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বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  

 

সা ািহক সা িতক ঘটনাবিল , মাচ - ২০২১ 

মাস – মাচ, স াহ – চতুথ , (২৩-০৩-২০২১ থেক - ৩১-০৩-২০২১) 

 উ র  

১) স িত কান অিভেনতা জাতীয় িফ  অ াওয়াড ফর ব  অ া র পুর ার 

পেলন?  
উঃ- ধনুষ এবং প জ ি পা  

২) কান রাজ  "মুখ ম ী িচরি িব যাজনা"    ক  চালু করল?  উঃ- রাজ ান 

৩) টাইমস ম াগািজন এ ান পাওয়া থম া েজ ার পু ষ এর নাম িক?  উঃ- এিলয়ট পজ 

৪) স িত িসেনমা জাতীয় িফ  অ াওয়াড ফর ব  িহি  িফ  পুর ার পল? উঃ- িছেছাের 

৫) ২০২০ সােল গা ী শাি  পুর াের ক স ািনত হেয়েছ? উঃ- ব ব ু  শখ মুিজবর রহমান 

৬) ২০২১ সােল ইথানল উৎপাদন চার নীিত হণকারী ভারেতর থম রাজ  কান ? উঃ- িবহার 

৭) িব  জল িদবস ২০২১ এর িথম কী? উঃ- জেলর মূল  

৮) ভারতীয় নৗবািহনী স িত অপােরশন স ে র অধীেন পারস  উপসাগের কান 

দশ র সােথ উ ীণ অনুশীলন (পাসেস ) পিরচালনা কেরিছল?  
উঃ- বাহিরন 

৯) কান খেলায়াড় অল ইংল া  ব াডিম ন চ াি য়নিশপ ২০২১ মিহলােদর 

একক িশেরাপা িজেতেছ? 
উঃ- নাজিম ও হারা 

১০) স িত "ক াচ িদ রইন" নামক ক াে ইন ক চালু করেলন?  উঃ- নের  মািদ 

১১) ভারেতর কান রােজ  "বন ধন িবকাশ যাজনা" চালু হল?  উঃ- মিণপুর 

১২) ই-েট ািরং পাটাল িনত কান সং া চালু কেরেছ? উঃ- পাওয়ার ি ড 

১৩) কান রােজ  ছা ীেদর জন  এডুেকশান ম িরং া াম চালু করা হল?  উঃ- িদ ী 
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১৪) সাবজনীন ব াংক এবং ু  আিথক ব াংক িলর েয়াগ মূল ায়েনর জন  আরিবআই 

কতৃক গ ত ায়ী বািহ ক উপেদ া কিম র (এসইএিস) ধান ক হেলন? 
উঃ- শ ামলা গাপীনাথ 

১৫) রািশয়া স িত কান রেকট িসে ম ব বহার কের ১৮  দশ থেক ৩৮  িবেদিশ 

উপ হেক ক পেথ উৎে পণ কেরেছ? 
উঃ- সয়জু ২.১ এ 

১৬) দেশর সরা িডের র জনােরল অব পুিলশ(িডিজিপ) এর স ান ক পেলন? উঃ- গৗতম সংগ 

১৭) বাংলােদিশ ি েকটার িহেসেব ক ওয়ান ড ি েকট এ থম ৫০  হাফ স ু ির 

করেলন?  
উঃ- তািমম ইকবাল  

১৮) ৬৭ তম জাতীয় িসেনমা পুর ার এ কান রাজ  " ব  িফ  িল ট" এর 

তকমা পল?  
উঃ- িসিকম 

১৯) স িত ভারেতর কান রােজ  কািভড এর সেচতনতা বাড়ােত সংক  

ক াে ইন" চালু করল?  
উঃ- মধ  েদশ  

২০) কান রাজ  সরকার " স ু ট কক" নামক নতুন উেদ াগ চালু করল?  উঃ- মহারা  

২১) জা িবেডন শাসেন মািকন সাজন জনােরল িহসােব িনযু  ভারতীয়-আেমিরকান 

িচিকৎসেকর নাম িক? 
উঃ- িবেবক মুিত 

২২) কান রাজ  প পালন এবং প িচিক সা খাতেক জার দওয়ার জন  ভারেতর 

থম সরকার পিরচািলত অ া ুেল  নটওয়াক চালু কেরেছ? 
উঃ- অ  েদশ  

২৩) িবে র থম একেচ য়া িশপ টােনল  কান দেশ িনিমত হেব? উঃ- নরওেয় 

২৪) ২০২১ আল আইন ওয়া  ং প ারা াটস টুনােমে  ভারত কত  পদক 

িজেতেছ? 
উঃ- ৭  

২৫) স িত ভারতীয় খাদ  িনগম এর নতুন চয়ারম ান ক হেলন?  উঃ- অিতস চ  

২৬) ইউিনক আইেডি িফেকসান অথির  অব ইি য়া এর নতুন িস ই ও ক হেলন 

? 
উঃ- সৗরভ গগ 

২৭) এয়ারেপাটস অথির  অব ইি য়া এর নতুন িসইও ক হেলন?  উঃ- স ীব মার  

২৮) মিহ া এবং মিহ া িলিমেটড এর ম ােনিজং িডের র ও িস ই ও ক হেলন? উঃ- আিনস সাহ 
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২৯) কান ভারতীয় অিভেনতা " ফাবস িলডারিশপ অ াওয়াড" পেলন?  উঃ- সানু সুদ  

৩০) কান দেশ িবে রও থম "সুপার মািরও িথম পাক" চালু হল? উঃ- জাপান 

৩১) ভারেতর কান রােজ  "ইথানল াডাকশান ামশান পিলিস" চালু হল?  উঃ- িবহার 

৩২) ভারেতর কান ান থম িব মু  ান িহেসেব গন  হল?  উঃ- লা া ীপ 

৩৩) এিশয়ার বৃহ ম উিলপ গােডন কাথায় তির হল?  উঃ- জ ু -কা ীর 

৩৪) ২০২১ এ নয়ািদি েত অনুি ত আইএসএসএফ িব কাপ এ কান দল সবেচেয় বিশ 

পদক অজন কেরেছ? 
উঃ- ভারত 

৩৫)  ভারেতর কান জায়গায় থম ইে া-েকািরয়ান িশপ পাক  উে াধন করা 

হেয়েছ? 
উঃ- িদ ী ক া নেম  

৩৬) স িত " াি ং কনফাের  অব পাবিলক এ ার াইেসস" এর নতুন 

চয়ারম ান হেলন? 
উঃ- সামা ম ল 

৩৭) ভারেতর কান আই আই ট "িদ কারেনট াবাল অয়াকােডিমক চ ােল  

৬.০" িজতল?  
উঃ- আই আই  খড়গপুর 

৩৮) ইনেফািসস এর ত  পিরচালক পেদ ক িনযু  হেলন? উঃ- িচ া নােয়ক 

৩৯) স িত ভারত ও বাংলােদেশর সােথ কত িল চুি  া িরত হেয়েছ?  উঃ- ৫  

৪০) কান রাজ  সরকার " দেখা আপনা েদশ" নামক ক াে ইন চালু করল?  উঃ- অ নাচল েদশ 

৪১) কান ভারতীয় র ার "আ জািতক র ার অ াওয়াড ২০২১" িজেতেছন?  উঃ- িমিহ  িগির 

 

 

 


