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সা ািহক সা িতক ঘটনাবিল 

মাস – এি ল, স াহ – তৃতীয় , (১৬-০৪-২০২১ থেক ২২-০৪-
২০২১) 

 উ র  

  

১) ভারেতর কান রােজ  দেশর থম িলিথয়াম আয়ন া  

গেড় উঠেত চেলেছ? 
উঃ- কণাটক 

২) স িত কান খেলায়াড় আই িপ এল এ ৩৫০  ছয় মারার 

রকড করেলন? 
উঃ- ি স গইল 

৩) কান ভারতীয় হিক খেলায়াড় মািকন যু রা  এর জাতীয় 

হিক দল এর কাচ িহেসেব িনযু  হেয়েছন? 
উঃ- হের  িসংহ 

৪) জাপােনর ২০২১ এ ‘ইন ু িসভ ই ারেনট ইনেড ’ এ ভারেতর 

র া  কত? 
উঃ- ৪৯ 

৫) বািষক িব  ক  িদবস (ডা িভিড) কেব পালন করা হয়? উঃ- ১৬ এি ল 

৬) ইন ু িসভ ই ারেনট ইনেড  ২০২১ এ শীেষ রেয়েছ কান দশ? উঃ- সুইেডন 

৭) ভারেতর থম মানব মহাকাশ িমশন গগণযান এ সহেযািগতার 

জন  ভারত কান দেশর সােথ চুি  কেরেছ? 
উঃ- া  
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৮) বািষক িব  ক  িদবস (ডা িভিড) ২০২১ এর িথম িক? 
উঃ- ওয়ান ওয়া  মিন 

ভেয়েসস 

৯) মে া আ জািতক চলি  উৎসেব সরা িবেদশী ভাষার ভারতীয় 

িফচার িফে র নাম িক? 
উঃ- পুগল া 

১০) ভারেতর কান রােজ  কেরানা মাকািবলা করার জন  " ক িদ 

চন" নামক ক াে ইন চালু করল? 
উঃ- মহারা  

১১) স াব অব ইি য়া এর নতুন িসেড  ক হেলন? উঃ- উমাকা  লােখরা 

১২) বতমােন "আই িস িস মন'স ও িড আই য়ার াি ং" এ 

কান ব াটসম ান শীেষ রেয়েছন? 
উঃ- বাবর আজম 

১৩) "িডসিন ইি য়া এবং ার ইি য়া" এর িসেড  ক 

হেলন? 
উঃ- ক মহােদবন 

১৪) বছেরর কান িদন  িব  িহেমািফিলয়া িদবস িহসােব পালন 

করা হয়? 
উঃ- এি ল ১৭ 

১৫) স িত কান সং ার সােবক ধান ৬৮ বছর বয়েস পরেলাক 

গমন করেলন?  

উঃ- স াল িবউেরা অব 

ইনেভি েগশান 

১৬) ওয়া  স ফেটা অব িদ ইয়ার ২০২১ ক পেলন? উঃ- ম াডসা িনেসন 

১৭) পীযূষ গােয়ল স িত ইেলক িনক মােকটে স চালু 

কেরেছন তার নাম িক?  
উঃ- ই-সা া 

১৮) পা াব ন াশনাল ব া  এর নতুন চালু করা িডিজটাল 

ইিনিশেয় ভ এর নাম িক?  
উঃ- িপ এন িব ইস 
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১৯) ভারেতর কান সং া পুি  ান নামক সেচতনতা মূলক চাল 

চালু কেরেছ? 
উঃ- িনিত আেয়াগ 

২০) কান ি েকটার উইসেডন িলিডং ি েকটার অব িদ 

ইয়ার  পুর ার পেলন? 
উঃ- বন াকস  

২১) মা ারকােডর অংশীদািরে  কান ব াংক ‘ প বাই ব াংক 

অ াপ’ চালু কেরেছ? 
উঃ- আর িব এল ব া  

২২) যৗথ শাল ফাস অনুশীলন ‘খ র’ এর অ ম সং রণ  

হেয়েছ। এই বািষক মহড়া ভারত ও কান দেশর মেধ  অনুি ত হয়? 
উঃ- িকরিগজ ান  

২৩) স িত র িলং এ সানা িজতেলন কান ভারতীয় 

র লার? 
উঃ- রিব মার দিহয়া 

২৪) চক নােম খ াত চালস গে  ৮১ বছর বয়েস মারা গেছন। িতিন 

কান সং ার সহ- িত াতা িছেলন? 
উঃ- অ ােডািব 

২৫) াটআপ ইি য়া িসড ফা  কে  (এসআইএসএফএস) কত 

পিরমাণ অথ বরা  করা হেয়েছ? 
উঃ- ৯৪৫ কা  

২৬) ইতািল স িত ভারেতর কান রােজ  থম মগা ফুড পাক চালু 

কেরেছ? 
উঃ- জরাট 

২৭) িডিসিব ব া  এরম ােনিজং িডের র ও িস ই ও িহেসেব ক 

পুনিনবািচত হেলন?  
উঃ- মুরািল এম নটরাজন 

২৮) কান খেলায়াড় ২০২১ এিমিলয়া রামগনা এফ ১ া  ি  

িজেতেছন? 
উঃ- ম া  ভা ােপন 
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২৯) ম াকেডান া  ইি য়া এর া  অ া াসাডর ক হেলন? উঃ- রি কা ম ানা 

৩০) ভারেতর বৃহ ম ভাসমান সৗরিব ৎ ক  কান জায়গায় 

াপন করা হে ? আই িড িব আই ব া  এর কা ািন সে টাির 

ক হেলন? 

উঃ- জ ািত িবজু ন ায়ার  

৩১) ওয়া  হিরেটজ ড কেব পালন করা হয়  উঃ- ১৮ এি ল 

৩২) িব  যকৃৎ িদবস কেব পালন করা হয়? উঃ- ১৯ এি ল 

৩৩) ইি য়ান ফামাস ফা লাইসার কেপােরশান 

(ইফেকা) কান রােজ  অি েজন া  করেত চেলেছ?  
উঃ- জরাট 

৩৪) স িত ভারতীয় জীবণ িবমা িনগম কান অনলাইন পেম  

কা ািনর সােথ চুি  করল? 
উঃ- প  এম  

৩৫) ওয়া  স ি ডম ইনেড  ২০২১-এ ভারেতর র া  কত? উঃ- ১৪২ 

৩৬) কান িদন  ভারেতর ‘িসিভল সািভেসস ড’ িহসােব পালন 

করা হয়? 
উঃ- ২১ এি ল 

৩৭) কান সং া িতবছর ওয়া  স ি ডম ইনেড   কাশ 

কের? 
উঃ- িরেপাটাস উইথাউট বডাস 

৩৮) ওয়া  স ি ডম ইনেড  ২০২১ শীেষ রেয়েছ কান দশ? উঃ- নরওেয় 

৩৯) ভারেতর কান রােজ  জগ  িবদ া দবন ি ম চালু করল? উঃ- অ  েদশ 

৪০) স িত টকেনা মাবাইল এর া  অ া াসাডর ক হেলন?  উঃ- আয়ু ান খুরানা 

৪১) " াটআপ ইি য়া িসড ফা  ি ম" চালু করেলন?  উঃ- িপযূষ গােয়ল 
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৪২) ভারেতর কান রােজ  থম িড  ফুট ব াট বা চাকার মত 

আকৃিতর পা ওয়ালা বা ড় পাওয়া গেলা?  
উঃ- মঘালয় 

৪৩) হনিল পাে াট ইনেড  ২০২১ এ থম ােন আেছ কান 

দশ?   
উঃ- জাপান 

৪৪) স িত িবে র দশম সেবা  পবত মাউ  অ পূণা ত 

থম ভারতীয় মিহলা িহেসেব ক গেছন? 
উঃ- ি য়া া মািহত 

৪৫) স িত ম ল েহ িরেমাট কে াল পিরচািলত থম এয়ার াফট 

এর নাম িক?  
উঃ- ইনেজনুই  

৪৬) ইে া-িত ত সীমা  পুিলশ (আই িবিপ) ভারেতর কান রােজ  

এক  ‘ওয়াটার াটস অ া  অ াডেভ ার ইনি উট 

(ডা এসএআই)’ িত া কেরেছ? 

উঃ- উ রাখ  

৪৭)  অে িলয়া-ভারত ইে া-প ািসিফক মহাসাগর উেদ ােগর 

(আইিপওআই) জন  অনুদান িহসােব অে িলয়া কত পিরমাণ অথ 

অনুদান ঘাষণা কেরেছ? 

উঃ- ৮১.২ িমিলয়ন িপ 

 


