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মাস – ম, স াহ – চতুথ , (২৩-০৫-২০২১ থেক ৩১-০৫-২০২১) 

  

√ ১) ব াংক অব মহারা  এর Board of Director ক হেলন?  

 উঃ- িষেকষ অরিব  মাদক 

√  ২) স িত BCCI এর কান া ন ভাইস িসেড  য়াত হেলন?  

উঃ-  রানা গা ামী 

√  ৩) স িত য়াত হেলন িচপেকা আে ালন এর নতা সু রলাল ব না, মৃতু কােল তাঁর বয়স কত হেয়িছেলা?  

 উঃ- ৯৪ বছর 

√  ৪) স িত কান ভারতীয় ব াংক িভিডও ব াংিকং এর জন  HYPER VERGE কা ািনর সােথ চুি  া র কেরেছ? 

 উঃ- ট ব াংক অব ইি য়া 

√  ৫) বাটা স িত ডী আর িড ও কতৃক তির করা কািভড িনণায়ক যে র নাম িক? 

উঃ- DIPCOVAN 

√  ৬) িচন সমুে  যেকােনাও রকম াকৃিতক েযাগ এর পযেব েণর জন  য স ােটলাইট াপন কেরেছ তার নাম িক? 

উঃ- HY-2D 

√  ৭) কান দল ২০২০-২১ UEFA মিহলা চ াি য়  িলগ িজেতেছ? 

উঃ- বােসলনা 

√  ৮) ভারেতর কান রাজ  সরকার হাম আইেসােলশান এ থাকা কািভড রািগেদর বষেয় জানেত HIT COVID নামক মাবাইল অ াপ চালু কেরেছ?  

উঃ- িবহার 

√  ৯) স িত ভারেতর কান রাজ  "Mission Oxygen Self- Reliance" নামক ি ম চালু কেরেছ?  

উঃ- মহারা  
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√  ১০) িরজাভ ব া  এর ইেনােভশন হােবর ধান িনবাহী কমকতা (িসইও) পেদ িনযু  হেয়েছন ক?  

উঃ- রােজশ বনসল  

√  ১১) কান খেলায়াড় ২০২১ মানােকা া  ি  িজেতেছ? 

উঃ- ম া  ভাসটােপন 

√  ১২) স িত ব াডিম ন ওয়া  ফেডেরশান এর ম ার অব কাউি ল ক হেয়েছন?  

উঃ- িহম  িব  শমা 

√  ১৩) ২০২১ ফাবেসর তািলকায় িবে র সবািধক বতেনর অ াথিলটেদর মেধ  ক শীেষ আেছন? 

উঃ- Conor McGregor 

√  ১৪) ২০২১-২০২১ লা িলগার িশেরাপা কান দল িজেতেছ? 

উঃ- অ াটেল েকা মাি দ 

√  ১৫) আ জািতক হিক ফেডেরশান এর িসেড  পেদ িনযু  হেলন ক?  

উঃ- নির র বা া  

√  ১৬) স িত য়াত হেলন ব ার শি  মজুমদার মৃতু কােল তাঁর বয়স কত হেয়িছল?  

উঃ- ৬৯ বছর 

√  ১৭) স িত কািশত বই "Nehru, Tibet and China" বই র লখক ক?  

উঃ- অবতার িসং ভািসন 

√  ১৮) াবাল িজ-২০ হলথ সািমট ২০২১ কান দেশ অনুি ত হল?  

উঃ- ইতািল 

√  ১৯) জলবায়ু পিরবতন ও েযাগ শমন স িকত েচ া পিরচালনার জন  কান দশ এক  নতুন আথ অবজারেভটির িসে ম িডজাইন করেছ? 

উঃ- মািকন যু রা  

√  ২০) অ া াক কার Ronne Ice Shelf থেক স িত িবে র বৃহ ম আইসবাগ  ভেঙ গেছ, এই আইসবােগর নাম কী দওয়া হেয়েছ? 

উঃ- A-76 

√  ২১) অথবছর ২০২১-এ ভারেতর এফিডআইেয়র বৃহ ম উৎস কান দশ থেক এেসিছল? 
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উঃ- িস াপুর 

√  ২২) স িত ভারেতর তির নতুন আথ অবসারেভটির িসে ম এর নাম িক? 

উঃ- NISAR 

√  ২৩) ভারেতর কান  স াল িবউেরা অব ইনেভি েগশান(CBI) এর নতুন িডের র জনােরল ক হেলন?  

উঃ- সুেবাধ মার জয়সয়াল 

√  ২৪) ২০২১ জেনভা ওেপন এর খতাব ক িজতেলন?  

উঃ- ক া ার ড (Casper Ruud) 

√  ২৫) চাঁেদ জেলর স ােনর জন  কান সং া মাবাইল রাবট পাঠােত চেলেছ?  

উঃ- নাসা 

√  ২৬) স িত International Monetary Fund কািভড ভ াি ন তির করার জন  কত পিরমান অথ দান করার ঘাষণা কেরেছ?  

উঃ- ৫০ িবিলয়ন মািকন ডলার 

√  ২৭) স িত কান ভারতীয় আ জািতক নােকা  কে াল বাড এর িসেড  পেদ িনযু  হেলন?  

উঃ- জগিজৎ পাওয়ািদয়া 

√  ২৮) স িত ভারেতর কান রাজ  তার নাগিরক দর বৃ েরাপেণ উদবু  করার জন  অং র ি ম চালু কেরেছ?  

উঃ- মধ  েদশ 

√  ২৯) িব  ু ধা িদবস কেব পালন করা হয়?  

উঃ- ২৮ ম 

√  ৩০) ভারত স িত কৃিষ ে  উ িতর জন  কান দেশর সােথ চুি  া র কেরেছ?  

উঃ- ইসরােয়ল 

√  ৩১) ২০২১ সােলর ২৪ ম থেক ১ জুন পয  িব  া  পিরষেদর (ডা এইচএ) ৭৪ তম অিধেবশন র আেয়াজন করা হেয়েছ, কান দশ ডা এইচ ৭৪ 
তম অিধেবশন এর সভাপিত  কেরেছ? 

উঃ- ভুটান  

√  ৩২) স িত মাহািল আ জািতক হিক িডয়াম এর নাম পিরবতন কের িক করা হেয়েছ? 
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উঃ- অিলি য়ান বলবীর িসং িসিনয়র আ জািতক হিক িডয়াম 

√  ৩৩) তরল মিডেকল অি েজেনর মবধমান চািহদা মটােত কান রাজ  "িমশন অি েজন িনভরতা" ক  চালু কেরেছ? 

উঃ- মহারা  

√  ৩৪) কািভড -১৯-এর কারেণ অনাথ িশ েদর সহায়তা করার জন  কান রাজ  সরকার মুখ ম ী বা সাল া যাজনা চালু কেরেছ? 

উঃ- উ রাখ  

√  ৩৫) টিলেমিডিসন সবা দওয়ার জন  সরকার সহ াত ওিপিড পাটাল চালু কেরেছ, এই পাটাল কােদর জন  তির করা হেয়েছ?  

উঃ- সনাবািহনী 

√  ৩৬) স িত ২০২১ সােল কান ভারতীয় Princess of Asturias পুর ার িজেতেছন? 

উঃ- অমত  সন 

√  ৩৭) স িত মারা গেলন াধীনতা সং ামী এইচ.এস. দারেসায়ামী, মৃতু কােল তাঁর বয়স কত হেয়িছল?  

উঃ- ১০৩ বছর 

√  ৩৮) ভারেতর থম মিহলা Flight test engineer হেয়েছন ক? 

উঃ- আি ত িভ ওেল  

√  ৩৯) ক ািসেনা, অনলাইন গিমং পাটাল এবং রসেকাস সং া িলর িজএস র মূল ায়েনর জন  সরকার ম ীেদর প ােনল গঠন কেরেছ। এই প ােনেলর 
ধান ক? 

উঃ- জরােটর উপ-মুখ ম ী 

√  ৪০) কান ভারতীয় ব াংক ইউিপআই আইিডর সােথ তার িডিজটাল ওয়ােলট িল সংযু  করেত এনিপিসআইেয়র সােথ হাত িমিলেয়েছ? 

উঃ- আই িস আই িস ব া  

√  ৪১) স িত কান মিহলা পবতােরাহী এভােরে  ততম আেরাহেণর রকড তির কেরেছন? 

উঃ- সাংস ইিয়ন-হ াং 

√  ৪২) স িত ভারেতর কান রাজ  সরকার াট িকেচন ি ম চালু কেরেছ? 

উঃ- করালা 

√  ৪৩) নাসা কান ভারতীয় সং ার সােথ আথ অবসারেভটির িসে ম তির করার জন  চুি  কেরেছ?  



 
 

 
 

ি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- ইসেরা 

√  ৪৪) কািভড স িত িরসাচ এ  অয়ানািলিসস উইং এর ধান ক হেলন?  

উঃ- সাম  গােয়ল 

√  ৪৫) টিলেমিডিসন থম মিহলা িহেসেব মািকন যু রা  সনাবািহনী'র সে টাির পেদ ক িনযু  হেলন?  

উঃ- ি ি ন ওয়ামথ (Christine Wormuth) 

√  ৪৬) স িত অে িলয়া ি েকট এর িস ই ও ক হেলন? 

উঃ- িনক হিক 

√  ৪৭) কান রাজ  সরকার আকা া পাটাল চালু কেরেছ? 

উঃ- কণাটক 

√  ৪৮) ভারেতর কান রাজ  ৮.৬ ল  ু ল পড়ুয়ােদর িবণামূেল  ট াবেলট কি উটর দওয়ার কথা ঘাষণা করল?  

উঃ- হিরয়াণা 

√  ৪৯) কািভড-১৯ এ বাবা-মা হারােনা িশ েদর জন  ক  সরকার কত পিরমাণ অথ ঘাষণা কেরেছ?  

উঃ- ১০ ল   

√  ৫০) মির কম ২০২১ এ এস িব িস এিশয়ান বি ং চ াি য়নিশেপ রৗপ  পদক িজেতেছন। িতিন কান িবভােগ এই পদক িজেতেছন? 

উঃ- ৫১ কিজ 


