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সা ািহক সা িতক ঘটনাবিল 

মাস – এি ল, স াহ – থম , (০১-০৪-২০২১ থেক - ০৭-০৪-২০২১) 

 উ র  

  

১) উইে া এর নতুন "িচফ টকনলিজ অিফসার" ক হেলন?  উঃ- সুভা তাতাভািত 

২) স িত কািশত " নমস অব িদ ওেমন" বই র লখক ক?  উঃ- িজত থাইল 

৩) আরিবআই " রকািরং অনলাইন া া ান" এর সময়সীমা বািড়েয়েছ। 

িনয়ম মেন চলার নতুন টাইমলাইন কী? 
উঃ- ৩০ সে র 

৪) জাপােনর অেটােমাবাইল িশে র সরবরাহ চইন সািরত করেত ভারেতর 

কান ব াংক জাপান ব াংেকর আ জািতক সহেযািগতা (েজিবআইিস) এর 

সােথ ঋণ চুি  কেরেছ? 

উঃ- ভারতীয় ট ব া  

৫)  স িত ভারতীয় নৗবািহনী কান দেশর নৗবািহনীর সােথ িবেশষ মহড়া 

‘ব  হর ২০২১’  পিরচালনা কেরিছল? 
উঃ- মািকন যু রা  

৬) স িত "েফসবুক" সমুে র তলেদেশ ই ারেনট ফাইবার কবল িব ার 

করার জন  কান কা ািনর সােথ চুি  করল?  
উঃ- েগাল 

৭) স িত কান অিভেনতা ৫১ তম "দাদাসােহব ফালেক" পুর ার 

পেলন?  
উঃ- রজিনকা  

৮) াবাল জ ার গ াপ ইনেড  ২০২১ এ কান দশ শীেষ আেছ উঃ- আইসল া  

৯) াবাল জ ার গ াপ িরেপাট ২০২১ -এ ভারেতর র া  কত? উঃ- ১৪০ 
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১০) পামােন  অ াকাউ  ন র (প ান) আধার ন েরর  সােথ সংযু  করার 

জন  বিধত সময়সীমা িক? 
উঃ- ৩০ জুন ২০২১ 

১১) ও এন িজ িস এর নতুন চয়ারম ান ও ম ােনিজং িডের র ক হেলন? উঃ- সুভাষ মার 

১২) আ জািতক িশ েদর বই িদবস ২০২১ এ কান দশ নসর কেরেছ? উঃ- মািকন যু রা  

১৩) ি টািনয়া ই াি জ িলিমেটড এর অ ািডশনাল িডের র পেদ ক 

িনযু  হেলন? 
উঃ- উিজত প ােটল 

১৪) স িত িবে র উ তম শহর িহেসেব গণ  হল ভারেতর কান শহর?  উঃ- ভুবেন র 

১৫) স িত ামীণ মিহলােদর উ য়েনর জন  "ি ল ডেভলপেম  িনং 

া াম" কাথায় চালু করা হল?  
উঃ- জ ু  ও কা ীর এ 

১৬) স িত ভারেতর কান রাজ  সরকার মিহলােদর জন  িবণামুেল  বাস 

মেণর কথা ঘাষণা করল? 
উঃ- পা াব 

১৭) প এম মািন কান শহের তােদর িনজ  িরসাচ এবং ডেভলপেম  

স ার চালু করল? 
উঃ- পুেণ 

১৮) এম ইস ট ই ু ের  কেপােরশান এর নতুন িডের র জনােরল 

ক হেলন?  
উঃ- মুখিমত এস. ভা য়া 

১৯) ভারেতর কান রােজ  শী রা িহরণ েকিশ বােয়ালিজকাল হিরেটজ সাইট 

নামক এক  নতুন সুরি ত অ ল আিব ার হেয়েছ? 
উঃ- মহারা  

২০) স িত ভারেতর কান জলাভূিম ক সংরি ত জলাভূিম িহেসেব ঘাষণা 

করা হল? 
উঃ- ডাল লক 

২১) কান দশ থম প েদর জন  কািভড ভ াকিসন আিব ার করল?  উঃ- রািশয়া 

২২) ভারেতর কান সং া ৯ কিজ লাইট-ওেয়ট বুেলট ফ জ ােকট 

তির করল?  
উঃ- িড আর িড ও 
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২৩) পাবিলক এ ার াইস িসেলকশান বাড এর চয়ারপাসন ক হেলন? উঃ- মি কা িনবাসন 

২৪) স িত আই িস আই িস আই ব া  ফা াগ চালু করার জন  কান 

সং ার সােথ চুি  া র করল? 
উঃ- ফান প 

২৫) স িত কান রােজ  নকশাল আ মেণর কারেণ ২২ জন সনা াণ 

হারােলন? 
উঃ- ছি শগড় 

২৬) ভারত নপােলর রা া তিরর জন  কত টাকা দান করার কথা ঘাষণা 

করল?  
উঃ- ৮০০ কা  

২৭) জল সংর ণ যুি  উ িতর জন  ভারত কান দেশর সােথ চুি  া র 

করল?  
উঃ- জাপান 

২৮) কান ভারতীয় ি েকটার জনােরল ই ু ের  কেপােরশান অব 

ইি য়া এর া  অ া াসাডর হেলন? 
উঃ- িবরাট কাহিল 

২৯) স িত কিল  র  পুর ার ২০২১ ক পেলন? উঃ- িব  ভুষণ হিরচ ণ 

৩০) ভারেতর বৃহ ম ভাসমান সৗরিব ৎ ক  কান জায়গায় াপন করা 

হে ? 
উঃ- রাম ম 

৩১) ভারেত িতবছর জাতীয় মিরটাইম িদবস পািলত হয় কান িদন? উঃ- ৫ এি ল 

৩২) িত পিরবারেক িতবছর পাঁচ ল  টাকার া  বীমা দওয়ার জন  

কান রাজ  মুখমি  িচরি িব া  িবমা যাজনা চালু কেরেছ? 
উঃ- রাজ ান 

৩৩) িত বছর ভারেতর কান রােজ  উিলপ উৎসব  আেয়াজন করা হয়? উঃ- জ ু -কা ীর 

৩৪) ২০২১ সােল ফাবেসর বািষক িব  কা পিতেদর তািলকায় মুেকশ 

আ ািন কত ােন রেয়েছন? 
উঃ- দশম 

৩৫) িমেজারােমর পিরচালন মতা এবং া েসবার মান বাড়ােনার জন  

িব ব াংক কত পিরমাণ অথ অনুেমাদন কেরেছ? 
উঃ- ৩২ িমিলয়ন মািকন ডলার 
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৩৬) ভারেতর নবিনযু  অথৈনিতক িবষয়ক সিচেবর নাম িক? উঃ- অজয় সঠ 

৩৭) কান খেলায়াড় ২০২১ মায়ািম ওেপন টিনস পু ষেদর একক 

িশেরাপা অিধকার কেরেছন? 
উঃ- বাট রক াজ 

৩৮) কান খেলায়াড় ২০২১ মায়ািম ওেপন টিনস মিহলােদর একক 

িশেরাপা অিধকার কেরেছন? 
উঃ- অ াশেলইগ বা  

৩৯) ভারেতর কান আই আই  ি হীনেদর জন  টাচ সে ভ ঘিড় 

তির করল? 
উঃ- আই আই  কানপুর 

৪০) ভারত সরকারস িত কান দেশর ২০০০ জন ক  মুি েযা া 

লারিশপ দান করেত চেলেছ? 
উঃ- বাংলােদশ 

৪১) িব িস িস আই এর অ াি  করাপশান ইউিনট এর ধান ক িনযু  

হেলন? 
উঃ- এস এস খ ওয়ালা 

 

 

 


