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সা ািহক সা িতক ঘটনাবিল - এি ল - ২০২১, ি তীয় স াহ 

মাস –এি ল, স াহ – ি তীয় , (০৮-০৪-২০২১ থেক - ১৫-০৪-২০২১) 

 উ র  

  

১) সুি ম কােটর পরবত  মুখ  িবচারপিত ক িনযু  হেত চেলেছন? উঃ- এন িভ রামানা 

২) স িত কান রােজ  রামায়ান িমউিজয়াম াপন হেত চেলেছ? উঃ- উ র েদশ 

৩) িভেয়তনােমর নতুন ধানম ীেক হেলন? উঃ- ফাম িমন িচন 

৪) স িত য়াত হেলন রােধশ াম খমকা, উিন কান সং ার সভাপিত 

িছেলন? 
উঃ- িগতা স 

৫) ইউনাইেটড নশানস ডেভলপেম  া াম এর অ ােসািসেয়ট 

অ াডিমিনে টর পেদ ক িনযু  হেলন? 
উঃ- উষা রাও মনাির 

৬) ভারেতর কান রাজ  সরকার মা িল লারিশপ া াম চালু করল? উঃ- িসিকম 

৭) ল ই াি স ডেভলপেম  ব া  অব ইি য়া এর চয়ারম ান এবং 

ম ােনিজং িডের র ক হেলন? 
উঃ- এস রামান 

৮) িডিজটাল াটফেম মধু এবং অন ান  মৗমািছ স িকত পেণ র স ােনর 

উৎস খঁুেজ পাওয়ার জন  চালু হওয়া অনলাইন পাটােলর নাম িক? 
উঃ- মধু াি   

৯) ২০২১ সােলর এি ল মােস স াসিবেরােধর জন  ইউনাইেটড নশানস 

া  ফাে  ভারত কত পিরমাণ  টাকার অবদান রেখিছল? 
উঃ-  ৫ ল  মািকন ডলার 
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১০) সালার এনািজ কেপােরশান অব ইি য়া কাথায় ৫০ মগাওয়াট 

মতা স  সালার পাওয়ার ােজ  াপন করেত চেলেছ? 
উঃ-  ল  

১১) "ওয়া  ২০৩০◌ঃ পাবিলক সােভ িরেপাট" কাশ করল কান 

সং া? 
উঃ- ইউেনসেকা  

১২) িব  হািমওপ ািথ িদবস কেব পালন করা হয়? উঃ- ১০ এি ল  

১৩) ন ােনাি ফার হ'ল িবে র থম মাইে ােস র িভি ক িবে ারক স 

িডেট র (ই িড), ন ােনাসিনফ টকেনালিজস ারা চালু করা, এ  এক  

ইনিকউিবশন াটআপ। এ  কান আই আই  ত তির হেয়েছ? 

উঃ- আই আই  বে  

১৪) ভারত সরকার স িত ১০০ কা  টাকার টহলদাির জাহাজ “িপএস 

জােরা ার” কান দেশেক উপহার িদেয়েছ? 
উঃ- সেশলস 

১৫) ভারত রােমনিভেল ীপ এর ১ মগাওয়াট মতা স  সৗর 

িব ৎেক  কান দেশর হােত তুেল িদেয়েছ? 
উঃ- সেশলস 

১৬) ভাচুয়াল মােড অনুি ত িব ব াংক-আইএমএেফর উ য়ন কিম র 

১০৩ তম সভায় ভারেতর িতিনিধ  কেরন ক? 
উঃ- িনমলা সীতারামণ 

১৭) স িত কান অ ািথিলট ছি শগড় িবরণী পুর ার পেয়েছন? উঃ- িত চাঁদ 

১৮) কান আ জািতক মিহলা ি েকট দল পরপর ২২  ওয়ান ড 

ই ারন াশনাল ম াচ জতার রকড গড়ল? 
উঃ- অে িলয়া 

১৯) স িত কান িবখ াত মাবাইল কা ািন তােদর মাবাইল ফান তির 

স ুণ ভােব ব  করল? 
উঃ- এল িজ 

২০) ভারেতর কান রাজ  কািভড ভ াকিসন নওয়ার জন  পুর ার এর 

ঘাষণা করল? 
উঃ- উ র েদশ 

২১) ল াব অন ইলস া াম কান ম ী চালু করেলন? উঃ- মিনশ িসেসািদয়া 
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২২) িফফা কান ফুটবল দলেক সাসেপ  করল?  উঃ- পািক ান 

২৩) ভারত স িত কান দেশর সােথ ''জেলর স িকত কৗশলগত 

অংশীদাির '' িত া করেত স ত হেয়েছ? 
উঃ- নদারল া  

২৪) জ ু  ও কা ীর এ কান ম ী " খেলা ইি য়া ট স ার অব 

এি েল " এর উে াধন করেলন? 
উঃ- িকেরন ির ু   

২৫) ভারেতর কান রাজ  সরকার " িতবি েদর জন  িবণামূেল  

বাস" মেণর ব াব া করল? 
উঃ- িবহার 

২৬) ভারেতর কান আই আই আই  (ই ারন াশনাল ই উট অব 

ইনফেমশান টকনলিজ) "এলাি ক ার নামক" শপ িসফ ং ান 

তির করল? 

উঃ- আই আই আই  হায় াবাদ 

২৭)জাপানী াকার সং া নমুরা এর মত অনুসাের, ২০২১-২২ অথবছের 

ভারেতর আনুমািনক িজিডিপ বৃি  কত? 
উঃ-১২.৬% 

২৮) ভারেতর নতুন ধান িনবাচন কিমশনার (িসইিস) ক িনযু  

হেয়েছন? 
উঃ- সুশীল চ  

২৯) পা াব সরকার তার কািভড ভ াকিসেনশন া ােমর া  

অ া ােসডর িহসােব ক িনেয়াগ কেরেছন? 
উঃ- সানু সুদ 

৩০) সংযু  আরব আিমরশাহী এর থম মিহলা মহাকাশচারী এর নাম িক? উঃ- নারা আল মাতেরািশ 

৩১) ন াশনাল কাউি ল অব অয়া ােয়ড ইকনিমক িরসাচ এর নতুন 

িডের র ক হেলন?  
উঃ- পুনম  

৩২) সহজ প িতেত সং ৃ ত শখার জন  ভারত সরকার কতৃক চালু করা 

মাবাইল অ াপ র নাম িক? 
উঃ- িল ল  
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৩৩) কান পৗর কেপােরশন ভারেতর থম সবুজ পৗরসভা ব  চালু 

কেরেছ? 

উঃ- গািজয়াবাদ িমউিনিসপ াল 

কেপােরশান 

৩৪) আ জািতক পাগিড় িদবস িতবছর কেব পালন করা হয়? উঃ- ১৩ এি ল 

৩৫) িব  িশ  িদবস িত বছর কান িদন েত পালন করা হয়? উঃ- ১৫ এি ল 

৩৬) ভারেতর থম ভাসমান ােরজ অ া  রিজিফেকশন ইউিনট 

(এফএসআরইউ) দেশর কান রােজ  চালু করা হে ? 
উঃ- মহারা  

৩৭) ২০২১ সােলর মাচ মােস আইিসিসর সরা পু ষ খেলায়াড় িহসােব 

িনবািচত হেয়েছন ক? 
উঃ- ভুবেন র মার 

৩৮) ২০২১ সােলর মাচ মােস আইিসিসর সরা মিহলা খেলায়াড় িহসােব 

িনবািচত হেয়েছন ক? 
উঃ- িলেজল িল 

৩৯) ভারত সরকােরর ি ি পাল সােয়ি িফক অ াডভাইজার অিফস 

কতৃক লেযাগ , সুরি ত এবং িডিজটাল াটফম িলেত নাগিরকেদর 

স দােয়র মানিসক- া  সুর ার জন  চালু করা মাবাইল অ াপ র নাম 

িক?  

উঃ- মানস 

  

 


