ত ভােতী়ে কদৌড়হ দ 
হম্েো হসং। 

42. কোন ভােতী়ে ম্হিোে সম্প্রহত Poland Open -
এ কসানা হজতলেন? উঃ েুহি ীে হভলনশ কো াত। 

43. কোন কদশ ICC World Test Championship এ 
ভােতলে িাহেল়ে হদে? উঃ হনউহজেযান্ড। 

44. হ লশ্বে প্রথম্ কদশ হিলসল  কিন্ডাে -এে কক্ষলত্র 
হ িেল়েন কে ত র্তা হদে কে? উঃ এে সােভাডে। 

45. কোন  যাংে আলো যম্ কিেথলে়োে হ জলনস কোন 
পহেলি া েঞ্চ েেে? উঃ ভােতী়ে কস্টি  যাঙ্ক। 

46. অহেহম্পলেে জনয জাতী়ে পুরুি িহে হিলম্ে 
েযালেন হিলসল  হনযুক্ত িলেন কে? উঃ ম্ানপ্রীত 
হসং। 

47. ম্হিোলদে 100 হম্িাে  যােলস্ট্রাে সাতঁালে হ শ্ব 
কেেডে  ড়লেন কে? উঃ অলস্ট্রহে়োন সাঁতারু 
Kaylee McKeown 

48. কোন ভােতী়ে কেেে It's a Wonderful Life 
হশলোনালম্  ই হেেলেন? উঃ োহস্কন  ন্ড 

49. হ লশ্বে হিতী়ে দ্রুততম্ ম্হিো কদৌড়হ লদে নাম্ হে? 
উঃ জযাম্াইোে Shelly Ann Fraser Pryce 

50. কোন সেোে সম্প্রহত 'Three Children Policy' 
েঞ্চ েেে? উঃ েীন। 

51. ভােলত পাও়ো কোহভড - 19 এে দুহি প্রজাহতে 
নাম্ হে হদে হ শ্ব স্বািয সংিা? উঃ োপ্পা ও কডল্টা। 

52. হ লশ্ব কোন কদশলে প্রথম্ ম্াস্ক হি কদশ হিসাল  
কঘািনা েেলো? উঃ ইজোল়েে। 

53. কোন কদলশ সম্প্রহত ম্িাত্মা  ান্ধী োইলিহে উলিার্ন 
িলো? উঃ কেহন়োলত। 
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54. হ লশ্বে স লথলে শহক্তশােী েুম্বে ততহে েেলো 
কোন কদশ? উঃ িান্স 

55. শুে গ্রলিে  ল ির্াে জনয নাসা দুহি হম্শলনে নাম্ 
কঘাির্া েলেলছ তালদে নাম্ হে? উঃ DAVINCI+ 
এ ং VERITAS 

56. প্রথম্ োলঠে ততহে সযালিোইি েঞ্চ েেে কোন 
কোম্পাহন? উঃ হেনেযালন্ডে কোম্পাহন Artic 
Astronautics 

57. কিসো কোম্পাহন েীলনে কোন শিলে প্রথম্ োহজেং 
কস্টশন িাপন েেে? উঃ Lhasa। 

58. উহড়িযা োজয সেোে সু্কে-েলেলজে পাঠযেলম্ 
কোন হ ি়ে অন্তভুেক্ত েেলত েলেলছ? উঃ দুলযো  ও 
ম্িাম্ােী  য িাপনাে হ ি়ে। 

59. 35,000 জলনে  স াসলযা য েৃহত্রম্ িীপ ততহে 
েেলত েলেলছ কোন কদশ? উঃ কডনম্ােে। 

60. কোন োজয সেোে এে াে  য িােলযা য পহেহথন 
-এে উৎপাদন  যান েেে? উঃ হ িাে 

61. ভােলতে প্রথম্ জোতঙ্ক মু্ক্ত োজয কোনহি? উঃ 
ক া়ো 

62. হ লশ্বে প্রথম্ হজন ম্হডোল়েড ো াে  াছ হি 
কোথা়ে কোপন েো িল়েলছ? উঃ আসালম্ে 
গু়োিাহি। 

63. কোন অহভলনতা হ নামূ্লেয IAS পেীক্ষাে কোহেং 
কদও়োে জনয স্কোেহশপ েঞ্চ েলেলছ? উঃ কসানু 
সুদ 

64. ভােতী়ে কোন সংিা আলজেহন্টনা ও িাহজলে ইউহে়ো 
োহিেোইজাে প্লযান্ট িাপন েেল ? উঃ IFFCO 

65. ভােলতে 52 তম্  াঘ সংেক্ষর্ কেলন্দ্রে নাম্ হে? 
উঃ োজিালনে োম্ ড় হ িিহে অভ়োের্য। 

66. 5G কিেলনােহজে হ োলশ Google কোম্পাহনে 
সালথ কযৌথভাল  োজ েেলছ কোন কোম্পাহন? উঃ 
Jio কোম্পাহন। 

67. সম্প্রহত কতলেঙ্গানা োলজয ভযােহসন ও ঔির্পলত্রে  
কড্রান কডহেভাহে শুরু েেলো কোন কোম্পাহন? উঃ 
Flipkart 

68. কোন োজয োহেে শলসযে জনয হ নামূ্লেয ৯ ঘন্টা 
হ দুযৎ পহেলি া কদও়োে কঘাির্া েেে? উঃ 
অন্ধ্রপ্রলদশ 

69. কোন কোম্পাহন NABARD -এে সিলযাহ তা়ে 
গ্রাম্ীর্ অঞ্চলেে যু  সম্প্রদা়েলে হস্কে কট্রহনং কদল ? 
উঃ অমু্বজা হসলম্ন্ট কোম্পাহন। 
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1. জাতী়ে ডাক্তাে হদ স েল  পাহেত ি়ে? উঃ ১ 
জুোই। হ র্ানেন্দ্র োল়েে স্মেলর্ এই হদনহি পাহেত 
ি়ে। 

2. আন্তজোতীে দা া হদ স েল  পাহেত ি়ে? উঃ ২০ 
জুোই। 

3. োেহ ে হ জ়ে হদ স েল  পােন েো ি়ে? উঃ 
২৬ জুোই। 

4. হ শ্ব কিপািাইহিস হদ স েল  পাহেত ি়ে? উঃ ২৮ 
জুোই। ২০২১ সালেে হথম্ িলো- "hepatitis 
can't wait". 

5. সম্প্রহত কে ইহন্ড়োন এ়োে কোসে এে নতুন ভাইস 
েীে হিলসল  হনযুক্ত িলেন? উঃ হ ল ে োম্ কেৌরু্েী। 

6. সম্প্রহত কে উত্তোেলণ্ডে নতুন মু্েযম্ন্ত্রী হিলসল  
হনযুক্ত িল়েলছন? উঃ পুষ্কে হসং র্াহম্। 

7. কনপালেে ন হনযুক্ত প্রর্ান ম্ন্ত্রীে নাম্ হে? উঃ কশে 
 ািাদুে কদউ া। 

8. সম্প্রহত কে নযাশনাে িাইওল়ে অথহেহি অে ইহন্ড়ো 
(NHAI) -এে কে়োেম্যান হিলসল  হনযুক্ত িল়েলছন? 
উঃ আোম্ালন হ হের্ে। 

9. ২০২০ কলা াে সাই াে হসহেউহেহি ইলন্ডলক্স 
ভােলতে িান েত? উঃ ১০ তম্। প্রথম্ িালন আলছ 
আলম্হেো হিতী়ে িালন আলছ ইউনাইলিড হেংডম্ 
(UK)। 

10. ২০২০ সালেে হেলপািে অনুযা়েী কোন কদশ স লেল়ে 
ক হশ েহনজ কতে ভােলত েপ্তাহন েলেলছ? উঃ 
ইোে। হিতী়ে িালন আলছ কসৌহদ আে , তৃতী়ে 
িালন সংযুক্ত আে  আহম্োত। েতুথে িালন 
আলম্হেো। 

11. সদযপ্র়োত অহভলনতা হদেীপ েুম্ালেে আসে নাম্ 
হে? উঃ ম্িম্মদ ইউসুে োন। 

12. প্রথম্ ভােতী়ে ম্হিো  েে কেলো়োড় হিলসল  কে 
কিাহেও অহেহম্পে এে জনয হন োহেত িলেন? উঃ 
অহদহত অলশাে। 

13. প্রথম্ ভােতী়ে সাতঁারু হিলসল  কে কিাহেও 
অহেহম্পে -এে জনয হন োহেত িলেন? উঃ সজন 
প্রোশ। 

14. প্রথম্ ভােতী়ে ম্হিো সাতঁারু হিলসল  কে কিাহেও 
অহেহম্পে এে জনয হন োহেত িলেন? উঃ ম্ানা 
পযালিে। 

15. কিাহেও অহেহম্পলে ভােতী়ে হিলম্ে েন্সে 
কোম্পাহনে নাম্ হে? উঃ আদাহন গ্রুপ। 

16. সম্প্রহত কোন সংিা হ লশ্বে হিতী়ে  ৃিত্তম্ স্মািে 
কোন প্রস্তুতোেে সংিা হিলসল  Apple 
কোম্পাহনলে অহতেম্ েেে? উঃ শাওহম্। প্রথম্ 
িালন েল়েলছ সযাম্সাং। 

17. সম্প্রহত কোথা়ে হ লশ্বে সল োি  াহেে দু ে ততহে 
েো িল়েলছ? উঃ কডনম্ালেে। 

18. সম্প্রহত কে কো কো কেডালেশন অে ইহন্ড়ো (KKFI) 
-এে কপ্রহসলডন্ট পলদ পুনহনে োহেত িল়েলছন? উঃ 
সুর্াংশু হম্ত্তাে। 

19. কোন ভােতী়ে ম্হিো হেলেিাে সদয প্রোহশত ICC 
Women's ODI Ranking -এে শীিেিালন 
েল়েলছন? উঃ হম্তাহে োজ। 

20. কোন েুি োে Euro 2020 Golden Boot 
কপলেন? উঃ হেহি়োলনা কোনালর্ল্া। 

21. কপরুে ন হনযুক্ত োষ্ট্রপহত নাম্ হে? উঃ Pedro 
Castillo. 

22. সম্প্রহত কোন কোন কদশ ইন্টােনযাশনাে হেলেি 
োউহন্সে (ICC) -এে নতুন সদসয হিলসল  অন্তভুেক্ত 
িলো? উঃ তাজাহেিান, সুইজােেযান্ড ও ম্লঙ্গাহে়ো। 

জুলাই মাসেি কাসিন্ট অ্যাসেয়ােস 
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23. সম্প্রহত কে েনোিলেে মু্েযম্ন্ত্রীে পদ কথলে 
পদতযা  েেলেন? উঃ ইল়েদুযেআপ্পা। এ ং নতুন 
মু্েযম্ন্ত্রী হিলসল  হনল়ো  হন োহেত িল়েলছন  া োজ 
ক াম্মাই। 

24. সদয হনযুক্ত কে ানলনে প্রর্ানম্ন্ত্রীে নাম্ হে? উঃ 
নাহজ  হম্োহত। 

25. সম্প্রহত কোথা়ে হ লশ্বে স ে ৃিৎ ভাসম্ান কসাোে 
প্লান্ট ততহে িলে? উঃ হসঙ্গাপুে। 

26. ২০২১ কোপা আলম্হেো হ জ়েী দলেে নাম্ হে? উঃ 
আলজেহন্টনা। িাহজেলে পোহজত েলে কোপা 
আলম্হেো েযাহম্প়েন ি়ে আলজেহন্টনা। 

27. সাম্প্রহতে কোথা়ে ভােলতে প্রথম্ কোিেস 
ইউহনভাহসেহি  া েীড়া হ শ্বহ দযাে়ে ততহে িলত 
েলেলছ? উঃ হ িাে। 

28. ৫২ তম্ ইন্টালনেশনাে হেেম্ কেহস্টভাে কোথা়ে 
অনুহিত িল ? উঃ ক া়ো। 

29. ইউলো োপ হ জ়েী দলেে নাম্ হে? উঃ ইতাহে। 
30. কে হ লশ্বে স েেহনি দা া গ্রান্ড ম্াস্টাে িলেন? উঃ 

১২  ছে  ়েহস অহভমু্নয হম্ে। 
31. সম্প্রহত কোন োলজয সু্টলডন্ট কেহডি োডে েঞ্চ েো 

িল়েলছ? উঃ পহিম্ ঙ্গ। 
32. হ শ্ব স্বািয সংিা সম্প্রহত কোন কদশলে ম্যালেহে়ো 

মু্ক্ত হিলসল  কঘাির্া েেে? উঃ েীন। 
33. কোথা়ে ভােলতে হিতী়ে  ৃিত্তম্ হেলেি কস্টহড়োম্ 

ততহে িলত েলেলছ? উঃ োজিালনে জ়েপুে। 
34. সম্প্রহত কোন ভােতী়ে দা াডু় Sparkassen 

Trophy হজতলেন? উঃ হ শ্বনাথন আনি। 
35. কিাহেও অহেহম্পলে কোন ভােতী়ে প্রথম্ কম্লডে 

কপল়েলছন? উঃ ম্ীো াঈ োনু। ৪৯ কেহজ 
ভালোলত্তােন হ ভাল  হসেভাে কম্লডে জ়েী িল়েলছন 
ম্ীো াঈ োনু। কিাহেও অহেহম্পলে এহি িলো 
ভােলতে প্রথম্ কম্লডে। 

36. সম্প্রহত কোথা়ে ভােলতে জাতী়ে ডেহেন  ল ির্া 
কেন্দ্র ততহে িলত েলেলছ? উঃ হ িালেে পািনা। 

37. Fengyun- 3E নাম্ে আ িাও়ো পযেল ক্ষর্োেী 
সযালিোইিহি কোন কদশ েঞ্চ েলেলছ? উঃ েীন। 

38. ২০২৬ সালেে ও়োর্ল্ে  যাডহম্ন্টন েযাহম্প়েন হশপ 
কোন কদশ কিাস্ট েেল ? উঃ ভােত। 

39. কোন কদলশে ম্িাোশ সংিা 'EOS-03' নাম্ে হজও 
ইলম্হজং সযালিোইি েঞ্চ েেলত েলেলছ? উঃ 
ভােতী়ে ম্িাোশ  ল ির্া সংিা ISRO. 

40. কেলো ইহন্ড়ো ইউথ ক ম্স ২০২২ কোন োজয কিাস্ট 
েেল ? উঃ িহে়োনা। 

41. সম্প্রহত কোন োলজযে পুহেশলদে জনয প্রহত ছে 
 ার্যতামূ্েে ১ ম্ালসে ছুহি কঘাির্া েো িলো? উঃ 
আসাম্। 

42. সম্প্রহত কোন কদলশ  ান্ধীজীে মূ্হতে উলন্মােন 
েেলেন কেন্দ্রী়ে হ লদশ ম্ন্ত্রী এস জ়েশঙ্কে? উঃ 
জহজে়ো। 

43. ২০২২ সালে ওলম্ন'স এহশ়োন োপ ভােলতে কোন 
কোন োজয কিাস্ট েেল ? উঃ মু্ম্বাই ও পুলন। 

44. সদয প্রোহশত "The Pregnancy Bible"  ইহিে 
কেেে কে? উঃ অহভলনত্রী োহেনা োপুে। 

45. সম্প্রহত কোন  যাংে ভােলতে োষ্ট্রপহত ভ লন শাো 
েুেলো? উঃ কস্টি  যাঙ্ক অে ইহন্ড়ো। 

46. সম্প্রহত ভােলতে কোন প্রহতল শী কদলশ 'BHIM-
UPI' েঞ্চ েো িলো? উঃ ভুিান। 

47. সম্প্রহত কোন োলজয ভােলতে প্রথম্ জী ন হেত্রয 
পােে (Biodiversity Park) ততহে েো িলে? উঃ 
উত্তোেণ্ড। পােেহিে নাম্ ভােত  াহিো। 

48. সম্প্রহত কোথা়ে Bamboo Industrial Park ততহে 
িলত েলেলছ? উঃ আসাম্। 

49. সম্প্রহত কোন োজয 'দুলযো   য িাপনা' হ ি়েহিলে 
Compulsory Subject হিলসল  কঘাির্া েেে? উঃ 
উহড়িযা। 

50. সম্প্রহত কোন ভােতী়ে ম্হিে UNESCO ও়োর্ল্ে 
কিহেলিজ সাইি -এ অন্তভুেক্ত িলো? উঃ কতলেঙ্গানা 
োলজযে োোহত়ো রুলদ্রশ্বে ম্হিে। 
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1. হিলোহশম্া ও না াসাহে হদ স েল  পােন েো ি়ে? 
উঃ হিলোহশম্া হদ স ৬ আ স্ট ও না াসাহে হদ স 
৯ আ স্ট পােন েো ি়ে। 

2. অযাথলেহিে কেডালেশন অে ইহন্ড়ো -এে কঘাির্া 
অনুযা়েী ৭ আ স্ট হদনহিলে কোন হদ স হিলসল  
পােন েো িল ? উঃ জযাভহেন কথ্রা হদ স। কিাহেও 
অহেহম্পলে স্বর্েপদে জ়েী নীেদ কোপড়া কে সম্মান 
জানালত এই কঘাির্া েো িল়েলছ। 

3. কে BRICS 2021 NSA হম্হিংল়ে সভাপহতত্ব 
েলেলছন? উঃ অহজত কদাভাে। 

4. ওলম্ন্স ইহেউহেহি কড েল  পােন েো ি়ে? উঃ 
২৬ আ স্ট। 

5. সাম্প্রহতে হে পাহেিালনে প্রথম্ ম্হিো প্রর্ান 
হ োেপহত হিলসল  হনযুক্ত িল়েলছন? উঃ আল়েশা 
ম্াহেে। 

6. সম্প্রহত কোথা়ে ভােলতে উিতম্ িা োে পােে ততহে 
েো িলো? উঃ উত্তোেলণ্ডে োলম্াহে কজোে ম্ানা 
গ্রালম্। 

7. জাতী়ে েীড়া হদ স েল  পােন েো ি়ে? উঃ ২৯ 
আ স্ট। িহে কেলো়োড় কম্জে র্যানোঁদ এে 
জন্ম াহিেেী উপেলক্ষ পাহেত ি়ে। 

8. ২০২১ সালেে আ স্ট ম্ালস জুেহজেযাে সালভে অে 
ইহন্ড়ো -এে প্রথম্ ম্হিো হডলেক্টে হিলসল  কে 
হনযুক্ত িল়েলছন? উঃ রৃ্হত  যানাহজে। 

9. কিাহেও অহেহম্পে হ জ়েী ম্ীো াঈ োনু হননহেহেত 
কোন সংিাে িযান্ড অযাম্বালসডে হিলসল  হনযুক্ত 
িল়েলছন? উঃ অযাম্ল়ে ইহন্ড়ো। 

10. কে হনউই়েেে এে প্রথম্ ম্হিো  ভনেে হিলসল  
হনযুক্ত িল়েলছন? উঃ Kathy Hochul 

11. কোন োলজয ওনাম্ উৎস  অনুহিত ি়ে? উঃ 
কেোো। 

12. োজী   ান্ধী কেেেত্ন পুেস্কাে -এে নাম্ পহে তেন 
েলে নতুন নাম্ হে োো িল়েলছ? উঃ কম্জে 
র্যানোঁদ কেেেত্ন পুেস্কাে। 

13. ২০২০ সালেে কলা াে ই়ুেথ কডলভেপলম্ন্ট ইনলডক্স 
-এে তাহেো়ে ভােলতে িান েত? উঃ ১২২ তম্। 
প্রথম্ িালন েল়েলছ হসঙ্গাপুে। 

14. ২০২০ সালে প্রোহশত হেলপািে অনুযা়েী হ লশ্বে 
দূহিত কদশ গুহেে তাহেো ভােলতে িান েত? উঃ 
তৃতী়ে। প্রথম্ িালন েল়েলছ  াংোলদশ এ ং হিতী়ে 
িালন পাহেিান। 

15. ইউনাইলিড নযাশন হসহেউহেহি োউহন্সলে আ স্ট 
ম্ালস কোন কদশ সভাপহতত্ব েলেলছ? উঃ ভােত। 

16. ম্ােল়েহশ়োে ন হনযুক্ত প্রর্ানম্ন্ত্রীে নাম্ হে? উঃ 
ইসম্াইে সা হে ই়োেু । 

17. সদয হনযুক্ত ইোলনে োষ্ট্রপহতে নাম্ হে? উঃ ইিাহিম্ 
োইহস। 

18. ভােলতে কোন োজয স েপ্রথম্ প্রাপ্ত ়েস্কলদে ১০০ 
শতাংশ হিোেের্ সমূ্পর্ে েলেলছ? উঃ হিম্ােে 
প্রলদশ। 

19. তাহে ান সং ঠন আে াহনিান দেে েোে আল  
কসোনোে োষ্ট্রপহত হিলসল  কে হনযুক্ত হছলেন? উঃ 
আশোে ঘাহন। তাহে ান আে াহনিান দেে েোে 
পলে হতহন পদতযা  েলেন। 

20. তাহে ান সং ঠন অহর্গ্রিলর্ে পে আে াহনিালনে 
নতুন নাম্ হে? উঃ ইসোহম্ে এহম্লেি অে 
আে াহনিান। 

21. সম্প্রহত কোথা়ে ইহন্ড়োন অল়েে েলপোলেশন গ্রীন 
িাইলড্রালজন প্লান্ট ততহে েলেলছ? উঃ উত্তে প্রলদলশে 
ম্থুোলত। 

আগে মাসেি কাসিন্ট অ্যাসেয়ােস 
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22. পযাো অহেহম্পে -এে জনয হথম্ সং হে হছে? উঃ 
'ের্ কদ োম্াল্ তু'।  ানহিে কেেে ও  া়েে 
সনহজ  হসং। 

23. ভােলত অযাম্াজন অযালেক্সা -এে জনয কোন  হেউড 
অহভলনতা ভল়েস  য িাে েো িল ? উঃ অহম্তাভ 
 িন। 

24. েত  ছে পে ভােত অহেহম্পে িহেলত প্রথম্ াে 
হম্হডে হজতে? উঃ ৪১  ছে। 

25. স েপ্রথম্ কোন োলজয নযাশনাে এডুলেশন পহেহস 
োেু িলত েলেলছ? উঃ ের্োিে। হিতী়ে োজয 
হিলসল  ম্র্যপ্রলদশ। 

26. AK- 103 োইলেে কেনাে জনয ভােত কোন 
কদলশে সালথ েুহক্ত েলেলছ? উঃ োহশ়ো। 

27. কে ভােলতে ৬৯ তম্ গ্রযান্ডম্াস্টাে িলেন? উঃ ২০ 
 ছে  ়েহস িাহশেত োজা। 

28. পুলন কস্টহড়োম্ -এে নাম্ পহে তেন েলে নতুন নাম্ 
হে োো িল়েলছ? উঃ হনেজ্ কোপড়া কস্টহড়োম্। 

29. কে কিাহেও পযাো অহেহম্পলেে সূেনা অনুিালন 
ভােলতে িল়ে পতাো  িন েেল ? উঃ কিেোঁদ। 

30. ১৩০ তম্ ডুোন্ড োপ কোথা়ে অনুহিত িলত 
েলেলছ? উঃ েেোতা। 

31. সম্প্রহত কে ভােতী়ে ম্হিো হিলসল  স েপ্রথম্ 
কিাহেও পযাো অহেহম্পলে কসানা হজলতলছন? উঃ 
অ নী কেোো (শুহিং)। 

32. প্রর্ানম্ন্ত্রী জনর্ন কযাজনা েত সালে োেু িল়েহছে? 
উঃ ২০১৪ সালে। সম্প্রহত এই প্রেল্পহি ৭  ছে পূর্ে 
েেে। 

33. সম্প্রহত কযস  জোভূহম্ গুহে োম্সাে সাইি -এে 
তাহেো়ে অন্তভুেক্ত িল়েলছ কসগুহেে নাম্ হে? উঃ 

িহে়োনাে সুেতানপুে, ও়োর্ও়োনা, হভিা  াস, 
গুজোলিে থে। 

34. সম্প্রহতেী হেজাভে  যাংলেে এহক্সহেউহিভ ডাইলেক্টে 
হিলসল  হনযুক্ত িলেন? উঃ অজ়ে েুম্াে। 

35. ২০২১ ইন্টােলনি  ভলনেন্স কোোম্ কোন কদশ কিাস্ট 
েেল ? উঃ ভােত। 

36. সম্প্রহত কোন োলজয ভূহম্েম্প পূ োভাস প্রদানোেী 
অযাপ েঞ্চ েো িল়েলছ? উঃ উত্তোেণ্ড। অযাপহিে 
নাম্ 'উত্তোেণ্ড ভূেম্প এোিে'। 

37.  ডউইন অহস্টন  া K2 কত আলোিন েো হ লশ্বে 
েহনিতম্ প েতালোিীে নাম্ হে? উঃ ১৯  ছে  ়েহস 
পাহেিালনে কশিলোজ োহশে। 

38. স েপ্রথম্ ভােলতে কোন শিে ১০০ শতাংশ 
হিোেের্ সম্পন্ন েলেলছ? উঃ উহড়িযাে ভু লনশ্বে। 

39. ভােতী়ে ম্িাোশ  ল ির্া সংিা ইসলো ও নাসা 
কযৌথভাল  ২০২৩ সালে কয সযালিোইি েঞ্চ েেলত 
েলেলছ তাে নাম্ হে? উঃ NISAR 

40. সম্প্রহত কোন োজয সেোে ৬০ জন হভোহেলে ১ 
 ছলেে কভালেশনাে প্রহশক্ষর্ কদও়োে পে 
োেহেলত হনল়ো  েলেলছ? উঃ োজিান। 

41. ২০২১ হডলসম্বে ম্ালস ভুিালনে কোন সযালিোইি হি 
ইসলো েঞ্চ েেল ? উঃ INS- 2 B 

42. ভােলতে কোন জাতী়ে উদযান প্রথম্ সযালিোইি 
 য িাে েো িলে? উঃ োহজোঙ্গা নযাশনাে পােে। 

43. জাজ া- ই- হতেঙ্গা হে? উঃ সম্প্রহত ইহন্ড়োন আহম্ে 
জমু্ম-োশ্মীলে ৪০০ হেহম্ ম্যাোথন -এে আল়োজন 
েলেহছে। যাে নাম্ জাজ া- ই- হতেঙ্গা। 

44. উত্তেপ্রলদলশে আেী ড় -এে নতুন নাম্ হে োো 
িল়েলছ? উঃ িহে ড়। 
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1. পহিম্ ঙ্গ পুহেশ হদ স েল  পাহেত ি়ে? উঃ ১ 
কসলেম্বে।  

2. জাতী়ে হিহি হদ স েল  পাহেত ি়ে? উঃ ১৪ 
কসলেম্বে। 

3. আন্তজোহতে ওলজান হদ স েল  পাহেত ি়ে? উঃ 
১৬ কসলেম্বে। 

4. সদয হনযুক্ত ই়োহু কোম্পাহনে CEO -এে নাম্ হে? 
উঃ হজম্ োনলজান। 

5. কে পহিম্ লঙ্গে এডলভালেি কজনালেে হিলসল  
হনযুক্ত িলেন? উঃ ক াপাে মু্োহজে। 

6. সম্প্রহত কে ইহন্ড়োন এ়োে কোলসেে েীে হিলসল  
হনযুক্ত িলেন? উঃ হ ল ে োম্ কেৌরু্েী। 

7. কসলেম্বে ২০২১ অনুযা়েী কে েেোতা 
িাইলোলিেে প্রর্ান হ োেপহত হিলসল  হনযুক্ত 
িল়েলছন? উঃ প্রোশ শ্রী াি । 

8. হ শ্ব স্বািয সংিা কলা াে কিেথ হেনাহন্সং -এে 
অযাম্বালসডে হিলসল  কে হনযুক্ত িলেন? উঃ জডেন 
িাউন। 

9. পহিম্ ঙ্গ পা হেে সাহভেস েহম্শলনে ন হনযুক্ত 
কে়োেম্যান -এে নাম্ হে? উঃ হপ়োেী কসনগুপ্ত।  

10. কে গুজোি হ র্ানসভাে প্রথম্ ম্হিো হেোে 
হিলসল  হনযুক্ত িল়েলছন? উঃ হনম্াল ন আোযে। 

11. কে ২০২১ সালেে োম্ন ম্যা লসলস পুেস্কাে 
হজলতলছন? উঃ  াংোলদলশে হ জ্ঞানী কেেলদৌসী 
োদেী। 

12. কেলন অনুহিত ২০ তম্ ইম্াহজন ইহন্ড়ো হেল্ম 
কেহস্টলভে -এ কোন  াঙাহে সং ীত পহেোেে 
পুেস্কাে হজলতলছন? উঃ কদ লজযাহত হম্ে। 
'Bansuri: The Flute' ছহ লত হম্উহজে 
ডাইলেক্টে হিলসল  এই পুেস্কাে হজলতলছন। 

13. কোন  াঙাহে কেেে ২০২১ সাহিতয এোলডম্ী 
কেলোহশপ অযাও়োডে হজলতলছন? উঃ শীলিেিু 
মু্লোপার্যা়ে। 

14. কোন হ শ্বহ দযাে়ে World University 
Rankings 2022 -এে তাহেো়ে প্রথম্ িালন 
েল়েলছ? উঃ অক্সলোডে। 

15. িাইম্ ম্যা াহজলনে 'The 100 Most Influential 
People of 2021' তাহেো়ে কোন  াঙাহে 
মু্েযম্ন্ত্রীে নাম্ েল়েলছ? উঃ ম্ম্তা  লিযাপার্যা়ে। 

16. সদয প্রোহশত FIFA Ranking -এ প্রথম্ িালন 
কোন কদশ েল়েলছ? উঃ ক েহজ়োম্। হিতী়ে িালন 
িাহজে। ভােলতে িান ১০৬ তম্। 

17. সম্প্রহত কোন কদলশ IPL কেোে সম্প্রোে  ন্ধ েো 
িল়েলছ? উঃ আে াহনিান। 

18. কে ২০২১ Highest- Paid েুি োে -এে 
তাহেো়ে প্রথম্ িালন েল়েলছন? উঃ পতুেহ জ 
েুি োে হেহি়োলনা কোনালর্ল্া। 

19. জাপালনে ন হনযুক্ত প্রর্ানম্ন্ত্রীে নাম্ হে? উঃ 
েুহম্ও হেশীদা। 

20. কিাহেও পযাো অহেহম্পলে ভােলতে কম্াি কম্লডে 
সংেযা ে়েহি? উঃ ১৯ হি। যাে ম্লর্য ৫ হি কসানা, 
৮ হি রুলপা এ ং ৬ হি কিাঞ্জ। 

21. সম্প্রহত কে হি- ২০ হ শ্বোলপ ভােতী়ে হেলেি 
দলেে কম্ন্টে হিলসল  হনযুক্ত িল়েলছন? উঃ ম্লিন্দ্র 
হসং কর্াহন। 

22. কোন ভােতী়ে কেলো়োড় এহশ়োন িুোে 
েযাহম্প়েনহশপ হজলতলছন? উঃ পঙ্কজ আদভাহন। 

23. ২০২২ ক হজং শীতোেীন অহেহম্পলেে অহেহশ়োে 
কম্ালিা হে? উঃ 'Together for a Shared 
Future'. 

মেসেম্বি মাসেি কাসিন্ট অ্যাসেয়ােস 
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24. কোন ভােতী়ে হেলেিাে হি- ২০ হেলেলি ১০ 
িাজাে োন সমূ্পর্ে েেলেন? উঃ হ োি কোিহে। 

25. ইহন্ড়োন আহম্ে িাো আল়োহজত 'হ জ়ে সাংসৃ্কহতে 
ম্লিাৎস ' কোথা়ে অনুহিত িলো? উঃ 
পহিম্ লঙ্গে েেোতা়ে। 

26. সদয প্রোহশত 'হিউম্যান োইিস অযান্ড কিলোহেজম্ 
ইন ইহন্ড়ো'  ইহিে কেেে কে? উঃ সুিাম্হন়োম্ 
স্বাম্ী। 

27. 'ট্রান্সলেহিং ম্াইলসল্ফ এন্ড আদাসে'  ইহিে কেেে 
কে? উঃ ঝুম্পা োহিড়ী। 

28. '400 Days' নাম্ে  ইহি োে কেো? উঃ কেতন 
ভ ত। 

29. স েপ্রথম্ হ লশ্বে কোন কদশ ২  ছলেে হশশুলদে 
কোহভড ভযােহসন প্রদান েলেলছ? উঃ হেউ া। 

30. Gaofen- 5- 02 নাম্ে সযালিোইি িে এেহি 
পৃহথ ী পযেল ক্ষর্োেী সযালিোইি। এহি কোন 
কদশ েঞ্চ েলেলছ? উঃ েীন। 

31. ভােলতে কোথা়ে হ লশ্বে উিতম্ কম্ািে াহড় 
েোেে কযা য সড়ে পথ ততহে িল়েলছ? উঃ 
োদাে। 

32. সম্প্রহত কোথা়ে ভােলতে স েপ্রথম্ ইম্ােলজহন্স 
েযাহন্ডং েযাহসহেহি োেু িলো? উঃ োজিালনে 
জাতী়ে সড়লে। 

33. সদয অনুহিত ১৩ তম্ BRICS েনোলেন্স কে 
সভাপহতত্ব েেলেন? উঃ নলেন্দ্র কম্াহদ। 

34. সম্প্রহত কোন োলজযে োহত্র কক্ষলত্র ম্হিোলদে 
সংেক্ষর্ ৩০ শতাংশ কথলে ৪০ শতাংশ েো 
িল়েলছ? উঃ তাহম্েনাডু়। 

35. ভােতী়ে ম্িাোশ  ল ির্া সংিা ইসলো -এে 
  নযান হম্শলন কোন কদশ সিা়েতা েেল ? উঃ 
অলস্ট্রহে়ো। 

36. সম্প্রহত ভােলতে কোথা়ে হ লশ্বে উিতম্ এলেহিে 
কভহিলেে োহজেং কস্টশন োেু েো িল়েলছ? উঃ 
হিম্ােে প্রলদশ। 
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1. World Animal Day েল  পােন েো ি়ে? উঃ 
4 অলক্টা ে। 

2. আন্তজোহতে হশক্ষে হদ স েল  পােন েো ি়ে? 
উঃ 5 অলক্টা ে। 

3. Indian Air Force day পাহেত ি়ে েল ? উঃ 8 
অলক্টা ে। 

4. World Post Day পােন েো ি়ে েল ? উঃ 9 
অলক্টা ে। 

5. আন্তজোহতে হশশু েনযা হদ স পােন েো ি়ে েল ? 
উঃ 11  অলক্টা ে। 

6. হ শ্ব োদয হদ স েল  পােন েো ি়ে? উঃ 16 ই 
অলক্টা ে। 

7. World Statistics Day েল  পােন েো ি়ে? উঃ 
20 অলক্টা ে। 

8. International Artist Day েল  পাহেত ি়ে? উঃ 
25 অলক্টা ে। 

9. আন্তজোহতে ইন্টােলনি হদ স েল  পােন েো ি়ে? 
উঃ 29 অলক্টা ে। 

10. সম্প্রহত কে হতউহনহস়োে প্রথম্ ম্হিো প্রর্ানম্ন্ত্রী 
হিলসল  হনযুক্ত িলেন? উঃ Najla Bouden 
Romdhane। 

11. কে LIC -এে নতুন ম্যালনহজং হডলেক্টে হিলসল  
দাহ়েত্ব হনলেন? উঃ হ .হস. পট্টনাল়েে। 

12. ইহন্ড়োন এ়োে কোলসেে ভাইস হেে হিলসল  কে 
হনযুক্ত িলেন? উঃ সিীপ হসং। 

13. ভােলত নতুন কোিেস কসলেিাহে হিলসল  কে হনযুক্ত 
িলেন? উঃ সুজাতা েতুল েদী। 

14. Militarry Nursing Service (MNS) -এে 
অযাহডশনাে হডলেক্টে কজনালেে হিলসল  কোন  যহক্ত 
হনযুক্ত িলেন? উঃ হস্মতা কদ োনী। 

15. India Steel Association-এে কসলেিােী 
কজনালেে হিলসল  কোন  যাহক্ত হনযুক্ত িলেন? উঃ 
অলোে সিা়ে। 

16. সম্প্রহত Fire-Boltt কোম্পাহনে নতুন  যান্ড 
অযাম্বালসডে হিলসল  কে হনযুক্ত িলেন? উঃ হ োি 
কোিহে। 

17. সম্প্রহত হ হনে নতুন প্রর্ানম্ন্ত্রী হিলসল  কে হনযুক্ত 
িলেন? উঃ Mohamed Beavogui. 

18. সম্প্রহত Bharat Pe কোম্পাহনে কে়োেম্যান পলদ 
কে হনযুক্ত িলেন? উঃ োজহনস েুম্াে। 

19. সম্প্রহত নলেন্দ্র কম্াহদে উপলদষ্টা হিলসল  কোন 
 যাহক্ত হনযুক্ত িলেন? উঃ অহম্ত োলে। 

20. Would Steel Association কে়োেম্যান হিসাল  
কে হনযুক্ত িলেন? উঃ সজ্জন হজিাে। 

21. ভােলত Russian Flim Festival -এে অযাম্বালসডে 
হিলসল  কে হনযুক্ত িলেন? উঃ ইম্হত়োজ আেী। 

22. L&T EduTech কোম্পাহনে CEO হিসাল  কোন 
 যহক্ত হনযুক্ত িলেন? উঃ স যসােী দাস। 

23. National Research Development 
Corporation(NRDC) -এে কে়োেম্যান এ ং 
ম্যালনহজং হডলেক্টে হিলসল  কে হনযুক্ত িলেন? উঃ 
অহম্ত োিা ী। 

24. India Ports Global Limited (IPGL) -এে 
ম্যালনহজং হডলেক্টে হিলসল  কোন  যাহক্ত হনযুক্ত 
িলেন? উঃ অেে হম্ে। 

25. ভােতী়ে  ংলশাদূ্ভত হিসাল  কোন  যহক্ত োনাডাে 
প্রহতেক্ষা ম্ন্ত্রী হিলসল  হনযুক্ত িলেন? উঃ অহনতা 
আনি। 

26. সম্প্রহত শাহন্ত স্বরূপ ভািন ে পুেস্কাে 2021 
হজতলেন আসালম্ে কোন  যহক্ত? উঃ ত জ্ঞাহনে 
হ ন়ে েুম্াে সােহে়ো। 
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27. সম্প্রহত 'Satyajit Ray Award' -এে জনয 
ম্লনানীত িলেন কোন  যহক্ত? উঃ কম্োে হ . 
ক াপাে (কতলেগু হেল্ম)। 

28. কোন  যহক্ত 22nd Lal Bahadur Shastri 
National Award কপলেন? উঃ ড. ের্দীপ 
গুোহে়ো। 

29. প্রথম্ ভােতী়ে হিসাল  কোন  যহক্ত Global Peace 
Photo Award হজতলেন? উঃ আর্যা অেহ ি। 

30. কোন  যহক্ত 51 তম্ দাদাসালি  োেলে পুেস্কালে 
সম্মাহনত িলেন? উঃ অহভলনতা েজনীোন্ত। 

31. India Green Energy Award 2020 হজতলো 
কোন কোম্পাহন? উঃ TVS Motors কোম্পাহন। 

32. কোন  যহক্ত Hurun India Rich List 2021 -এ 
প্রথম্ িালন আলছ? উঃ মু্লেশ আম্বাহন। 

33. Global Hunger Index 2021 -এ ভােলতে িান 
েত? উঃ 101 তম্। 

34. কোন নাহ়েো Forbes Most Influential Actors 
তাহেো়ে শীিেিালন েল়েলছ? উঃ োশহম্ো ম্ািানা। 

35. সাম্প্রহতে FIFA Rankings -এ ভােলতে িান েত 
তম্? উঃ 106 তম্। 

36. সাম্প্রহতে FIFA Rankings -এ প্রথম্  িালন 
েল়েলছ কোন কদশ? উঃ ক েহজ়োম্। 

37. কোন  যহক্ত সম্প্রহত নেওল়েে নতুন প্রর্ানম্ন্ত্রী 
হিলসল  হন োহেত িলেন? উঃ Jonas Gahr Store। 

38. হপঙ্ক  ে কিলস্ট প্রথম্ কোন ভােতী়ে ম্হিো 
হেলেিাে হিলসল  কসঞু্চহে েেলেন? উঃ সৃ্মহত 
ম্ন্ধনা। 

39. কোন ভােতী়ে িহে কেলো়োড় সম্পহত্ত অ সে 
কঘাির্া েেলেন? উঃ  ীলেন্দ্র োেো। 

40. কোন ভােতী়ে ম্হিো কেসোে হিসাল  World 
Wrestling Championship -এ রুলপাে পদে 
হজতলেন? উঃ অংশু ম্াহেে। 

41. KKR কে েত োলন পোহজত েলে IPL 2021 ট্রহে 
হজতে CSK? উঃ 27 োলন। 

42. কোন  যহক্ত ভােতী়ে হেলেি হিলম্ে নতুন কিড 
কোে হিলসল  হনযুক্ত িলেন? উঃ োহুে দ্রাহ ড়। 

43. কোন ম্হিো ভােলতে 21 তম্ ম্হিো দা াে 
গ্রযান্ডম্াস্টাে িলেন? উঃ না পুলেে হদ যা কদশমু্ে। 

44. কোন  যহক্ত আন্তজোহতে হেলেি কথলে অ সে 
হনলেন হযহন অলস্ট্রহে়োে োস্ট ক াোে হছলেন? উঃ 
James Pattinson. 

45. 2022 আইহপএে কেো়ে কোন দুহি নতুন হিম্ 
অংশগ্রির্ কনল ? উঃ আলম্দা াদ ও েলণৌ। 

46. কোন কেেে ‘Writing for My Life’ হশলোনালম্ 
সংেেন হেহেজ েেলেন? উঃ োসহেন  ন্ড। 

47. কোন কোম্পাহন ভােলতে স লথলে  ৃিত্তম্ 
'Creator Education Program' েঞ্চ েেে? উঃ 
কেস ুে কোম্পাহন। 

48. ভােলত কোহভড -19 হিোেের্ অহভযালনে কোন 
 যহক্ত অযালন্থম্ সং হ ল়েলছন? উঃ তেোস কেে। 

49. সাো ভােলত Micro ATM েঞ্চ েেলত েলেলছ 
কোন  যাংে? উঃ Kotak Mahindra Bank. 

50. Axis Bank -এে ম্যালনহজং হডলেক্টে হিসাল  কোন 
 যহক্ত পুনো়ে হনযুক্ত িলেন? উঃ অহম্তাভ কেৌরু্েী। 

51. ভােতী়ে হেজাভে  যাংলেে  ভনেে হিলসল  কোন 
 যহক্ত পুনো়ে হতন  ছলেে জনয হনযুক্ত িলেন? উঃ 
শহক্তোন্ত দাস। 

52. National Tribal Dance Festival োো কিাস্ট 
েেলছ? উঃ ছহত্রশ লড়ে ো়েপুে। 

53. ভােলত প্রথম্ স্মািেলোলনে ম্ার্যলম্ কভাি কদও়োে 
জনয অযাপস েঞ্চ েেে? উঃ কতলেঙ্গানা। 

54. ‘Know Your Postman’ েঞ্চ েেে োো? উঃ 
মু্ম্বাই কপাস্টাে হডপািেলম্ন্ট। 

55. সম্প্রহত োো Guruda app েঞ্চ েেে? উঃ 
ভােলতে হন োেন েহম্শন। 

56. সম্প্রহত 59  ছে  ়েলস ম্াো ক লেন কোন িহে 
কেলো়োড়? উঃ সেনহজৎ হসং। 

57. সম্প্রহত  ান্ধী হম্উহজ়োম্ এে উলিার্ন েেলো কোন 
কদশ? উঃ  াংোলদলশে কনা়োোেীলত। 
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58. কোন কদশ হ লশ্ব প্রথম্ োেেহ িীন কট্রন পহেলি া 
েঞ্চ েেে? উঃ জাম্োহন। 

59. কোন কদশ ম্িাোলশে আ জেনা হ িল়ে পেীক্ষা-
হনেীক্ষা েেলত 'Shijian-21' সযালিোইি েঞ্চ 
েেে? উঃ েীন। 

60. Land Border Law পাস েেলো ভােলতে কোন 
প্রহতল শী কদশ? উঃ েীন। 

61. হ লশ্বে  ৃিত্তম্ িাইলড্রালজন েুল়েে কসে পাও়োে 
প্লান্ট কোন কদশ উলিার্ন েেে? উঃ দহক্ষর্ 
কোহে়ো। 

62. ভােলতে কোথা়ে প্রথম্ দারুহেহনে অে ানাইজ 
োহল্টলভশন শুরু িলে? উঃ হিম্ােে প্রলদশ। 

63. সম্প্রহত পযালেজ হম্নালেে ও়োিাে  যান েোে 
কঘাির্া েেে কোন সেোে? উঃ হসহেম্ সেোে। 

64. সম্প্রহত কোন কোম্পাহন Air India -কে হেলন 
হনে? উঃ Tata Group কোম্পাহন। 

65. এেহি  ান কে 120 হি আোদা আোদা ভািা়ে হ ল়ে 
কোন  যহক্ত হ লনস কেেডে নাম্ তুেলেন? উঃ সুলেতা 
সতীশ। 

66. সম্প্রহত কোন ম্ন্ত্রী Indian Space Association 
েঞ্চ েেলেন? উঃ প্রর্ানম্ন্ত্রী নলেন্দ্র কম্াহদ। 

67. সম্প্রহত সেোহে েম্েোেীলদে োজনীহত ও হন োেলন 
অংশগ্রির্ হনহিদ্ধ েেলো কোন োজয সেোে? উঃ 
িহে়োনা োজয সেোে। 

68. ভােলতে প্রথম্ কোন শিলে পা হেে ট্রান্সলপািে 
হিসাল  কোপওল়ে োেু িলো? উঃ উত্তেপ্রলদলশে 
 াোনহস শিলে। 

69. আিাম্ালনে Mount Harriet িীলপে নাম্ 
পহে তেন েলে হে নাম্ োো িল়েলছ? উঃ ম্াউন্ট 
ম্হনপুে। 

70. তেজা াদ কেেলিশলনে নাম্ পহে তেন েলে হে নাম্ 
োো িল়েলছ? উঃ অলযার্যা েযান্টনলম্ন্ট কেেওল়ে 
কস্টশন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আপনি নি পনিমবঙ্গ পুনিশ/ িিিাতা পুনিশশর 
 

কনসেবল রিরল ও মমন পিীক্ষায় পাশ কিসে 

বইটি আজসকই েংগ্রহ করুন 

িিশেবি পরীক্ষার্ীী   ?  
(+91) 8001650019 

২০২১ সালেে েনলস্ট ে হপ্রহেহম্নাহে পেীক্ষা়ে এই  ইহিে 1st Edition কথলে কম্াি ৫৬ হি প্রশ্ন েম্ন এলসহছলো। 
 ইহিলত ইংলেহজ সি আেও অলনে নতুন অংশ সংলযাজন েলে  ইহি নতুন রূলপ প্রোশ েো িলো।  
এই  ইহি ২০২২ সালেে আ ত পহিম্ ঙ্গ পুহেশ ও েেোতা পুহেশ েনলস্ট ে (হপ্রহে ও কম্ন), সা - ইন্সলপক্টে (হপ্রহে) 
পেীক্ষাে জনয েু ই গুরুত্বপূর্ে। 
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1. World Tsunami Awareness Day েল  পােন 
েো ি়ে? উঃ 5 ই নলভম্বে। 

2. হ শ্ব হনউলম্াহন়ো হদ স েল  পােন েো িল়ে 
থালে? উঃ 12 ই নলভম্বে। 

3. হ শ্ব হশশু হদ স েল  পােন েো ি়ে? উঃ 20  
নলভম্বে। 

4. ভােলতে সংহ র্ান হদ স েল  পােন েো িল়ে 
থালে? উঃ 26  নলভম্বে। 

5. হ শ্ব স্বািয সংিা(WHO) হডলেক্টে কজনালেে হিলসল  
কোন  যাহক্ত হিতী়ে াে পুনো়ে হনযুক্ত িলেন? উঃ 
Tedros Adhanom. 

6. CISF -এে নতুন হডলেক্টে কজনালেে হিসাল  কোন 
 যহক্ত হনযুক্ত িলেন? উঃ শীে  র্েন হসং। 

7. National Disaster Response Force (NDRF) 
-এে নতুন হডলেক্টে কজনালেে হিলসল  কোন  যহক্ত 
হনযুক্ত িলেন? উঃ অতুে োে াে। 

8. Narcotics Control Bureau (NCB) -এে 
হডলেক্টে কজনালেে হিলসল  হনযুক্ত িলেন কোন 
 যহক্ত? উঃ সতযনাো়েন প্রর্ান। 

9. সম্প্রহত Twitter কোম্পাহনে নতুন CEO হিসাল  
কোন  যহক্ত হনযুক্ত িলেন? উঃ পো  আগ্রা াে। 

10. প্রথম্ কোন  যহক্ত Miss India 2021 িাইলিে 
হজতলেন? উঃ পাে আ া োে। 

11. 2021 Indian Flim Personality Award 
পালেন কোন  হেউড অহভলনত্রী? উঃ কিম্া ম্াহেনী। 

12. সম্প্রহত কোন  যাহক্ত  ীে েে সম্মালন সম্মাহনত 
িলেন? উঃ  াোলোি এ়োেস্ট্রাইলেে না়েে 
অহভনিন  তেম্ান। 

13. Apple কোম্পাহনলে অহতেম্ েলে কোন কোম্পাহন 
হ লশ্বে স লেল়ে মূ্েয ান কোম্পাহনে তেম্া 
কপল়েলছ? উঃ Microsoft. 

14. Global Drug Policy Index 2021 -এ ভােলতে 
িান েত তম্? উঃ 18 তম্। 

15. হ লশ্ব স লেল়ে র্নী োলষ্ট্রে তাহেো কোন কদশ 
েল়েলছ? উঃ েীন। 

16. কোন  যহক্ত জাপালনে প্রর্ানম্ন্ত্রী হিলসল  পুনো়ে 
হন োহেত িলেন? উঃ Fumio Kishida. 

17. 2021-25 সালেে জনয UNESCO Execute Board 
-এ কোন কদশ পুনো়ে হন োহেত িে? উঃ ভােত। 

18. সম্প্রহত ওল়েস্ট ইহন্ডলজে কোন হেলেিাে 
আন্তজোহতে হেলেি কথলে অ সে কঘাির্া 
েেলেন? উঃ Dwayne Bravo. 

19. কোন  যহক্ত ভােলতে 71 তম্ দা া গ্রান্ড ম্াস্টাে 
হিলসল  পহে হর্ত িলো? উঃ সংেল্প গুপ্ত। 

20. ভােলতে হি-20 হেলেি হিলম্ে নতুন েযালেন 
হিলসল  কে হনযুক্ত িলেন? উঃ কোহিত শম্ো। 

21. ভােলতে 72 তম্ দা া গ্রযান্ডম্াস্টাে েেোতাে 
কোন  যহক্ত িলেন? উঃ হম্ত্রভা গুি। 

22. হনউহজেযান্ডলে পোহজত েলে T-20 World Cup 
2021 ট্রহে হজতে কোন কদশ? উঃ অলস্ট্রহে়ো। 

23. নযাশনাে হেলেি এোলডম্ীে প্রর্ান হিলসল  কোন 
 যাহক্ত হনযুক্ত িলেন? উঃ হভহভএস েক্ষ্মর্। 

24. Legend League Cricket -এ েহম্শনাে হিলসল  
কোন  যহক্ত হনযুক্ত িলেন? উঃ েহ  শাস্ত্রী। 

25. ICC Cricket Committee -এে কে়োেম্যান 
হিলসল  হনযুক্ত িলেন কোন  যহক্ত? উঃ কসৌেভ 
 াঙু্গেী। 

26. International Cricket Council -এে পাম্োলনন্ট 
CEO কোন  যহক্ত হনযুক্ত িলেন? উঃ Geoff 
Allardice. 

27. 'Blue Flag 2021' নালম্  া়ুেলসনা অনুশীেন 
কোথা়ে অনুহিত িল়েহছে? উঃ ইজোল়েলে। 

নসেম্বি মাসেি কাসিন্ট অ্যাসেয়ােস 
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28. ‘Cooking to Save Your Life’ হশলোনালম্ কোন 
 যহক্ত এই  ই হেেলেন? উঃ কনাল েজ়েী 
অথেনীহতহ দ অহভহজৎ  যানাহজে। 

29. কেন্দ্রী়ে সশস্ত্র পুহেশ  াহিনীে জনয "Ayushman 
CAPF" কিেথ োডে হস্কম্ কে েঞ্চ েেলেন? উঃ 
অহম্ত সািা। 

30. ভােলত প্রথম্  রুলদে জনয অযামু্বলেন্স পহেলি া েঞ্চ 
েেলছ কোন সেোে? উঃ উত্তেপ্রলদশ োজয 
সেোে। 

31. সম্প্রহত দু়োলে কেশন প্রেল্প েঞ্চ েেে কোন 
সেোে? উঃ পহিম্ ঙ্গ সেোে। 

32. সেোহে  য সা পহেোেনাে জনয এলজহন্স  যাংে 
হিলসল  কোন  যাংলে হনযুক্ত েেলো ভােতী়ে 
হেজাভে  যাংে? উঃ Babdhan Bank. 

33. হ লশ্ব প্রথম্ Merchant Shareholding 
Programme েঞ্চ েেে কোন কোম্পাহন? উঃ 
Bharat Pe. 

34. ভােলতে প্রথম্ কোথা়ে National Yogasana 
Sports Championship আল়োজন েো িলো? 
উঃ ওহড়শাে ভু লনশ্বলে। 

35. 2022 সালে T20 World Cup কিাস্ট েেল  কোন 
কদশ? উঃ অলস্ট্রহে়ো। 

36. সম্প্রহত কোন  যহক্ত 75  ছে  ়েলস ম্াো ক লেন 
হযহন পহিম্ লঙ্গে পঞ্চাল়েত ম্ন্ত্রী হছলেন? উঃ সুিত 
মু্োহজে। 

37. দীপা হে কে জাতী়ে ছুহি হিলসল  কঘাির্া েেলো 
কোন কদশ? উঃ আলম্হেো যুক্তোষ্ট্র। 

38. হ লশ্ব প্রথম্ ‘Guangmu’ নালম্ আথে সাইন্স 
সযালিোইি কোন কদশ েঞ্চ েেে? উঃ েীন। 

39. ম্িাোলশ িািঁা প্রথম্ োইহনজ ম্হিো ম্িাোশোেী 
িলেন? উঃ Wang Yaping. 

40. সম্প্রহত হ লদহশ মু্দ্রা  য িালেে উপে হনলির্াজ্ঞা 
জাহে েেলো কোন কদশ? উঃ আে াহনিান। 

41. গ্রিারু্ে যাত্রাপলথে হদে পহে তেন েেলত হ লশ্ব 
প্রথম্ োো DART Mission েঞ্চ েেে? উঃ 
NASA. 

42. ‘Shiyan-11’ নালম্ সযালিোইি েঞ্চ েেলো কোন 
কদশ? উঃ েীন। 

43. কোন কদলশ Omicron নালম্ েলোনা ভাইোলসে 
প্রজাহতহি প্রথম্ েক্ষয েো ক ে? উঃ দহক্ষর্ 
আহিো়ে। 

44. কেেওল়েলত জাহে়োহত েম্ালত কোন কোম্পাহনে 
সালথ সালথ পািেনােহশপ  ড়লো IRCTC? উঃ 
Truecaller. 

45. এহশ়োে প্রথম্ ‘ভাসম্ান হসলনম্া িে’ কোথা়ে েঞ্চ 
েো িলো? উঃ জমু্ম-োশ্মীলেে োজর্ানী শিে 
শ্রীন লেে ডাে হ্রলদ। 

46. ভােলতে প্রথম্ েুড হম্উহজ়োম্ িাপন েো িে 
কোথা়ে? উঃ তাহম্েনাডু়ে থাঞ্জাভুে। 

47. সম্প্রহত ত ঠা  িনা উৎস  পােন েো িে 
কোথা়ে? উঃ উহড়িযা। 

48. সম্প্রহত পহিম্ লঙ্গে কোন দপ্তে Whatsapp 
Chatbot েঞ্চ েেে? উঃ োদয ও সে োি দপ্তে। 

49. ম্হিোলদে জনয ‘Job Mela’ -ে আল়োজন েেে 
োো? উঃ িা়েদ্রা াদ পুহেশ। 

50. সম্প্রহত োো জমু্ম-োশ্মীলে আলপে উৎসল ে সূেনা 
েেলো? উঃ কেন্দ্রী়ে েৃহি ম্ন্ত্র। 
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1. আন্তজোহতে প্রহত ন্ধী হদ স েল  পােন েো ি়ে? 
উঃ 3 ো হডলসম্বে। 

2. ভােতী়ে কনৌ কসনা হদ স পােন েো ি়ে েল ? উঃ 
4 ই হডলসম্বে। 

3. হ শ্ব মৃ্হত্তো হদ স েল  পােন েো িল়ে থালে? উঃ 
5 ই হডলসম্বে। 

4. ভােত ও  াংোলদশ তম্ত্রী হদ স েল  পােন েো 
ি়ে? উঃ 6 হডলসম্বে। 

5. International Civil Aviation Day েল  পােন 
েো ি়ে? উঃ 7 হডলসম্বে। 

6. ম্ান াহর্োে হদ স পােন েো ি়ে েল ? উঃ 10 
ই হডলসম্বে। 

7. UNICEF Day েল  পােন েো ি়ে? উঃ 11 ই 
হডলসম্বে। 

8. সংেযােঘু অহর্োে হদ স েল  পােন েো ি়ে? উঃ 
18 হডলসম্বে। 

9. আন্তজোহতে ম্ান  সংিহত হদ স েল  পােন েো 
ি়ে? উঃ 20 কশ হডলসম্বে। 

10. জাতী়ে উপলভাক্তা হদ স েল  পােন েো ি়ে? উঃ 
24 কশ হডলসম্বে। 

11. India Tourism Development Corporation 
-এে কে়োেম্যান হিলসল  কোন  যহক্ত হনযুক্ত িলেন? 
উঃ সহম্বত পাত্র। 

12. National Highway Authority of India 
(NHAI) -এে কে়োেপােসন হিলসল  কোন  যহক্ত 
হনযুক্ত িলেন? উঃ অেো উপার্যা়ে। 

13. জাতী়ে শহক্ত সংেক্ষর্ হদ স েল  পােন েো ি়ে? 
উঃ 14 ই হডলসম্বে। 

14. Chief of Staff Committee এে কিড হিসাল  
কোন  যহক্ত হনযুক্ত িলেন? উঃ আহম্ে হেে ম্লনাজ 
মু্েুি নাোভালন। 

15. সম্প্রহত েীলন ভােলতে পে তেী োষ্ট্রদূত হিলসল  
কোন  যহক্ত হনযুক্ত িলেন? উঃ প্রদীপ েুম্াে 
োও়োত। 

16. কে পহিম্ ঙ্গ পুহেলশে Director-general 
হিলসল  হনযুক্ত িলেন? উঃ ম্লনাজ ম্াে য। 

17. আসালম্ে সল োি না হেে সম্মান ‘অসম্ ত ভ ’ 
িাো সম্মাহনত িলেন কোন  যহক্ত? উঃ েতন িািা। 

18. 2021 Miss Universe হশলোপা হজতলেন ভােতী়ে 
কোন ম্লডে? উঃ িােনাে সাঁনু্ধ। যাঁে জন্মিান 
পাঞ্জাল । 

19. কোন  যহক্ত িাইম্ ম্যা াহজলনে ‘2021 Person of 
the Year’ হিসাল  নাম্াহঙ্কত িলেন? উঃ এলোন 
ম্াস্ক। 

20. সম্প্রহত ভুিালনে সল োি না হেে সম্মান ‘Ngadag 
Pel Gi Khorlo’ িাো সম্মাহনত িলেন কোন  যহক্ত? 
উঃ ভােলতে প্রর্ানম্ন্ত্রী নলেন্দ্র কম্াহদ। 

21. সম্প্রহত কোন  যহক্ত Mother Teresa Memorial 
Award হজতলেন? উঃ অহনে প্রোশ যহশ, হ দুযৎ 
কম্ািন এ ং হেহর্ম্া পালন্ড। 

22. India Most Powerful Women তাহেো়ে প্রথম্ 
িালন কোন  যহক্ত েল়েলছ? উঃ হনম্েো সীতাোম্ন। 

23. সাম্প্রহতে ICC Test Team Ranking 2021 -এ 
শীিেিালন েল়েলছ কোন কদশ? উঃ ভােত। 

24. 100 শতাংশ েলোনা হিোেেন সমূ্পর্েোহে প্রথম্ 
কেন্দ্রশাহসত অঞ্চে কোনহি? উঃ আিাম্ান ও 
হনলো ে। 

25. প্রথম্ ভােতী়ে হিসাল  Malayasian Open 
Squash Championship 2021 িলেন কোন 
 যহক্ত? উঃ কসৌেভ কঘািাে। 

রিসেম্বি মাসেি কাসিন্ট অ্যাসেয়ােস 
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26. ও়োনলড এ ং হি-কিাল়েহন্ট হেলেলি ভােতী়ে দলেে 
নতুন েযালেন িলেন কোন  যহক্ত? উঃ কোহিত 
শম্ো। 

27. Asian Youth Para Games -এ ভােত কম্াি 
ে়েহি হম্হডে হজতলো? উঃ 41 হি যাে ম্লর্য 12 হি 
কসানাে, 15 হি রুলপাে এ ং 14 হি কিালজ্ঞে। 

28. 2025 সাে পযেন্ত BWF Athletes Commission 
এে সদসয হিসাল  কোন  যহক্ত হনযুক্ত িলেন 
ভােতী়ে  যাডহম্ন্টন কেলো়োড় হিলসল ? উঃ হপ হভ 
হসনু্ধ। 

29. ইহন্ড়ো সাউথ আহিো কিস্ট হসহেলজ ভােতী়ে দলেে 
ভাইস েযালেন হিলসল  কোন  যাহক্ত হনযুক্ত িলেন? 
কে. এে. োহুে। 

30. সম্প্রহত ভােলতে কোন ক াোে সম্ি র্েলনে 
হেলেি কথলে অ সে হনলেন? উঃ িেভজন হসং। 

31. সম্প্রহত কোন  যহক্ত অ সে হনলেন হযহন 
আলজেহন্টনাে প্রেযাত েুি োে হছলেন? উঃSergio 
Aguero. 

32. কোন  যহক্ত হনউ হদহিলত Drug Free Indian 
Champaign শুরু েেে কোন  যাহক্ত? উঃ কেন্দ্রী়ে 
স্বোষ্ট্রম্ন্ত্রী অহম্ত শাি। 

33. সম্প্রহত হ দুযৎ পহেলি া উন্নহতে জনয হ শ্ব যাংলেে 
কথলে 135 হম্হে়েন ডোে কোন েেে কোন 
সেোে? উঃ পহিম্ ঙ্গ সেোে। 

34. সম্প্রহত Punjab National Bank এে ম্যালনহজং 
হডলেক্টে এ ং CEO হিলসল  হনযুক্ত িলেন কোন 
 যহক্ত? উঃ অতুে েুম্াে ক াল়েে। 

35. 2022 সালে women's U-18 Avon U-19 SAFF 
Championships কিাস্ট েলে কোন কদশ? উঃ 
ভােত। 

36. ‘Bhasha Sangam’ কম্া াইে অযাপ েঞ্চ েেে 
কোন ম্ন্ত্রী? উঃ কেন্দ্রী়ে হশক্ষা ম্ন্ত্রে। 

37. সম্প্রহত কোন  যহক্ত তাহম্েনাডু়ে নীেহ হে প েলতে 
োলছ কিহেেোে দুঘেিনা়ে প্র়োত িলেন? উঃ হেে 
অে হডলেন্স স্টাে হ হপন োও়োত। 

38. 2025 সালেে ম্লর্য হ লশ্বে প্রথম্ ভাসম্ান শিে 
ততহে িলত েলেলছ কোন কদলশ? উঃ দহক্ষর্ কোহে়ো। 

39. সম্প্রহত কোন কদশ ‘Zhongxing-1D’ নালম্ 
েহম্উহনলেশন সযালিোইি েঞ্চ েেে? উঃ েীন। 

40. ঘূহর্েঝড় জাও়োদ -এে নাম্েের্ েলেলছ কোন 
কদশ? উঃ কসৌহদ আে । 

41. ব্লযােলিাে সম্পহেেত তথয সংগ্রলিে জনয োো X-
ray Mission েঞ্চ েেে? উঃ NASA. 

42. হ লশ্বে প্রথম্ কোন কদশ Paperless 
Government ততেী েলেলছ? উঃ দু াই সেোে। 

43. জাহত সংলঘে হনোপত্তা োউহন্সলেে Anti 
Terrorism Committee কত সভাপহতত্ব েেল  
কোন কদশ? উঃ ভােত। 

44. 2024 সালেে ম্লর্য ভােলতে প্রথম্ কোথা়ে 
পােম্ার্হ ে েুহি ততহে েো িল ? উঃ িহে়োনাে 
ক ােেপুলে। 

45. কোথা কথলে Heron Drones হেনলো ইহন্ড়োন 
আহম্ে? উঃ ইজোইে কথলে। 

46. প্রাপ্ত  ়েস্কলদে 100% েলোনা হিোেের্  সমূ্পর্ে 
োহে প্রথম্ োজয কোনহি? উঃ হিম্ােে প্রলদশ। 

47. ভােলতে ততহে প্রথম্ কদশী়ে সাভোেহিে নাম্ েী? 
উঃ 'Rudra'. 

48. েেোতা়ে ‘Sandhayak’ নালম্ সালভে জািাজহি 
োো েঞ্চ েেে? উঃ ইহন্ড়োন কনহভ। 

49. োদালেে প্রথম্ FM Radio কস্টশনহি কোথা়ে 
িাপন েো িলো? উঃ োজর্ানী শিে কে কত। 

50. কম্ল়েলদে হ ল়েে  ়েস 18 কথলে  াহড়ল়ে েত  ছে 
অহব্দ েো িলো? উঃ 21  ছে। 

51. সম্প্রহত প্রথম্ কোন হেলেি কেলো়োলড়ে  যাি 
পাঠালনা িলো ম্িাোলশ? উঃ যু োজ হসংল়েে  যাি। 

52. উত্তেপ্রলদলশে ঝাসঁী কেেওল়ে কস্টশলনে নাম্ 
পহে তেন েলে হে নাম্ োো িলো? উঃ  ীোঙ্গর্া 
েক্ষ্মী াঈ কেেওল়ে কস্টশন। 

53. ম্িানদীে উপে উহড়িযা স লেল়ে দীঘে কসতুহিে নাম্ 
হে? উঃ হি-কসতু



 

37 

 

FREE CURRENT AFFAIRS  WWW.EXAMBANGLAPUB.COM 

 

 

 

 

 

 

ভােত লিেে প্রর্ানম্ন্ত্রীে নাম্- নলেন্দ্র দালম্াদেদাস কম্াদী। নলেন্দ্র কম্াহদে অর্ীলন দপ্তে গুহেে নাম্ িে- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা (ন্ত্িত্র সহ) 

েযান্ত্িনেট মরিীনের োম ও েপ্তর   

দপ্তলেে নাম্ 

প্রহতেক্ষা  
স্বোষ্ট্র ও 
সম্ া়ে 

 

দপ্তলেে নাম্ 

অ্রমে শাহ িাজনাথ রেং 

দপ্তলেে নাম্ 

পহে িন, 
নযাশনাে 
িাইওল়ে  নীরেন গড়করি 

অথে, 
েলপোলেি 
অযালে়োসে 

োদয, হশল্প, 
উপলভাক্তা, 
 াহর্জয,  স্ত্র 

েৃহি, গ্রাম্ 
উন্ন়েন 

 

রনমসলা েীোিামন পীযূষ মগাসয়ল শ্রী নসিন্দ্র রেং মোমাি 

আইন োদয 
প্রহে়োেের্ 

পযেিন, উত্তে-
পূ ে ভােত 
উন্ন়েন রকসিন রিরজজু পশু পরে কুমাি 

পিশ 

রজ রকষান মিরি 

উপজাহত 
হ ি়েে 

নােী ও হশশু 
েেযার্ 

স্বািয, 
োসা়েহনে 
সাে   অ্জুস ন মুন্ডা সৃ্মরে যুরবন ইিারন মনেুখ মান্ডারেয়া 

তথয ও 
সম্প্রোে, যু  
ও েীড়া 

হ লদশ 

হশক্ষা, Skill 
Developme
nt অ্নুিাগ ঠাকুি এে. জয়শঙ্কি ধসমসন্দ্র িধান 

পহেল শ, 
জে া়ুে,  ন, 
েম্ 

কেে, তথয 
প্রযুহক্ত 

 

ইোত 

েুসপন্দি যাদব িামর্ন্দ্র িোদ রেং অ্রিনী ববষ্ণব 

সংেযােঘু 
হ ি়েে 

ে়েো, 
সংসদী়ে 
হ ি়েে 

ম্ৎস, অযাহনম্যাে 
িাজল হি, 
কড়োহে মুক্তাি আব্বাে নাকরে পািশত্তম রূপলা িহল্লাদ মযাশী 
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ভােী হশল্প 
গ্রাম্ উন্ন়েন ও 
পঞ্চাল়েত োজ জে শহক্ত 

মসহন্দ্র নাথ পাসে রগরিিাজ রেং গসজন্দ্র রেং মশখওয়ান্ত 

Civil 
Aviation 

হ দুযৎ ও 
পুনর্েহ েের্ 
শহক্ত 

কপলট্রাহে়োম্, 
প্রােৃহতে  যাস, 
আ াসন, ন ে  মজযারেিারদেয রেরিয়া িাজকুমাি রেং হিদীপ রেং পুরি 

MSME 

জািাজ, জে 
পহে িন ও 
 িে, আ়ুেি  

Social Justice 
& 
Empowerment েবসানন্দ মোসনায়াল বীসিন্দ্র কুমাি নািায়ণ টাটু িাসন 

প্রন্ত্িমরিীনের োম ও েপ্তর   

Social Justice 
& 
Empowermen
t 

কেতা, োদয 
ও সে োি, 
গ্রাম্ উন্ন়েন 

োদয সে োি, 
পহেল শ, 
জে া়ুে Ramdas Athawale স্বাধী রনিঞ্জন মজযারে অ্রিনী কুমাি মর্ৌসব 

ইোত, গ্রাম্ 
উন্ন়েন 

 িে, জে 
পহে িন ও 
পযেিন 

সংসদ 
হ ি়েে, 
সংসৃ্কহত অ্জুস ন িাম মমঘওয়াল 

শ্রীপাদ ইসয়সো নাইক 
Faggansingh Kulaste 

শহক্ত 
(হ দুযৎ), 
ভােী হশল্প 

জে শহক্ত, 
োদয 
প্রহে়োেের্ 

কেে, ে়েো ও 
েহন 

Danve Raosaheb 

Dadarao 
কৃষাণ পাল িহল্লাদ রেং পযাসটল 

সড়ে 
পহে িন, 
িাইওল়ে 

হশল্প আইন ও 
হ োে হ ি়েে 

রে. মক. রেং অ্নুরিয়া রেং পযাসটল S.P. Sing Baghel 

 স্ত্র ও কেে স্বোষ্ট্র স্বোষ্ট্র, পযেিন 

রনেযানন্দ িাই অ্জয় োট দশসনা রবক্রম 

েৃহি ও 
েৃিে উন্ন়েন 

ম্ৎসয, 
পশুপােন, দুগ্ধ 
হ ি়েে 
 

অথে 
 

Shobha Karandlaje েঞ্জীব কুমাি বারলয়ান 
পঙ্কজ মর্ৌধুিী 

সংসদ 
হ ি়েে ও 
হ লদশ 

উপজাহত 
হ ি়েে 

কপলট্রাহে়োম্ 
ও প্রােৃহতে 
 যাস, েম্ িাসমিি মেরল রে. মুিলীধিণ   মিনুকা রেং েরুো 

হশক্ষা হশক্ষা 
 

জািাজ, জে 
পহে িন ও 
 িে অ্ন্নপূণসা মদবী েুোষ েিকাি শান্তনু ঠাকুি 
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স্বোষ্ট্র, েীড়া 
ও যু  

উপজাহত 
হ ি়েে 

স্বািয ও 
পহে াে 
েেযার্ রনশীথ িামারনক জন বালসা োিেী পািেীন 

আপনি নি পনিমবঙ্গ পুনিশ/ িিিাতা পুনিশশর 
 

কনসেবল রিরল ও মমন পিীক্ষায় পাশ কিসে 

বইটি আজসকই েংগ্রহ করুন 

িিশেবি পরীক্ষার্ীী   ?  
(+91) 8001650019 

২০২১ সালেে েনলস্ট ে হপ্রহেহম্নাহে পেীক্ষা়ে এই  ইহিে 1st Edition কথলে কম্াি ৫৬ হি প্রশ্ন েম্ন এলসহছলো। 
 ইহিলত ইংলেহজ সি আেও অলনে নতুন অংশ সংলযাজন েলে  ইহি নতুন রূলপ প্রোশ েো িলো।  
এই  ইহি ২০২২ সালেে আ ত পহিম্ ঙ্গ পুহেশ ও েেোতা পুহেশ েনলস্ট ে (হপ্রহে ও কম্ন), সা - ইন্সলপক্টে (হপ্রহে) 
পেীক্ষাে জনয েু ই গুরুত্বপূর্ে। 



 

40 

 

FREE CURRENT AFFAIRS  WWW.EXAMBANGLAPUB.COM 

 

 

 

 

 

মু্েযম্ন্ত্রী- ম্ম্তা  লিযাপার্যা়ে। মু্েযম্ন্ত্রী ম্ম্তা  লিযাপার্যা়ে -এে অর্ীলন আেও  হু দপ্তে েল়েলছ। দপ্তেগুহে িলো- স্বোষ্ট্র, অথে, পা েতয হ ি়েে, 
েম্েী   ে ও প্রশাসহনে সংস্কাে, স্বািয ও পহে াে েেযার্, ভূহম্ ও ভূহম্ সংস্কাে, উিাস্তু পুন োসন, তথয ও সংসৃ্কহত, উত্তে ঙ্গ উন্ন়েন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্ন্ত্িমিনের িিতমাে মন্ত্রিসভা 

 

পহিম্ লঙ্গে মু্েযম্ন্ত্রী- ম্ম্তা  লিযাপার্যা়ে, োজযপাে- জ দীপ র্নেড়, হ র্ানসভাে হেোে- হ ম্ান  লিযাপার্যা়ে, হ র্ানসভাে কডপুহি 
হেোে- আশীি  লিাপার্যা়ে, হ র্ানসভাে কডপুহি হেে হুইপ- তাপস ো়ে, হ লোর্ী দেলনতা- শুলভিু অহর্োেী (BJP)। 

অথে, 
পহেেল্পনা, 
সংেযা তত্ত্ব 

ম্ম্তা 
 যানাহজে 

হশল্প, 
 াহর্জয, 
তথযপ্রযুহক্ত 

পাথে 
েলট্টাপার্যা়ে 

 

দপ্তে নাম্ ছহ  দপ্তে নাম্ ছহ  

পঞ্চাল়েত ও 
গ্রালম্ান্ন়েন 

পুেে ো়ে েৃহি 

কশাভনলদ  
েলট্টাপার্যা়ে 

আ াসন ও 
পহে িন 

হেেিাদ 
িাহেম্ 

সুিে ন 
উন্ন়েন 

 হঙ্কম্েন্দ্র 
িাজো 

হ পযে়ে 
কম্াোহ ো, 
অসাম্হেে 
প্রহতেক্ষা 

আিলম্দ 
জালভদ োন 

 

োদয ও 
সে োি 

েথীন কঘাি 

 ন ও 
অপ্রেহেত 
শহক্ত 

কজযাহতহপ্র়ে 
ম্হিে 

জে সম্পদ 
উন্ন়েন 

ম্ানসেঞ্জন 
ভঁুই়ো 

কেতা সুেক্ষা 
ম্ানসেঞ্জন 
ভঁুই়ো 

 

জন স্বািয 
োহে হে 

পুেে ো়ে 

পহেল শ, 
হ জ্ঞান-
প্রযুহক্ত 

েত্না কদ 
না  

কসে ও 
জেপথ 
পহে িন 

কসৌলম্ন 
েুম্াে 
ম্িাপাত্র 

কু্ষদ্র হশল্প ও 
 স্ত্র 

েন্দ্রনাথ 
হসনিা 

 

আইন ও হ োে 
হ ভা ী়ে, 
Public Work 

ম্ে়ে ঘিে 
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োো দপ্তে 
 

উজ্জ্বে 
হ শ্বাস 

 

সম্ া়ে অরূপ ো়ে 

ম্াদ্রাসা হশক্ষা, 
সংেযােঘু 
উন্ন়েন 

ম্িম্মদ 
গুোম্ 
েব্বাহন 

েৃহি হ পর্ন হ প্ল  হম্ত্র 

হশক্ষা িাতয  সু হ দুযৎ, েীড়া 
ও যু  েেযার্ 

অরূপ 
হ শ্বাস 

 
নােী ও হশশু 
েেযার্, স্বহনভেে 
ক ািী 

শশী পাঁজা 

 

তথয, সংসৃ্কহত 
ও পযেিন 

ইন্দ্রনীে 
কসন 

ন ে উন্ন়েন ও 
পুে দপ্তে  
(অথে প্রহতম্ন্ত্রী) 

েহন্দ্রম্া 
ভট্টাোযে 

প্রাহর্ সম্পদ 
উন্ন়েন 

স্বপন 
কদ নাথ 

 ন হশক্ষা ও 
গ্রন্থা াে 

হসহিেুিা 
কেৌরু্েী 

েম্, 
(পঞ্চাল়েত 
প্রহতম্ন্ত্রী) 

ক োোম্ 
ম্ান্না 

োহে হে 
হশক্ষা 

হুম্া়ুেন 
ে ীে ম্ৎসয অহেে হ হে 

পহিম্াঞ্চে 
উন্ন়েন 

সন্ধযাোহন 
িুডু 

অনগ্রসে 
কের্ী উন্ন়েন 

 ুেু হেে 
 োইে 

দম্েে সুহজত  সু পহে িন 
(প্রহতম্ন্ত্রী) 

হদেীপ 
ম্ন্ডে 

হ দুযৎ 
(প্রহতম্ন্ত্রী) 

আেরুজ্জাম্া
ন 

পঞ্চাল়েত 
(প্রহতম্ন্ত্রী) 

হশউহে সািা 

কু্ষদ্র ও ম্াঝাহে 
হশল্প,  স্ত্র 
(প্রহতম্ন্ত্রী) 

শ্রীোন্ত 
ম্ািাত 

কসে, জেপথ ও 
উত্তে ঙ্গ উন্ন়েন 
(প্রহতম্ন্ত্রী) 

সাহ না 
ই়োসহম্ন 
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সু্কে হশক্ষা 
(প্রহতম্ন্ত্রী) 

পলেশেন্দ্র 
অহর্োেী 

যু  ও েীড়া 
(প্রহতম্ন্ত্রী) 

ম্লনাজ 
হতও়োহে 

 ন, হশল্প 
পুন েঠন 
(প্রহতম্ন্ত্রী) 

 ীে ািা 
িাঁসদা 

োদয ও 
সে োি 
(প্রহতম্ন্ত্রী) 

কজযাৎিা 
ম্াহন্ড 
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ন্ত্িন্ত্ভন্ন রানযযর মুখ্যমরিী ও রাযযপ্ানের 
োম (ন্ত্িত্র সহ) 

অরুর্ােে প্রলদশ- 
(ইিান ে) 

 Pema Khandu  B.D. Mishra 

অসম্- (হদসপুে) 

 

 Himanta 

Biswa Sarma 
 Jagdish Mukhi 

অন্ধ্রপ্রলদশ- 
(অম্ো তী) 

 YS Jagan 

Mohan Reddy 
 

Biswa 

Bhushan 

Harichandan 

োলজযে নাম্ মু্েযম্ন্ত্রীে নাম্ মু্েযম্ন্ত্রীে ছহ  োজযপালেে ছহ  োজযপালেে নাম্ 

ক া়ো- (পানাহজ)  
Pramod 

Sawant 
 

 

P.S. 

Sreedharan 

Pillai 
 

হ িাে- (পািনা) 

 

 
Nitish Kumar 
  Phagu 

Chauhan 

ছহত্রশ ড়- (ো়েপুে) 

 

 Bhupesh 

Baghel 
 Anusuiya 

Uikey 

গুজোি- 
( ান্ধীন ে) 

Bhupendra 

bhai Patel 
 Acharya Dev 

vrat 

িহে়োনা- (েহন্ড ড়)  Manohar Lal 
Bandaru 

Dattatreya 

হিম্ােে প্রলদশ- 
(হসম্ো) 

Jairam Thakur 

Rajendra 

Vishwanath 

Arlekar 
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উহড়িযা- (ভু লনশ্বে) 
Naveen 
Patnaik 

Ganeshi Lal 

ঝাড়েন্ড- (োঁহে) Hemant Soren Ramesh Bais 

ের্োিে- (ক ঙ্গােুরু) Basavaraj 

Bommai 

Thaawar chand 

Gehlot 

কেোো- 
(হতরু ন্তপুেম্) 

Pinarayi 

Vijayan 

Arif 

Mohammed 

Khan 

ম্র্যপ্রলদশ- 
(কভাপাে) 

Shivraj Singh 

Chouhan 

Mangubhai 

Patel 

ম্হনপুে- (ইম্ফে) N. Biren Singh La. Ganesan 

ম্িাোষ্ট্র- (মু্ম্বাই) Uddhav 

Thackeray 

Bhagat Singh 

Koshyari 

কম্ঘাে়ে- (হশেং) 
Conrad 

Kongkal 

Sangma 

Satyapal Malik 

হম্লজাোম্- 
(আইজে) 

Pu 

Zoramthanga 

Kambham pati 

Haribabu 

না ােযান্ড- 
(কোহিম্া) 

Neiphiu Rio 
Jagdish Mukhi 
 

পাঞ্জা - (েহন্ড ড়) S. Charanjit 

Singh Channi 

Banwarilal 

Purohit 
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োজিান- (জ়েপুে) Ashok Gehlot Kalraj Mishra 

হসহেম্- ( যাংিে) Prem Singh 

Golay 
Ganga Prasad 

তাহম্েনাডু়- (কেন্নাই) M.K. Stalin R N Ravi 

কতলেঙ্গানা- 
(িা়েদ্রা াদ) 

K 

Chandrasekhar 

Rao 
 

Tamilisai 

Soundararajan 

হত্রপুো- (আ েতো) Biplab Kumar 

Deb 

Satyadeo 

Narain Arya 

উত্তোেণ্ড- 
(কদোদুন) 

Pushkar Sing 

Dhami 
Gurmit Singh 

পহিম্ ঙ্গ- 
(েেোতা) 

Mamata 

Banerjee 

Jagdeep 

Dhankhar 

উত্তেপ্রলদশ- 
(েেলনৌ) 

Yogi Aditya 

Nath 

Anandiben 

Patel 
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কেন্দ্রশান্ত্সি অঞ্চেগুন্ত্ের োম, রাযধােী ও রাযযপ্াে 

কেন্দ্রশাহসত অঞ্চে (োজর্ানী) োজযপাে 

আিাম্ান হনলো ে িীপপুঞ্জ (কপািে কব্ল়োে) D K Joshi 

েহন্ড ড় (েহন্ড ড়) Banwarilal Purohit 

দাদো ন ে িালভহে, দম্ন হদউ (দম্ন) Shri Praful Patel 

হদহি (হদহি) Anil Baijal. অেহ ি কেজহেও়োে (মু্েযম্ন্ত্রী) 

োদাে Shri Praful Patel 

োক্ষািীপ (োভাোহত্ত) Shri Radha Krishna Mathur 

জমু্ম ও োশ্মীে Shri Manoj Sinha 

পুদুলেহে (পুদুলেহে) Dr. Tamilisai Soundararajan 

আপনি নি পনিমবঙ্গ পুনিশ/ িিিাতা পুনিশশর 
 

কনসেবল রিরল ও মমন পিীক্ষায় পাশ কিসে 

বইটি আজসকই েংগ্রহ করুন 

িিশেবি পরীক্ষার্ীী   ?  
(+91) 8001650019 

২০২১ সালেে েনলস্ট ে হপ্রহেহম্নাহে পেীক্ষা়ে এই  ইহিে 1st Edition কথলে কম্াি ৫৬ হি প্রশ্ন েম্ন এলসহছলো। 
 ইহিলত ইংলেহজ সি আেও অলনে নতুন অংশ সংলযাজন েলে  ইহি নতুন রূলপ প্রোশ েো িলো।  
এই  ইহি ২০২২ সালেে আ ত পহিম্ ঙ্গ পুহেশ ও েেোতা পুহেশ েনলস্ট ে (হপ্রহে ও কম্ন), সা - ইন্সলপক্টে (হপ্রহে) 
পেীক্ষাে জনয েু ই গুরুত্বপূর্ে। 
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িানঃ জাপালনে কিাহেও শিে। 
অনুহিত িও়োে তাহেেঃ ২৩ কশ জুোই কথলে ৮ ই আ স্ট, ২০২১ 
তাহেে। ২০২০ সালে কিাহেও অহেহম্পে অনুহিত িও়োে েথা 
থােলেও েলোনা ভাইোলসে োেলর্ ২০২০ সালে িহ ত োো 
িল়েহছে।  
উলিার্নঃ ২৩ কশ জুোই, ২০২১ তাহেে জাপালনে কিাহেও শিলেে 
Olympic Stadium -এ কেোে উলিার্ন ি়ে। এে আল  ১৯৬৪ 
সালে কিাহেও শিলে অহেহম্পে অনুহিত িল়েহছে। 
The Tokyo 2020 Games Motto: United by Emotions. 
Olympic Mascot Miraitowa 
Paralympic Mascot Someity  
সংস্কের্ঃ ২০২০ কিাহেও অহেহম্পে িলো ৩২ তম্ সংস্কের্।  
কম্াি কেোে সংেযাঃ ৩৩ হি।  
কম্াি অংশগ্রির্োেী কদলশে সংেযাঃ প্রা়ে ২০৫ হি।  
কম্াি কেলো়োলড়ে সংেযাঃ ১৫, ৪০০ জন। 
সল োি অংশগ্রির্োেী কদশঃ আলম্হেো যুক্তোষ্ট্র। কিাহেও 
অহেহম্পলে আলম্হেো যুক্তোষ্ট্র কথলে কম্াি ৬১৩ জন কেলো়োড় 
অংশগ্রির্ েলেলছন। কযোলন জাপান কথলে অংশগ্রির্োেীে সংেযা 
৫২২ জন।  
কিাহেও অহেহম্পলে নতুন সংলযাজন েো েল়েেহি কেোঃ Sport 
Climbing, Surfing, Karate and Softball. প্রসঙ্গত ২০২৪ 
সালেে অহেহম্পলে ‘কিে ডান্স’ প্রহতলযাহ তা যুক্ত েোে েথা কঘাির্া 
েো িল়েলছ। 
Total Number of Venue: 43. 
Total Budget: $ 15.4 billion 
অংশগ্রির্োেী ভােতী়ে কেলো়োলড়ে সংেযাঃ ১২০ জন (পুরুি- ৬৮ 
জন, ম্হিো- ৫২ জন), ২০১৬ সালেে হেও অহেহম্পলে ভােতী়ে 
অংশগ্রির্োেীে সংেযা হছে ১১৭ জন।  
ভােলতে সল োি অংশগ্রির্োেী োজযঃ িহে়োনা। 
২০২০ কিাহেও অহেহম্পে পহিম্ ঙ্গ কথলে অংশগ্রির্োেীে সংেযাঃ 
৩ জন (প্রর্হত নাল়েে- হজম্নাহস্টে, অতনু দাস- তীেিাজ, সুহতথো 
মু্োহজে- কিহ ে কিহনস) 
কিাহেও পযাো অহেহম্পলে ভােলতে পতাো  ািেঃ Avani 
Lekhara. 
কিাহেও অহেহম্পলে ভােলতে পতাো  ািেঃ কম্হে েম্ এ ং ম্নপ্রীত 
হসং (Opening ceremony),  জেং পুহন়ো (Closing 
ceremony). 

অহেহম্পে কোল াে পােঁহি হেং কোনহি কোন ম্িালদলশে প্রতীেঃ 
নীে- ইউলোপ, োলো- আহিো, োে- আলম্হেো, িেুদ- এহশ়ো, 
স ুজ- অলস্ট্রহে়ো।  
 ২০২০ কিাহেও অহেহম্পলে সল োি কম্লডে জ়েী কদশ কোনহি? 

উঃ আলম্হেো যুক্তোষ্ট্র। কম্াি কম্লডে -এে সংেযা ১১৩ হি 
(কসানা- ৩৯ হি। রুলপা- ৪১ হি, কিাঞ্চ- ৩৩ হি), প্রসঙ্গত 
আলম্হেোে পলে হিতী়ে িালন েল়েলছ েীন। েীলনে কম্াি কম্লডে 
-এে সংেযা ৮৮ হি (কসানা- ৩৮ হি। রুলপা- ৩২ হি, কিাঞ্চ- ১৮ 
হি), তৃতী়ে িালন েল়েলছ জাপান। কম্াি কম্লডে -এে সংেযা ৫৮ 
হি (কসানা- ২৭ হি। রুলপা- ১৪ হি, কিাঞ্চ- ১৭ হি) 

 কিাহেও অহেহম্পলে কম্লডে জল়েে হনহেলে ভােলতে িান েত? 
উঃ ৪৮ তম্।  

 কিাহেও অহেহম্পলে ভােত কম্াি ে়েহি কম্লডে হজলতলছ? উঃ ৭ 
হি (কসানা- ১ হি। রুলপা- ২ হি, কিাঞ্চ- ৪ হি), 

 কিাহেও অহেহম্পলে ভােলতে িল়ে প্রথম্ কে কম্লডে হজলতলছ? 
উঃ ম্ীো াঈ োনু। 

 আন্তজোহতে অহেহম্পে কড েল  পাহেত ি়ে? উঃ ২৩ কশ জুন। 
২০২১ সালেে হথম্ িলো- "Move, learn and discover". 

 অহেহম্পে কেোে জনে োলে  ো ি়ে? উঃ Baron Pierre 
de Coubertin. 

  তেম্ান অহেহম্পে েহম্হিে কে়োেম্যান কে? উঃ Thomas 
Bach. 

 International Olympic Committee (IOC) -এে সদে 
দপ্তে কোথা়ে অ হিত? উঃ Lausanne, Switzerland. 23 
June 1894 সালে এই েহম্হি ততেী ি়ে।  

 কোথা়ে প্রথম্ অহেহম্পে অনুহিত ি়ে? উঃ এলথন্স, হগ্রস (1896) 
 ২০২০ কিাহেও অহেহম্পলে কোন কদশ অংশগ্রির্ েলেহন? উঃ 

উত্তে কোহে়ো।  
 ২০২৪ সালে কোথা়ে অহেহম্পে অনুহিত িল ? উঃ পযাহেস, 

িান্স।  
 কিাহেও অহেহম্পলে ভােতী়ে ম্হিো িহে দলেে েযালেন কে 

হছলেন? উঃ োনী োম্পাে। 
 কিাহেও অহেহম্পলে ভােতী়ে পুরুি িহে দলেে েযালেন কে 

হছলেন? উঃ ম্নহপ্রত হসং 
 কিাহেও অহেহম্পে -এে জনয ‘Hindustan Way’  ানহি কে 

ক ল়েলছন? উঃ এ.আে. েিম্ান এ ং অননযা হ ড়ো। 

কিাহেও অহেহম্পে ২০২০ 
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নাম্ কেো কম্লডে কোন োলজযে? ছহ  

নীেজ কোপড়া জযাভহেন কথ্রা কসানা িহে়োনা  

ম্ীো াঈ োনু ভালোত্তেন (৪৯ 
কেহজ) 

রুলপা ম্হর্পুে  

েহ  েুম্াে 
দাহি়ো 

কেসহেং (৫৭ কেহজ) রুলপা িহে়োনা  

হপ.হভ. হসনু্ধ  যািহম্ন্টন (ম্হিো) কিাঞ্চ অন্ধ্রপ্রলদশ  

 জেং পুহন়ো কেসহেং (৬৫ কেহজ) কিাঞ্চ িহে়োনা  

েভহেনা 
  েিাইন 

ও়োল্টােওল়েি  হক্সং 
(ম্হিো) 

কিাঞ্চ আসাম্  

ভােতী়ে 
পুরুি িহে 
(দে ত) 

িহে কিাঞ্চ -  

কটান্ত্েও অন্ত্েন্ত্পপ্নে ভারিীয় কমনেে যয়ী 
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 েলোনা ভাইোস এেহি RNA যুক্ত ভাইোস। ভাইোসহি পাহে 
এ ং িনযপা়েী প্রার্ীলদে আোন্ত েলে। এই ভাইোসহি প্রর্ানত 
শ্বাসনােী এ ং েুসেুলস সংেম্র্ ঘিা়ে।  

 েলোনা ভাইোস প্রথম্ কদো যা়ে েীলন (২০০২ সালে), হিতী়ে 
 াে েলোনা পহেেহক্ষত ি়ে কসৌহদ আেল  (২০১২ সালে), এ ং 
তৃতী়ে  াে েলোনা ভাইোস কদো যা়ে েীলনে উিান শিলে 
(২০১৯ সালেে হডলসম্বে ম্ালস), তােপে কথলে েলম্ েলম্ ক ািা 
হ লশ্ব ছহড়ল়ে পলড় েলোনা ভাইোলসে সংেম্র্। 

 কোন  যহক্ত েলোনা ভাইোস আোন্ত িলে তাে হননহেহেত 
উপস েগুহে কদো কদ়ে। উপস ে গুহে িে যথা, জ্বে, শুেলনা 
োহশ,  ো  যথা, শ্বাসেষ্ট, স্বাদ ও  ন্ধ হনর্েল়েে ক্ষম্তা হ্রাস, 
লাহন্ত  া দু েেতা, কপহশ  া শেীলেে  যথা, ডাল়েহে়ো।  

 'COVID- 19' শব্দহিলত 'CO' -এে অথে িলো Corona, 'VI' -
এে অথে িলো Virus, 'D' -এে অথে িলো Disease. '19' অথে 
িলো 2019. 

 হ লশ্ব প্রথম্ কোন কদশ েলোনা ভাইোলসে ভযােহসন আহ ষ্কাে 
েলেলছ? উঃ োহশ়ো। ভযােহসন হিে নাম্ েুিহনে- 5 

 েলোনাোলে কদশ াসীে জনয কেন্দ্রী়ে সেোে কয েলোনা 
ভাইোস ট্রাহেং অযাপ েঞ্চ েলেলছ তাে নাম্ হে? উঃ আলো য 
কসতু। ম্াত্র ১৩ হদলনে ম্লর্য অযাপহি ৫০ হম্হে়েন  াে 
ডাউনলোড েো িল়েলছ। 

 েল  ভােত সেোে ম্াস্ক এ ং সযাহনিাইজােলে প্রল়োজনী়ে  স্তু 
হিলসল  কঘাির্া েলেলছ? উঃ ১৩ ম্ােে, ২০২০। 

 কোহভড- ১৯ কম্াোহ ো়ে কেন্দ্রী়ে সেোে কয কিল্পোইন নম্বে 
েঞ্চ েলেলছ কসহি েত? উঃ ১০৭৫ 

 হ শ্ব স্বািয সংিা েল  েলোনা ভাইোলসে প্রাদুভো  কে হ শ্ব 
ম্িাম্ােী হিলসল  কঘাির্া েলেলছন? উঃ ১১ ম্ােে, ২০২০ 

 েলোনা ভাইোস সংেম্র্ রুেলত েল  'জনতা োেহেউ' পােন 
েেলত অনুলোর্ জাহনল়েহছলেন প্রর্ানম্ন্ত্রী নলেন্দ্র কম্াহদ? উঃ ২২ 
ম্ােে, ২০২০ সোে ৭ িা কথলে োত ৯ িা। 

 েলোনা পহেহিহতলত পহিম্ লঙ্গে েহম্েলদে ১০০০ িাো েলে 
তুলে কদও়োে কঘাির্া েলেহছলেন মু্েযম্ন্ত্রী ম্ম্তা  লিযাপার্যা়ে। 
এই প্রেল্পহিে নাম্ হে? উঃ প্রলেষ্টা প্রেল্প। 

 হনলেে কোন সংিা েলোনা ভাইোস কম্াোহ ো়ে 'অপালেশন 
নম্লি' অহভযান শুরু েলেহছে? উঃ ইহন্ড়োন আহম্ে। 

 েলোনা ভাইোস কম্াোহ ো়ে PM- CARES Fund -এ েত 
িাো দান েলেলছ BCCI? উঃ ৫১ কোহি িাো। 

 PM- CARES Fund -এে কে়োেম্যান কে? উঃ প্রর্ানম্ন্ত্রী নলেন্দ্র 
কম্াহদ। 

 PM- CARES Fund -এে পুলো নাম্ হে? উঃ Prime 
Minister's Citizen Assistant and Relief in 
Emergency Situations Fund. 

 েলোনা ভাইোস কম্াোহ ো়ে কোন োলজয 'Team 11'  ঠন 
েো িল়েলছ? উঃ উত্তে প্রলদশ। 

 কোন োজয েলোনা ভাইোস প্রহতলোলর্ '5T' প্লযান েঞ্চ েলেলছ? 
উঃ হদহি। ৫ হি T িলো, Testing, Tracing, Treatment, 
Teamwork, Tracking. 

 ভােলতে স েপ্রথম্ কোন কস্টশলন 'সযাহনিাইহজং িালনে' িাপন 
েো িল়েলছ? উঃ আলম্দা াদ কস্টশলন। 

 েলোনা উপস ে কদো হদলে কো ীলে েতহদলনে জনয 
আইলসালেশলন থােলত ি়ে? উঃ ১৪ হদন। 

 'কসাশযাে হডসলিহন্সং'  া 'সাম্াহজে দূেত্ব' কত দূেলত্বে পহেম্ার্ 
েত? উঃ ৬ েুি। 

 ভােলতে স েপ্রথম্ কোথা়ে পশুলদে জনয আইলসালেশন ও়োডে 
ততহে েো িল়েলছ? উঃ হজম্ েেল ি নযাশনাে পােে (উত্তোেণ্ড)। 

 েলোনাভাইোস হনর্েল়েে জনয প্রথম্ কোন োলজয পুে কিহস্টং 
শুরু ি়ে? উঃ উত্তে প্রলদশ। 

 েলোনা সংেম্র্ রুেলত কোন োলজয 'িযান্ডলশে' -এে পহে লতে 
'নম্লি' োেু েো িল়েলছ? উঃ ের্োিে। 

 Covid- 19 সংেম্লর্ে জনয দা়েী ভাইোসহিে নাম্ হে? উঃ 
SARS- COV- 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome 
Soronavirus 2). 

 সযাহনিাইজাে -এ েত শতাংশ অযােলোিে থালে? উঃ ৬০ 
শতাংশ। 

 েলোনা সংেম্র্ রুেলত প্রথম্ কোন োলজয 'Virtual Courts' 
োেু েো িল়েলছ? উঃ উত্তে প্রলদশ।  

 ভােলতে কোন হ শ্বহ দযাে়ে  িনলযা য কভহন্টলেিে ততহে 
েলেলছ? উঃ আইআইহি োনপুে। 

 েলোনাে হেহেৎসা েোে সম়্ে ডাক্তাে এ ং স্বািযেম্েীো কয 
কপাশাে পলেন তাে নাম্ হে? উঃ PPE Kit. 

 PPE Kit -এে পুলো নাম্ হে? উঃ Personal Protective 
Equipment. 

 'অপালেশন সমু্দ্র কসতু' হে? উঃ ম্ােিীলপ আিলে পড়া 
ভােতী়েলদে হেহেল়ে আনলত ভােতী়ে কনৌ- াহিনী কয উলদযা  
হনল়েহছে তাে নাম্ অপালেশন সমু্দ্র কসতু। কয দুহি জািালজে 
ম্ার্যলম্ ভােতী়েলদে হেহেল়ে আনা িল়েলছ কসগুহে িে- INS 
Jalashwa, INS Magar. 

 হনলনাক্ত কোন সংিা 'নভ েক্ষে' নাম্ে শ্বাস কযা য PPE Kit 
ততহে েলেলছ? উঃ ইহন্ড়োন কনহভ। 

এে েযনর েনরাো ভাইরাস  
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 েেডাউলন পহেযা়েী েহম্েলদে হনজ ঘলে হেহেল়ে আনলত 
ভােতী়ে কেে কয কট্রন োেু েলে তাে নাম্ হে? উঃ েহম্ে 
কেশাে কট্রন। 

 কোন োলজয ‘ম্াস্ক হদ স’ পােন েো শুরু িল়েলছ? উঃ ের্োিে। 
 েেডাউলন েম্েিীনলদে োেহে হদলত পহিম্ লঙ্গ কয কপািোে োেু 

েো ি়ে তাে নাম্ হে? উঃ েম্েভূহম্ কপািোে। 

 ‘COVAXIN’ কোন সংিা ততেী েলেলছ? উঃ Bharat Biotech. 
 ‘COVISHIELD’ কোন সংিা ততেী েলেলছ? উঃ Serum 

Institute of India Pvt Ltd. 
 েলোনা িীো়ে কম্াি েতগুহে কডাজ হনলত ি়ে? উঃ ২ হি। 

 

 

কম্জে র্যান োদঁ কেেেত্ন পুেস্কাে: ১৯৯১- ৯২ সালে কদলশে েীড়ালক্ষলত্র প্রথম্ এই পুেস্কাে প্রদান েো শুরু ি়ে। “কম্জে র্যান োঁদ কেেেত্ন 
পুেস্কাে” িলো ভােলতে সল োি েীড়া সম্মান। First winner- Viswanathan Anand. পুেস্কাে মূ্েয: ২৫ েক্ষ িাো। প্রর্ানম্ন্ত্রী নলেন্দ্র কম্াদী 
২০২১ সালে “োজী   ান্ধী কেেেত্ন পুেস্কালেে” নাম্ পহে তেন েলে নতুন নাম্ ‘কম্জে র্যান োদঁ কেেেত্ন পুেস্কাে’ কঘাির্া েলেলছন। 
 
 ২০২১ কম্জে র্যান োদঁ কেেেত্ন পুেস্কাে প্রাপে তাহেো-  
নীেজ কোপড়া (অযাথলেহিক্স), েহ  েুম্াে (কেসহেং), েভহেনা   েিাম্ ( হক্সং), হেলজস হপ.আে. (িহে), অ হন কেোো (পযাো শুহিং), সুহম্ত অযাহন্টে 
(পযাো অযাথলেহিক্স), প্রলম্াদ ভ ৎ (পযাো  যাডহম্ন্টন), েৃষ্ণা না ে (পযাো  যাডহম্ন্টন), ম্নীি নােও়োে (পযাো শুহিং), হম্তােী োজ (হেলেি), 
সুনীে কছত্রী (েুি ে), ম্নপ্রীত হসং (িহে)। [উলিেয, হেলেিাে হিসাল  শেীন কিনু্ডেোে (১৯৯৭-৯৮), ম্লিন্দ্র হসং কর্াহন (২০০৭-০৮), ও হ োি 
কোিহে (২০১৮) এই পুেস্কাে কপল়েলছন] 
 
কদ্রার্াোযে পুেস্কাে: ১৯৮৫ সালে প্রথ াে এই পুেস্কাে প্রদান শুরু ি়ে। হ হভন্ন কেোে সেে কোেলদে অ দালনে স্বীেৃহতস্বরূপ কদ্রার্াোযে পুেস্কাে 
োেু। The Dronacharya Award, officially known as Dronacharya Award for Outstanding Coaches in Sports and Games, 
is sports coaching honour of the Republic of India. First winner- Bhalachandra Bhaskar Bhagwat (Wrestling), Om 
Prakash Bhardwaj (Boxing), O. M. Nambiar (Athletics). কদ্রার্াোযে পুেস্কাে ২ হি হ ভাল  প্রর্ান েো ি়ে- Life Time Category & 
Regular Category. কদ্রার্াোযে পুেস্কাে মূ্েয: Regular Category- ১০ েক্ষ িাো। Lifetime Category- ১৫ েক্ষ িাো।  
 
  ২০২১ কদ্রার্াোযে পুেস্কাে প্রাপে তাহেো- 

 

 

 
 
অজুেন পুেস্কাে: ১৯৬১ সালে এই পুেস্কাে োেু ি়ে। অজুেন পুেস্কাে িলো ভােত সেোে প্রদত্ত জাতী়ে িলে কেোরু্োে পুেস্কাে। অজুেন পুেস্কাে 
মু্েয- ১৫ েক্ষ িাো। ২০২১ অজুেন পুেস্কাে প্রাপে তাহেো- 
 

 

 

 
 

 

ভারনির ক্রীড়া কেনত্র ন্ত্িন্ত্ভন্ন প্ুরস্কার ২০২১ 

 

Life Time Category: হি.হপ. ওলসে (অযাথলেহিক্স), সেোে তে়োে (হেলেি), সেপাে হসং (িহে), আশান েুম্াে (ো াহড), তপন 
েুম্াে পাহনগ্রািী (সুইহম্ং)। 
Regular Category: োর্ােৃষ্ণান নাল়েে হপ (অযাথলেহিক্স), সন্ধযা গুগুং ( হক্সং), হপ্রতম্ হস়োে (িহে), জ়েপ্রোশ নহি়োে (পযাো শুহিং), 
সুিাম্হন়োন েম্ন (কিহ ে কিহনস)। 

 

অেহপিে হসং (অযাথলেহিক্স), হসম্রঞ্জীত েে ( হক্সং), হশেে র্াও়োন (হেলেি), ভ ানী কদ ী হস.এ. সুর্াোেম্ন (কেহন্সং), ম্হনো 
(িহে),  িনা োিাহে়ো (িহে), সিীপ নােও়োে (ো াহড), হিম্ানী উত্তম্ পে  (ম্িোম্ব), অহভলশে ভাম্ো (শুহিং), অহঙ্কতা ো়েনা 
(কিহনস), দীপে পুহন়ো (কেসহেং), হদেহপ্রত হসং (িহে), িােম্ানপ্রীত হসং (িহে), রুহপিে পাে হসং (িহে), সুহেিে েুম্াে (িহে), 
অহম্ত কোহিদাস (িহে),  ীলেন্দ্র োেো (িহে), সুহম্ত (িহে), নীোোন্ত শম্ো (িহে), িাহদেে হসং (িহে), হ ল ে সা ে প্রসাদ (িহে), 
গুজেন্ত হসংি (িহে), ম্িীপ হসং (িহে), সাম্লশে হসং (িহে), োহেত েুম্াে উপার্যা়ে (িহে),  রুর্ েুম্াে (িহে), হসম্রঞ্জীত হসং 
(িহে), কযাল শ োঠুহে়ো (পযাো অযাথলেহিক্স), হনশাদ েুম্াে (পযাো অযাথলেহিক্স), প্রভীন েুম্াে (পযাো অযাথলেহিক্স), সুিাস 
ই়োহথোজ (পযাো  যাডহম্ন্টন), হসংিোজ আর্ানা (পযাো শুহিং), ভাহভনা পযালিে (পযাো কিহ ে কিহনস), িেহ িে হসং (পযাো আেোহে), 
শেদ েুম্াে (পযাো অযাথলেহিক্স)। 
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র্যানোদঁ পুেস্কাে: ২০০২ সালে এই পুেস্কাে োেু ি়ে। পুেস্কােহি ভােতী়ে িহে কেলো়োড় র্যানোঁদ -এে নালম্ নাম্াহঙ্কত েো িল়েলছ। The Dhyan 
Chand Award, officially known as Dhyan Chand Award for Lifetime Achievement in Sports and Games, is the lifetime 
achievement sporting honour of the Republic of India. র্যানোদঁ পুেস্কাে মূ্েয- ১০ েক্ষ িাো। 
 
 ২০২১ র্যানোদঁ পুেস্কাে প্রাপে তাহেো- 
কেো কে.হস. ( হক্সং), অহভহজৎ েুলন্ট (দা া), দহভিে হসং  ােো (িহে), হ োশ েুম্াে (ে াহড), সজ্জন হসং (কেসহেং)। 

 

 

 

দাদাসালি  োেলে পুেস্কাে িে ভােত লিেে হসলনম্া জ লতে সল োি সম্মান। ভােত সেোলেে তথয ও সম্প্রোে ম্ন্ত্রলেে তেলে প্রহত ছে এই 
জাতী়ে পুেস্কাে প্রদালনে আল়োজন েো ি়ে। ১৯৬৯ সালে প্রথম্ াে এই পুেস্কাে প্রদান শুরু ি়ে। প্রথম্ প্রাপে- কদহ ো োহন। পুেস্কাে মূ্েয- ১০ 
েক্ষ িাো। ২০২১ সালে দাদাসালি  োেলে পুেস্কাে প্রাপে িলেন হ েযাত অহভলনতা েজনীোন্ত, যাে আসে নাম্ Shivaji Rao Gaekwad. ২০২০ 
পুেস্কাে প্রাপে- অহম্তাভ  িন। ভােতী়ে হসলনম্া়ে অসাম্ানয অ দালনে জনয এই পুেস্কাে প্রদান েো িল়েলছ। প্রসঙ্গত ২০২১ সালেে দাদাসালি  
পুেস্কাে িলো ৫১ তম্ সংস্কের্। এ ং এই পুেস্কাে ৬৭ তম্ নযাশনাে হেল্ম কে়োে অযাও়োডে অনুিালন প্রদান েো িল়েলছ। 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ভােলতে কম্াি ২৪ হি ভািাে অসাম্ানয সাহিতয েেনাে জনয সাহিতয এোলডম্ী পুেস্কাে প্রদান েো ি়ে। ১৯৫৪ সালে প্রথম্ াে সাহিতয এোলডম্ী 
পুেস্কাে প্রদান শুরু ি়ে। প্রসঙ্গত সাহিতয এোলডম্ী পুেস্কালেে নেশা ততহে েলেহছলেন সতযহজৎ ো়ে। প্রথম্ প্রাপে- R.K. Narayan. পুেস্কাে 
মূ্েয- ১ েক্ষ িাো। 
 
 

 

 

 

 

 

 

         *২০২০ সালে কম্াি ২০ হি ভািাে সাহিলতযে জনয এই পুেস্কাে প্রদান েো িল়েলছ। তালদে ম্লর্য গুরুত্ত্বপূর্ে গুহে উলিে েো িল়েলছ। 

 

National Film Awards 2021 

হ ভা  জ়েী 
Best Film (Hindi) Chhichhore 

Best Actor (Male) Manoj Bajpayee (Bhonsle and Dhanush for Asuran) 

Best Actor (Female) Kangana Ranaut (Manikarnika, Panga) 

Best Feature Film Marakkar Arabikadalinte Simham (Malayalam) 

Best Director Sanjay Puran Singh Chauhan (Bahattar Hoorain) 

Best Supporting Actor Super Deluxe, Vijaya Sethupathi 

Best Supporting Actress The Tashkent Files, Pallavi Joshi 

ভািা কেেলেে কেোে নাম্ কেেলেে নাম্ 
 াংো  এো এো এোহশ (কছাি  ল্প) ম্হর্শংেে মু্লোপার্যা়ে 
ইংলেহজ  When God is a Traveller (Poetry) অরুন্ধতী সুিম্হন়োম্ 
হিহি  কতােহে ম্যাঁ হদ ন্ত (েহ তা) অনাহম্ো 
অসম্ী়ো  ক ংশত (কছাি  ল্প) অপূ ে েুম্াে সাইহে়ো 
সংসৃ্কত  ত শােী (উপনযাস) ম্লিশ েন্দ্র শম্ো ক ৌতম্ 
তাহম্ে কসিাথা পানাম্ (উপনযাস) ইম্াই়োম্ 
সাঁওতাহে  গুে দাে োসা দাে (েহ তা) রূপোঁদ িাসঁদা 
উদুে আম্াও়োস ম্যাঁ কো়ো  (উপনযাস)  িাসান- উে- িে 

োো সানহি ফােনে প্ুরস্কার ২০২১ 

 

 

সান্ত্হিয এোনেমী প্রুস্কার ২০২০ 
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ম্াহেেন যুক্তোলষ্ট্রে ‘অযাোলডহম্ অে কম্াশন হপেোে আিেস অযান্ড সাল়েলন্সস’ (AMPAS) এই পুেস্কাে প্রদান েলে। ১৯২৯ সালে প্রথম্  াে িহেউড 
রুজলভল্ট নাম্ে এেহি কিালিলে হডনালে এই পুেস্কাে প্রদালনে অনুিান আল়োজন ি়ে। পুেস্কাে মূ্েয- শূনয। এই পুেস্কালেে আসে নাম্ িলো 
‘অযাোলডহম্ অযাও়োডে’, যা অস্কাে অযাও়োডে নালম্  হুেভাল  পহেহেত। ২০২১ সালেে অস্কাে পুেস্কাে িলো ৯৩ তম্ সংস্কের্। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

হ জ্ঞান ও প্রযুহক্ত কক্ষলত্র অসাম্ানয অ দানোেী ৪৫  ছে  ়েলসে েম্ হ জ্ঞানীলদে এই পুেস্কাে প্রদান েো ি়ে। োউহন্সে অে সাল়েহন্টহেে অযান্ড 
ইন্ডাহস্ট্র়োে হেসােে (CSIR) -এে প্রহতিাতা হ জ্ঞানী শাহন্ত স্বরূপ ভািন ে -এে নাম্ অনুযা়েী এই পুেস্কালেে নাম্েের্ েো িল়েলছ। ১৯৫৮ সালে 
প্রথম্  াে এই পুেস্কাে প্রদান েো ি়ে। প্রথম্ প্রাপে- হেহনভাস েৃষ্ণন। পুেস্কাে মূ্েয- ৫ েক্ষ িাো। 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ম্াহেেন যুক্তোলষ্ট্রে হনউই়েেে -এ অ হিত েেহম্ব়ো ইউহনভাহসেহিে তেে কথলে পুহেৎজাে পুেস্কাে প্রদান েো ি়ে। ১৯১৭ সালে প্রথম্  াে এই 
পুেস্কাে প্রদান শুরু ি়ে। সাং াহদে কজালসে পুহেৎজাে -এে নাম্ অনুসালে এই পুেস্কালেে নাম্ োো িল়েলছ। পা হেে সাহভেস, কিহেং হনউজ 
হেলপাহিেং, িানী়ে প্রহতল দন, জাতী়ে প্রহতল দন, হেোে আলোেহেত্র, সঙ্গীত, েহ তা, আত্মজী নী, নািে সি কম্াি ২১ হি কক্ষলত্র পুহেৎজাে পুেস্কাে 
প্রদান েো ি়ে। কে ে ‘পা হেে সাহভেস’ হ ভাল ে কক্ষলত্র ক ার্ল্ কম্লডে প্রদান েো ি়ে। পুেস্কাে মূ্েয- ১৫ িাজাে ম্াহেেন ডোে। 
 
 
 
 
 
 

অস্কার প্ুরস্কার ২০২১ 

 

 কসো অহভলনতা- অযান্থহন িপহেন্স (ছহ ে নাম্- দযা োদাে) 
 কসো অহভলনত্রী- িাহন্সস ম্যােলডােম্যান্ড (কনাম্যাডেযান্ড) 
 কসো পহেোেে- কলাহ়ে ঝাও (কনাম্যাডেযান্ড) 
 কসো ছহ - কনাম্যাডেযান্ড 
 কসো আন্তজোহতে হেোে হেল্ম- অযানাদাে োউন্ড (কডনম্ােে) 
 কসো সি-অহভলনতা- ডযাহেল়েে োেু়ো (জুডাস অযান্ড দয ব্লযাে কম্হস়ো) 
 কসো সি-অহভলনত্রী- ইউন- ইউ- জাং (হম্নাহে) 

 

শান্ত্রি স্বরূপ্ ভাটেগর প্রুস্কার ২০২১ 

1) ডঃ অহম্ত হসং (Biological Sciences) 
2) ডঃ অরুর্ েুম্াে শুলা (Biological Sciences) 
3) ডঃ েহনষ্ক হ শ্বাস (Chemical Sciences) 
4) ডঃ হি. ক াহ ি োজু (Chemical Sciences) 
5) ডঃ হ ন়ে েুম্াে সাইহে়ো (Earth, 
atmosphere, ocean and planetary Sciences) 

6) ডঃ কদ িীপ মু্লোপার্যা়ে (Engineering 
Sciences) 
7) ডঃ অহনশ কঘাি (Mathematical Sciences) 
8) ডঃ শাহে  কসৌেভ (Mathematical Sciences) 
9) Dr Jeemon Panniyammakal (Medical 
Sciences) 
10) ডঃ কোহিত শ্রী াি  (Medical Sciences) 
11) ডঃ েনে সািা (Physical Sciences) 
 

প্ুন্ত্েৎযার প্ুরস্কার ২০২১ 
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হ ভা  প্রাপে 

Public Service The New York Times 

Breaking News Reporting Staff of the Star Tribune, Minneapolis, Minn. 

International Reporting Megha Rajagopalan, Alison Killing and Christo Buschek 

of BuzzFeed News 

Fiction The Night Watchman, by Louise Erdrich (Harper) 

Drama The Hot Wing King, by Katori Hall 

Biography The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X, by the 

late Les Payne and Tamara Payne (Liveright/ Norton) 

Poetry Postcolonial Love Poem, by Natalie Diaz (Graywolf 

Press) 

Music Stride, by Tania León (Peermusic Classical) 

 
 

 

 কনাল ে পুেস্কাে ২০২০ 
 পদাথে হ জ্ঞান- Roger Penrose (ইংেযান্ড), Reinhard 

Genzel (জাম্োহন), Andrea Ghez (ম্াহেেন যুক্তোষ্ট্র) 
 েসা়েন হ জ্ঞান- Emmanuelle Charpentier (িান্স), 

Jennifer A. Doudna (ম্াহেেন যুক্তোষ্ট্র) 
 হেহেৎসা হ জ্ঞান- Harvey J. Alter (ম্াহেেন যুক্তোষ্ট্র), 

Michael Houghton (ইংেযান্ড), Charles M. Rice (ম্াহেেন 
যুক্তোষ্ট্র) েৃহতত্ব: কিপািাইহিস- হস ভাইোস আহ ষ্কাে। 

 সাহিতয- Louise Glück (ম্াহেেন যুক্তোষ্ট্র) 
 শাহন্ত- World Food Programme (কিডলো়োিাে- কোম্, 

ইতাহে; প্রহতিা সাে- 1961) 
 অথেনীহত- Paul R. Milgrom (আলম্হেো), Robert B. 

Wilson (আলম্হেো) 

 
 কনাল ে পুেস্কাে ২০২১ 
 পদাথে হ জ্ঞান- সুযেুলো ম্ানাল  (জাপান), লাউস িযালসেম্যান 

(জাম্োহন), জহজেও পযাহেহস (ইতাহে) 
 েসা়েন হ জ্ঞান- ক ঞ্জাহম্ন হেস্ট (জাম্োহন), কডহভড ডবু্লউ হস 

ম্যােহম্োন  (UK)  
 হেহেৎসা হ জ্ঞান- কডহভড জুহে়োস (আলম্হেো), আলডেম্ 

পযািালপৌহস়োন (কে ানন) 
 সাহিতয- আবু্দেেজে গুর্েি (জাহঞ্জ াে) 
 শাহন্ত- ম্াহে়ো কেসা (হেহেহপন্স), হদহম্হত্র মু্োতভ (োহশ়ো) 
 অথেনীহত- কডহভড োডে (োনাডা), কজাশু়ো হড অযাংহগ্রস্ট 

(আলম্হেো), গুইলডা ডহব্লউ ইম্ল ন্স (কনদােেযান্ডস) 

 

 

 

 

 সুহপ্রম্ কোলিেে প্রর্ান হ োেপহতঃ এন. হভ. োম্ানা। 
 ভােলতে অযািহনে কজনালেেঃ কে কে কভনুল াপাে। 
 ভােলতে কসনা াহিনীে প্রর্ানঃ ম্লনাজ মু্েুি নােভালন। 
 ভােতী়ে হ ম্ান  াহিনীে প্রর্ানঃ এ়োে ম্াশোে হ ল ে োম্ 

কেৌরু্েী। 
 ভােলতে কনৌ  াহিনীে প্রর্ানঃ অযাডহম্োে েেম্ ীে হসং। 
 ভােলতে োষ্ট্রপহতেঃ োম্নাথ কোহ ি। 
 ভােলতে উপোষ্ট্রপহতঃ এম্ কভঙ্কাই়ো নাইডু। 
 োজযসভাে কে়োেম্যানঃ এম্ কভঙ্কাই়ো নাইডু। 
 কোেসভাে হেোেঃ ওম্ হ ড়ো। 
 কোেসভাে কডপুহি হেোেঃ এম্ থাহম্বদুোই। 

 ভােলতে মু্েয হন োেন েহম্শনােঃ সুশীে েন্দ্র। 
 ভােলতে প্রর্ানম্ন্ত্রীঃ নলেন্দ্র কম্াহদ। 
 ভােলতে েযাহ লনি সহে ঃ োহজ  ক ৌল । 
 ভােলতে জাতী়ে হনোপত্তা উপলদষ্টাঃ অহজত েুম্াে কদাভাে। 
 DRDO -এে হডলেক্টে কজনালেেঃ উলপন্দ্র েুম্াে হসং। 
 ভােলতে অথে সহে ঃ োজী  েুম্াে। 
 NIA হডলেক্টে কজনালেেঃ কযাল শ েন্দ্রে কম্াহদ। 
 IB হডলেক্টেঃ অেহ ি েুম্াে। 
 হসহ আই -এে হডলেক্টেঃ প্র ীর্ হসনিা। 
 RAW -এে হডলেক্টেঃ সাম্ন্ত ক াল়েে। 
 BSF -এে হডলেক্টে কজনালেেঃ পঙ্কজ েুম্াে হসং। 

২০২০- ২০২১ সানের কোনিে ন্ত্িযয়ীনের িান্ত্েো 

কে কোে প্নে ন্ত্েযুক্ত? 
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 CRPF -এে হডলেক্টে কজনালেেঃ েুেদীপ হসং। 
 নীহত আল়ো  -এে কে়োেম্যানঃ নলেন্দ্র কম্াহদ। 
 নীহত আল়ো  -এে ভাইস কে়োেম্যানঃ ডক্টে োজী  েুম্াে। 
 ইসলোে কে়োেম্যানঃ ডক্টে কে হস ান। 
 নীহত আল়োল ে হসইওঃ অহম্তাভ োন্ত। 
 জাতী়ে ম্হিো েহম্শলনে কে়োেপাসেনঃ কেো শম্ো। 
 জাতী়ে ম্ান াহর্োে েহম্শলনে কে়োেম্যানঃ অরুর্ েুম্াে হম্ে। 
 ভা া এিহম্ে হেসােে কসন্টাে এে হডলেক্টেঃ অহজত েুম্াে 

কম্ািাহন্ত। 
 SAIL -এে কে়োেম্যানঃ কসাম্া ম্ন্ডে। 
 BSNL -এে কে়োেম্যানঃ উঃ অনুপম্ শ্রী াি । 
 হেজাভে  যাংলেে  ভনেেঃ শহক্তোন্ত দাস। 
 NABARD -এে কে়োেম্যানঃ হজ আে হেন্তাো। 
 NASSCOM -এে সভাপহতেঃ ইউ. হ . প্র ীর্ োও। 

 CBSE -এে কে়োেপাসেনঃ ম্লনাজ আহুজা। 
 UPSC কে়োেম্যানঃ প্রদীপ েুম্াে কযাশী। 
 SSC -এে কে়োেম্যানঃ সুজাতা েতুল েদী।  
 ICC -এে কে়োেম্যানঃ Greg Barclay 
 FIFA -এে কে়োেম্যানঃ হজ়োহন্ন ইনোহন্তলনা। 
 NASA 'ে  তেম্ান কে়োেম্যানঃ Bill Neslon 
 BCCI -এে  তেম্ান কে়োেম্যানঃ উঃ কসৌেভ  াঙু্গেী। 
 এস হ  আই এে  তেম্ান কে়োেম্যানঃ উঃ হদলনশ েুম্াে োড় 
 েেোতা িাইলোলিেে প্রর্ান হ োেপহতেঃ প্রোশ শ্রী াি । 
 পহিম্ লঙ্গে মু্েয সহে ঃ িলেেৃষ্ণ হিল দী। 
 পহিম্ ঙ্গ পা হেে সাহভেস েহম্শলনে কে়োেম্যানঃ হপ়োেী 

কসনগুপ্ত।  
 পহিম্ লঙ্গে হডহজহপঃ Manoj Malaviya. 
 েেোতা পুহেশ েহম্শনােঃ Vineet Kumar Goyal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

আপনি নি পনিমবঙ্গ পুনিশ/ িিিাতা পুনিশশর 
 

কনসেবল রিরল ও মমন পিীক্ষায় পাশ কিসে 

বইটি আজসকই েংগ্রহ করুন 

িিশেবি পরীক্ষার্ীী   ?  
(+91) 8001650019 

২০২১ সালেে েনলস্ট ে হপ্রহেহম্নাহে পেীক্ষা়ে এই  ইহিে 1st Edition কথলে কম্াি ৫৬ হি প্রশ্ন েম্ন এলসহছলো। 
 ইহিলত ইংলেহজ সি আেও অলনে নতুন অংশ সংলযাজন েলে  ইহি নতুন রূলপ প্রোশ েো িলো।  
এই  ইহি ২০২২ সালেে আ ত পহিম্ ঙ্গ পুহেশ ও েেোতা পুহেশ েনলস্ট ে (হপ্রহে ও কম্ন), সা - ইন্সলপক্টে (হপ্রহে) 
পেীক্ষাে জনয েু ই গুরুত্বপূর্ে। 
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Pushpa: The Rise িে কতলেগু ভািা়ে অহভনীত এেহি ছহ । ছহ হি শুভমু্হক্ত িল়েলছ ১৭ হডলসম্বে, ২০২১ তাহেে। আপাতত 
এই ছহ হি কম্াি ৫ হি ভািা়ে (কতলেগু, ম্াে়োোম্, তাহম্ে, োনাডা এ ং হিহি) মু্হক্ত কপল়েলছ। Pushpa: The Rise িে 
ছহ হিে প্রথম্ ভা   া Part 1. ছহ হিে হিতী়ে ভা   া Part 2 -এে নাম্ িল  Pushpa: The Rule.  
 
পহেোেে ও কেেে: B Sukumar. 
প্রহডউসাে: Naveen Yerneni, Y Ravi Shankar. 

না়েে: Allu Arjun. 
নাহ়েো: Rashmika Mandanna. 
সঙ্গীত পহেোেে: কদ ী শ্রী প্রসাদ। 
ছহ হিে তদঘেয: 178 min  
 
হসলনম্াহি সম্পলেে েল়েেহি তথয:  
১) অন্ধ্রপ্রলদশ োলজযে হেলত্তাে কজোে কশশাোেম্ পািালড়ে োে েিন োঠ েুহে ও পাোে েোে ঘিনা এই ছহ লত কদোলনা 
িল়েলছ। 
২) ছহ হিে শুরুলত আিু অজুেন এেজন েুহে েহেলত্র অহভন়ে েলেলছন। পলে োে েিন োঠ েুহে েোে েহম্ে হিলসল  
কযা দান েলেন। এ ং ম্াহেলেে আিাভাজন িল়ে হসহন্ডলেলিে োজা িল়ে ওলঠন। 
৩) ছহ হিলত আিু অজুেন ‘পুষ্পা োজ’ নাম্ে েহেলত্র অহভন়ে েলেলছন। 
৪) েশহম্ো ম্ািান্না ‘শ্রীভহি’ নাম্ে েহেলত্র অহভন়ে েলেলছন। 
 
(হ হভন্ন োেহেে পেীক্ষাে প্রলশ্নে কেলিস্ট কট্রন্ড অনুযা়েী এই ছহ হিে েল়েেহি গুরুত্বপূর্ে তথয তুলে র্ো িল়েলছ) 

PUSHPA: The Rise 
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