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মাস – জুন, স াহ – থম , (০১-০৬-২০২১ থেক ০৭-০৬-২০২১) 

  

√ ১) ২০২১ এ Belgrade Open - Singles এর খতাব িজতেলন? 

 উঃ- নাভাক জােকািভচ 

√  ২) কান ভারতীয় মিহলা ব ার এিশয়ান ব ার চ াি য়নিশপ ২০২১ এ সানা িজতেলন?  

উঃ- পুজা রানী 

√  ৩) স িত িবমান ঘটনায় মারা গেলন টারজান খ াত অিভেনতা জা লারা, মৃতু কােল তাঁর বয়স কত হেয়িছেলা? 

 উঃ- ৫৮ বছর 

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

 উঃ- করালা 

√  ৫) ভারেতর কা রাজ  মুখ ম ী িশ  সবা যাজনা চালু করল? 

উঃ- আসাম 

√  ৬) স িত India Bio-Diversity Award 2021 ক পেলন? 

উঃ- শািজ এন. এম.  

√  ৭) িত বছর, ০১ জুন কান িদবস উদযাপন করা হয়? 

উঃ- িব   িদবস 

√  ৮) জাতীয় তদ  সং া (এনআইএ) এর নতুন মহাপিরচালক পেদ ক িনেয়াগ হেয়েছন? 

উঃ- লদীপ িসং 

√  ৯) িস আই আই এর নতুন িসেড  পেদ ক িনযু  হেলন?  

উঃ-  িভ নের ন 



 
 

 
 

ি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  

√  ১০) স িত কান িশ া বাড কািভড মাকািবলা করার জন  ইয়ং ওয়ািরওর মুভেম  চালু করল?  

উঃ- CBSE 

√  ১১) ইি য়ান ডকাি ং ফাউে শান এর চয়ারম ান ক হেলন? 

উঃ- িব মিজত সন 

√  ১২) কান দশ িব জুেড় কৃষকেদর কল ােণ িবে র থম ন ােনা ইউিরয়া চালু কেরেছ? 

উঃ- ভারত 

√  ১৩) স াল বাড অব ডাইের  ট াে স এর চয়ারম ান পেদ ক িনযু  হেলন? 

উঃ- জগ াথ িবদ াধর মহাপা  

√  ১৪) কািভড এর নতুন  ভিরেয়  এর নাম িক? 

উঃ- ড  এবং কা া 

√  ১৫) জাতীয় িহউম ান রাইটস কিমশান এর নতুন চয়ারম ান পেদ িনযু  হেলন ক?  

উঃ- অ ন মার িম  

√  ১৬) স িত কান সং া িমিলটাির অনুশীলন "Steadfast Defender 21 war games" এর আেয়াজন কেরেছ? 

উঃ- নথ আটলাি ক  অগানাইেজশান 

√  ১৭) স িত হায়াটসঅ ােপ ভারেতর অিভেযাগ কমকতা িহসােব কােক িনেয়াগ করা হেয়েছ?  

উঃ- পেরশ িব লাল 

√  ১৮) স িত আসাম রাইেফল এর ২১ তম িডের র জনােরল ক হেলন? 

উঃ- দীপ চ  নায়ার 

√  ১৯) জলবায়ু ইসরােয়ল এর নতুন িসেড  ক হেলন? 

উঃ- আইজ াক হােজাগ 

√  ২০) ভারেতর কান রাজ  ঘর ঘর অ ি  যাজনা চালু কেরেছ? 

উঃ- রাজ ান 

√  ২১) কান ভারতীয় সং া AmbiTag নামক IOT িডভাইস তির করল?  
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উঃ- আইআই  রাপার 

√  ২২) স িত ক নতুন ডপু  িচফ অফ নভাল াফ পেদ িনেয়াগ হেয়েছন? 

উঃ- রভনীত িসং 

√  ২৩) িব  ব াংক এর Advisor পেদ ক িনযু  হেলন? 

উঃ- স ার রি তিসংহ িদশেল 

√  ২৪) িব  া  সং া এর এে িকউ ভ বাড এর চয়ারম ান পেদ ক িনযু  হেলন?  

উঃ-প া ক আেমাথ 

√  ২৫) আ জািতক ডুেবিলন িলেটরাির পুর ার ২০২১ ক িজতেলন? 

উঃ- ভ ােলিরয়া লুইেসিল 

√  ২৬) ভারত সরকার িশ ক যাগ তা পরী া (েটট) এর যাগ তা শংসাপে র বধতার ময়াদ বািড়েয়েছ, শংসাপে র নতুন ময়াদকাল কী? 

উঃ- লাইফটাইম 

√  ২৭) ২০২১ সােলর িব  পিরেবশ িদবেসর িতপাদ  কী? 

উঃ- বা ত  পুন ার 

√  ২৮) ২০২১ িব  পিরেবশ িদবেসর আেয়াজক দশ ক িছেলা? 

উঃ- পািক ান 

√  ২৯) ভারতীয় বায়ু সনা এর ভাইস িচফ পেদ ক িনযু  হেলন?  

উঃ- িবেবক রাম চৗধুির 

√  ৩০) আ জািতক িবজেনস বুক অব িদ ইয়ার কান ব ি রা িজতেলন? 

উঃ- িনিতন রােকশ ও জির উই  

√  ৩১) ফাবস পি কায় কািশত পৃিথবীর ১০০ জন ধিন খেলায়াড় দর তািলকায় একমা  ভারতীয় িহেসেব ক ান পেয়েছন? 

উঃ- িবরাট কাহিল 

√  ৩২) কান দশ ৪৭ তম কাপা আেমিরকা ২০২১ অনুি ত করেত চেলেছ? 

উঃ- ািজল 
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√  ৩৩) িব  পিরেবশ িদবস উপলে  ধানম ী মাদী কান শহের এক  পাইলট কে র আওতায় িতন  ই-১০০ ইথানল িবতরণ ক  চালু কেরেছন? 

উঃ- পুেন 

√  ৩৪) ২০২১ সােল আ জািতক বুকার পুর ার িবজয়ী ক হেয়েছন? 

উঃ- ডিভড িডওপ 

√  ৩৫) আ জািতক ডয়াির ফেডেরশান এর বােড িনযু  হেলন কান ভারতীয়? 

উঃ- R.S. Sodhi 

√  ৩৬) এিশয়ান ডেভলপেম  ব া  িসিকম এর রাড েজ  এর জন  কত পিরমাণ অথ দান করেত চেলেছ?  

উঃ- ২.৫ িমিলয়ন মািকন ডলার 

√  ৩৭) আ জািতক হিক ফেডেরশান এর াংিকং এ শীেষ কান দশ আেছ?  

উঃ- বলিজয়াম 

√  ৩৮) আই িস িস ট  াংিকং এর শীেষ কান দল রেয়েছ? 

উঃ- ভারত 

  

 


