
সা ািহক সা িতক ঘটনাবিল জানুয়াির 

মাস – জানুয়াির, স াহ – চতুথ , (২৩-০১-২০২১ থেক - ৩১-০১-২০২১) 

  

চাকির বাজােরর সা ািহক সা িতক ঘটনাবিল ি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. কান দশ সফলভােব "সাবেমিরন ল ড ব ািলি ক িমশাইল" এর পরী া স  

করল?  
উঃ - উ র কািরয়া 

২. স িত কান রাজ  সরকার াদশ ণীর ছা -ছা ীেদর অনলাইন ােসর জন  ট াবেলট 

িকনেত ১০০০০ টাকা িদেলা?  
উঃ - পি মব  

৩. ভারতীয় জীবন িবমা িনগম এর নতুন ম ােনিজং িদের র হেরন ক? উঃ - িস াথ মাহাি  

৪. স িত কান দশ " মাবাইল কিমউিনেকশান স ােটলাইট য়ানটং ১-০৩" এর সফল 
উৎে পণ করল? 

উঃ - িচন 

৫. স িত " াবাল ফায়ার পাওয়ার নশানস ইনেড  ২০২১" এ কান দশ থম ান 
দখল কেরেছ? 

উঃ - মািকন যু রা  

৬. টিলকিমউিনেকশানস কনসালট া স ইি য়া িলিমেটড এর নতুন চয়ারম ান এবং 
ম ােনিজং িডের র হেলন ক? 

উঃ - সি ব মার 

৭. স িত বাসী িমকেদর জন  রা ীয় ও জাতীয় েরর কমসূচী ণয়েনর জন  উপজাতীয় 
িবষয়ক ম ক কতৃক চালু করা জাতীয় অিভবাসন সহায়তা পাটােলর নাম রাখুন? 

উঃ - ম শি  

৮. স িত ভারেতর দীঘতম রাড িখলান ি জ  "ওয়া ু ি জ" কান রােজ  চালু করা হেয়েছ? উঃ - মঘালয় 

৯. স িত রাজ  িবভাগ িল িবিভ  া ােম ব িয়ত িনেষধা া িল এবং ব েয়র ডটা অ াে স 
করেত কান রাজ  আভেলাকানা সফটওয় ার চালু কেরেছ? 

উঃ - কণাটক 

১০. স িত ভারতীয় সামিরক বািহনীর কান কমা  ারা অনুশীলন কবচ নামক এক  বৃহত 
আকােরর ি -পিরেষবা যৗথ সামিরক মহড়া সংগ ত হে ? 

উঃ - আ ামান এবং িনেকাবর 
কমা  

১১. স িত ভারত সাবেমিরন উ ার ে  িবকােশর জন  কান দেশর সােথ চুি  ব  হেয়েছ? উঃ - িস াপুর 



১২. স িত কান দশ "ওেপন াইস " থেক সের এল? উঃ - রািশয়া 

১৩. ভারেতর কান পুিলশ অ াকােডিম দেশর সরা পুিলশ অ াকােডিম এর পুর ার পল? উঃ - রাজ ান 

১৪. দশম জাতীয় বরফ হিক িতেযািগতা ত কান দল থম হেয়েছ?  
উঃ - ভারত-িত ত সীমা  

পুিলশ  

১৫. স িত কান রাজ  সরকার মিহলা উেদ া ােদর সাহায  করার জন  তেল ানা সরকার এর 
সােথ চুি  ব  হল? 

উঃ - জরাট 

১৬. িনিত আেয়াগ এর িরেপাট অনুসাের, "ইি য়া ইেনােভশান ইনেড  ২০২০" ত কান 
রাজ  শীষ ান অিধকার কেরেছ? 

উঃ - কণাটক 

১৭. কান সং া "ন াশনাল এনািজ কনসারেভশান পুর ার" িজতল? উঃ - টাটা মাটস 

১৮. ২০২১ এ ধানম ীর রা ীয় বাল  পুর ার (িপএমআরিবিপ) কতজন ছা েক ভূিষত করা 
হেয়েছ? 

উঃ - ৩২ 

১৯. আইকিনক টিলিভশন এবং রিডও হা  ল াির িকং মারা গেছন। িতিন কান দশর 
বািস া িছেলন? 

উঃ - মািকন যু রা  

২০. যুবকেদর কমসং ান স িকত ডটা সরবরাহ করেত কান রাজ  "উদ ম সারিথ 

অ াপ" চালু কেরেছ? 
উঃ - উ র েদশ 

২১. িমউিনখ-িভি ক ইেফা ইনি উট এর জিরপ অনুসাের কান দশ  ২০২০ সােল বৃহ ম 
কাের  অ াকাউ  উ ৃ  হেয় িবে র শীষ দশ িহসােব আিবভূত হেয়েছ? 

উঃ - িচন 

২২. স িত ভারত সরকার িত বছর ২৩ শ জানুয়ারী নতািজ সুভাষ চ  বােসর জ বািষকী 
উপলে  কান িদবস পালন করার ঘাষণা কেরেছ? 

উঃ - পরা ম িদবস 

২৩. স িত খ াত ইিতহাসিবদ নের  লুথার ইহেলাক ত াগ কেরেছ কেরেছন। িতিন কান 

শহেরর ইিতহােসর সােথ যু  িছেলন?  
উঃ - হায় াবাদ 

২৪. স িত কান রাজ  সরকার কৃষকেদর জন  িবণামুেল  িব ৎ দওয়ার ঘাষণা করল?  উঃ - অ  েদশ 

২৫. স িত ভারত কান দেশর সােথ তথ  যুি  ত উ য়েনর জন  চুি  া র করল? উঃ- জাপান 

২৬. স িত কান ব া  ঋণ সমাধান যাজনা চালু করল? সৃি  গা ামী কান রােজ র একিদেনর 
মুখ ম ী হেলন? 

উঃ - উ রাখ  

২৭. কান রাজ  "উদ ান উ য়ন িমশন" চালু করল? উঃ - জরাট 

২৮. ভারেতর কান ব া  থম সুদমু  নগদ টাকা দওয়ার ঘাষণা করল? 
উঃ - আই িড এফ িস ফা  
ব া  

২৯. স াব পাসন অব িদ ইয়ার হেলন ক? উঃ - আিজম মিজ 

৩০. স িত ভারেতর সরা মুখ ম ী এর িশেরাপা ক পেলন?  উঃ - যািগ আিদত নাথ 

৩১. ভারেতর দীঘতম মালবাহী েনর নাম িক?  উঃ- ভাসুিক 

৩২. াবাল াইেমট ির  সূচক ২০২১ সােল ভারেতর র া  কত? উঃ - ৭ 

৩৩. কান রাজ  মেয়েদর মতায়েনর জন  ‘পংখ অিভযান’ ক  চালু কেরেছ? উঃ - মধ  েদশ 

৩৪. স ােটলাইট রাইডেসয়ার িমশন া েপাটার -১, স িত কান সং া ারা এক  একাই 
িমশেন ১৪৩  উপ হ মহাকােশ রকড িকং চালু কেরিছল? 

উঃ - স এ   



৩৫. স িত  এ ে সওেয়েত আকাশপেথ িবমান চালােনা ভারেতর থম রােজ র নাম িক? উঃ - উ র েদশ 

৩৬. এিশয়ান ডেভলপেম  ব া  এর সা িতক িডের র জনােরল হেলন ক?  স িত 
মেরােণা র মহাবীর চ  ক পেলন? 

উঃ - কেনল িব সে াষ বাবু 

৩৭. ৫১ তম আ জািতক িফ  ফি ভাল অব ইি য়া ত কান িসেনমা " গাে ন িপকক 
পুর ার" পল? 

উঃ - ই ু  িদ ডাকেনস 

৩৮. স িত কান রাজ  সরকার অ নওয়ািড় কম েদর িবণামূেল  মাবাইল ফান দওয়ার কথা 

ঘাষণা করল?  
উঃ - ওিডশা 

৩৯. ২০২১ সােল কত িল প  পুর ার ঘািষত হেয়েছ? উঃ- ১১৯ 

৪০. ৫১ তম আ জািতক চলি  উৎসব (আইএফএফআই) -এ কােক ভারতীয় ব ি ে র বষ 
সরা পুর ার িদেয় ভূিষত করা হেয়েছ? 

উঃ- িব িজত চে াপাধ ায় 

৪১. গায়ায় অনুি ত ৫১ তম আতজািতক চলিচ  উৎসব (আই এফ এফ আই)-  এ কােক 
লাইফটাইম অ ািচভেম  পুর ার দওয়া হেয়েছ? 

উঃ - িভে ািরও ারােরা 

৪২. ৫১ তম আতজািতক চলিচ  উৎসব (আই এফ এফ আই)-  এ বাংলােদশর কত িল িসেনমা 

দিশত হেয়েছ?  
উঃ - ৪  

৪৩. স িত া  ও সু তার সুিবধার জন  কান ব াংক অওরা িডট কাড চালু কেরেছ?  উঃ- অ াি স ব া  

৪৪. কান রাজ  সরকার যা ীবািহ যানবাহেন িজ িপ এস এবং প ািনক বটন  বাধ তামূলক করার 
িনেদশ িদেয়েছ? 

উঃ - ছি শগড় 

৪৫. জাত  িদবস চকাওয়াজ ২০২১ সােল কান রােজ র ট াবেলা থম পুর ার পেয়েছ? উঃ - রাজ ান উ র েদশ 

৪৬. স িত কািশত িরেপাট অনুসাের ভারেতর ন িত উপলি  সূচী (িসিপআই) কত? উঃ - ৮৬ তম 

৪৭. ২০২১ সােল জািতসংেঘর শাি  িবি ং তহিবেলর (িপিবএফ) জন  ভারত সরকার কত 
পিরমাণ অথ িত িত িদেয়েছ? 

উঃ - ১৫০,০০০ ইউ এস ডলার 

৪৮. এে ািনয়া এর থম মিহলা ধানমি  ক হেলন? উঃ - কাজা ক াস 

৪৯. া  িফনাে র সবেশষতম র াি ং অনুসাের শীষ ানীয় ভারতীয় আই  পিরেষবা াে র 
নাম িক? 

উঃ -  িস এস 

৫০. পৃিথবীর সবািধক মুল  বান আই  কা ািন এর তকমা পল কান সং া? উঃ - অ াকেস ার 

৫১. স িত "হাউ টু ওয়াস এ হাট" কিবতার জন   এস এিলয়ট পুর ার পেয়েছন?  উঃ- ভানু কিপল  

৫২. স িত ক ভারতীয় সবার নতুন ভাইস িচফ হেলন? 
উঃ - লফেটন া  জনােরল 
চি  সাদ মাহাি  

৫৩. ট ব া  অব ইি য়া এর নতুন ম েনিজং িডের র ক হেলন?  
উঃ - অি নী মার িতওয়াির ও 

ািমনাথন জানিকরামন 

৫৪. ভারত সরকার াটআপ িলেক তহিবল দওয়ার জন  ‘ াট-আপ ইি য়া বীজ তহিবল 
ক ’ (এসআইএসএফএস) ত কত টাকা বরা  কেরেছ? 

উঃ - ৯৪৫ কা  

৫৫. কান বীমা সং া ‘কৃিষ সখা’ নামক মাবাইল অ াি েকশন চালু কেরেছ? 
উঃ -  আই িস আই িস আই 
ল াড সাধারণ বীমা 



৫৬. ‘ াট আপ ইি য়া িসড তহিবল পিরক না’ (এস আই এস এফ এস) কান সং া বা বায়ন 
করেব? 

উঃ -  িড িপ আই আই  

৫৭. মাইে াস  কা ািন স িত কান শহর েত নতুন ভারত িবকাশ ক  (আইিডিস) চালু 
কেরেছ? 

উঃ - নয়ডা 

৫৮. স িত ক আয়শুমান ভারতর নতুন ধান িনবাহী কমকতা (িসইও) পেদ িনেয়াগ হেয়েছন? উঃ - আর. এস. শমা 

৫৯. িব  েরাগ িদবস  িব জুেড় কেব পালন করা হয়?  উঃ- জানুয়াির এর চতুথ শিনবার 

৬০. ক এিশয়ান ি েকট কাউি েলর নতুন রা পিত িহসােব শপথ হণ কেরেছন?  
উঃ- িব িজত চে াপাধ ায় জয় 

সাহ  

৬১. এিশয়া প ািসিফিক পােসানালাইসড হলথ ইনেড  এ কান দশ শীষ ান হণ কেরেছ? উঃ - িস াপুর 

৬২. রষায়ন সাে  কান নােবল জিয় পরেলাক গমন কেরেছন? উঃ - পল জ ু টেজন 

 


