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মাস – জানুয়াির, স াহ – তৃতীয়, (১৬-০১-২০২২ থেক ২২-০১-২০২২) 

√  ১) NPCI-এর ডটা অনুসাের, স িত কান ব া  UPI লনেদেনর পিরমােণর 

সবািধক াপক িছল?  
উঃ- প এম পেম স ব া  

√  ২) ভারতীয় খেলায়াড় তাসিনম মীর স িত কান খলায় থম ভারতীয় িহেসেব 
িবে র এক ন র হওয়ার খতাব জয় কেরেছন? 

উঃ- ব াডিম ন 

√  ৩) কান ভারতীয় নৗবািহনীর জাহাজ ২০২২ সােলর জানুয়ািরেত আরব সাগের 

রািশয়ান নৗবািহনীর জাহােজর সােথ PASSEX অনুশীলেন অংশ হণ কেরিছল? 
উঃ- আইএনএস কািচ 

√  ৪) সনা িদবস উপলে , কান ােন ভারতীয় সনাবািহনী খািদ কাপেড়র তির 

িবে র বৃহ ম মনুেম াল জাতীয় পতাকা উে ালন কের?  
 উঃ- লংেয়ওয়ালা, জয়সালেমর 

√  ৫) স িত য়াত হেলন িবিশ  ক ক নৃত  িশ ী পি ত িবজু 

মহারাজ, মৃতু কােল তাঁর বয়স কত হেয়িছল?  
উঃ- ৮৩ বছর 

√  ৬) িমেসস ওয়া  ২০২২ িতেযািগতায় সরা জাতীয় পাশাক এর পুর াের ভূিষত 

ভারতীয় অংশ হণকারীর নাম িক? 
উঃ- নবদীপ কৗর 

√  ৭) স িত য়াত হেলন প  পুর ার া  সমাজকম  শা ী দবী, মৃতু কােল তাঁর 

বয়স কত হেয়িছল এবং িতিন ভারেতর কান রােজ র বািস া িছেলন?  
উঃ- ৮৮ বছর, ওিডশা 

√  ৮) কান খেলায়াড় মিহলা একক ইি য়ান ওেপন (ব াডিম ন) ২০২২ এর িশেরাপা 

িজেতেছন? 
উঃ- Busanan Ongbamrungphan 

√  ৯) ভারেতর কান রােজ  নবম জাতীয় মিহলা হিক চ াি য়নিশপ ২০২২ অনুি ত 

হেত চেলেছ?  
উঃ- িহমাচল েদশ 

√  ১০) স িত িফফা মন'স য়ার অব িদ ইয়ার এর খতাব িজতেলন ক?  উঃ- Robert Lewandowski 

√  ১১) য়াত হেলন িবখ াত বাংলা কিমক আ  নারায়ণ দবনাথ, মৃতু কােল তাঁর 

বয়স কত হেয়িছল?  
উঃ- ৯৭ বছর 

√  ১২) ২০২২ সােল ক িমেসস ওয়ালস িজতেলন?  উঃ- Shaylyn Ford 
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√  ১৩) ভারেতর কান টিলকম এ ার াইজ থম UPI অেটােপ টকনলিজ চালু 

কেরেছ? 
উঃ- িজও 

√  ১৪) স িত িফফা ওেমন'স য়ার অব িদ ইয়ার এর খতাব িজতেলন ক?  উঃ- Alexia Putellas 

√  ১৫) স িত িফফা মন'স গাল িকপার অব িদ ইয়ার এর খতাব িজতেলন 

ক?  
উঃ- Edouard Mendy 

√  ১৬) িবে র কান দশ সব থম উেটেদর জন  হােটল তির করল?  উঃ- সৗিদ আরব 

√  ১৭) অনলাইন গিমং াটফম ি জাড এ ারেটইনেম  ক অিধ হণ করেত চেলেছ 

কান কা ািন?  
উঃ- মাইে াসফট 

√  ১৮) িসিকউির জ মােকেটর াথিমক ধারণা স েক সেচতনতা তির করেত এবং 

িবিনেয়াগকারীেদর িশ ার জন  SEBI ারা চালু করা অ াপ র নাম িক? 
উঃ-SaaRthi 

√  ১৯) ২০২২ সােলর জানুয়ািরেত ইউেরাপীয় পালােমে র নতুন িসেড  িহেসেব 

কােক িনযু  করা হেয়েছ? 
উঃ- Roberta Metsola 

√  ২০) ভারতীয় নৗবািহনী এবং জাপািন নৗবািহনী ২০২২ সােলর জানুয়ািরেত কান 

অ েল সামুি ক সনা অনুশীলন কেরিছল? 
উঃ- বে াপসাগর 

√  ২১) AFC মিহলা এিশয়ান কাপ ২০২২ ফুটবল টুনােম  কান দেশ অনুি ত হেব? উঃ- ভারত 

√  ২২) এয়ার ইি য়া িলিমেটেডর নতুন চয়ারম ান ও ব ব াপনা পিরচালক (CMD) 
িহেসেব কােক িনযু  করা হেয়েছ? 

উঃ- িব ম দব দ  

√  ২৩) স িত কান রাজ  সরকার তার রােজ র সম  সরকাির িবদ ালেয় ইংেরিজ 

মাধ ম চালু করার িস া  িনল? 
উঃ- তল ানা 

√  ২৪) কান দশ স িত ARROW-3 নামক হাইপারসিনক ব ািলি ক িমসাইল 

পরী া করল?  
 উঃ- ইসরােয়ল 

√  ২৫) ২০২২ সােল জেনিসস পুর ার িবজয়ীর নাম িক? উঃ-  Albert Bourla 
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√  ২৬) ২০২১ সােল অ েফাড ইউিনভািস  স িচলে নস ওয়াড অফ দ  ইয়ার 

িহেসেব কান শ  বেছ নওয়া হেয়েছ? 
উঃ- Anxiety 

√  ২৭) স াটািনেনা দ লা ফুেয়ে  গািসয়া, িবে র সবেচেয় বয়  ব ি  স িত ১১২ 

বছর ৩৪১ িদন বয়েস মারা গেছন। িতিন কান দেশর বািস া িছেলন? 
উঃ- ন 

√  ২৮) স িত ইি য়ান ফামাস ফা লাইজার কা-অপাের ভ (IFFCO) এর নতুন 

চয়ারম ান িহেসেব কােক িনযু  করা হেয়েছ? 
উঃ- িদলীপ স ানী 

√  ২৯) কান ভারতীয় কা ািন টারে া ওয়াটার  ম ারথন এর টাইেটল 

র করেত চেলেছ?  
উঃ- TCS 

√  ৩০) িমিনি  অব লবার অ া  এম েয়েম  এর অ ািডশনাল সে টাির পেদ ক 

িনযু  হেলন?   
উঃ- শশা  গােয়ল 

√  ৩১) RBI কতৃক ইউিন  ল ফাইন া  ব া  িলিমেটড এর বােডর াধীন 

চয়ারম ান িহসােব কােক িনযু  করা হেয়েছ? 
উঃ- িবেনাদ রায় 

√  ৩২) ২০২২ সােলর থম BRICS বঠক কান দেশর সভাপিতে  অনুি ত 
হেয়িছল? 

উঃ- িচন 

√  ৩৩) কান ভারতীয় অিভেন ী স িত DC সাউথ এিশয়ান িফ  ফি ভাল 

(DCSAFF) ২০২১-এ ই ারন াশনাল অ ােসািসেয়শন অফ ওয়ািকং ওেমন অ াওয়াড 

িজেতেছন? 
উঃ- সুি তা সন 

 


