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সা ািহক সা িতক ঘটনাবিল [Weekly current Affairs] 

মাস – ম, স াহ – থম , (০১-০৫-২০২১ থেক ০৭-০৫-২০২১) 

 

১) মােচ  াক নামক িডিজটাল াটফম চালু করল কান ব া ?  উঃ- আই িস আই িস আই ব া  

২) কান দেশ স িত বারখা পরা িনিষ  করা হল?  উঃ- ল া 

৩) বাজাজ অেটা এর নতুন চয়ারম ান পেদ িনযু  হেলন ক?  উঃ- িনরাজ বাজাজ 

৪) ভারেতর থম ি িড ি ে ড বািড় কান িত ান বানােলা?  উঃ- আই আই  মা াস 

৫) াইেফড নামক সং া স িত ‘ভারেতর উপজািত পিরবােরর জন  টকসই 

জীবনধারণ’ কে র জন  কান সং ার সােথ এক  সমেঝাতা ারক া র কেরেছ? 
উঃ- িদ িল  ফা  

৬) িডেফ ার-ইউেরাপ ২১ কান আ িলক সংগঠেনর সােথ মািকন সনাবািহনীর 

নতৃে  এক  ব জািতক সামিরক মহড়া অনুি ত হে ? 
উঃ- এন এ  ও বা (ন ােটা) 

৭) স িত কান দশ চালকিবহীন গািড়র অনুমিত িদেলা? উঃ- ইউনাইেটড িকংডম 

৮) স িত জাতীয় মিহলা কিমশান কান সং ার মাধ েম গভবতী মিহলােদর জন  

হ লাইন ন র চালু করল? 
উঃ- হায়াটসঅ াপ 

৯) আই িপ এল এ থম ব াটসম ান িহেসেব ৫০  হাফ-েস ু ির করার নতুন রকড ক 

করেলন?  
উঃ- ডিভড ওয়ানার 

১০) বডার রাড অগানাইেজশান এর থম মিহলা কমা র ক হেলন? উঃ- বশালীর হাইওয়ােস 

১১) কান রাজ  সরকার কেরানা মাকািবলা করার জন  "অি েজন ওয়ার ম" চালু 

কেরেছ"? 
উঃ- করালা 
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১২) অপােরশন ‘সমু  সতু ২’ এর আওতায় ভারত িবিভ  দশ থেক মিডেকল 

অি েজন িসিল ার এবং এর সােথ স িকত িচিকৎসা সর াম আনেত কয়  ভারতীয় 

নৗ-বািহিনর জাহাজ মাতােয়ন করা হেয়েছ? 
উঃ- ৭  

১৩) স িত মারা গেলন পি ত দবু চৗধুির, িতিন কান বাদ যে র িকংবদ ী 

িছেলন?  
উঃ- সতার 

১৪) কান ভারতীয় লিজি ক সং া উৎপাদন ক  থেক উৎপািদত অি েজন সরাসির 

হাসপাতােল বা বািড়েত পিরবহেনর জন  ‘অি েজন অন ইলস’ ক  চালু কেরেছ? 
উঃ- মিহ া লিজি কস 

১৫) ভারেতর কান রাজ  ােনর মাধ েম ভ াকিসন িবিল করার অনুমিত িদল?  উঃ- তেল ানা 

১৬) অনলাইন ােভল বুিকং কা ািন ি য়ার প ক িকনল কান কা ািন? িব এস 

এন এল কান ব াে র সােথ চুি  ব  হল? 
উঃ- ইি য়ান ব া  

১৭) কান দশ ৪৭ তম িজ ৭ বঠক অনুি ত করেত চেলেছ? উঃ- ইংল া  

১৮) কান দশ পৃিথবীর দীঘতম পােয় হাঁটা ঝুল  ি জ তির করল?  উঃ- পাতুগাল 

১৯) আর িব আই এর চতুথ ডপু  গভনেরর নাম িক, িযিন স িত িব িপ 

কানুনেগােয়র জায়গায় ান পেয়েছন? 
উঃ- . রিব সংকর 

২০) স িত কান ল ান ি েকটার আ জািতক ি েকট থেক অবসর ঘাষণা 

করেলন? 
উঃ- িথসারা পেররা 

২১) স িত কান ভারতীয়েক জাপানী স ান "ওডার অব িদ রাইিসং সান ২০২১" 

পেলন? 
উঃ- শ ামলা গেণশ 

২২) স িত কািভড-১৯ এ মারা গেলন অিভেনতা িব মিজত কানওয় ারপাল, 

মৃতু কােল তাঁর বয়স কত হেয়িছেলা?  
উঃ- ৫২ বছর 

২৩) স িত কান দেশ এিশয়ান বি ং চ াি য়নিশপ ২০২১ অনুি ত হেত চেলেছ? উঃ- সংযু  আরব আিমরাত 

২৪) কান ভারতীয় ব া  কািভড-১৯ মাকািবলার জন  ৭১ কা  টাকা বরা  করল? উঃ- ট ব াংক অব ইি য়া 

২৫) টাটা ক ালেটি  সািভস এর িচফ ফাইন াি য়াল অিফসার পেদ ক িনযু  

হেলন? 
উঃ- সমীর সকসািরয়া 
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২৬) স িত মিহলােদর একক পােস টিনস া  ি  এর খতাব ক জয় 

করেলন?  
উঃ- অ াশেলইগ বা  

২৭) আই িস িস -২০ াংিকং এ কান ি েকট ম শীেষ রেয়েছ? উঃ- ইংল া  

২৮) স িত মারা গেলন জগেমাহন মালেহা া, কান রােজ র া ন রাজ পাল িছেলন? উঃ- জ ু -কা ীর 

২৯) স িত ু কার এর চতুথ বােরর জন  ওয়া  চাি য়ন ক হেলন?  উঃ- মাক শলিব 

৩০) স িত কাটাক মিহ া লাইফ ই ু ের  এর ম ােনিজং িডের র ক হেলন?  উঃ- মেহশ বালাসু া ণ  

৩১) কান ভারতীয় অ ািথিলট "আ জািতক অিলি ক কিম 'র" িবিলভ ইন 

াটস ক াে ইন অ া াসাডর িহেসেব িনযু  হেলন? 
উঃ- িপ.িভ. িস ু  

৩২) স িত ওয়া  হলথ ওগানাইেজশান কান কািভড-১৯ ভ াকিসন ক জ ির 

ব বহােরর িনেদশ িদেলা? 
উঃ- মডানা 

৩৩) ইউেনসেকা ওয়া  স ি ডম াইজ ২০২১ ক িজতেলন?  উঃ- মািরয়া রসা 

৩৪) স িত কান ল ান ি েকট খেলায়াড়েক আইিসিস ন িতিবেরাধী কাড 

ল েনর জন  সম  ধরেণর খলা থেক ৬ বছেরর জন  িনিষ  কেরেছ? 
উঃ- নুয়ান জােয়সা 

৩৫) আই এ এ এফ ারা িব  অ াথেল কস িদবস কেব পালন করা হয়? উঃ- ০৫ ম 

৩৬) স িত সব থম ভারত- া -অে িলয়া ি প ীয় িবেদশম ীর সংলাপ  স িত 

কান শহের অনুি ত হেয়েছ? 
উঃ- ল ন 

৩৭) স িত ভারেতর কান রাজ  সরকার " া  আধার যাজনা" ি ম চালু করল? উঃ- মধ  েদশ 

৩৮) কান রাজ /েক  শািসত অ ল অেটা ির া এবং ট াি  াভারেদর ৫ হাজার 

টাকার ভাতা ঘা া করল? 
উঃ- িদ ী 

৩৯) তািমলনাড় ুএর মুখ ম ী ক হেলন?  উঃ- এম ক ািলন 

৪০) "ইি য়ান ই উট অব রাইস িরসাচ" এর নতুন িডের র ক হেলন?  উঃ- রমন মীনা ী সু রম 

 


