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Weekly current affairs PDF Bengali 

মাস – জুন, স াহ – ি তীয় , (০৮-০৬-২০২১ থেক ১৫-০৬-২০২১) 

√  ১) RBL ব াংক এর ম ােনিজং িডের র এবং িস ই ও ক হেলন? উঃ- িব বীর আ জা 

√  ২) ভারেতর কান রাজ  সরকার মুখ ম ী অনু িত কািচং যাজনা চালু করল?  উঃ- রাজ ান 

√  ৩) আজারবাইজান ফমুলা ওয়ান া  ি  ক িজতেলন?  উঃ- Sergio Perez 

√  ৪) ভারেতর কান রাজ   াট িকেচন ক  চালু করল?   উঃ- করালা 

√  ৫) CBSE িশ া বাড তােদর পাঠ েম কািডং এবং ডাটা সাই  অ ভু  

করার জন  কান কা ািনর সােথ চুি  ব  হল?  
উঃ- মাইে াসফট 

√  ৬) স িত ভারেতর কান রাজ  নেলজ ইেকানিম িমশন চালু করল?  উঃ- করালা 

√  ৭) স িত িব  ব াংক ভারেতর মাইে া ল িমিডয়াম এ ার াইস দর জন  

কত পিরমাণ অথ দান করেত চেলেছ?  
উঃ- ৫০০ িমিলয়ন মািকন ডলার 

√  ৮) স িত ৬৭ তম জাতীয় িসেনমা পুর ার এ কান িসেনমা সরা িসেনমা এর 

তকমা পেয়েছ?  
উঃ-  WATER BURIAL 

√  ৯) কান দশ কৃ ীম ীপ তির করেত চেলেছ?  উঃ- ডনমাক 

√  ১০) স িত কান মিহলা দৗড়িবদ সবেচেয় কম সমেয় ১০ িকেলািমটার দৗেড় 

নতুন রকড করেলন? 
উঃ- সািফয়ান হাসান 

 

√  ১১) রায়েমানা িরজাভ ফের  স িত জাতীয় উদ ান িহসােব ঘািষত হেয়েছ। এ  

কাথায় অবি ত? 
উঃ- আসাম 
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√  ১২) ২০২১-২২- ত NITI Aayog বসরকারীকরেণর জন  কান ব াংেকর নাম 

সুপািরশ কেরেছ? 
উঃ- Indian Overseas Bank এবং 

Central Bank of India 

√  ১৩) আরিবআই স িত "জািলয়ািতর িণব করণ এবং িরেপা ং" স িকত িনয়ম 

ল েনর জন  কান ব াংেকর উপর ৬ কা  িপ জিরমানা কেরেছ? 
উঃ- ব াংক অফ ইি য়া এবং পা াব 

ন াশনাল ব াংক 

√  ১৪) টাইমস হায়ার এডুেকশন এিশয়া িব িবদ ালয় র াি ংেয় ২০২২ িব ব াপী 

কান িব িবদ ালয় শীেষ আেছ? 
উঃ- Tsinghua িব িবদ ালয় 

√  ১৫) পে ািলয়াম ও াকৃিতক গ াস িনয় ক বােডর নতুন চয়ারম ান ক 

হেয়েছন? 
উঃ- স ীব ন ন সাহাই 

√  ১৬) স িত ভারেতর নতুন ইেলকশান কিমশনার ক হেলন?  উঃ- অনুপ চ  পাে  

√  ১৭) ব ন ব াংেকর ম ােনিজং িডের র এবং িস ই ও ক হেলন?  উঃ- চ  শখর ঘাষ 

√  ১৮) আ জািতক পুিলশ সং া "INTERPOL" হািরেয় যাওয়া ব ি েদর DNA 

এর তেথ র মাধ েম তােদর পিরবােরর সােথ যাগােযাগ করােত এক  নতুন পিরেষবা 

চালু কেরেছ, তার নাম িক?   
উঃ- i-familia 

√  ১৯) কান কা ািন এিশয়া প ািসিফক সাইবার িসিকউির  কাউি ল চালু 

করল? 
উঃ- মাইে াসফট 

√  ২০) ভারেতর কান রাজ  সরকার অি -ভন নামক এক  জ ল াপন করেত 

চেলেছ? 
উঃ- হিরয়াণা 

 

√  ২১) ভারেতর কান রাজ  সরকার কািভড-ি  িভেলজ কনেট  চালু করল?  উঃ- মহারা  

√  ২২) ২০২১-২২ অথবছের িব ব াংক অনুসাের ভারেতর অনুমািনত িজিডিপ বৃি র 

হার কত? 
উঃ- ৮.৩% 

√  ২৩) CRICURU কান ভারতীয় ি েকট খেলায়াড় ারা চালু করা ভারেতর 

থম এ আই-সমিথত কািচং ওেয়বসাইট? 
উঃ- বীের  শহবাগ 
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√  ২৪) ২০২১ সােলর জুেন ৩১ তম ভারত-থাইল া  সমি ত পে াল (ইে া-থাই 

করপ াট) কান জায়গায় অনুি ত হে ?  
উঃ- আ ামান সাগর 

√  ২৫) াবাল লাইেভিবিল  ইনেড  ২০২১ এ শীেষ রেয়েছ কান শহর? উঃ- অকল া  

√  ২৬) কান দশ িবে  থম িবটকেয়নেক আইনী দরপে র মযাদা িদেয়েছ? উঃ- El Salvador 

√  ২৭) কান অিভেন ী L'Oreal Paris এর াবাল িবউ  অ ামব াসাডর 

হেলন?  
উঃ- কট উই েলট 

√  ২৮) কান ভারতীয় চেকােলট সং া আ জািতক চেকােলট পুর ার িজতল?  উঃ- PAUL and MIKE 

√  ২৯) সংযু  রা পু  বা UNITED NATIONS এর সে টাির জনােরল পেদ 

ক িনযু  হেলন?  
উঃ- António Guterres 

√  ৩০) ভারেত ফসবুক এর অিভেযাগ কমকতা পেদ ক িনযু  হেলন? উঃ- রথী ি য়া 

 

√  ৩১)  2021 ২০২১ সােল ইংল া  এ অনুি ত এিশয়ান িফ  ফি ভ ােল সরা 

অিভেন ী এর তকমা পেয়েছন কান ভারতীয় অিভেন ী? 
উঃ- িতেলা মা সাম 

√  ৩২) ি  এ এম লনেদন শষ হওয়ার পের, জানুয়ারী, ০১,২০২২ এর পর 

াহকেদর কাছ থেক ব াংক িল সেবা  কত পিরমাণ অথ চায িনেত পাের? 
উঃ- ২১ িপ  

√  ৩৩) উইে া কা ািনর িচফ ইনফেমশান অিফসার ক হেলন? উঃ- অনুপ পুেরািহত 

√  ৩৪) ফাবস পি কােত ২০২১ সােল কান ব াংক িবে র  ব া  এর তকমা 

পেয়েছ?  
উঃ- িড িব এস 

√  ৩৫) কান দশ ৪৭ তম িজ৭ সািমট অনুি ত করেত চেলেছ? উঃ- ইংল া  

√  ৩৬) কবচ পােসানাল লান কান ব াংক চালু করল?  উঃ- ট ব াংক অব ইি য়া 
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√  ৩৭) বািণজ  ও উ য়ন িবষয়ক জািতসংেঘর সে লেনর নতুন সে টাির-েজনােরল 

িহসােব ক িনযু  হেয়েছন? 
উঃ- রেবকা ি ন ান 

√  ৩৮) স িত কান অিভেনতা "My Lab" নামক বােয়ােটকনলিজ কা ািনর 

া  অ া াসাডর হেলন?  
উঃ- অ য় মার 

√  ৩৯) কান কা ািন িবশেবর দীঘতম সাবেমিরন ফাইবার কবল াপন করেত 

চেলেছ?  
উঃ- Google 

√  ৪০) কান অিভেনতা ইউ িপ এস িস উ াকা ী দর জন  িবণামূেল  কািচং 

লারিশপ চালু করেলন? 
উঃ- সানু সুদ 

√  ৪১) িবহার এর থম মুসিলম মিহলা িড এস িপ ক হেলন?  উঃ- রািজয়া সুলতান 

√  ৪২)  "Falco Claws 4" নামক সামিরক অনুশীলন কান   দেশর মেধ  স  

হল?  
উঃ- সৗিদ আরব এবং মািকন যু রা  

√  ৪৩) স িত কান দশ িতন স ান পিলিস চালু করল?  উঃ- িচন  

√  ৪৪) ভারেতর কান রাজ  সরকার "Medecine From the Sky" কে র জন  

ি পকাট এর সােথ চুি  াপন করল?  
উঃ- কণাটক 

√  ৪৫) ভারেতর কান রাজ  সরকার " াণ বায়ু দবতা" ক  চালু করল?  উঃ- হিরয়াণা 

√  ৪৫) কেরানা কােল পৃিথবীর থম মা  মু  দশ িহেসেব আ কাশ করল কান 

দশ?  
উঃ- ইসরােয়ল 

√  ৪৫) কান খেলায়াড় হাড রক া  এর া  অ ামব াসাডর হেলন? উঃ- িলওেনল মিস 

  

 


