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সা ািহক সা িতক ঘটনাবিল [Weekly current Affairs ] 

মাস – ম, স াহ – ি তীয় , (০৮-০৫-২০২১ থেক ১৫-০৫-২০২১) 

১) ভারেতর কান রাজ  সরকার " ভাত ধারা যাজনা" চালু করল?  

 উঃ- িহমাচল েদশ 

২) কান টিনস য়ার "২০২১ লিরয়াস ওয়া  াস অ াওয়াড" িজতেলন?  

উঃ- রাফােয়ল নাদাল  

৩) পি েচির ক শািসত অ েলর সদ  িনেয়াগ া  মুখ ম ীর নাম িক? 

 উঃ- এন রা সািম 

৪) ২০২১ ওয়া  রড স এবং রড ি েস  িদবেসর মূল িতপাদ  কী? 

 উঃ- অ িতেরাধ  (Unstoppable) 

৫) স িত িবে র থম ২-ন ােনািমটার িচপ তির করল কান কা ািন?  

উঃ- আই িব এম 

৬) ভারেতর কান রাজ  "মুখ মি  সবা সংক  হ লাইন ১১০০" চালু করল?  

উঃ- িহমাচল েদশ 

৭) ভারেতর কান রাজ  ি  হলথ ফুড ি ম এর ব াব া করল? 

উঃ- মধ েদশ 

৮) ভারত-ইউেরাপ নতৃ বৃে র সভার সময় পুেন মে া রল কে র জন  ভারত এবং ইউেরাপীয় িবিনেয়াগ ব াংেকর মেধ  কত পিরমাণ অথ চুি  
া িরত হেয়েছ? 

উঃ- ১৫০ িমিলয়ন ইউেরা 
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৯) স িত মারা গেছন মহারাজ কৃ  কৗিশক এবং রবী  পাল িসং, এই ই ভারতীয় খেলায়াড় কান খলার সােথ স িকত িছেলন? 

উঃ- হিক 

১০) কান খেলায়াড় ২০২১ মাি দ ওেপন মিহলােদর একক িশেরাপা িজেতেছন? 

উঃ- আযনা সাবােলংকা 

১১) NASA-এর ১৪ তম ADMINISTRATOR( শাসক) পেদ যাগ িদেলন ক?  

উঃ- িবল নলসন 

১২) কান দেশ স িত "িজ-২০ টুিরসম িমিন ারস িম ং" এর আেয়াজন করা হেয়িছল?  

উঃ- ইটািল 

১৩) ভারেতর কান রাজ  সরকার "ফের  প " তির করেত চেলেছ?  

উঃ- িহমাচল েদশ 

১৪) কান সং া "েম াওয়ার-৪০০" নােমর িবে র থম কৃি ম বুি ম া স  জাহাজ তির করেত চেলেছ?  

উঃ- আই িব এম 

১৫) স িত কান রাজ  "'মেনাজ দাস আ জািতক সািহত  পুর ার'' দান করার কথা ঘাষণা করল?  

উঃ- ওিডশা 

১৬) স িত কান নপািল শরপা ২৫ বার মাউ  এভাের  আেরাহন কের িব  রকড কেরন? 

উঃ- কািম িরতা 

১৭) কান খেলায়াড় ২০২১ মাি দ ওেপন পু ষেদর একক িশেরাপা িজেতেছন? 

উঃ- আেলকজা ার জােভেরভ 

১৮) কান রাজ  সরকার ডার টু ডার ি িনং াইভ ক াে ইন চালু করল?  

উঃ- হিরয়াণা 
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১৯) বিলউড অিভেনতা অনুপম খর স িত িনউ ইয়ক িস  আ জািতক িফ  ফি ভাল ২০২১-এ কান চলি ে র জন  সরা অিভেনতার পুর ার 
পেয়েছন? 

উঃ- হ ািপ বাথেড 

২০) স িত কান স িত চচায় আসা "Dogecoin" নামক Cryptocurrency কান াণী থেক অনু ািণত হেয় তির করা হেয়েছ? 

উঃ- র 

২১) ভারেতর কান িশ া বাড " দা  ফর লাইফ" নামক অ াি েকশান চালু কেরেছ  

উঃ- িস িব এস ই 

২২) স িত ভারেতর কািভড মাকািবলার জন  টুইটার এর িস ই ও কত পিরমাণ অথ দান করেলন?  

উঃ- ১৫ িমিলয়ন ডলার 

২৩) িরসাভ ব াংক অব ইি য়া এর িনবাহী পিরচালক(Executive Director) পেদ ক িনযু  হেলন?  

উঃ- জস য কাে ার 

২৪) কান রােজ র সরকার "মুখ ম ী কািভড উপচার যাজনা" চালু করল?  

উঃ- মধ  েদশ 

২৫) ল ন এর নাইট া  সং া কতৃক Global Prime Residential Index এ কান শহর শীেষ আেছ?  

উঃ- িচন এর শনেযন  

২৬) স িত কান রাজ  সরকার অনলাইন এ হসিপটাল বড বুিকং এর জন  অমৃত বািহিন নামক Application চালু করল?  

উঃ- ঝাড়খ  

২৭) কান ভারতীয় আই  কা ািন কািভড মাকািবলার জন  ১০০ কা  টাকা দান করল?  

উঃ- Infosys 

২৮) স িত ২০২১ BRICS সে লন এ কান দশ চয়ারম ান িছেলা? 

উঃ- ভারত 
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২৯) কা-অিডেনশান অব িহউম ান অ ােফয়াস এর ধান ক হেলন? 

উঃ- মা ন ি িফত 

৩০) স িত ২০২১ সােল িব  খাদ  পুর ার িজতেলন ক? 

উঃ- এস এইচ িথলে ড 

৩১) স িত কান কা ািন আ জািতক ের টাকা লনেদন এর ব াব া করল?  

উঃ- Google Pay 

৩২) কান ভারতীয় International Council for Advertising Self-Regulation এর এে িকউ ভ কিম  ত িনযু  হেয়েছন? 

উঃ- মিনষা কাপুর 

৩৩) ক ২০২১ সােল ফরচুন ম াগািজন এর ‘ওয়া 'স ৫০ েট  িলডারস’ তািলকায় শীেষ আেছন? 

উঃ- জ ািক া আডারন 

৩৪) স িত ক ২০২১ সােল নপােলর ধানম ী িহসােব িনযু  হেয়েছন? 

উঃ- কিপ শমা অিল 

৩৫) ভারত থেক, ক ফরচুন ম াগািজন এর ‘ওয়া 'স ৫০ েট  িলডারস’ ২০২১ এ শীষ ান অজন কেরেছন? 

উঃ- আদর পূনাওয়ালা 

 


