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Weekly current affairs PDF Bengali 

মাস – জুলাই, স াহ – চতুথ , (২৩-০৭-২০২১ থেক ৩১-০৭-২০২১) 

√  ১) ন াশনাল হাইওেয় অথির  অব ইি য়া এর Additional Chairman ক হেলন?  উঃ- Aramane Giridhar 

√  ২) স িত কান দশ S-500 িমসাইল এর সফল পরী া স  করল?  উঃ- রািশয়া 

√  ৩) মঘালয় এর নতুন ১২ তম জলার নাম িক?   উঃ-  Mairang 

√  ৪) ভারেতর কান রােজ  থম বািলকা প ােয়ত অনুি ত হল?   উঃ- জরাট 

√  ৫) িবে র থম 3D- ি ে ড ইনেলস ি ল ি জ কান জায়গায় তির হেয়েছ? উঃ- আম ারডাম 

√  ৬) ২০২১ থেক ২০২৫ এর জন  জািতসংেঘর কর (Tax) কিম র সদস  িহেসেব িনবািচত ভারতীয় 

অথনীিতিবদেদর নাম িক? 
উঃ- রি  র ন দাস 

√  ৭) ভারেতর কান রাজ  ওয়ান ক ওয়ান াডা  ি ম চালু করল? উঃ- হিরয়াণা 

√  ৮) উৎস  ক  চালু করল কান রাজ  সরকার?  উঃ- পি মব  

√  ৯) ২০২১ এ কান দশ G-20 এনভাইরে  িমিন াস িম ং অনুি ত করেত চলেছ? উঃ- ইটািল 

√  ১০) ২০২০-২১ মৗসুেম এআইএফএফ AIFF পু ষেদর বষেসরা ফুটবলার িহেসেব কােক 

মেনানীত করা হেয়েছ? 
উঃ- Sandesh Jhingan 

 

√  ১১) ম া  বুপা হলথ ই ু ের  িনেজেদর নাম পিরবতন কের িক রেখেছ?  উঃ- িনভা বুপা 

√  ১২) স িত UNESCO কান ওয়া  হিরেটজ কন ানেক তােদর তািলকা থেক বাদ িদল?  উঃ- িলভারপুল 

√  ১৩) কান ফুটবল খেলায়াড় এআইএফএফ AIFF মিহলা ফুটবলার অফ দ  ইয়ার ২০২০-২১ 

পুর ার এ ভূিষত হেয়েছন? 
উঃ- বালা দিব 

√  ১৪) ২০২১ টািকও অিলি েক থম ভারতীয় িহেসেব পদক িজতেলন ক? উঃ- িমরাবাই চানু 
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√  ১৫) 5G নটওয়াক এর উ িতর জন  Airtel কান কা ািনর সােথ যু  হল?  উঃ- INTEL 

√  ১৬) ভারতীয় নৗবািহনী তােদর কমচািরেদর বতন দান করেত কান ব াে র সােথ চুি  করল?  উঃ- কাটাক মিহ া ব া  

√  ১৭) ‘ যাগেযাগ’ হল ফসবুেকর মেতা এক  সামািজক মাধ ম। কান দশ এই সামািজক মাধ ম 

তির করেছ? 
উঃ- বাংলােদশ 

√  ১৮) সতীশ কালেসকর, িযিন স িত মারা গেছন িতিন কান ভাষার একজন িবখ াত কিব িছেলন? উঃ- মারা  

√  ১৯) ভারেতর বৃহ ম িলিথয়াম আয়ন ব াটাির কারখানা কাথায় তির হেত চেলেছ?  উঃ- নয়ডা 

√  ২০) স িত কান দশ Checkmate নামক যু  িবমান তির করল? উঃ- রািশয়া 

 

√  ২১) কান দশ ৬০০ িকেলািমটার িত ঘ া বেগ ম াগিলভ ন চালােত চেলেছ?   উঃ- িচন 

√  ২২) স িত ১০৭ বছর বয়েস মারা গেলন করালা রােজ র সবেচেয় বীণ িশ াথ , তাঁর নাম িক?  উঃ- ভাগীরথী আ া 

√  ২৩) কান দেশর মহাকাশ গেবষণা সং া বৃহ িতর উপ হ ইউেরাপা অিভযান এর কথা ঘাষণা 

করল?  
উঃ- মািকন যু রা  

√  ২৪) ২০২১ টািকও অিলি েক থম পদক জেতন ক?  উঃ- িচন এর Yang Qian 

√  ২৫) কান দশ িবে র থম জেন ক ািল মিডফাইড গাে ন রাইস এর বািনিজ ক উৎপাদেনর 

জন  অনুেমাদন পেয়েছ? 
উঃ- িফিলিপনস 

√  ২৬) ি য়া মািলক স িত কান ীড়া ইেভে  ভারেতর হেয় ণপদক িজেতেছন? উঃ- ি  

√  ২৭) িবউেরা অব িসিভল অ ািভেয়শান িসিকউির  এর িডের র জনােরল পেদ িনযু  

হেলন?  
উঃ- নািসর কামাল 

√  ২৮) স িত HCL টকনলিজর ম ােনিজং িডের র পেদ িনযু  হেলন? উঃ- িস. িবজয় মার 

√  ২৯) ভারেতর কান রাজ  সরকার কেলেজ ঐি ক িবষয় িহেসেব National Cadet Corps ক 

অ ভু  করল?  
উঃ- মঘালয় 

√  ৩০) স িত কান দশ ই ারন াশনাল সালার অ ালােয়  এ যাগদান করল? উঃ- সুইেডন 

√  ৩১) স িত ভারেতর কান ানেক ইউেনে া ওয়া  হিরেটজ এর তািলকাভু  করা হল?  উঃ- ধালািভরা 
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√  ৩২) উ র-পূব ভারেতর কান রােজ  বা ু  ই াি য়াল পাক তির হেত চেলেছ?  উঃ- আসাম 

√  ৩৩) স িত ভারত এবং রািশয়া এর মেধ  সনা অনুশীলন অনুি ত হেত চেলেছ, এর নাম িক?  উঃ- INDRA 

√  ৩৪) ভারতীয় রল স িত কান দেশ ২০ ম ক টন তরল অি েজন পাঠাল?  উঃ- বাংলােদশ 

√  ৩৫) কান ভারতীয় জাহাজ কাটলাস এ ে স  ২০২১ (CE২১) নােম ব জািতক সামুি ক মহড়ায় 

অংশ িনে ? 
উঃ- INS TALWAR 

√  ৩৬) ি শ হাই কিমশনার কান ভারতীয়েক Alexander Dalrymple পুর ার িদেয় স ািনত 

করল?  
উঃ- Vinay Badhwar 

√  ৩৭) টািকও অিলি ক ২০২১ এ থম টেবািডং িতেযািগতায় ণপদক জয়ী খেলায়ােড়র 

নাম িক? 
উঃ- Yuto Horigome  

√  ৩৮) ২০২১ এ World Universities Summit এর উে াধন করেত চেলেছন ক?  উঃ- Venkaiah Naidu 

√  ৩৯) অিলি েক রৗপ  পদক া  িমরাবাই চানু ক মিণপুর সরকার কান পেদ স ািনত করল?  উঃ- ASP 

√  ৪০) কান জাপানী অ ািথিলট ২০২১ টািকও অিলি েক সবেচেয় কম বয়েস(১৩ বছর) ণ পদক 

িজেত রকড গড়েলন?  
উঃ- Momiji nishiya 

√  ৪১) কান িদন েক িব  কৃিত সংর ণ িদবস িহেসেব পালন করা হয়?  উঃ- ২৮ জুলাই 

√  ৪২) ভারেতর কান রাজ  Drink from tap ক  বা বািয়ত করল? উঃ- ওিডশা 

√  ৪৩) USAID এর ই ারন াশনাল ি ন এয়ার ক াটািল  া ােমর জন  ভারেতর একমা  কান 

শহরেক বেছ নওয়া হেয়েছ? 
উঃ- ইে ার 

  

√  ৪৪) স িত য়াত হেলন খ াত ভারতীয় ব াডিম ন খেলায়াড় Nandu Natekar, মৃতু কােল 

তাঁর বয়স কত হেয়িছল?  
উঃ- ৮৮ বছর 
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√  ৪৫) লবানন এর নতুন দানম ী ক হেয়েছন?  উঃ- Najib Mikati 

√  ৪৬) কান দশ BIMSTEC সািমট ২০২১ আেয়াজন করেত চেলেছ? উঃ- ল া 

√  ৪৭) ই াি য়াল রাবট তির করার জন  Alphabet কা ািন য নতুন আেরক  কা ািন 

তির কেরেছ তার নাম িক?  
উঃ- Intrinsic 

√  ৪৮) ভারেতর কান রাজ  া েজ ার ব ি েদর পে  সরকাির চাকির সংর ণ এর ব াব া 

কেরেছ? 
উঃ- কণাটক 

√  ৪৯) টািকও অিলি ক স িত কান অিভেনতা মিহ া কা ািনর া  অ া াসাডর হেলন? উঃ- অজয় দভগান 

√  ৫০) ভারেতর কান রাজ  মিহলােদর সুর ার জন  িপ  ােটকশান েজ  চালু করল?  উঃ- করালা 

√  ৫১) ভারেতর কান রােজ  থম H5N1 ভাইরাস এর স ান পাওয়া গল?  উঃ- হিরয়াণা 

√  ৫২) ভারেতর কান আই আই  COVIHOME নামক দেশর থম কািভড-১৯ RNA 

ট  িকট তির করল? 
উঃ- IIT Hyderabad 

√  ৫৩) কান দশ e-naira নামক িনজ  ি ে াকােরি  চালু করেত চেলেছ।  উঃ- নাইেজিরয়া 

√  ৫৪) য়াত হেলন খ াত ইংল া  এর ি েকট খেলায়াড় Mike Hendrick মৃতু েকল তাঁর 

বয়স কত হেয়িছল?  
উঃ- ৭২ বছর 

 


