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মাস – ম, স াহ – তৃতীয় , (১৬-০৫-২০২১ থেক ২২-০৫-২০২১) 

  

√ ১) ভারেতর পা ােবর ২৩ তম জলা এর নাম িক?  

 উঃ- Malerkotla 

√  ২) নটন মাটরসাইেকল কা ািন এর িস ই ও ক হেলন? 

উঃ- রবাট হনেচল 

√  ৩) স িত ভারতীয় মিহলা দেলর ধান কাচ ক হেলন? 

 উঃ- রেমশ পাওয়ার 

√  ৪) স িত এয়ারেটল পেম স ব াংক িডিজটাল মাধ েম সানা কনার জন  য িডিজটাল াট ফম এর াপনা কেরেছ তার নাম িক?  

 উঃ- িডিজ গা  

√  ৫) বাটা পা কা িত ােনর নবিনবািচত ধান িনবাহী কমকতা'র(Chief Executive Officer) নাম িক? 

উঃ- ন শাহ 

√  ৬) গাদেরজ ক ুমার াডা স এর নতুন ম ােনিজং িডের র এবং িস ই ও পেদ ক িনযু  হেলন?  

উঃ- সুিধর সনাপিত  

√  ৭) স িত " গা এয়ার" নামক এয়ার লাইন সং া তােদর নাম পিরবতন কের িক নাম রেখেছ?  

উঃ- গা ফা  

√  ৮) স িত ভারেতর কান রাজ  "জল জীবন িমশন" চালু করল?  

উঃ- করালা 

√  ৯) িমিন িভ এক  নতুন চালু করা ি  িভিডও ি িমং পিরেষবা, এই পিরেষবা  কান কা ািন চালু কেরেছ? 

উঃ- অ ামাজন  

√  ১০) স িত ২০২১ সােল "ইউথ ফেটা াফার অব িদ ইয়ার" ক হেলন?  

উঃ- পুবা ন বসু 
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√  ১১) ভারেতর কান রাজ  সরকার " মামা মােকট" নামক মাবাইল অ াি েকশান চালু করল?  

উঃ- মিণপুর 

√  ১২) স িত কান ভারতীয় ইটিল অ াওয়াডস ২০২১  িজেতেছন? 

উঃ- ওয়াই. নুকলু ফাম 

√  ১৩) কান পাল া  এর টিনস খেলায়াড় ইটািলয়ান ওেপন ২০২১ এ মিহলােদর মেধ  থম হেয়েছন?  

উঃ- ইগা সােয়েটক 

√  ১৪) লা িলগা স িত কান আেমিরকান ফুটবল খেলায়াড় এর নােম সাশ াল জাি স চ াি য়ন অ াওয়াড এর ঘাষণা করল? 

উঃ- কিরম আব ল-জ ার  

√  ১৫) সুযুিক মাটরসাইেকল এর ভারতীয় হড ক হেলন? 

উঃ- সােতািশ উিচদা 

√  ১৬) স িত কান ভারতীয় বংেশা ু ত আেমিরকান Whitw House এর িসিনয়র অ াডভাইসার হেলন?  

উঃ- নীরা টা ান 

√  ১৭) কান সং া উ  গিতর ই ারেনট পিরেষবা দওয়ার জন  Google Cloud এর সােথ পাটনারিশপ করল?  

উঃ- Space-X 

√  ১৮) ভারেতর থম কৃিষ রফতািন সুিবধা ক  কান শহের তির করা হেয়েছ? 

উঃ- পুেণ 

√  ১৯) স িত ইরাণ এর তির করা সুপার কি উটােরর নাম িক?  

উঃ- িসেমারগ 

√  ২০) স িত ২০২১ সােল “International Invincible Gold Medal” ক পেলন?  

উঃ- রেমশ পাখিরয়াল িনশ  

√  ২১) ভারেতর কান রােজ  থম "এি কালচার এ েপাট স ািসিলেয়শান স ার" তির হেত চেলেছ?  

উঃ- মহারা  

√  ২২) স িত থম ভারতীয় িহেসেব ক "MMA World Champion" এ থম ান অিধকার কেরেছন? 



 
 

 
 

িবিভ  িতেয়ািগতা মূলক পরী ার খবর পেত এবং GK ও Current Affairs এর PDF ি েত Download করেত অবশ ই www.chakribazar.in সাইট ট িভিসট ক ন। 

 

www.chakribazar.in চাকির Bazar.in 

বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  

উঃ- অজুন ভুলার 

√  ২৩) ভারেতর কান কা ািন বৃহ ম আ জািতক সাবেমিরন কবল িসে ম াপন করেত চেলেছ? 

উঃ- িরলােয়  িজও 

√  ২৪) ক ভাডােফান আইিডয়া এর িচফ িডিজটাল অিফসার হেলন? 

উঃ- রীমা জন 

√  ২৫) স িত ভারেতর কান রাজ  িবধান পিরষদ গঠন করেত চেলেছ? 

উঃ- পি মব  

√  ২৬) DRDOকতৃক তির করা কািভড-১৯ এর ঔষধ এর নাম িক? 

উঃ- 2-DG (2-Deoxy-D-glucose) 

√  ২৭) সদ  চালু হওয়া অি েজন পুনব বহারেযাগ  িসে ম (ওআরএস) কান সং া তির কেরেছ? 

উঃ- ভারতীয় নৗবািহনী 

√  ২৮) এস এ  িপ াবাল মােকট ইে িলেজে র তথ  অনুসাের মাট িবিনেয়ােগর িত আকৃ  হওয়া এিশয়া-প ািসিফক অ েল ভারতীয় বীমা- যুি  
বাজােরর র া  কত? 

উঃ- ি তীয় 

√  ২৯) আরিবআই কতৃক অথবছর (২০২১-২১) এর উ ৃ  িহসােব ক ীয় সরকারেক কত পিরমাণ ানা িরত করেব? 

উঃ- ৯৯,১২২ কা  িপ 

√  ৩০) ভারতীয় নৗবািহনী ৪১ বছর ধের পিরেষবােত থাকার পের তার থম ংসকারী জাহাজেক বািতল কেরেছ, এই ংসকারী জাহােজর নাম কী? 

উঃ- আইএনএস রাজপুত 

√  ৩১) স িত আসাম এর ামীন যাগােযাগ ব াব ার উ িতর জন  ন াবাড সং া কত পিরমাণ অথ দান করল?  

উঃ- ১২৩৬ কা  িপ 

√  ৩২) ICMR এর অনুমিত া  ভারেতর থম কািভড-১৯ সলফ টি ং িকট এর নাম িক?  

উঃ- কািভ সলফ 

 


