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বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  

  

চাকির বাজােরর সা ািহক সা িতক ঘটনাবিল িবভােগ সকলেক াগত। এই িবভােগ আমরা ক  ও রাজ  সরকােরর িবিভ  

িতেযািগতামূলক পরী ার উপেযাগী কাের  অ ােফয়াস তুেল ধির । এই িল রল, ব াংক, এস এস িস, িপ এস িস, ইউিপএসিস, 
ু ল সািভস কিমশন, বনদ র, আিম, নিভ, এয়ার ফাস, পুিলশ, ডি উিবিসএস, িমসেলিনয়াস, াকিশপ  ভৃিত পরী ার জন  

উপেযাগী। সা ািহক সা িতক ঘটনাবিল। 

সা ািহক সা িতক ঘটনাবিল [Weekly current Affairs] 

মাস – এি ল, স াহ – চতুথ , (২৩-০৪-২০২১ থেক ৩০-০৪-২০২১) 

 উ র  

  

১) ইউ িপ এস িস এর নতুন চয়ার ম ান ক হেলন? উঃ- স য় ি েনট 

২) কান ব াটসম ান ইি য়ান ি িময়ার িলগ এ ৬০০০ রান এর রকড করেলন? উঃ- িবরাট কাহিল 

৩) বছেরর কান িদন  "ওয়া  ি েয় িভ  অ া  ইেনােভশান ড" িহেসেব পালন করা হয়।  উঃ- ২৩ এি ল 

৪) টাটা ক ুমার াডা স এর িসেড  ক হেলন? উঃ- িদপীকা ভান 

৫) ভারেতর ৬৮ তম া -মা ার ক হেলন? উঃ- অজুন কল ান 

৬) পুমা ইি য়া এর া  অ া াসাডর হেলন কান ই ি েকটার?  উঃ- ওয়ািশংটন সু র ও দবদ  পািড় ল 

৭) ২০২১ সােল াবাল এনািজ ানিজশন সূচেক (ই আই) ভারেতর অব ান কত? উঃ- ৮৭ 

৮) এস অ া  িপ াবাল র ং অনুসাের, ২০২১-২২ অথবছের ভারেতর আনুমািনক িজিডিপ বৃি  কত 

হেত পাের বেল আশা করা হেয়েছ? 
উঃ- ১১% 

৯) ২০২১ সােল াবাল এনািজ ানিজশন সূচেক (ই আই) শীেষ রেয়েছ কান দশ? উঃ- সুইেডন 

১০) ন াসকম বা ন াশনাল অ ােসািসেয়শান অব সফটওয় ার অ া  সািভস কা ািনস এর 

চয়ারপাসন ক হেলন? 
উঃ- রখা এম মনন 

১১) ভারেতর কান রাজ  সরকার " কািভড-১৯ যাধ া কল ান যাজনা" চালু কেরেছ? উঃ- মধ েদশ 

১২) নলসন ম াে লা িব  মানিবক পুর ার ২০২১ িজতেলন ক? উঃ- মানা িসংহ সহগল 
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১৩) স িত িরসাভ ব াংক অব ইি য়া কােক এইচ িড এফ িস ব াংক এর পাট টাইম চয়ারম ান 

পেদ িনেয়াগ করল? 
উঃ- অতনু চ বত  

১৪) িব  পু ক িদবস কেব পালন করা হয়? উঃ- এি ল ২৩ 

১৫) কান রাজ  কািভড পযেব ণ ক  াপন করেত চেলেছ উঃ- িবহার 

১৬) অনলাইন ােভল বুিকং কা ািন ি য়ার প ক িকনল কান কা ািন? উঃ- ি পকাট 

১৭) ভারত, া  ও সংযু  আরব আিমরাত এর মেধ  অনুি ত নৗ মহড়া এর নাম িক?  উঃ- ব ন ২০২১ 

১৮) ধানম ী নের  মাদী ২০২১ সােলর ২৪ শ এি ল সারােদেশর ামীণ জনগেণর কােছ ই-স ি  

কাড িবতরেণর জন  এক  ক  চালু করেলন। এই ক র নাম িক? 
উঃ- ামী  

১৯) "ভারেত ব াংিকং সং ােরর জনক" িহসােব িবেবিচত আর িব আই এর া ন গভনেরর নাম 

িক, িযিন স িত পরেলাক গমন কেরেছন? 
উঃ- এম নরিস ম 

২০) টসলা ইি য়া এর িহউম ান িরেসােসস িলডার ক হেলন?  উঃ- িচ া থমাস 

২১) ওয়া  ইউথ চ াি য়নিশপ এ তৃতীয় ভারতীয় িহেসেব সানা ক িজতেলন? উঃ- সিচন িসয়চ 

২২) ভারেতর কান রাজ  সরকার ১৮ বছেরর উে  সম  নাগিরক ক িবণামূেল  কািভড ভ াকিসন 

দওয়ার কথা ঘাষণা করল? 
উঃ- রাজ ান 

২৩) ভারেতর কান রাজ  সরকার চািষেদর জন  শূন  সুদ এ ঋণ এর ক  ঘাষণা করল? উঃ- অ েদশ 

২৪) কান দশ আই িস িস ডেভলপেম  ইিনিসেয় ভ অব িদ ইয়ার পুর ার ২০২১ এ থম ান 

অিধকার করল? 
উঃ- ি েকট আেজি না 

২৫) স িত পরেলাক গমন করেলন ণব গা ু িল, উিন কান খলার সােথ যু  িছেলন?  উঃ- ফুটবল 

২৬) স িত ভারেতর কান পারমাণিবক িব ানী মারা গেলন? উঃ- কৃ মূিত সা ানম 

২৭) মা িত সুযুিক এর কান া ন ভারতীয় ম ােনিজং িডের র স িত মারা গেলন? উঃ- জগদীস খ র 

২৮) কান িসেনমা  ৯৩ তম অ ার ২০২১ এ সরা িসেনমার পুর ার পেয়েছ? উঃ- নাম াড ল া  

২৯) কান অে িলয়ান ি েকটার  কািভড-১৯ এর িচিকৎসার জন  িপ এম কয়ার ফা  এ ৫০০০০ 

ডলার দান করেলন?  
উঃ- প াট কািম  

৩০) স িত কান দশ তােদর দেশর পাঠ েম রামায়ণ ও মহাভারত যু  করেত চেলেছ?  উঃ- সৗিদ আরব 

৩১) ভারেতর কান রােজ  িবে র বৃহ ম িনউি য়ার া  াপন হেত চেলেছ? উঃ- মহারা  
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৩২) স িত কলকাতা উ  আদালত এর ভার া  ধান িবচারপিত ক হেলন?  উঃ- রােজশ িব াল 

৩৩) কািভড মাকািবলা এর জন  কান রাজ  সরকার " না মা  না মুভেম " চারািভযান চালু 

করল? 
উঃ- রাজ ান 

৩৪) স িত ইে ােনিশয়া এর এক  সাবেমিরন িনেখাঁজ হেয়েছ, তার নাম িক? উঃ- ক আর আই না ালা 

৩৫) কান টিনস খেলায়াড় ২০২১ বােসেলানা ওেপন টুনােম  এ থম ান দখল কেরেছন?  উঃ- রাফােয়ল নাদাল 

৩৬) ২০২২ এর িফফা ওয়া  কাপ এর অিফিসয়াল নসার হল কান কা ািন? উঃ- ২১ এি ল 

৩৭) স িত কান রাজ  সরকার কািভড এমােজি  লান এর ি ম চালু করল?  উঃ- হিরয়াণা 

৩৮)  স িত কান রাজ  সরকার " যাগা স িনেরাগ" া াম চালু করল?  উঃ- মধ  েদশ 

৩৯) ভারত আথ মুভাস িলিমেটড এর চয়ারম ান এবং ম ােনিজং িডের র পেদ ক িনযু  হেলন? উঃ- অিমত ব ানািজ 

৪০) মহাকােশর ংসাবেশষ পির ার করার জন  কান দশ "িনও-১" নােম এক  রাবট ােটাটাইপ 

চালু কেরেছ? 
উঃ- িচন 

৪১) " াটআপ ইি য়া িসড ফা  ি ম" চালু করেলন? ইউিনেসফ এর ডউইল অ ামব াসাডর 

ক হেলন? 
উঃ- ডিভড বকহ াম 

৪২) ভারেতর ফাইন া  সে টাির পেদ িনযু  হেলন ক ? উঃ-  িভ সামনাথন 

৪৩) স িত কান ভারতীয় িবখ াত ি শ াব " ার পাক" িকেন িনেলন?  উঃ- মুেকশ আ ািন 

৪৪) স িত কান কা ািন ভারেত িবে র বৃহ ম মাটর বাইক চািজং নটওয়াক াপন করেত 

চেলেছ?  
উঃ- ওলা ক াব 

৪৫) খুচরা ব বসায়ীেদর জন  কান ব াংক িডিজটাল এবং যাগােযাগহীন ব াংিকং াটফম ‘মােচ  

াক’ চালু কেরেছ? 
উঃ- আই িস আই িস আই 

৪৬) জাপােনর াটসওয় ার া  অ াসিকস এর া  অ া ােসডর িহসােব িনযু  ভারতীয় ি েকট 

খেলায়ােড়র নাম িক? 
উঃ- রিব  জােদজা 

 

 


