১) সম্প্রতি কোথায় Mandu Mahotsav 2021-22 শুরু হয়েছে?
উত্তরঃ মধ্যপ্রদেশ এ
২) 2021 সালের জন্য আঞ্চলিক ভাষার বিভাগে মর্যাদাপূর্ণ সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারে ভূ ষিত হলেন কে?
উত্তরঃ Kiran Gourav
৩) Amul কোম্পানি বৃহত্তম state-of-the-art plant তৈরির জন্য তেলেঙ্গানা সরকারের সাথে কত টাকার
MoU চু ক্তি স্বাক্ষর করল?
উত্তরঃ ৫০০ কোটি টাকা
৪) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোথায় ধ্যান চাঁদ ইউনিভার্সিটি এর উদ্বোধন করলেন?
উত্তরঃ মিরাট এ
৫) মেক্সিকোতে ভারতের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত কে হলেন?
উত্তরঃ পঙ্কজ শর্মা
৬) New Development Bank-এর নতু ন সদস্য দেশ হিসাবে অন্তর্ভু ক্ত হলো কোন দেশ?
উত্তরঃ ইজিপ্ট
৭) 'ASIGMA' ম্যাসেজিং অ্যাপ লঞ্চ করলো কোন ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী?
উত্তরঃ ইন্ডিয়ান আর্মি
৮) সম্প্রতি অবসর গ্রহণকারী খেলোয়াড় হরভজন সিং কোন খেলার সাথে যুক্ত?
উত্তরঃ ক্রিকেট
৯) গুরগাঁও তে 'Kalpana Chawla Centre for Research in Space Science and Technology
(KCCRSST)' এর উদ্বোধন করবেন কে?
উত্তরঃ Union minister Rajnath Singh
১০) প্রতিবন্ধীদের জন্য 'রোজগার সারথি' জব পোর্ট াল লঞ্চ করলেন কে?
উত্তরঃ নীতিন গাদকরি
১১) Punjab National Bank এর MD এবং CEO কে হলেন?
উত্তরঃ অতু ল কুমার গোয়েল
১২) "PETA India's 2021 Person of the Year" হলেন কোন বলিউড অভিনেত্রী?
উত্তরঃ আলিয়া ভাট
১৩) ICC Under-19 Cricket World Cup 2022 হোস্ট করতে চলেছে কোন দেশ?
উত্তরঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজ
১৪) 'Global Unicorn Index 2021' -এ ভারতের স্থান কততম?

উত্তরঃ তৃ তীয়
১৫) বিজয় হাজারে ট্রফি ২০২১-২২ জিতলো কোন রাজ্য?
উত্তরঃ হিমাচল প্রদেশ
১৬) উত্তরপ্রদেশের চিফ সেক্রেটারী কে হলেন?
উত্তরঃ দুর্গা শঙ্কর মিশ্র
১৭) ১০০% সাক্ষরতার উদ্দেশ্যে কোন অভিযান শুরুর ঘোষণা করলো কেন্দ্র সরকার?
উত্তরঃ নব ভারত স্বাক্ষরতা অভিযান
১৮) উত্তর প্রদেশের 'ঝাঁসী রেলওয়ে স্টেশনের' নাম পরিবর্ত ন করে কী রাখা হলো?
উত্তরঃ বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই রেলওয়ে স্টেশন
১৯) 'Inmarsat-6F1' কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট লঞ্চ করলো কোন দেশ?
উত্তরঃ জাপান
২০) World Sangeet Tansen Festival কোথায় শুরু হয়েছে?
উত্তরঃ মধ্যপ্রদেশ
২১) Good Governance Index 2021-এ শীর্ষস্থানে রয়েছে কোন রাজ্য?
উত্তরঃ গুজরাট
২২) RBL Bank এর MD এবং CEO কে হলেন?
উত্তরঃ রাজীব আহুজা
২৩) কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহারকে প্রোমোট করতে 'Meendum Manjappai' Scheme লঞ্চ করলো কোন রাজ্য?
উত্তরঃ তামিলনাড়ু
২৪) 2019 Anti-Doping Rule Violations Report অনুযায়ী ভারতের স্থান কত?
উত্তরঃ তৃ তীয়
২৫) উত্তরাখন্ড হাইকোর্টে র প্রধান বিচারপতি কে হলেন?
উত্তরঃ সঞ্জয় কুমার মিশ্র

