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Q1. “My Life in Full: Work, Family and Our
Future” বইটি নিম্ননিনিতগুনির মধ্যে কার স্মৃনতকথা?
(a) সঙ্গীতা ররনি
(b) কৃনিকা পান্ড
(c) নকরণ মজু মদার-শ
(d) বন্দিা িু থরা
(e) ইন্দ্র িুন়ি
Q2. নবশ্ব সমুদ্র নদবস 2021 নবশ্ববোপী _______ রত পানিত হ়ি।
(a) 29 রসধ্েম্বর
(b) 30 রসধ্েম্বর
(c) 28 রসধ্েম্বর
(d) 27 রসধ্েম্বর
(e) 25 রসধ্েম্বর

Q6. আন্তজযানতক িবীণ বেনক্ত নদবস 2021 এর নথম কী?
(a) Pandemics: Do They Change How We
Address Age and Ageing?
(b) The Journey to Age Equality
(c) Digital Equity for All Ages
(d) Celebrating Older Human Rights champions
(e) Take a Stand Against Ageism
Q7. 2021 সাধ্ির রসধ্েম্বধ্র, িযািমন্ত্রী রমাদী ি নত সভার রকাি
সিংিরধ্ণর সভাপনতত্ব কধ্রি?
(a) 34
(b) 35
(c) 38

Q3. রিাকসভার নিকার ওম নবড়িা সম্প্রনত NIDHI 2.0 নিম উধ্বাযি
কধ্রধ্েি, যা ____________ মন্ত্রণাি়ি চািু কধ্রধ্ে
(a) যুব নবষ়িক ও ক্রীড়া মন্ত্রণাি়ি
(b) পযযটি মন্ত্রণাি়ি
(c) নবদ্যেৎ মন্ত্রণাি়ি
(d) পনরধ্বশ, বি ও জিবা়িু পনরবতয ি মন্ত্রক

(d) 31
(e) 40
Q8. িীধ্চর রকাি দধ্ির নবরুধ্ে ভারতী়ি মনহিা দি তাধ্দর িথম র ািাপী
বধ্ির রটস্ট রিধ্িধ্ে?
(a) ইিংিোন্ড

(e) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণাি়ি

(b) অধ্েনি়িা

Q4. িোশিাি নসনকউনরটিজ নিধ্পানজটনরজ (এিএসনিএি) এর িবনিযুক্ত

(c) ওধ়্িস্ট ইনন্ডজ

এমনি ও নসইওর িাম বিু ি।
(a) নজ নশবকুমার
(b) পদ্মজা চু ন্ডুরু

(d) পানকস্তাি
(e) নিউনজিোন্ড

(c) রজিী গুপ্ত
(d) নি়িা নসিং
(e) কুমার র ৌরব
Q5. 2021 সাধ্ির রসধ্েম্বধ্র, িযািমন্ত্রী রমাদী ি নত সভার রকাি
সিংিরধ্ণর সভাপনতত্ব কধ্রি?
(a) 34
(b) 35
(c) 38
(d) 31
(e) 40
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Q9. NPCI রকাি বোধ্ের সাধ্থ 'RuPay On-the-Go' কন্টাক্টধ্িস

Q14. সম্প্রনত রকাি রকাম্পানি নিনজটাি রিনন্ডিং স্টাটযআপ রক্রনিটধ্মধ্টর

রপধ্মন্ট সনিউশি চািু করধ্ত অিংশীদানর কধ্রধ্ে?
(a) অোনিস বোিংক

100% রশ়িার নকধ্িধ্ে?

(b) HDFC বোিংক

(b) ICICI বোিংক

(c) ইধ়্িস বোিংক

(c) রস্টট বোিংক অফ ইনন্ড়িা

(d) রকাটক মানহন্দ্রা বোিংক
(e) ICICI বোিংক

(d) রফাি রপ

Q10. এর মধ্যে রকািটি 2021 সাধ্ির জিে ইউএিএইচনসআর িািধ্সি

Q15. উির িধ্দশ সরকার তার ও়িাি নিনেক্ট ও়িাি রিািাক্ট (ODOP)

শরণাথী পু রিার নবজ়িী হধ়্িধ্ে ?
(a) নজি আিধ্বিা অোধ্সানসধ়্িশি ফর নহউমোনিটানর়িাি রিধ্ভিপধ্মন্ট

নিধ্মর ব্র্োন্ড অোম্বাধ্সির নহধ্সধ্ব কাধ্ক দধ্ি নিধ়্িধ্ে?

(b) রসাসাইটি ফর নহউমোনিটানর়িাি সনিিানরটি

(b) রসািু সু দ

(c) দে ইন্টারিোশিাি কাউনিি ফর ভনিন্টানর এধ্জিী
(d) দে িী অফ ররিক্রস রসাসাইটি
(e) সনিিানরটি ফর নহউমোনিটানর়িাি রিধ্ভিপধ্মন্ট
Q11. ইউএস ইনন্ড়িা নবজধ্িস কাউনিি (USIBC) কতৃয ক 2021 রলাবাি
নিিারনশপ অোও়িািয নবজ়িীধ্দর িাম বিু ি।
(a) নশব িাদার এবিং মনিকা শ্রীনিবাসি
(b) এি চন্দ্রধ্শিরি এবিং নজম টাইধ্কিট
(c) সু ন্দর নপচাই এবিং এধ্িিা নিিমোি
(d) আদার পু িও়িািা এবিং আনদি জ়িিুিভাই
(e) নশব িাদার এবিং আদার পু িও়িািা
Q12. িাজিা বাউধ্িি ররামযাধ্ি রকাি রদধ্শর িথম মনহিা িযািমন্ত্রী
নহধ্সধ্ব নিযুক্ত হধ়্িধ্েি?
(a) নতউনিনস়িা
(b) নসনর়িা
(c) আিধ্জনর়িা

(a) রফসবু ক

(e) রপটিএম

(a) অজ়ি রদব ি
(c) কঙ্গিা রািাউত
(d) নবদো বািাি
(e) অক্ষ়ি কুমার
Q16. রমনিনসধ্ি 2021 সাধ্ির রিাধ্বি পু রিার নবজ়িীর িাম বিু ি।
(a) হাধ্ভয রজ অল্টার এবিং মাইধ্কি িনিউ ই়িািং
(b) উইনি়িাম নস কোম্পধ্বি এবিং এিও়িািয রমাজার
(c) রিনভি জু নি়িাস এবিং আরধ্িম পটাধ্পৌটি়িাি
(d) মানরও কোধ্পনচ এবিং নরচািয এধ্িি
(e) উইনি়িাম নস কোম্পধ্বি এবিং মাইধ্কি িনিউ ই়িািং
Q17. নবশ্ব নশক্ষক নদবস নবশ্ববোপী কধ্ব পানিত হ়ি?
(a) 01 অধ্ক্টাবর
(b) 02 অধ্ক্টাবর
(c) 03 অধ্ক্টাবর
(d) 04 অধ্ক্টাবর

(d) তু রি
(e) ইরাি

(e) 05 অধ্ক্টাবর

Q13. ও়িার্ল্য হোনবটাট রি নবশ্ববোপী রকাি নদি পািি করা হ়ি?

পািি করা হ়ি?

(a) অধ্ক্টাবধ্রর িথম রসামবার
(b) 01 অধ্ক্টাবর

(a) 01 অধ্ক্টাবর
(b) 03 অধ্ক্টাবর

(c) অধ্ক্টাবধ্রর িথম রনববার

(c) 04 অধ্ক্টাবর

(d) 03 অধ্ক্টাবর

(d) 05 অধ্ক্টাবর

(e) 04 অধ্ক্টাবর

(e) 06 অধ্ক্টাবর
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Q18. ভারধ্ত বেধ্রর রকাি নদিটিধ্ক " ঙ্গা িদী িিনফি নদবস" নহধ্সধ্ব

http://www.adda247.com/bn/ | https://t.me/Adda247Bangla | www.careerpower.in | Adda247 App

Best Current Affairs 100 MCQs of October Month

Q19. 2021 সাধ্ির রসধ্েম্বধ্র অধ্েনি়িাি রিৌ ও ভারতী়ি রিৌবানহিীর
নবপানক্ষক মহড়া - 'AUSINDEX' এর রকাি সিংিরণ পনরচানিত হধ়্িধ্ে?
(a) িথম
(b) নবতী়ি
(c) তৃ তী়ি
(d) চতু থয
(e) পঞ্চম

Q24. এনরক হিুধ্শক এবিং ি. রুনিণী বোিানজয সম্প্রনত 2021 ই়িাদাি

Q20. নব নস পট্টিা়িক __________________ এর বেবস্থাপিা

Q25. উপরাষ্ট্রপনত এম রভোই়িা িাইিু _________ এ মহাবাহু ব্র্হ্মপু ে

পনরচািক (MD) নহধ্সধ্ব দান়িত্ব গ্রহণ কধ্রধ্েি।
(a) িাইফ ইিু েধ্রি কধ্পযাধ্রশি অফ ইনন্ড়িা
(b) ওনরধ়্িন্টাি ইিু েধ্রি রকাম্পানি নিনমধ্টি
(c) এসনবআই িাইফ ইিু েধ্রি নিনমধ্টি
(d) আনদতে নবড়িা সাি িাইফ ইিু েধ্রি
(e) উপধ্রর রকািটি ি়ি
Q21. সম্প্রনত রকাি শহধ্র 'আজাদী@75-নিউ আরবাি ইনন্ড়িা: ট্রািফনমযিং
আরবাি িোন্ডধ্িপ' সধ্েিি-কাম-এিধ্পা সম্প্রনত িযািমন্ত্রী রমাদী উধ্বাযি
কধ্রধ্েি?
(a) হা়িদ্রাবাদ
(b) আহধ্মদাবাদ
(c) িিিউ
(d) কিকাতা
(e) রদরাদ্যি

পু রিার রপধ়্িধ্েি। নিধ্চর রকাি রক্ষধ্ে ই়িাদাি পু রিার রদও়িা হ়ি?
(a) নশল্প ধ্বষণা
(b) কৃনষ ধ্বষণা
(c) বোিংনকিং ধ্বষণা
(d) স্বাস্থে ধ্বষণা
(e) নশক্ষা ধ্বষণা

নরভার রহনরধ্টজ রসন্টার উধ্বাযি কধ্রধ্েি।
(a) অরুণাচি িধ্দশ
(b) আসাম
(c) নেপু রা
(d) পনিমবঙ্গ
(e) মনণপু রা
Q26. রসা়িধ্ি 2021 সাধ্ির রিাধ্বি পু রিার নবজ়িীধ্দর িাম বিু ি।
(a) নরচািয রহন্ডারসি এবিং রবি রফনরঙ্গা
(b) রজনিফার িাউিিা এবিং আনকরা ইধ়্িানশধ্িা
(c) রবঞ্জানমি নিস্ট এবিং রিনভি মোকনমিাি
(d) উইনি়িাম ই মিযার এবিং পি এি মিনরচ
(e) রজনিফার িাউিিা এবিং রবি রফনরঙ্গা
Q27. 5 বেধ্র কতগুনি নপএম নমে রম া রটিটাইি পাকয সরকার অিুধ্মাদি

Q22. আই-ররাি, উির-পূ বয রাজেগুনির জিে ররাি-নভনিক ভোকনসি
নবতরণ মধ্িি, রকাি সিংস্থা বারা ততনর করা হধ়্িধ্ে?
(a) ISRO
(b) ইনন্ড়িাি কাউনিি অফ রমনিকোি নরসাচয
(c) DRDO
(d) ইনন্ড়িাি ইিনস্টটিউট অব রটকধ্িািনজ, মাদ্রাজ
(e) L&T

কধ্রধ্ে?
(a) 5
(b) 15
(c) 12
(d) 10
(e) 7

Q23. উধ্বাযিী রমল্টও়িাটার চোনম্প়িি দাবা সফধ্রর নবজ়িীর িাম বিুি।
(a) ফানব়িাধ্িা কারু়িািা
(b) রসধ্ যই কারজানকি
(c) ওধ়্িসনি রসা
(d) নবশ্বিাথি আিন্দ
(e) মো িাস কািযধ্সি

সিংধ্শাযি কধ্র _______ কধ্রধ্ে।
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Q28. মুনি'স ইিধ্ভস্টর সানভয স সম্প্রনত ভারধ্তর সাবযধ্ভৌম ররটিিং আউটিু ক
(a) নস্থনতশীি
(b) রিনতবাচক
(c) নিরধ্পক্ষ
(d) িাইম
(e) ইনতবাচক
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Economy

Q32. িযািমন্ত্রী িধ্রন্দ্র রমানদ সম্প্রনত 35 টি রিসার সু ইিং অোিসপযশি
(নপএসএ) অনিধ্জি প্ল্োন্ট জানতর জিে উৎস য কধ্রধ্েি। এই তহনবিগুনি

Q29. ও়িাদা রকািাম, মহারাধ্ষ্ট্রর পািঘর রজিার ও়িাদা়ি বোপকভাধ্ব

রকাি তহনবধ্ির অযীধ্ি নবকনশত হধ়্িধ্ে?

জন্মাধ্িা _________ জাধ্তর একটি 'নজওগ্রানফকোি ইনন্ডধ্কশি' (নজআই)

(a) PM CARES

টো রদও়িা হধ়্িধ্ে।

(b) ইনন্ড়িা ইিিাোকচার িধ্জক্ট রিধ্ভিপধ্মন্ট ফান্ড

(a) হিু দ

(c) িযািমন্ত্রী'স িোশিাি নরনিফ ফান্ড

(b) আদা

(d) ইনন্ড়িা রকানভি - নরনিফ ফান্ড

(c) তু িা

(e) নচফ নমনিস্টার'স পাবনিক নরনিফ ফান্ড

(d) চাি
(e) মনরচ

Q33. মুধ্কশ আম্বানি 2021 সাধ্ি রফাবযস ইনন্ড়িা যিী তানিকা়ি শীধ্ষয
রধ়্িধ্েি, _________ ধ্রুবক বেধ্রর জিে যিী ভারতী়ি নহসাধ্ব তার

Q30. নিধ্চর রকাি রদশটি ফু টবধ্ির 2024 ইউধ্রাপী়ি চোনম্প়িিনশধ্পর
রিাধ্ া উধ্ন্মাচি কধ্রধ্ে?
(a) িাি

অবস্থাি যধ্র ররধ্িধ্েি।
(a) 17 তম
(b) 12 তম

(b) ইতানি

(c) 14 তম

(c) জামযানি

(d) 09 তম

(d) আধ্জযনন্টিা

(e) 05 তম

(e) রিি
Q31. 2021 সানহধ্তে রিাধ্বি পু রিার নবজ়িী রক?
(a) কাজু ও ইনশগুধ্রা
(b) ওি া রতাকারজু ক
(c) নপটার হোন্ডধ্ক

Q34. “ইধ্কািনমস্ট ান্ধী: দে রুটস অোন্ড দে নরনিধ্ভি অফ দে পনিটিকোি
ইধ্কািনম অফ দো মহাত্মা” নশধ্রািাধ্মর বইটির রিিধ্কর িাম বিু ি।
(a) সঞ্জীব বীচচন্দানি
(b) আশীষ যাও়িাি
(c) দীপ কািরা

(d) িু ইস গ্লুক
(e) আবদ্যিরাজক গুরিাহ

(d) জ়িনতথয রাও
(e) সঞ্জ়ি কুমার
Q35. ইআর রশি __________ এর িথম মহাপনরচািক নহধ্সধ্ব দান়িত্ব
গ্রহণ কধ্রি।
(a) অিযিোি নিধ্রক্টধ্রট
(b) এিধ্ফাসযধ্মন্ট নিধ্রক্টধ্রট
(c) অথযনিনতক উন্ন়িি অনযদপ্তর
(d) ি র নবষ়িক অনযদপ্তর
(e) নশল্প ও বানণজে অনযদপ্তর
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Q36. কণযাটক নবকাশ গ্রামীণ বোিংক সম্প্রনত দ্যটি জাতী়ি পু রিার রপধ়্িধ্ে।

Q41. িনিউএইচও সাব-সাহারাি আনিকার নশশুধ্দর মধ্যে RTS,

কণযাটক নবকাশ গ্রামীণ বোিংক রকনভনজনব -র পৃ ষ্ঠধ্পাষক বোে রক?

S/AS01 (RTS, S) ভোকনসধ্ির বোপক বেবহাধ্রর সু পানরশ কধ্রধ্ে।
RTS, S হি একটি টিকা যা ________________ এর নবরুধ্ে কাজ

(a) কািাড়া বোিংক
(b) পাঞ্জাব িোশিাি বোিংক
(c) রফিাধ্রি বোিংক
(d) ইউনি়িি বোিংক
(e) HDFC বোিংক
Q37. নফচ ররটিিং ভারধ্তর অথযনিনতক িবৃ নে ______________ এ
FY22 এর জিে অিুমাি কধ্রধ্ে।
(a) 7.4%
(b) 8.7%
(c) 8.6%
(d) 7.5%
(e) 9.8%
Q38. দে নফিধ্টক হাকাথি, 'I-Sprint'21' রকাি সিংস্থা চািু কধ্রধ্ে?
(a) RBI
(b) IFSCA
(c) NPCI
(d) NASSCOM
(e) SEBI
Q39. নবশ্ব পনরযা়িী পানি নদবস অধ্ক্টাবর মাধ্স রকাি নদধ্ি পধ্ড়?
(a) 10 অধ্ক্টাবর
(b) অধ্ক্টাবধ্রর নবতী়ি শনিবার
(c) 09 অধ্ক্টাবর
(d) 11 অধ্ক্টাবর
(e) অধ্ক্টাবধ্রর নবতী়ি শুক্রবার
Q40. আিংশু মানিক সম্প্রনত রকাি ক্রীড়া ইধ্ভধ্ন্ট ভারধ্তর হধ়্ি ররৌপে পদক
নজধ্তধ্েি?
(a) বোিনমন্টি
(b) শুটিিং
(c) কুনস্ত
(d) দাবা
(e) হনক
5

কধ্র।
(a) এইচআইনভ/এইিস
(b) নচধ্কি পি
(c) স্মি পি
(d) মোধ্িনর়িা
(e) জিাতে
Q42. 2021 সাধ্ি নবশ্ব িাক নদবধ্সর নথম কী?
(a) Innovation, Integration and Inclusion
(b) We Have Always Delivered
(c) Innovate to recover
(d) For delivering the post to the Business and
People
(e) Protective Innovation
Q44. িা: আবদ্যি কানদর িাি, নযনি সম্প্রনত মারা র ধ্েি নতনি রকাি
রদধ্শর একজি পরমাণু নবজ্ঞািী নেধ্িি?
(a) পানকস্তাি
(b) বািংিাধ্দশ
(c) আফ ানিস্তাি
(d) ইরাি
(e) ভারত
Q45. মৃ তুেদধ্ের নবরুধ্ে নবশ্ব নদবস িনত বের রকাি নদি পািি করা হ়ি?
(a) 11অধ্ক্টাবর
(b) 10 অধ্ক্টাবর
(c) 09 অধ্ক্টাবর
(d) 08 অধ্ক্টাবর
(e) 07 অধ্ক্টাবর
Q46. নিম্ননিনিত রকাি রতধ্িগু চিনিে নিমযাতাধ্ক সতেনজৎ রা়ি পু রিাধ্রর
জিে নিবযানচত করা হধ়্িধ্ে?
(a ) এস. এস. রাজাধ্মৌনি
(b) রশির কামমুিা
(c) নব. র াপাি
(d) পু রী জ ন্নায
(e) নেনবক্রম শ্রীনিবাস
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Q47. 45 তম ভা়িিার রামবমযা স্মারক সানহতে পু রিাধ্রর জিে রক নিবযানচত

Q52. 2021 অথযনিনতক নবজ্ঞাধ্ি রিাধ্বি পু রিার নবজ়িীধ্দর িাম বিুি।

হধ়্িধ্েি?

(a) পি নমিধ্গ্রাম এবিং রবাটয নব উইিসি

(a) নপ িধ্রন্দ্রিাথ

(b) মাইধ্কি রক্রমার, ইষ্টার িু ফধ্িা এবিং অনভনজৎ বোিানজয

(b) P. পদ্মরাজি

(c) রিনভি কািয, রজাশু়িা নি এবিং গুইধ্িা িনিউ ইধ্ম্বি

(c) C. N. শ্রীকান্তি িা়িার

(d) পি মাইধ্কি ররামার এবিং নরচািয থোিার

(d) অোনি থাইইি

(e) রিনভি কািয এবিং রবাটয নব উইিসি

(e) রবনি়িানমি
Q53. নবশ্ব আর্থ্যাইটিস নদবস কধ্ব পানিত হ়ি?
Q48. FICCI ভারধ্তর GDP িবৃ নে FY22 এর জিে
________________ এ অিুমাি কধ্রধ্ে?
(a) 7.0%
(b) 7.5%
(c) 8.6%
(d) 9.1%
(e) 10.5%

(a) 11 অধ্ক্টাবর
(b) 12 অধ্ক্টাবর
(c) 10 অধ্ক্টাবর
(d) 09 অধ্ক্টাবর
(e) 08 অধ্ক্টাবর

Q49. রকাি বোিংক গ্রাহক িচার কাযযক্রধ্মর আওতা়ি ‘6S কোধ্ম্পইি চািু

Q54. নফফা ভারধ্তর 2022 U-17 মনহিা নবশ্বকাধ্পর "________"
মাসকট উধ্ন্মাচি কধ্রধ্ে

কধ্রধ্ে?

(a) নম. নপিাট

(a) রস্টট বোিংক অফ ইনন্ড়িা

(b) ইভা

(b) ইউনি়িি বোিংক অফ ইনন্ড়িা

(c) জনি নগ্রি

(c) রসন্ট্রাি বোিংক অফ ইনন্ড়িা

(d) নরচ আধ্েি

(d) এিাহাবাদ বোিংক

(e) টনি দে টাই ার

(e) পাঞ্জাব িোশিাি বোিংক
Q55. নিধ্চর রকাি রাজে/রকন্দ্রশানসত অঞ্চি 'রদশ রক রমন্টর' রিাগ্রাম চািু
Q50. রকাি রিধ্িা়িাড় F1 তু নকয গ্রোন্ড নিি 2021 নজধ্তধ্ে?

কধ্রধ্ে?

(a) মোি ভাস্টযাধ্পি

(a) গুজরাট

(b) সানজযও রপধ্রজ

(b) নদনি

(c) ভাধ্ল্টনর রবাটাস

(c) চেী ড়

(d) িু ইস হোনমিটি

(d) উিরািে

(e) নস. রিক্লাকয

(e) পাঞ্জাব

Q51. ‘দে কাধ্স্টানি়িাি অব ট্রাস্ট - এ বোিংকারস রমধ্মা়িার’ বইটির রিিক

Q56. নফিধ্টক স্টাটযআপ ভারতধ্প -র িতু ি রচ়িারমোি নহধ্সধ্ব রক নিযুক্ত

রক?

হধ়্িধ্েি?

(a) অরুন্ধতী ভট্টাচাযয

(a) অনশ্বিী কুমার নতও়িানর

(b) রজিীশ কুমার

(b) আিংশুিা কান্ত

(c) আনদতে পু রী
(d) দীধ্িশ কুমার িারা
(e) ওম নবড়িা
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(c) দীধ্িশ কুমার িারা
(d) রজিীশ কুমার
(e) ররানহত ভামযা
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Q57. িযািমন্ত্রী িধ্রন্দ্র রমানদ সম্প্রনত ভারধ্তর জাতী়ি মািবানযকার
কনমশধ্ির (NHRC) 28 তম িনতষ্ঠা নদবধ্সর কমযসূনচধ্ত বক্তবে রাধ্িি।
NHRC এর রচ়িারপারসি রক?
(a) নবচারপনত ইনন্দরা বধ্ন্দোপাযো়ি
(b) নবচারপনত জ দীশ নসিং রিহার
(c) নবচারপনত রাম নসিং শমযা
(d) নবচারপনত নবক্রমনজৎ রসি
(e) নবচারপনত অরুণ কুমার নমশ্র
Q58. ইন্টারিোশিাি এিানজয এধ্জনি (IEA) _____ রক তার পূ ণক
য ািীি
সদসে হও়িার আমন্ত্রণ জানিধ়্িধ্ে।
(a) মানকয ি যুক্তরাষ্ট্র
(b) ভারত
(c) িাি

Q62. নিধ্ম্নর রকাি নদিটিধ্ক নবশ্ববোপী আন্তজযানতক মাি নদবস নহধ্সধ্ব
পািি করা হ়ি?
(a) 12 অধ্ক্টাবর
(b) 14 অধ্ক্টাবর
(c) 13 অধ্ক্টাবর
(d) 11 অধ্ক্টাবর
(e) 15 অধ্ক্টাবর
Q63. ও়িার্ল্য নস্টি অোধ্সানসধ়্িশধ্ির িতু ি রচ়িারমোি নহধ্সধ্ব রক নিযুক্ত
হধ়্িধ্েি?
(a) সৃ জি নজন্দাি
(b) রতি টাটা
(c) মুধ্কশ আম্বানি
(d) অনিি আম্বানি
(e) আনজম রিমনজ

(d) মািধ়্িনশ়িা
Q64. এিারসাইজ যুয আভাস 2021 হি ভারতী়ি রসিাবানহিী এবিং

(e) যুক্তরাজে
Q59. িীধ্চর মধ্যে রক ভারতধ্প এর রচ়িারমোি নহসাধ্ব নিযুক্ত হধ়্িধ্েি?
(a) নহধ্তন্দ্র দাধ্ভ
(b) এস এস মনিকাজুয ি রাও
(c) এ এস রাজীব
(d) দীধ্িশ কুমার িারা
(e) রজিীশ কুমার
Q60. িযািমন্ত্রী িধ্রন্দ্র রমাদীর উপধ্দষ্টা নহধ্সধ্ব রক নিযুক্ত হধ়্িধ্েি?
(a) করণ রচাপড়া
(b) নশির কাপু র
(c) নবমি মানিক
(d) অনমত িাধ্র

________ এর মধ্যে রযৌথ সামনরক িনশক্ষণ মহড়ার 17 তম সিংিরণ।
(a) মানকয ি যুক্তরাষ্ট্র
(b) নসঙ্গাপু র
(c) রিপাি
(d) শ্রীিো
(e) বািংিাধ্দশ
Q65. রকাি রকাম্পানি UFill িাধ্ম একটি স্ব়িিংনক্র়ি জ্বািানি িযুনক্ত চািু
কধ্রধ্ে?
(a) HPCL
(b) BPCL
(c) IOCL
(d) ONGC
(e) BHEL

(e) দীধ্িশ শমযা
Q61. ভারত সরকার পাও়িার ফাইিোি কধ্পযাধ্রশি নিনমধ্টি (PFC) রক
নিধ্চর রকাি মযযাদটি িদাি কধ্রধ্ে ?
(a) িবরত্ন
(b) নমনিরত্ন
(c) মহারত্ন
(d) ভারতরত্ন
(e) রযা রত্ন
7
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Q66. 'মাইপানকয িংস' অোপটি রকাি রপৌর কধ্পযাধ্রশি চািু কধ্রধ্ে?
(a) ি়িানদনি রপৌর কাউনিি
(b) বৃ হন্মু ম্বাই রপৌর কধ্পযাধ্রশি
(c) আ রতিা রপৌর কধ্পযাধ্রশি
(d) দনক্ষণ নদিী রপৌর কধ্পযাধ্রশি
(e) বারাণসী রপৌর কধ্পযাধ্রশি
Q67. ভারধ্তর িথম শহর রকািটি ণপনরবহধ্ি ররাপওধ়্ি পনরধ্ষবা বেবহার
কধ্র?
(a) নসমিা
(b) রকাধ়্িম্বাটুর
(c) রদরাদ্যি
(d) সু রাত
(e) বারাণসী
Q68. িযািমন্ত্রী ফসি বীমা রযাজিার (নপএমএফনবও়িাই) িযাি নিবযাহী
কমযকতয া (নসইও) নহধ্সধ্ব রক নিযুক্ত হধ়্িধ্েি?
(a) অনমধ্তশ কুমার নসিহা
(b) নরধ্তশ রচৌহাি
(c) মীরা রমাহানন্ত
(d) নবপু ি বািসাি
(e) ররৌিক নেপাঠি
Q69. 2022-2024-এর জিে জানতসিংধ্ঘর মািবানযকার কাউনিধ্ির
(ইউএিএইচআরনস) সদসে নহধ্সধ্ব ভারত পু িরা়ি নিবযানচত হধ়্িধ্ে। 47
সদধ্সের কাউনিধ্ির সদসে নহধ্সধ্ব এটি ভারধ্তর ________ রম়িাদ হধ্ব।
(a) 8 তম
(b) 3 ়ি
(c) 4থয
(d) 6 ষ্ঠ
(e) 7 তম
Q70. কণযাটক বোিংক নিনমধ্টধ্ির িতু ি রচ়িারমোি নহধ্সধ্ব রক নিযুক্ত
হধ়্িধ্েি?
(a) বািকৃষ্ণ আিধ্স এস
(b) রকশব কৃষ্ণরাও রদশাই
(c) িদীপ কুমার পাঞ্জা
(d) উমা শিংকর
(e) রদবীদি শমযা
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Q71. রজািাস হর রস্টার রকাি রদধ্শর িতু ি িযািমন্ত্রী নহধ্সধ্ব শপথ
নিধ়্িধ্েি?
(a) িরওধ়্ি
(b) সু ইধ্িি
(c) আ়িারিোন্ড
(d) জামযানি
(e) রিি
Q72. সিংযুক্ত আরব আনমরাত এবিং ওমাধ্ি 2021 পু রুষধ্দর টি -রটাধ়্িনন্ট
নবশ্বকাধ্পর আধ্ , আন্তজযানতক নক্রধ্কট কাউনিি (আইনসনস) এবিং রকাি সিংস্থা
নশশু ও নকধ্শার -নকধ্শারীধ্দর মািনসক সু স্থতার জিে অিংশীদার হধ়্িধ্ে?
(a) ইউধ্িধ্িা
(b) নবশ্ববোিংক
(c) ও়িার্ল্য ইধ্কািনমক রফারাম
(d) ইউনিধ্সফ
(e) নবশ্ব স্বাস্থে সিংস্থা
Q73. আইনপএি 2021 এ পাপযি কোপ নশধ্রাপা নবজ়িীর িাম বিু ি।
(a) আকাশ দীপ
(b) রমাহােদ নসরাজ
(c) টিম রিনভি
(d) জাসনিত বু মরাহ
(e) হষযি পোধ্টি
Q74. জাতী়ি ধ্বষণা উন্ন়িি কধ্পযাধ্রশধ্ির িতু ি রচ়িারমোি ও বেবস্থাপিা
পনরচািক নহধ্সধ্ব নিযুক্ত বেনক্তর িাম বিু ি।
(a) পবি কুমার র াধ়্িো
(b) অনমত রাধ্স্তা ী
(c) িনতভা মহাপাে
(d) এম রভিুধ্ াপাি
(e) নবধ্িাদ কািি
Q75. CoinDCX এর 'নফউচার ই়িানহ হো়ি' কোধ্ম্পইধ্ির সাধ্থ যুক্ত
হধ়্ি নক্রধ্োকাধ্রনি রিধ্স সবযধ্শষ রসনিনব্র্টি রক হধ়্িধ্েি?
(a) রণবীর নসিং
(b) অনমতাভ বিি
(c) নভনক রকৌশি
(d) আ়িুষ্মাি িু রািা
(e) সািমাি িাি
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Q76. আন্তজযানতক রসািার অোিাধ়্িি (আইএসএ) -এর বানষযক সাযারণ
পনরষধ্দর রকাি সিংিরণ 2021 সাধ্ির অধ্ক্টাবধ্র আধ়্িাজি করা হধ়্িধ্ে?
(a) 3 ়ি
(b) 4থয
(c) 6ষ্ঠ
(d) 5 ম
(e) 2 ়ি
Q77. অপনরধ্শানযত রতি রকিার জিে ভারত রথধ্ক শ্রীিো সরকার কতটুকু
রক্রনিট িাইি রচধ়্িনেি?
(a) USD 100 নমনি়িি
(b) USD 200 নমনি়িি
(c) USD 500 নমনি়িি
(d) USD 300 নমনি়িি
(e) USD 400 নমনি়িি
Q78. নরজাভয বোে অফ ইনন্ড়িা সম্প্রনত রকাি বোিংকধ্ক রকন্দ্রী়ি িতেক্ষ কর
রবাধ্িযর (CBDT) পক্ষ রথধ্ক সরাসনর কর আদাধ়্ির অিুমনত নদধ়্িধ্ে?
(a) ইধ়্িস বোিংক
(b) RBL বোিংক
(c) িক্ষ্মী নবিাস বোিংক
(d) কারুর তবশে বোিংক
(e) DBS বোিংক
Q79. রকাি রদশ িিং মাচয -2 D রধ্কধ্ট 'Xihe' িাধ্ম িথম রসািার
এিধ্প্ল্াধ্রশি সোধ্টিাইট উৎধ্ক্ষপণ কধ্রধ্ে?
(a) জাপাি
(b) চীি
(c) মানকয ি যুক্তরাষ্ট্র
(d) নভধ়্িতিাম
(e) মািধ়্িনশ়িা
Q80. অোনিস বোিংধ্কর এমনি ও নসইওর িাম বিু ি, যাধ্দর পধ্দ পু ি -নিধ়্িা
সম্প্রনত RBI অিুধ্মানদত হধ়্িধ্ে।
(a) অনমতাভ রচৌযু রী
(b) সন্দীপ বিী
(c) দীপক পানরি
(d) রািা কাপু র
(e) রজিীশ কুমার
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Q81. রকাি রিধ্িা়িাড় পু রুষধ্দর নসধ্ঙ্গি ইধ্ভধ্ন্ট 2021 নবএিনপ পনরবাস
ওধ্পি রটনিস টুিযাধ্মন্ট নজধ্তধ্ে?
(a) নফনিপ রপািাধ্সক
(b) আধ্ন্দ্র রুধ্বিভ
(c) নিধ্কাধ্িাজ বনসিাশনভনি
(d) কোধ্মরি িনর
(e) জি নপ়িাসয
Q82. পু নিশ স্মরণ নদবস এই রকাি নদধ্ি পািি করা হ়ি?
(a) 20 অধ্ক্টাবর
(b) 19 অধ্ক্টাবর
(c) 21 অধ্ক্টাবর
(d) 22 অধ্ক্টাবর
(e) 18 অধ্ক্টাবর
Q83. "দে স্টারস ইি মাই িাই" বইটি ________ নিধ্িধ্েি।
(a) নদ়িা নমজযা
(b) নবদো বািাি
(c) শাবািা আজনম
(d) নদবো দি
(e) িতা দি
Q84. NABSanrakshan রকাি িনতষ্ঠাধ্ির সম্পূ ণয মানিকািাযীি
সহা়িক?
(a) SIDBI
(b) NABARD
(c) RBI
(d) SEBI
(e) SBI
Q85. রকাি রদশগুনি সম্প্রনত চতু ভুয জী়ি অথযনিনতক রফারাম চািু করার
নসোন্ত নিধ়্িধ্ে?
(a) সিংযুক্ত আরব আনমরাত, মানকয ি যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ইসরাইি
(b) সিংযুক্ত আরব আনমরাত, মানকয ি যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, যুক্তরাজে
(c) সিংযুক্ত আরব আনমরাত, মানকয ি যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, রানশ়িা
(d) সিংযুক্ত আরব আনমরাত, মানকয ি যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপাি
(e) সিংযুক্ত আরব আনমরাত, মানকয ি যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীি
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Q86. ইন্টারিোশিাি স্টাটানরিং অোও়িারধ্িস রি কধ্ব পািি করা হ়ি?
(a) 22 অধ্ক্টাবর
(b) 20 অধ্ক্টাবর
(c) 19 অধ্ক্টাবর
(d) 21 অধ্ক্টাবর
(e) 23 অধ্ক্টাবর
Q87. রিাটযস অথনরটি অফ ইনন্ড়িা (SAI) কধ্মাির ____ রক টাধ্ যট
অনিনম্পক রপানি়িাম নিধ্মর (TOPS) িযাি নিবযাহী কমযকতয া (CEO)
নহধ্সধ্ব নিধ়্িা কধ্রধ্ে।
(a) নপধ্ক নমিাি
(b) নপ রক গুপ্তা
(c) নপধ্ক নমশ্র
(d) নপধ্ক য
(e) নপধ্ক শমযা
Q88. রকাি রাধ্জের মুিেমন্ত্রী "শ্রী যন্বন্তরী রজধ্িনরক রমনিধ্কি রস্টার" িকল্প
চািু কধ্রধ্েি?
(a) পনিমবঙ্গ
(b) ঝাড়িে
(c) েনিশ ড়
(d) মহারাষ্ট্র
(e) কণযাটক
Q89. ভারতী AXA িাইফ ইিু েধ্রি রকাি ক্ষুদ্র ফাইিোি বোিংধ্কর সাধ্থ
বোেসু ধ্রি পাটযিারনশধ্প িধ্বশ কধ্রধ্ে?
(a) জি স্মি ফাইিোি বোিংক
(b) সূ ধ্যযাদ়ি স্মি ফাইিোি বোে
(c) ইকুইটাস স্মি ফাইিোি বোিংক
(d) ESAF স্মি ফাইিোি বোিংক
(e) উৎকষয স্মি ফাইিোি বোে

Q91. _________ নফল্ম 'কুজহাঙ্গি' অিার 2022-এ ভারধ্তর
আিুষ্ঠানিক িধ্বশ করি।
(a) রতধ্িগু
(b) মািা়িিাম
(c) তানমি
(d) বািংিা
(e) কন্নড়
Q92. রকাি ভারতী়ি রাজে 2022 সাধ্ি দনক্ষণ এনশ়িাি রফিাধ্রশি ক্রস
কানন্ট্র চোনম্প়িিনশপ এবিং 56 তম জাতী়ি ক্রস কানন্ট্র চোনম্প়িিনশধ্পর
আধ়্িাজি করধ্ব?
(a) র া়িা
(b) রতধ্িঙ্গািা
(c) আসাম
(d) িা ািোন্ড
(e) নেপু রা
Q93. রকাি সিংস্থা "ইধ্িাধ্ভশিস ফর ইউ" নিনজ বইটি চািু কধ্রধ্ে?
(a) ইিধ্ভস্ট ইনন্ড়িা
(b) NPCI
(c) অটি উদ্ভাবি নমশি
(d) ISRO
(e) DRDO

Q90. _______ িনত বের রমাি নদবস পানিত হ়ি যা সকি রসা়িি
অিুরা ীধ্দর মধ্যে জিনি়ি।
(a) 19ই অধ্ক্টাবর
(b) 20 অধ্ক্টাবর
(c) 21 অধ্ক্টাবর
(d) 22রশ অধ্ক্টাবর
(e) 23 রশ অধ্ক্টাবর
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Q94. ________ এবিং _________ হি দ্যটি িতু ি দি যা 2022
রথধ্ক ইনন্ড়িাি নিনম়িার নিধ্ র (IPL) অিংশ হধ্ব।
(a) রদরাদ্যি এবিং পাটিা
(b) আহধ্মদাবাদ এবিং িিিউ
(c) জ়িপু র এবিং সু রাট
(d) রভাপাি এবিং পু ধ্ি
(e) কাশ্মীর এবিং যমযশািা
Q95. ইনন্ড়িাি নিনম়িার নি (IPL) 2022-এ ক়িটি দি িনতবনিতা
করধ্ব?
(a) 10
(b) 8
(c) 12
(d) 15
(e) 11
Q96. রকাি রপধ্মন্ট বোধ্ের সাধ্থ, HDFC নিনমধ্টি সাশ্র়িী মূ ধ্িের
আবাসধ্ির িচাধ্রর জিে রহাম রিাি রদও়িার জিে অিংশীদানরত্ব কধ্রধ্ে?
(a) রপটিএম রপধ্মন্ট বোে
(b) এ়িারধ্টি রপধ্মন্ট বোে
(c) ইনন্ড়িা রপাস্ট রপধ্মন্ট বোে
(d) নফধ্িা রপধ্মন্টস বোিংক
(e) নজও রপধ্মন্ট বোে
Q97. নিধ্চর রকাি রদশ অনিতা আিন্দধ্ক তার জাতী়ি িনতরক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত
কধ্রধ্ে?
(a) ইতানি
(b) যুক্তরাজে
(c) মানকয ি যুক্তরাষ্ট্র
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(d) কািািা
(e) অধ্েনি়িা
Q98. রপ াসাস বেবহার কধ্র অিিুধ্মানদত িজরদানরর অনভধ্যা িনতধ়্ি
রদিধ্ত নতি সদধ্সের একটি কনমটি নিধ়্িা কধ্রধ্ে সু নিম রকাটয। এই কনমটির
িযাি রক?
(a) আর নভ রবীন্দ্রি
(b) রকৌনশক বসু
(c) তাহনমমা আিাম
(d) রধ্মশ বাবু
(e) নস রক নর়িানি
Q99. নরধ্পাটয অিুযা়িী 'পাাঁচ বের যধ্র: পোনরস চু নক্ত রথধ্ক তবনশ্বক জিবা়িু
িযুনক্ত নবনিধ়্িাধ্ র িবণতা', ভারধ্তর র্যাে কত নেি?
(a) 5ম
(b) 6ষ্ঠ
(c) 7ম
(d) 8 তম
(e) 9তম
Q100. িযািমন্ত্রী শ্রী িধ্রন্দ্র রমাদী দনক্ষণ-পূ বয এশী়ি রদশগুনির
_________ অোধ্সানসধ়্িশি অফ সাউথ ইস্ট এনশ়িাি রিশি
(ASEAN)-ইনন্ড়িা সানমধ্ট রযা নদধ়্িধ্েি।
(a) 16 তম
(b) 17 তম
(c) 18 তম
(d) 19 তম
(e) 20 তম

http://www.adda247.com/bn/ | https://t.me/Adda247Bangla | www.careerpower.in | Adda247 App

Best Current Affairs 100 MCQs of October Month

Solutions
S1. Ans.(e)
Sol. In her book, My Life in Full: Work, Family
and our Future, Indra Nooyi focusses on the
importance that organisational support plays in
working women’s lives.
S2. Ans.(b)
Sol. World Maritime Day 2021 is observed
globally on 30th September. The exact date of
celebrating World Maritime Day is left to the
individual governments but is usually celebrated
during the last week in September.
S3. Ans.(b)
Sol. The Speaker of Lok Sabha, Shri Om Birla
inaugurated the NIDHI 2.0 (National Integrated
Database of Hospitality Industry) scheme, during
an event organised by Ministry of Tourism, on the
occasion of 2021 World Tourism Day.
S4. Ans.(d)
Sol. The International Financial Services Centres
Authority (IFSCA) has constituted an Expert
Committee to recommend approach towards
development of Sustainable Finance Hub at IFSC.
The expert committee will be chaired by Shri C.K.
Mishra, Former Secretary to Government of
India, Ministry of Environment, Forest & Climate
Change.
S5. Ans.(c)
Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi chaired
the 38th PRAGATI meeting on September 29,
2021 to review multiple projects, grievances and
programmes of central and state government.
PRAGATI stands for Pro-Active Governance and
Timely Implementation.
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S6. Ans.(c)
Sol. The theme of International Day of Older
Persons 2021: Digital Equity for All Ages. On 14
December 1990, the United Nations General
Assembly designated October 1 as the
International Day of Older Persons (resolution
45/106).
S7. Ans.(c)
Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi chaired
the 38th PRAGATI meeting on September 29,
2021 to review multiple projects, grievances and
programmes of central and state government.
PRAGATI stands for Pro-Active Governance and
Timely Implementation.
S8. Ans.(b)
Sol. The first pink-ball day and night Test match
between India and Australian women team at the
Carrara Oval in Queenslandon, Australia on 30th
September.
S9. Ans.(c)
Sol. The National Payments Corporation of India
(NPCI) has partnered with private sector lender
YES Bank to launch first-of-its-kind ‘RuPay Onthe-Go’ contactless payments solutions.
S10. Ans.(a)
Sol. A humanitarian organization from Yemen
has been declared as the the winner of the 2021
UNHCR Nansen Refugee Award. The
organisation named “Jeel Albena Association for
Humanitarian Development”, founded in 2017 by
Ameen Jubran, has won the prestigious honour to
support and provide a lifeline to tens of
thousands of Yemenis people displaced by the
country’s conflict.
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S11. Ans.(a)
Sol. The US India Business Council (USIBC) has
chosen Shiv Nadar and Mallika Srinivasan as the
recipient of its 2021 Global Leadership Award.
S12. Ans.(a)
Sol. Najla Bouden Romdhane has been appointed
as the first ever female Prime Minister of Tunisia.
S13. Ans.(a)
Sol. The World Habitat Day is observed every
year on the First Monday of October throughout
the world to reflect on the state of our towns and
cities, and on the basic right of all to adequate
shelter as well as remind people that they are
responsible for the habitat of future generations.
In 2021, the World Habitat Day is being
celebrated on October 04
S14. Ans.(e)
Sol. Digital payment services provider Paytm has
acquired 100% stake in Mumbai-based digital
lending startup CreditMate. However, the
transaction details of the deal have not been
disclosed.
S15. Ans.(c)
Sol. The Uttar Pradesh government led by Chief
Minister Yogi Adityanath has named veteran
Bollywood actor Kangana Ranaut as the brand
ambassador of the ambitious ”One District One
Product (ODOP) scheme’‘ of the state.
S16. Ans.(c)
Sol. Two American scientists David Julius and
Ardem Patapoutian have jointly won the 2021
Nobel Prize for Medicine on October 04, 2021.
S17. Ans.(e)
Sol. World Teachers’ Day, also known as
International Teachers Day, is held annually on
October 5 since 1994.
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S18. Ans.(d)
Sol. In India, the ‘Ganga River Dolphin Day’ is
observed every year on October 5, to raise
awareness and encourage conservation of Ganga
River Dolphins.
S19. Ans.(d)
Sol. ‘AUSINDEX’: India, Australia Participate In
4th Edition Of Biennial Maritime Series. India and
Australia on September 30 participated in the
fourth iteration of the biennial maritime series
‘AUSINDEX’.
S20. Ans.(a)
Sol. B C Patnaik has taken charge as the
managing director (MD) of the Life Insurance
Corporation of India. He was appointed as
Managing Director vide a government
notification dated July 5, 2021.
S21. Ans.(c)
Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi
inaugurated ‘Azadi@75 – New Urban India:
Transforming Urban Landscape’ Conferencecum-Expo in Lucknow at the Indira Gandhi
Pratishthan on October 05, 2021, as a part of
Azadi@75 celebrations. The theme of the threeday event is “New Urban India”.
S22. Ans.(b)
Sol. The Union Minister for Health and Family
Welfare, Shri Mansukh Mandaviya, launched ‘iDrone’, a drone-based vaccine delivery model for
Northeast states, on October 04, 2021.The i-Drone
has been developed by Indian Council of Medical
Research (ICMR).i-Drone stands for ICMR’s
Drone Response and Outreach in North East.
S23. Ans.(e)
Sol. World Chess Champion Magnus Carlsen has
won the inaugural Meltwater Champions Chess
Tour (MCCT), to claim the non-fungible token
(NFT) trophy, and $1,00,000 in the finals on
October 04, 2021.
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S24. Ans.(e)
Sol. Professor Eric Hanushek and Dr. Rukmini
Banerji awarded the 2021 Yidan Prize- the world’s
highest education accolade. Out of 130 nominated
countries, Dr. Rukmini Banerji, Pratham’s CEO
has been awarded the 2021 Yidan Prize for
Education Development for improving learning
outcomes in schools at scale.
S25. Ans.(b)
Sol. Vice President M Venkaiah Naidu has
inaugurated the Mahabahu Brahmaputra River
Heritage Centre in the presence of Governor
Jagdish Mukhi and Chief Minister Himanta
Biswa Sarma in Guwahati in the state of Assam.
S26. Ans.(c)
Sol. The Nobel Prize in Chemistry for the year
2021 has been awarded jointly to Benjamin List
(Germany) and David MacMillan (the USA) “for
the development of asymmetric organocatalysis”.
S27. Ans.(e)
Sol. The Centre has approved the setting up of
seven new mega textile parks, or PM MITRA
parks across the country in an effort to help
furthering the growth of textile sector in the
economy and position India strongly on the
Global textiles map. The total outlay for the
project has been set at Rs 4,445 crore for five years.

S28. Ans.(a)
Sol. Rating agency Moody’s Investors Service has
upgraded India’s sovereign rating outlook to
‘stable’
from
‘negative’,
following
an
improvement in the financial sector and fasterthan expected economic recovery across sectors.
S29. Ans.(d)
Sol. A variety of rice widely grown in Wada in the
Palghar district of Maharashtra has been given a
‘Geographical Indication’ (GI) tag, which will
give it a unique identity as well as wider markets.
S30. Ans.(c)
Sol. Germany has unveiled the logo for soccer’s
2024 European Championship during a ceremony
with a light show in the stadium that will hold the
final.
S31. Ans.(e)
Sol. The Nobel Prize in Literature 2021 was
awarded to Abdulrazak Gurnah "for his
uncompromising and compassionate penetration
of the effects of colonialism and the fate of the
refugee in the gulf between cultures and
continents."
S32. Ans.(a)
Sol. Prime Minister Narendra Modi dedicated 35
Pressure Swing Adsorption (PSA) Oxygen Plants
to the nation on October 07, 2021 through videoconferencing, during an event at AIIMS
Rishikesh, Uttarakhand. These 35 PSA Oxygen
Plants have been established under PM CARES,
across 35 States and Union Territories.
S33. Ans.(c)
Sol. The Reliance Industries Limited (RIL)
Chairman Mukesh Ambani has topped the Forbes
India Rich list for 2021, released on October 07,
2021. The list ranks India’s 100 richest Indians. He
has retained his position as the wealthiest Indian
for the 14th consecutive year on Forbes India list,
since 2008.
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S34. Ans.(d)
Sol. Indian Entrepreneur and writer Jaithirth Rao,
popularly known as Jerry Rao, has come out with
a book on Mahatma Gandhi titled “Economist
Gandhi: The Roots and the Relevance of the
Political Economy of the Mahatma”.

S40. Ans.(c)

S35. Ans.(a)
Sol. E.R. Sheikh assumed charge as first DirectorGeneral of the Ordnance Directorate (Coordination and Services). It is the successor
organization of Ordnance Factory Board (OFB).

silver medal.

S36. Ans.(a)
Sol. Karnataka Vikas Grameena Bank (KVGB),
sponsored by Canara Bank, has bagged two
national awards (‘APY Big Believers’ and
‘Leadership capital’) for significant enrolment
under the Atal Pension Yojana (APY) from the
Pension Fund Regulatory and Development
Authority (PFRDA).

Sol.

At

World

Wrestling

created history as she became the first Indian
women finalist at the World Championship, and
also the first female player from India to claim a

S41. Ans.(d)
Sol. World Health Organization (WHO) is
recommending

widespread

use

of

the

RTS,S/AS01 (RTS,S) malaria vaccine among
children in sub-Saharan Africa and in other
regions with moderate to high P. falciparum
malaria transmission.
S42. Ans.(c)
Sol. The theme of 2021 World Post Day is
“Innovate to recover.”
S43. Ans.(a)

S38. Ans.(b)
Sol. The International Financial Services Centres
Authority (IFSCA) has launched the global
FinTech Hackathon Series ‘I-Sprint’21’.

S44. Ans.(a)
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Championships, Indian wrestler Anshu Malik

S37. Ans.(b)
Sol. Fitch Ratings has cut India’s economic
growth forecast to 8.7 per cent for the current
fiscal but raised GDP growth projection for FY23
to 10%, saying the second COVID-19 wave
delayed rather than derail the economic recovery.

S39. Ans.(b)
Sol. Every year, the World Migratory Bird Day
(WMBD) is officially celebrated twice in a year
since it started in 2006. Firstly it is held on Second
Saturday of May and again on Second Saturday
of October. In 2021, the WMBBD falls on May 08,
2021 and October 09, 2021.

the

Sol. In India, the National Postal Day is
celebrated annually on 10 October, as an
extension of World Post Day, which is celebrated
on 9 October.

Sol. Dr Abdul Qadeer Khan, the man regarded as
the “Father of Pakistan’s nuclear bomb”, has
passed away, He was 85.
S45. Ans.(b)
Sol. The World Day Against the Death Penalty is
observed every year on 10 October. The theme for
2021 is “Women Sentenced to Death: An Invisible
Reality.”
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S46. Ans.(c)
Sol. Well-known Telugu filmmaker B Gopal, alias
Bejawada Gopal, has been chosen for the fourth
Satyajit Ray Award for his overall contribution to

S52. Ans.(c)
Sol. The 2021 Nobel Prize in Economic Sciences
has been awarded in two parts, the first half has
been awarded to David Card “for his empirical

Indian cinema. Instituted by the Satyajit Ray Film
Society Kerala, a state-based organization, the
award comprises Rs 10,000 cash prize, a
memento, and plaque.

contributions to labour economics”. The second
half has been awarded jointly to Joshua D.
Angrist and Guido W. Imbens “for their
methodological contributions to the analysis of
causal relationships.”

S47. Ans.(e)
Sol. Well-known Malayalam writer Benyamin
has bagged the 45th Vayalar Ramavarma
Memorial Literary Award for his book
"Manthalirile 20 Communist Varshangal".
S48. Ans.(d)
Sol. Ficci projects 9.1% GDP growth for FY22.
India’s GDP is expected to grow at 9.1 per cent in
2021-22 as economic recovery, post the second
wave of the pandemic, seems to be holding
ground.
S49. Ans.(e)
Sol. Punjab National Bank (PNB) has launched
‘6S Campaign’ under customer outreach
programme to extend financial services at
concessional rate during the festival season.
S50. Ans.(c)
Sol. Valtteri Bottas (Mercedes-Finland) has won
the F1 Turkish Grand Prix 2021, held on October
10, 2021. This is his first title of this season.
S51. Ans.(b)
Sol. Former Chairman of the State Bank of India
(SBI) Rajnish Kumar has come out with his
memoir titled ‘The Custodian of Trust – A
Banker’s Memoir’.
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S53. Ans.(b)
Sol. The World Arthritis Day is observed every
year on October 12 to raise awareness about
arthritis, an inflammatory condition which causes
pain and stiffness in joints which can worsen with
age.
S54. Ans.(b)
Sol. World football body, FIFA has unveiled the
official mascot of the U-17 Women's World Cup
India 2022 "Ibha" an Asiatic lioness representing
women power.
S55. Ans.(b)
Sol. Chief Minister Arvind Kejriwal has launched
a programme under which students of Delhi
government schools will be provided guidance
on career choices by citizens who are successful in
their respective fields. The 'Desh ke mentor'
programme entails 'adopting' one to 10
government school students who can be
mentored by citizens who are successful in their
respective fields.
S56. Ans.(d)
Sol. The fintech startup, BharatPe has appointed
former State Bank of India (SBI) Chairman
Rajnish Kumar as the Chairman of its board.
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S57. Ans.(e)
Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi
addressed the 28th NHRC Foundation Day
programme, through video conferencing on
October 12, 2021, in the presence of Union Home
Minister Amit Shah and NHRC chairperson.
Chairperson of NHRC is Justice Arun Kumar
Mishra.
S58. Ans.(b)
Sol. International Energy Agency (IEA) has
invited India to become its full-time member. This
membership invitation was given in the light that,
India is world’s third-largest energy consumer. If
this proposal is accepted, it will require India to
increase its strategic oil reserved to 90 days
requirement.
S59. Ans.(e)
Sol. Former State Bank of India chief Rajnish
Kumar joins BharatPe as chairman. Rajnish
Kumar, former chief of State Bank of India, has
joined the Board of BharatPe, a fintech firm, as
chairman.
S60. Ans.(d)
Sol. Former bureaucrat Amit Khare, who last
month retired as higher education secretary, has
been appointed as advisor to Prime Minister
Narendra Modi for two years on contract basis.

S63. Ans.(a)
Sol. World Steel Association (WSA) has elected
Sajjan Jindal, Chairman and Managing Director of
JSW Steel Ltd, as Chairman for the year 2021-22.
S64. Ans.(a)
Sol. The 17th edition of the Joint Military Training
Exercise “Ex Yudh Abhyas 2021” between the
Indian Army and the United States Army, is
scheduled to take place from October 15 to 29,
2021 at Joint Base Elmendorf Richardson, Alaska
in USA.
S65. Ans.(b)
Sol. The Bharat Petroleum Corporation Limited
(BPCL) has launched an automated fuelling
technology called “UFill”, to provide swift, secure
and smart experience to its customers at outlets
by providing them with control of fuelling.
S66. Ans.(d)
Sol. The Union Minister for Information and
Broadcasting Shri Anurag Singh Thakur
inaugurated the ‘MyParkings’ app on October 14,
2021. The IOT technology-enabled app has been
developed by Broadcast Engineering Consultants
India Limited (BECIL) with South Delhi
Municipal Corporation (SDMC) to digitize all
authorized parking under SDMC municipal
limits.

S61. Ans.(c)
Sol. The Government of India has accorded
‘Maharatna’ status to the state-owned Power
Finance Corporation Ltd (PFC) on October 12,
2021.
S62. Ans.(b)
Sol. The World Standards Day (WSD) (also
known as International Standards Day) is
celebrated globally on 14 October annually.
17
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S67. Ans.(e)
Sol. Varanasi of Uttar Pradesh will become the
first city in India to use ropeway services in public
transportation. Overall, Varanasi will be the third
city in the world after Bolivia and Mexico City to
use ropeway in public transportation.
S68. Ans.(b)
S69. Ans.(d)
Sol. India has been re-elected to the United
Nations Human Rights Council (UNHRC) for a
sixth term on October 14, 2021 with
overwhelming majority..The new three year term
of India will be effective from January 2022 to
December 2024.
S70. Ans.(c)
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has
approved the appointment of Pradeep Kumar
Panja as the Chairman Karnataka Bank Ltd.
S71. Ans.(a)
Sol. Jonas Gahr Store, the Leader of the Labour
Party in Norway, has assumed the charge of the
Prime Minister of Norway with effect from
October 14, 2021.
S72. Ans.(d)
Sol. Ahead of the 2021 men's T20 World Cup in
the UAE and Oman, the International Cricket
Council (ICC) and UNICEF have said that they
would partner to help break the stigma around
mental health by raising awareness about the
issue amongst children and adolescents.
S73. Ans.(e)
Sol. Highest Wicket Taker (Purple Cap): Harshal
Patel (RCB) (32 wickets).
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S74. Ans.(b)
Sol. Commodore Amit Rastogi (Retd) has been
appointed as the new Chairman & Managing
Director of National Research Development
Corporation (NRDC).
S75. Ans.(d)
Sol. Ayushmann Khurrana has become the latest
celebrity to venture into the cryptocurrency space
through his association with CoinDCX’s 'Future
Yahi Hai' campaign.
S76. Ans.(b)
Sol. The Fourth General Assembly of the
International Solar Alliance (ISA) has been
organised virtually between October 18 and 21,
2021.
S77. Ans.(c)
Sol. The Government of Sri Lanka has sought a
USD 500 million credit line from India to pay for
its crude oil purchases, as the country is facing
severe foreign exchange crisis in the island nation,
after the pandemic hit the nation’s earnings from
tourism and remittances.
S78. Ans.(d)
Sol. RBI authorized Karur Vysya Bank (KVB) to
collect Direct taxes. The Reserve Bank of India has
authorized Karur Vysya Bank (KVB) to collect
direct taxes on behalf of the Central Board of
Direct Taxes (CBDT).
S79. Ans.(b)
Sol. China has successfully launched its 1st solar
exploration satellite into space from the Taiyuan
Satellite Launch Center in northern Shanxi
Province aboard a Long March-2D rocket.
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S80. Ans.(a)
Sol. The Reserve Bank of India (RBI) has
approved the re-appointment of Amitabh
Chaudhry as Managing Director (MD) and Chief
Executive Officer (CEO) of private lender Axis
Bank for a period of three years.
S81. Ans.(d)
Sol. Cameron Norrie has won the 2021 BNP
Paribas Open tennis tournament in men’s single
event.
S82. Ans.(c)
Sol. In India, the Police Commemoration Day is
observed on October 21 every year.
S83. Ans.(d)
Sol. National Award-winning actress Divya
Dutta has come up with her second book titled,
“The Stars in My Sky: Those Who Brightened My
Film Journey”.
S84. Ans.(b)
Sol. The fund has been launched under the
trusteeship of NABSanrakshan Trustee Pvt Ltd, a
wholly-owned subsidiary of NABARD.
S85. Ans.(a)
Sol. India, Israel, United Arab Emirates and
United States have decided to launch new
quadrilateral economic forum.
S86. Ans.(a)
Sol. Every year October 22 is observed as
International Stuttering Awareness Day, since
1998. The day is intended to raise public
awareness of the millions of people who have a
speech disorder of stuttering or stammering.
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S87. Ans.(d)
Sol. The Sports Authority of India (SAI)
appointed Commodore PK Garg as the Chief
Executive Officer (CEO) of the Target Olympic
Podium Scheme (TOPS) at the Mission Olympic
Cell meeting.
S88. Ans.(c)
Sol. Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel
has virtually launched a new scheme named ‘Shri
Dhanwantri Generic Medical Store scheme’ to
provide low-cost generic medicines and enable
seamless healthcare services to the vulnerable
people of the state.
S89. Ans.(e)
Sol. Bharti AXA Life Insurance entered into a
Bancassurance Partnership with Utkarsh Small
Finance Bank.
S90. Ans.(e)
Sol. On 23rd October every year mole day is
celebrated which is popular amongst all
chemistry enthusiasts. This day is marked to
commemorate and honour the Avogadro‘s
number.
S91. Ans.(c)
Sol. Tamil film 'Koozhangal', has been announced
as India’s official entry to the Oscars 2022. Shaji N.
Karun, the Chairperson of the 15-member
Selection Committee, set up by the Film
Federation of India, made the announcement.
'Koozhangal' had also won the prestigious Tiger
Award, the top honour at the 50th edition of the
International Film Festival Rotterdam.
S92. Ans.(d)
Sol. The 2022 South Asian Federation Cross
Country Championships is scheduled to be held
in Kohima, Nagaland on January 15, 2022. Besides
this, the 56th National Cross Country
Championships will also be clubbed with the
South Asian Federation Cross Country
Championships.
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S93. Ans.(c)
Sol. The Atal Innovation Mission (AIM) of NITI
Aayog has launched a Digi-book named
“Innovations for You”. The sector in focus in this
Digi-book is Healthcare.
S94. Ans.(b)
Sol. Ahmedabad and Lucknow are the two new
teams that will be part of the Indian Premier
League (IPL) from 2022. Hence taking the total
number of teams in the competition to ten. RPSanjiv Goenka Group (RPSG) is the owner of the
Lucknow team while CVC Capital Partners is the
owner of the Ahmedabad team.

S97. Ans.(d)
Sol. Indo-Canadian Anita Anand became just the
second woman to be appointed Canada’s minister
of national defence as Prime Minister Justin
Trudeau announced his new cabinet.
S98. Ans.(a)
Sol. SC set up a committee to Probe unauthorized
surveillance using Pegasus in India; headed by R
V Raveendran.
S99. Ans.(e)
Sol. In accordance with the report ‘Five years on:

S95. Ans.(a)
Sol. Ahmedabad and Lucknow are the two new
teams that will be part of the Indian Premier
League (IPL) from 2022. Hence taking the total
number of teams in the competition to ten.
S96. Ans.(c)
Sol. HDFC Ltd and India Post Payments Bank
(IPPB) made a strategic partnership to offer
HDFC Ltd’s home loans to ~4.7 crore customers
of IPPB through its wide network of 650 branches
and over 1.36 lakh banking access points.
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Global climate tech investment trends since the
Paris Agreement’ by London & Partners, and
Dealroom. Co, India ranked 9th in the list of top
10 countries for climate technology investment
from 2016 to 2021.
S100. Ans.(c)
Sol. Prime Minister Shri Narendra Modi attended
the 18th Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN)-India Summit virtually.
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