১) সম্প্রতি কোথায় National Dance Festival ‘Udvigna 2021’ অনুষ্ঠিত হল?
উত্তরঃ হায়দ্রাবাদ
২) ভারতে কানাডার পরবর্তী হাইকমিশনার কে হলেন?
উত্তরঃ Cameron Mackay
৩) Mumbai Press Club কর্তৃ ক
‘Journalist of the Year’ for 2020 পুরস্কার পেলেন কে?
উত্তরঃ Photojournalist Danish Siddiqui
৪) প্রথম ভারতীয় মহিলা খেলোয়াড় হিসাবে U-15 Junior US Open Squash tournament জিতল কে?
উত্তরঃ Anahat Singh
৫) MSME ecosystem ডেভেলপমেন্ট এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন সংস্থার সাথে MoU চু ক্তি স্বাক্ষর করল?
উত্তরঃ SIDBI
৬) সম্প্রতি ভারত Surface to surface মিসাইল 'Pralay' এর সফলভাবে টেস্ট করল কোথা থেকে?
উত্তরঃ ওড়িশা উপকূলে।
৭) 'James Webb Space Telescope' লঞ্চ করতে চলেছে কোন মহাকাশ গবেষণাকারী সংস্থা?
উত্তরঃ NASA
৮) সম্প্রতি 'Global Entrepreneur of the Year Award' জিতলেন কে?
উত্তরঃ কুমার মঙ্গলম বিড়লা
৯) অনলাইন বাস টিকিট কেনার জন্য 'Chalo Mobile App' লঞ্চ করলো কোন রাজ্য?
উত্তরঃ মহারাষ্ট্র
১০) 'BrahMos Aerospace Limited' এর নতু ন CEO and CMD কে হলেন?
উত্তরঃ Atul Dinkar Rane
১১) 'Babur Cruise Missile 1B'-এর সফলভাবে পরীক্ষা করল কোন দেশ?
উত্তরঃ পাকিস্তান
১২) তামিলনাড়ুর রাজ্য সঙ্গীত ঘোষণা করা হল কোন গানটি?
উত্তরঃ Tamil Thaai Vaazhthu
১৩) Indian Newspaper Society-এর নতু ন প্রেসিডেন্ট কে নির্বাচিত হলেন?
উত্তরঃ Mohit Jain
১৪) মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তার জন্য 'Pink Police Force' লঞ্চ করল কোন রাজ্য সরকার?
উত্তরঃ গোয়া
১৫) ২০২০-২১ সালে ডিজিটাল পেমেন্টের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে কোন ব্যাঙ্ক?

উত্তরঃ Bank of Baroda
১৬) Social Justice এর জন্য 'Mother Teresa Memorial Award' 2021 দ্বারা সম্মানিত হলেন কে?
উত্তরঃ Dr Anil Prakash Joshi
১৭) চীনে ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত কে হলেন?
উত্তরঃ প্রদীপ কুমার রাওয়াত
১৮) টাইম ম্যাগাজিনের দ্বারা '2021 Athlete of the Year' কে হলেন?
উত্তরঃ Simone Biles
১৯) 'National Energy Conservation Award 2021' জিতলো কোন এয়ারপোর্ট ?
উত্তরঃ হায়দ্রাবাদ এয়ারপোর্ট
২০) অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর কে হলেন?
উত্তরঃ Karl Nehammer
২১) খেলাধুলাকে উন্নত করতে 'খেল নার্সারি স্কিম' লঞ্চ করলো কোন রাজ্য?
উত্তরঃ হরিয়ানা
২২) সম্প্রতি 'Free Smartphone Yojna' লঞ্চ করল কোন রাজ্য সরকার?
উত্তরঃ উত্তরপ্রদেশ সরকার
২৩) সম্প্রতি কোথায় ভারতের প্রথম 'International Arbitration and Meditation Centre (IAMC)'
উদ্বোধন করা হল?
উত্তরঃ তেলেঙ্গানা
২৪) নাগাল্যান্ড এর নতু ন জেলাগুলি কি কি?
উত্তরঃ Chumoukedima, Niuland, Tseminyu
২৫) BWF Ranking Men's Singles তালিকায় শীর্ষে রয়েছে কোন খেলোয়াড়?
উত্তরঃ Viktor Axelsen

