
 

 

সা ািহক সা িতক ঘটনাবিল ফ য়াির 

মাস – ফ য়াির, স াহ – তৃতীয় , (১৫-০২-২০২১ থেক - ২১-০২-২০২১) 

  

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 ফ য়াির 

  

১. আ জািতক সালার অ ালােয়  এর মুখ  সিচব ক হেলন? উঃ - অজয় মাথুর 

২. স িত িড আর িড ও কতৃক স ূণ দশীয় যুি েত িনিমত কামান এর নাম িক?  উঃ - অজুন মাক ১ এ  

৩. ৯৩ তম অ ার পুর ােরর জন  কান ভারতীয় িসেনমা মেনানীত হেয়েছ? উঃ - িব ু  

৪. স িত টাটা মাটস এর নতুন পিরচালন অিধকতা (ম ােনিজং িডের র) এবং িস ই ও ক 
হেলন? 

উঃ - মাক িলে ােসলা 

৫. ভারেতর কান রাজ  সরকার জল সংর ণ অিভযান "জলিভেশখম"  করল?  উঃ - মধ  েদশ 

৬. ২০২১ সােলর ২৮ ফ য়ািরর মেধ  শূন  কািভড -১৯ কস িনি ত করেত কান রাজ  / 
ক শািসত অ ল চার  কেরেছ? 

উঃ - পি েচির  

৭. স িত কতজন মিহলা িব ানী এস ই আর িব ওেমন এি েল  অ াওয়াড ২০২১ দান 
কেরেছন? 

উঃ - ৪ 

৮. াথিমক (নগর) সমবায় ব াংক িল (ইউিসিব) জারদার ও একীকরেণর জন  এবং পদে েপর 
পরামশ দওয়ার জন  আরিবআই কতৃক গ ত কিম র ধান িহসােব ক িনেয়াগ পেয়েছন? 

উঃ - এন. এস. িভ নাথন 

৯. ভারত সরকার কান রােজ  একাদশ জাতীয় রা ীয় সং ৃ িত মেহাৎসেবর আেয়াজন কেরেছ? উঃ - পি মব   

১০. আ জািতক ু জ টািমনাল "সাগিরকা" ভারেতর থম পূণা  আ জািতক ু জ টািমনাল। এ  
কান জায়গায় উে াধন করা হেয়েছ? 

উঃ - কািচন পাট া  

১১. স িত মহারা  সরকার কােঠর খলনা, ানীয় িনদশন, হ িশে র চােরর জন  কান 
িডিজটাল াটফেমর সােথ অংশীদার হেয়েছ? 

উঃ - ি পকাট 

১২. ৬২  ক া নেম  বােডর বািস ােদর অনলাইন নাগিরক পিরেষবা দােনর জন  সরকার 
কতৃক চালু করা অনলাইন পাটােলর নাম িক? 

উঃ -  ই-চওয়াি  



 

 

১৩. ইউনাইেটড নশানস ক ািপটাল ডেভলপেম  ফা  এর নতুন এে িকউ ভ সে টাির 

ক হেলন?  
উঃ - ীিত িসনহা 

১৪. এক  ছাট পরী ামূলক কিমউিনেকশান স ােটলাইট সতীশ ধাওয়ান স ােটলাইট (এসিড 
স াট) ২৮ ফ য়ারী, ২০২১ - এ ইসেরা উৎে পণ করেব। এই ন ােনা-স ােটলাইট  কান সং া 

তির কেরেছ?  
উঃ - সিকডজ ইি য়া 

১৫. ধানম ী মাদী স িত কান রােজ র িচে ৗড়া েদর উ য়ন কােজর উে াধন কেরেছন? উঃ - উ র েদশ 

১৬. ইউেরা াট এর তথ  অনুযায়ী ২০২০ সােল কান দশ  ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর (ইইউ) 

বৃহ ম ব বসােয়র অংশীদার িছল?  
উঃ - িচন 

১৭. ই মি সভা বা বায়নকারী দেশর থম রাজ  কান   উঃ - িহমাচল েদশ 

১৮. আই িপ এল ম "িকংস ১১ পা াব" এর নাম পিরবতন কের িক করা হেয়েছ? উঃ - পা াব িকংস 

১৯. ভারতীয় নৗ সনা এর সামিরক অভ াস " েপ  ২১" কাথায় স  হল?  উঃ - ভারত মহাসাগর 

২০. স িত দি ণ আি কার কান ি েকট খেলায়াড় ট  ি েকট থেক অবসর িনেলন?  উঃ - ফাফ ডু িসস 

২১. ইনি উট অব চাটাড অ াকাউ া স অব ইি য়া এর িসেড  ক িনযু  হেলন?  উঃ - এন. এন. জা ু সািরয়া 

২২. ইি য়ান অেয়ল কেপােরশন িলিমেটড কান ব াংেকর সে  চুি  া র করল? উঃ - পা াব ন াশনাল ব া  

২৩. িবিসিসআই এর গম ডেভলপেম  ম ােনিজং িডের র ক িনযু  হেলন? উঃ - িধরাজ মালেহা া 

২৪. হায়াটসঅ াপ এর আদেল স াল গভেমে র তির করা ইন া  মেসিজং অ াপ এর নাম 
িক?  

উঃ - সে স 

২৫.  ি পকাট তােদর াহকেদর প সফ গাড ই ুের  পিলিস দান করার জন  কান 
সং ার সােথ চুি  া র করেলা?  

উঃ- আই িস আই িস আই 

ল াড  

২৬. ভারেতর কান  আইআই  িপেমা নামক  টকসই ইেলক ক ু টার  তির করল?  উঃ - আই আই  মা াস 

২৭. সৗিদ আরেব ১১ তম আইএএফ ওেপক িসে ািজয়াম অব এনািজ আউটলুকস 

এ  ভারেতর হেয় ক িতিনিধ  কেরন?  
উঃ -  ধেম  ধান 

২৮. ২০২১-২২ সােল জল জীবন িমশন-আরবানেক (েজেজএম-ইউ) কত পিরমাণ টাকা বরা  করা 
হেয়েছ? 

উঃ - ২.৮৭ ল  কা  

২৯. টিলকম সর াম এবং নটওয়ািকং পণ  উৎপাদন এর জন  সরকার কত টাকা িপএলআই 
ি ম অনুেমাদন কেরেছ? 

উঃ - ১২১৯৫ কা  

৩০.  অ েফাড ইেকানিম  অনুসাের, ২০২১ এ ভারেতর আনুমািনক িজিডিপ কত? উঃ - ১০.২ % 

৩১. কান কা ািন টাইগার এ  ওয়ান নামক রােবা ক আি েমট মিবিল  ভিহেকল তির 
কেরেছ? 

উঃ - াই মাটস 

৩২. আইিপএল 2021 এর সবেচেয় মূল বান য়ার ক হেলন?  উঃ - ি স মিরস 

৩৩. কান কা ািন আইিপএল 2021 এর টাইেটল র করেত চেলেছ? উঃ - িভেভা 

৩৪. াধীন ভারেত একজন মিহলা িহেসেব ক থম ফাঁিসর সাজা পেত চেলেছ? উঃ - শবনম 

৩৫. িবিবিস ওয়া  িনউজ চ ােনলেক িনিষ  করেলা কান দশ? উঃ - িচন 

৩৬. ২০২০ ত  িস  অব ওয়া  এর ীকৃিত পেয়েছ কান ভারতীয় শহর? উঃ - হায় াবাদ 



 

 

৩৭. িডআরিডও স িত দশীয়ভােব িবকিশত হিলনা এবং ব   নামক   পণা  িসে ম 
পরী া কেরেছ।  পণা  কান ধরেণর পণা ? 

উঃ - অ াি  ট াংক গাইেডড 
িমসাইল 

৩৮. জািতসংেঘর মানবািধকার কাউি েলর উপেদ া কিম র সভাপিতর পেদ কােক িনেয়াগ করা 
হেয়েছ? 

উঃ - অজয় মলেহা া 

৩৯. ক  কান ভারতীয় জাহাজ নৗ িতর া দশনী (এনএিভেড  ২১) এবং আ জািতক 
িতর ােত অংশ িনে ? 

উঃ - আই এন এস লয় 

৪০. িসএসআইআর ভারেত া  গেবষণা চােরর জন  কান সং ার সােথ সহেযািগতা কেরেছ? 
উঃ - িবল অ া  মিল া গটস 
ফাউে শন 

৪১. ৮২ তম িসিনয়র জাতীয় টিবল টিনস চ াি য়নিশেপ মিহলােদর একক খতাব অজন 

কেরেছন ক?  
উঃ - মিনকা বা া 

৪২. ২০২১ সােলর িব  বতার িদবেসর মূল িবষয়ব  িক িছল? স িত কান রাজ  "ি  িগফট 

িম  টু গাল ু েড স" ি ম চালু কেরেছ?  
উঃ - িসিকম 

৪৩. ভারেতর থম ইিলউশান িমউিজয়াম কাথায় তির হেয়েছ?  উঃ - িদ ী 

৪৪. অে িলয়ান ওেপন ২০২১ টিনস িশেরানাম এ সরা খেলায়ােড়র ক হেয়েছন? উঃ - নাভাক জােকািভচ 

৪৫. ভারত সরকার হাইে ােজেনর উপের এক  গেবষণােক  াপেনর জন  কান দেশর সােথ 
চুি  কেরেছ? 

উঃ - নরওেয় 

৪৬. কান খেলায়াড় অে িলয়ান ওেপন ২০২১-র মিহলােদর একক িশেরাপা পেয়েছন? উঃ - নাওিম ওসাকা 

৪৭. থম বােরর মত ‘পূব ভারেতর ি ল ইউিনভািস ’ এর িভি র াপন করা হেয়েছ কান 
রােজ ? 

উঃ - আসাম  

৪৮. ধানম ী নের  মাদী স িত কান রােজ  ধুবিড় ফুলবাড়ী সতুর িভি  র াপন 
কেরেছন? 

উঃ - আসাম 

৪৯. ভারত এবং ইে ােনিশয়ার নৗবািহনী স িত কান অ েল তােদর প ােসজ অনুশীলন 
(পাসেস ) কেরেছ? 

উঃ - আরব সাগর 

৫০. ধানম ী মািদ কান রােজ  ৫০ মগাওয়াট কসরেগাদ সালার িব ৎ কে র উে াধন 
কেরেছন? 

উঃ - করালা 

৫১. ভারত স িত কান দেশর সােথ িভসা সুিবধােথ এবং চামড়া যুি  স িকত চুি  কেরেছ উঃ - ইিথেয়ািপয়া 

 


