
সা ািহক সা িতক ঘটনাবিল জানুয়াির 

মাস – জানুয়াির, স াহ – ি তীয় , (০৮-০১-২০২১ থেক - ১৫-০১-২০২১) 

  

চাকির বাজােরর সা ািহক সা িতক ঘটনাবিল িডেস র িবভােগ সকলেক াগত জানাই । এই িবভােগ আমরা ক  ও রাজ  সরকােরর 
িবিভ  িতেযািগতামূলক পরী ার উপেযাগী সা িতক ঘটনাবলী তুেল ধির । এই িল রল, ব াংক, এস এস িস, িপ এস িস, 
ইউিপএসিস, ু ল সািভস কিমশন, বনদ র, আিম, নিভ, এয়ার ফাস, পুিলশ, ডি উিবিসএস, িমসেলিনয়াস, াকিশপ ভৃিত পরী ার 
জন  উপেযাগী তাই আপনার সাধারণ ােনর ভা ার ক বৃি  করার জন  অবশ ই এই িবভাগ  ক ফেলা ক ন । সা ািহক সা িতক 
ঘটনাবিল জানুয়াির 

  

১.  স িত কান ব াংক আইআই  কানপুেরর সােথ তার ক া ােস ‘িফনেটক ইেনােভশন 
স ার (এফআইিস)’ চালু করেত সহেযািগতা কেরেছ? 

উঃ - পা াব ন াশনাল ব া  

২. স িত কান স দ পিরচালন সং া িবিনেয়াগকারীেদর জন  "প ায়েস কা রােকা 

মত" নামক সেচতনতামূলক চার  কেরেছ? 
উঃ - আই িড এফ িস িমউচুয়াল 
ফা  

৩. স িত কান রাজ  মা , জল অধ য়ন এবং কীটপত  িনয় েণর িতকােরর পরামেশর জন  
কৃিষে িলেত াম মান ল াবেরটির িনেয় যাওয়ার জন  কৃিষ স ীবনী ভ ান চালু কেরেছ? 

উঃ - কণাটক 

৪. স িত স িত িবে র থম ডাবল াক লং হাওল কনেটইনার ন  ভারেতর কান  
রােজ র মেধ  চলেব? 

উঃ - হিরয়াণা ও রাজ ান 

৫. স িত গল াউড এিশয়া প ািসিফক িবভােগর ধান িহসােব ক িনেয়াগ হেয়েছন? উঃ - করণ বাজয়া 

৬. স িত কাশ পাওয়া “রাইট আ ার আওয়ার নাস” উপন াস র লখক ক? উঃ - রােম িম িগিরধরণ 

৭. স িত ভারেতর থম ফায়ার পাক কান রােজ  তির হল?  উঃ - ওিডশা 

৮. স িত কািশত িরেপাট অনুসাের পৃথীিবর সবেচেয় ধিণ ব ি  ক?  উঃ - এলন মা  

৯. ভারেতর কান রাজ  সরকার "এম পনশান" নামক অনলাইন সািভস চালু করেছ?  উঃ - মিণপুর 

১০. স িত ভারত ও ইসরােয়ল কান িমসাইল এর সফল পরী া করল?  
উঃ - িমিডয়াম র  সারেফস টু 

এয়ার িমসাইল  

১১. স িত ভারেতর ি শ হাই কিমশাওনার ক হেলন?  উঃ - আেল া ার এিলস  

১২. স িত নতািজ সুভাষ চ  বােসর ভা ী এর জীবনাবসান হল। তাঁর নাম িক?  উঃ - িচ া ঘাষ 



১৩. স িত কান অে িলয়ান আ ায়ার পু ষেদর ট  ম াচ স াদনকারী থম মিহলা 
আ ায়ার হেয়েছন? 

উঃ - য়ার পােলাসাক 

১৪. স িত কান রাজ  সরকার "বাড ু  ক রাজ  সংকট" বেল ঘাষণা করল?  উঃ - করালা 

১৫. স িত সামািলয়া ত ভারেতর রা ত িহেসেব ক িনযু  হেলন?  উঃ - িবের  মার পাল  

১৬. স িত কান রাজ  "সতক নাগিরক" নামক মাবাইল অ াপ চালু করল?  উঃ - জ ু  কাি র 

১৭. স িত আই িস িস ট  াংিকং এ কান দল শীেষ রেয়েছ?  উঃ - িনউ িজল া   

১৮. স িত "অল ইি য়া ফুটবল ফেডেরশান" এর ডপু  সে টাির জেনরাল িহেসেব 
ক িনযু  হেলন? 

উঃ - অিভেষক যাদব 

১৯. স িত কান ব াে র সােথ ভারতীয় সনা মৗ চুি  া র করল?  উঃ - ব ন ব া  

২০. স িত থম ি েকটার িহেসেব আ জািতক ি েকেট অে িলয়ার িব ে  ১০০  ছয় মারা 

রকড গড়েলন ক?  
উঃ - রািহত শমা 

২১. ২০২১-২২ অথবছেরর আই িস আর এ অনুযায়ী ভারেতর অনুমািনত িজিডিপ কত? উঃ - ১০.১% 

২২. স িত কা াল িরসাচ ভেসল "সাগর অভিনিশখা" কান ব র থেক উে াধন করা 

হেয়েছ?  
উঃ -  চ াই পাট া  

২৩. স িত আইিসিস বােডর সভার জন  ক িবিসিসআইেয়র সরকারী িতিনিধ িনবািচত 

হেয়েছন?  
উঃ - জয় সাহ 

২৪. স িত " হনিল পাসেপাট ইনেড " এ কান দশ থম ান অিধকার কেরেছ?  উঃ - জাপান 

২৫. স িত িস িস িভ সােভল া  িস  এর তািলকায় কান শহর শীেষ আেছ? উঃ- চ াই 

২৬. স িত জরাট এর কান া ন মুখ ম ী এর জীবনাবসান হল? উঃ - মাধব িসং সালাংিক 

২৭. স িত কান রাজ  ত মুখ ম ী আেরাগ  মলা এর উে াধন করা হল? উঃ - উ র েদশ 

২৮. স িত করালা এর থম া েজ ার ডা ার হেলন ক?  উঃ - ড র িভ এস ি য়া 

২৯. স িত কান সং া " া  বায়ু" নামক নন-ইনেভিসভ ভি েলটর চালু করল? 
উঃ - কাউি ল অব সাইি িফক 
এ  ই াি য়াল িরসাচ 

৩০. স িত কান রাজ  " কাংকিন অ াকােডিম" াপন করার কথা ঘাষণা করল? উঃ - িদ ী 

৩১. স িত ভারেতর কান রাজ  "িব ু  সাগর পির ার ক " ঘাষণা করল? উঃ- ওিডশা  

৩২. স িত কান রাজ  পাবিলক টয়েলেট মিহলােদর জন  "িপিরয়ড ম" াপন করল?  উঃ - মহারা  

৩৩. স িত ভারেতর কান রাজ  ভ ানািডয়াম উতপাদেন থম ান অিধকার াও অিধকার থান 

কেরেছ?  
উঃ - অ ণাচল েদশ 

৩৪. স িত ভারিত এয়ারেটল এর "িচফ ইনফরেমশান অিফসার" হেলন ক?  উঃ - িদ  কাপুর  

৩৫. স িত কািভড -১৯ কা দওয়ার জন  ক  কতৃক গ ত কিম র ধান িহসােব ক 
িনেয়াগ পেয়েছন? 

উঃ- আর এস শমা 

৩৬. স িত কািশত হনিল পাসেপাট সূচী ২০২১ সােল ভারেতর র া  কত?  উঃ - ৮৫ 

৩৭. স িত ইউএন ও িব ব াংেকর সহেযািগতায় অনুি ত ‘ওয়ান ােনট সািমট’ ২০২১ এর 
আেয়াজক কান দশ িছল? 

উঃ - া  



৩৮. স িত কান রাজ  সরকার মণ সারিথ ি েমর মাধ েম " গালািপ বাস" সািভস চালু 
কেরেছ? 

উঃ - আসাম  

৩৯. স িত ভারেতর কাথায় িলিথয়াম ভা ার পাওয়া গেছ?  উঃ- কণাটক 

৪০. স িত ঢাকা ম ারাথণ ২০২১ এ ভারেতর িজগিমত ডালমা কত তম ান দখল করেলন?  উঃ- চতুথ 

৪১. স িত কান রাজ  সরকার ছা -ছা ী দর িতিদন ২ িজিব কের ডটা দওয়ার কথা ঘাষণা 

করল?  
উঃ - তািমলনাড় ু

৪২. ২০২১ সােলর ভারত জাত  িদবেসর চকাওয়ােজর ধান অিতিথ িহসােব ক আমি ত 
হেয়েছন? 

উঃ -  চি কােপরসাদ সে াষী 

৪৩. স িত টসলা কেপােরশান ভারেতর কান শহের তার থম স ূণ মািলকানাধীন সহায়ক 
সং া িত া কেরেছ? 

উঃ- ব ালু  

৪৪. স িত ভারতীয় সনাবািহনী কান ইউএিভ কনার জন  আইিডয়া ফড়ড়জ এর সােথ ২০ 
িমিলয়ন ডলার চুি  কেরেছ? 

উঃ - সুইচ 
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    Welcome to the Weekly Current Affairs section of the website. In this section, we highlight the recent developments in 
various competitive examinations of the Central and State Governments. The Questions, Railways, Banks, S.S.C, 

P.S.C, UPSC , school service commission, Department, Army, Navy, Air Force, Police, WBCS, Clerk, Etc. Are useful 
for testing so be sure to follow this section to increase your general knowledge base. 

1.   Which bank has recently partnered with IIT Kanpur to launch 'Fintech Innovation 

Center (FIC)' on its campus? 
A.  Punjab National Bank 



2. Which asset management company has recently launched an awareness campaign 

for investors called “Payase Ko Rocco Mat”? 
A. IDFC Mutual Fund  

3. Which state has recently introduced agricultural revitalization vans to take mobile 

laboratories to farms for soil, water studies and pest control remedial advice? 
A.  Karnataka 

4. The world's first double stack long haul container train will run between which two 

Indian states recently? 
A.  Haryana and Rajasthan 

5. Who has recently been appointed as the Head of Google Cloud Asia Pacific 

Division? 
A.   Karan Bajwa 

6. Who is the author of the recently published novel "Right Under Our Knows"? A.  Rameswamy Giridharan 

7. In which state was India's first fire park recently built?  A.  Odisha 

8.  According to a recent report, who is the richest person in the world?  A.  Elon Musk 

9.  Which Indian state government is launching an online service called 'M Pension'?  A.  Manipur 

10.  India and Israel recently successfully tested which missile?  
A.  Medium range surface-to-

air missiles  

11.  Who recently became the British High Commissioner to India?  A. Alexander Ellis  

12. Recently, Netaji Subhash Chandra Bose's niece passed away. What's her name?  A. Chitra Ghosh 

13. Which Australian umpire recently became the first female umpire to perform a 

men's Test match? 
A.  Claire Polosak 

14. Which state government recently declared "bird flu a state crisis" ?  A.  Kerala 

15.  Who was recently appointed as India's Ambassador to Somalia?  A.  Virendra Kumar Pal  

16. Which state recently launched a mobile app called "Alert Citizen"?  A.  Jammu and Kashmir 



16.  Which team topped the recent ICC Test rankings?  A.  New Zealand  

16.  Recently, "The All India Football Federation," the Deputy Secretary 

General Who is in charge? 
A. Abhishek Yadav 

19.  With which bank has the Indian Army recently signed the Mau Agreement?  A. Bandhan Bank 

20. Who recently became the first cricketer to set a record of 100 sixes against 

Australia in international cricket?  
A.  Rohit Sharma 

21.  What is the estimated GDP of India according to ICRA for 2021-22 financial year? A.   10.1% 

22. The Coastal Research Vessel "Sagar Avnishikha" has recently been launched 

from which port?  
A.   Chennai Port Trust 

23. Who has been elected as the official representative of BCCI for the recent ICC 

Board meeting?  
A.  Joy Shah 

24. Which country has recently topped the Henley Passport Index ?  A.  Japan 

25. Which city recently topped the list of CCTV Surveillance Cities? A. Chennai 

26.  Which former Chief Minister of Gujarat has recently passed away? A.  Madhav Singh Solanki 

26.  In which state was the Chief Minister's Health Fair recently inaugurated? A.  Uttar Pradesh 

26.  Who is the first transgender doctor in Kerala recently?  A.  Dr. VS Priya 

29.  Which company recently launched a non-invasive ventilator called "Health Air"? 
A.  Council of Scientific and 

Industrial Research 

30.  Which state recently announced the establishment of Konkani Academy? A.  Delhi 

31.  Which Indian state recently announced the Bindu Sagar Cleanup Project? A.  Odisha  



32.  Which state recently set up a “period room” for women in public toilets?  A.  Maharashtra 

33.  Which Indian state has recently taken the lead in the production of vanadium?  A.  Arunachal Pradesh 

34. Who is the latest Chief Information Officer of Bharti Airtel?  A.  Pradeepta Kapoor  

35. Who has recently been appointed as the head of the committee formed by the 

Centre for vaccination of Kovid-19? 
A.  R. S. Sharma 

36. What is the rank of India in the recently published Henley Passport Index 2021?  A.  85 

36. Which country was the host of 'One Planet Summit 2021' recently held in 

collaboration with UN and World Bank? 
A.  France 

36.  Which state government has recently launched "Pink Bus" service through Travel 

Sarathi Scheme? 
A. Assam  

39.  Where in India have lithium deposits been found recently?  A.  Karnataka 

40. Which places did Jigmit Dolma of India occupy in the recent Dhaka Marathon 

2021?  
A.  Fourth 

41. Which state government recently announced to provide 2 GB of data per day to 

students?  
A.  Tamil Nadu 

42. Who has been invited as the Chief Guest of the 2021 Republic Day Parade of 

India? 

A.   Chandrikapersad 

Santoshi 

43. In which Indian city did Tesla Corporation recently set up its first wholly owned 

subsidiary? 
A.  Bangalore 

44. The Indian Army has recently signed a ২০ 20 million deal with Idea Forj for the 

purchase of which UAV? 
A.  Switch 

 


