
1.ভারত ক ান সবজি বীজির রপ্তানন নননিদ্ধ  জরজে? 

-কেয়াি 

2.ভারতীয় করল মনিলা যাত্রীজের সুরক্ষা ননজিত  রজত ক ান উজেযাগ ননজয়জে? 

-কমনর সজিনল 

3.ক ান রািয সর ার কমনিজ ল  জলজি ভনতিজত সর ানর সু্কজলর নিক্ষাজত্রজের ৭.৫ %  

নরিারজভিজনর িনয নবল োি  জরজে? 

তানমলনাড়ু 

4.সম্প্রনত প্রয়াত ক শুভাই েযাজেল ক ান রাজিযর মুখ্যমন্ত্রী নেজলন? 

-গুিরাে 

5.Internatinal Internet day  জব োনলত িয় ? 

-২৯ কি অজটাবর 

6.World Sroke Day  জব োনলত িয় ? 

-২৯ কি অজটাবর 

7.ক ান রািয িনম ও সম্পনি ননবন্ধজনর িনয “ধরণী” ওজয়ব কোেিাল চাল ু জরজে? 

-কতজলঙ্গানা 

8.সম্প্রনত ভারতীয় ও  যানানিয়ান গজবি রা ক ান সভযতায় েুধ উৎোেজনর প্রমান কেজয়জে? 

 -নসনু্ধ সভযতা 

9.ভারত ক ান কেজির সজঙ্গ  BECA চুজি স্বাক্ষর  জরজে? 

-আজমনর া যুিরাষ্ট্র 

10.িাতীয় এ তা নেবস  জব োনলত িয়? 

-৩১ কি অজটাবর 

11.ক ান ভারতীয় মিােুরুজির িন্মনেন উেলজক্ষয িাতীয় এ তা নেবস  জব োনলত িয় ? 

-সেিার বল্লভ ভাই েযাজেল 

12.World Cities Day  জব োনলত িয়? 

-৩১ কি অজটাবর 

13.World Cities Day এর এবাজরর নিম ন  নেল? 



-Valuing our Communities and Cities 

14.UN Global Climate Action Award 2020  ক  কেজয়জে? 

-Global Himalayan Expedition 

15.কচন্নাই সুোর ন িংস েজলর ক ান কখ্জলায়াড়  সব ধরজনর জিজ ে কিজ  অবসর ক ািনা 

 জরজেন? 

-Shane Watson 

16.ক ান সিস্ত্র বানিনী Secure for Internet (SAI)  নাম  এ টে মযাজসজিিং অযাে চাল ু জরজে? 

– ভারতীয় কসনা 

17.ভারতীয় কসনার বতিমান Chief of Army Staff িজলন 

 – মজনাি মু ুন্দ নারভাজন 

18.আসাম সর াজরর মখু্য সনচব েজে ক  ননযুি িজয়জেন ? 

 – জিষু্ণ বড়ুয়া 

19.ভারজতর বতিমান নবমান বানিনীর প্রধান িজলন 

 – রাজ ি  ুমার নসিং ভােুনরয়া 

20.ফ্রাজের বতিমান রাস্ট্রেনত িজলন  

– এম্মানুজয়ল মযা রন 

21.িনরয়ানা িযানরজ ন নাজম েনরনচত 

 –  নেলজেব 

22.প্রধানমন্ত্রী নজরন্দ্র কমােী  জব Virtual Global Investor Roundtable (VGIR) এর সভােনতত্ব 

 জরন? 

- ৫ ই নজভম্বর 

23.সম্প্রনত খ্বজর Sordar Patel  Zoological Park টে ক ান রাজিয অবনিত?  

– গুিরাে 

24.Emmet Leahy Award 2020 ক  কেজয়জে? 

 – েীজনি  াতজর 

25.Pandemonium : The Great Indian Banking Tragedy  বইটের কলখ্  ক  ?  

– তমাল বজন্দাোধযায়  

26.World Vegan Day  জব োনলত িয় ?  

– ১ লা নজভম্বর 

27.রামনগর বনযপ্রানী অভয়ারনয ক ান রািয বা ক ন্দ্রিানসত অঞ্চজল অবনিত? 



 – িম্মু ও  াশ্মীর 

28.ক ান রািয আিা  মীজের িনয ৫৭ ক াটে ো া বরাদ্দ  জরজে ? 

 – মিারাষ্ট্র 

29.ক ান জিজ োর T20 জিজ জে ১০০০ টে েক্কা কমজর কর িি ততরী  জরজেন? 

 – জিস কগইল 

30.সম্প্রনত অবসরপ্রাপ্ত কিন ওয়াতসন ক ান কেজির নাগনর  ? 

 – অজস্ট্রনলয়া 

31.সম্প্রনত প্রয়াত সতীি প্রসাে ক ান রাজিযর মুখ্যমন্ত্রী নেজলন ? 

 – নবিার 

32.অনস্ট্রয়ার মদু্রার নাম ন  ? 

 – ইউজরা 

33.Internatinal Atomic Energy Egency এর সের েপ্তর ক ািায় অবনিত? 

 – নভজয়না 

34.Silent Valley National Park  ক ান রাজিয অবনিত ?  

– ক রালা 

35.ক ান রািয সর ার ই- যানবািজনর িনয ১০০ %  র োজড়র ক ািনা  জরজে? 

 – তানমলনাড়ু 

36.রািিাজনর ের ক ান রািয বা ক ন্দ্রিানসত অঞ্চল আতসবাজি নননিদ্ধ  জরজে? 

 – নেনল্ল 

37.Public Investment Fund (PIF)  ত ো া নরলাজয়ে নরজেজল নবননজয়াজগর ক ািনা  জরজে 

? 

 – ৯৫৫৫ ক াটে 

38.World Tsunami Awareness Day  জব উেযানেত িয়?  

– ৫ই নজভম্বর 

39.সম্প্রনত অবসরপ্রাপ্ত মাজল িান সযামুজয়ল  ক ান কেজির নাগনর  ?  

– ওজয়স্ট ইজিি 

40.Gulf Cooperation Council (GCC) -  এর সের েপ্তর ক ািায় ?  

-কসৌনে আরব 



41.েনরদ্র েনরবার ও োনি  অনিসগুনলর িনয ক ান রািয নবনামুজলয ইন্টারজনে প্রোজনর 

িনয এ টে প্র ল্প শুরু  জরজে? 

 – ক রালা  

42.ক ান কেি ভারজতর নসরাম ইননস্টটেউজের সজঙ্গ ৩ ক াটে  Covid-19 Vaccine  এর িনয 

এ টে সমজ াতা স্মার  স্বাক্ষর  জরজে?  

– বািংলাজেি 

43.সম্প্রনত Facebook   তৃেক্ষ ক ান নবশ্ব িীড়া সজের official page বন্ধ  জর নেজয়জে? 

 – ISSF  

44.ক ান কমজসজিিং প্লােিম ি ভারজত UPI কেজমন্ট শুরু  জরজে? 

 – Whatsapp 

45.Jugalbandi : The BJP before Modi বইটের কলখ্  ক  ? 

- নবনয় সীতােনত 

46.ভারজতর ক ান িাইজ ােি Youtube Channel এ নবচানর   াি ম ি সরাসনর সম্প্রচার  রার 

িনয ভারজতর প্রিম িাইজ াজেি েনরনত িজয়জে ? 

 – গুিরাে িাইজ ােি 

47.ক ান ই-  মাস ি সিংিা উন্নত  ৃনি েনয সিিজলাভয  রার িনয  SBI YONO Krishi App -

এর সজঙ্গ partnership  জরজে? 

 – ইিজ া বািার 

48.ভারজতর ক ন্দ্রীয় তিয  নমিন -এর প্রধান তিয  নমিনার (CIC) েজে  াজ  ননজয়াগ  রা 

িজয়জে ? 

 – যিবধ িন  ুমার নসনিা  

49.CARAT- 2020  সামনর  অনুিীলনটে ক ান েুটে কেজির মজধয সেটেত িয়? 

 – বািংলাজেি ও আজমনর া যুিরাষ্ট্র 

50.নবজশ্বর সজব িাচ্চ উচ্চতার কিো কসন্টার ক ািায় ননম িাণ  রা িজে ? 

 – নতব্বত 

 

 


