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মাস – জানুয়াির, স াহ – ি তীয়, (০৮-০১-২০২২ থেক ১৫-০১-২০২২) 

√  ১) স িত কান মিহলা ি েকটার ব া  অব বেরাদা এর নতুন া  অ ামব াসাডর 

হেলন?  
উঃ- সাফালী বমা  

√  ২) কান রােজ  সিনক ু ল এর নাম য়াত সনা আিধকািরক জনােরল িবিপন 

রাওয়াত  এর নাম অনুসাের রাখা হল?  
উঃ- উ র েদশ 

√  ৩) স িত া াড চাটাড ব া  এর া  অ ামব াসাডর ক হেলন?  উঃ- িভ র অমলরাজ 

√  ৪) আই িস িস মন'স ওয়ান ড ই ারন াশনাল ি েকট এ সবার শীেষ আেছন 

কান ব াটসম ান?  
 উঃ- বাবর আজম 

√  ৫) সাংহাই কা-অপােরশান অগানাইেজশান অগানাইেজশান এর নতুন িস ই ও ক 

হেলন?  
উঃ- ঝাং িমং 

√  ৬) ইি য়ান মিডক াল কাউি ল স িত কান ওিম ন শনা কারী িকট ক 

স িত িদল?  
উঃ- ওিম-িশওর 

√  ৭) উ রাখে র ধারচুলায় মহাকালী নদীর উপর সতু িনমােণর জন  ক  কান 

দেশর সােথ চুি  া র কেরেছ? 
উঃ- নপাল 

√  ৮) জাতীয় যুব উৎসব ২০২২-এর অেয়াজন করেছ কান রাজ /েক শািসত অ ল? উঃ- পি েচির 

√  ৯) ধানম ী পাষণ শি  িনমাণ কে র কাযকািরতা বাড়ােনার জন  ভারেত 

জািতসংেঘর িব  খাদ  কমসূিচ কান সং ার সােথ অংশীদাির  কেরেছ?  
উঃ- অ য় পা  ফাউে শন 

√  ১০) ই-গভেন  সং া  ২৪-তম জাতীয় সে লন কান শহের আেয়ািজত 

হেয়িছল? 
উঃ- হায় াবাদ  

 √  ১১) পািক ােনর সুি ম কাট এর থম মিহলা িবচারপিত হেলন ক?  উঃ- Ayesha A. Malik 

√  ১২) OPEC এর নতুন সে টাির জনােরল ক হেলন?  উঃ- Haitham Al Ghais 

√  ১৩) কান দশ স িত মাদার টেরসা মেমািরয়াল অ াওয়াডস ফর সাস াল 

জাি স পুর ার পল?  
উঃ- ডনমাক 



 
 

 
 

িবিভ  িতেয়ািগতা মূলক পরী ার খবর পেত এবং GK ও Current Affairs এর PDF ি েত Download করেত অবশ ই www.chakribazar.in সাইট ট িভিসট ক ন। 

 

www.chakribazar.in চাকির Bazar.in 

বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  

√  ১৪) কান রােজ  ওেপন রক িমউিসয়াম এর উে াধন করা হেয়েছ?  উঃ- হায় াবাদ 

√  ১৫) ভারেতর থম মধু েসিসং ভ ান চালু করল কান সং া?  উঃ- KVIC 

√  ১৬) ভারত সহ ছয়  ইে া-প ািসিফক দশ িনেয় গ ত ব জািতক মহড়া সী াগন 

২২ কান ােন অনুি ত হেয়েছ? 
উঃ- য়াম 

√  ১৭) িবেদশ ম ক (MEA) পাসেপাট সবা কমসূিচর ি তীয় পযােয়র জন  পিরেষবা 

দানকারী িহেসেব কান কা ািনেক িনেয়াগ কেরেছ? 
উঃ- টাটা কনসালেটি  সািভেসস 

√  ১৮) স িত য়াত হেলন সরা অিভেনতার অ ার পুর ার জতা থম কৃ া  

অিভেনতা, তাঁর নাম িক?  
উঃ- Sidney Poitier 

√  ১৯) এিশয়ান ইন া াকচার ইনেভ েম  ব া  এর ভাইস িসেড  হেলন 

ক? 
উঃ- উিজত প ােটল 

√  ২০) কান দশ বে াপসাগের াকৃিতক গ াস এর স ান পেয়েছ?  উঃ- বাংলােদশ 

 √  ২১) স িত আসাম রাইেফল এর আই িজ  পেদ িনযু  হেলন?  উঃ- Maj Gen Vikas Lakhera 

√  ২২) িরসাভ ব া  অব ইি য়া - এর তথ  অনুসাের ভারেতর বেদিশক মু ার 
িরজােভর সবেশষ মূল  কত? 

উঃ- ৬৩৩.৬১৪ িবিলয়ন ডলার 

√  ২৩) স িত মহাকােশ কান মহাকাশ সং া জমস ওেয়ব স টিলে াপ 

(JWST)  সফলভােব মাতােয়ন কেরেছ? 
উঃ- নাসা 

√  ২৪) স িত কান ভারতীয় কা ািন ম া ািরন ওিরেয় াল িনউইয়ক ফাইভ 

ার হােটেল িনয় ণকারী অংশীদাির  অিধ হণ কেরেছ? 
 উঃ- িরলােয়  ই াি জ  

√  ২৫) ২০২২ অ ািডেলড ই ারন াশনাল  টুনােমে  মিহলােদর একক টিনস 

িশেরাপা িবজয়ীর নাম িক? 
উঃ- Ashleigh Barty 

√  ২৬) মাশন িপকচার (নাটক) িবভােগ কান িফ  গাে ন াব ২০২২ সরা 

চলি  এর পুর ার িজেতেছ? 
উঃ-  The Power of the Dog 
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√  ২৭) অথ ম েকর সবেশষ তথ  অনুসাের, িডেস র-েশেষ ২০২১ -এ ধানম ী জন 

ধন যাজনা (PMJDY) ি েমর অধীেন খালা ব া  অ াকাউ িলেত জমা করা 

আনুমািনক অেথর পিরমাণ কত? 
উঃ- ১.৫ ল  কা  

√  ২৮) কান খেলায়াড় ২০২১ সােল FIDE ওয়া  র ািপড চস চ াি য়নিশপ 

িজেতেছন? 
উঃ- Nodirbek Abdusattorov 

√  ২৯) কান টিনস খেলায়াড় ২০২২ মলেবান সামার সট পু ষেদর একক িশেরাপা 

িজেতেছন? 
উঃ- রাফােয়ল নাদাল 

√  ৩০) আই িপ এল ২০২২ এর টাইেটল র করেত চেলেছ কান কা ািন?  উঃ- টাটা প 

 √  ৩১) কান িদন েত িত বছর জাতীয় মানব পাচার সেচতনতা িদবস পািলত 

হয়?  
উঃ- ১০ জানুয়াির 

√  ৩২) আ জািতক মু া তহিবেলর নতুন ধান অথনীিতিবদ িহেসেব কােক মেনানীত 
করা হেয়েছ? 

উঃ- Pierre-Olivier Gourinchas 

√  ৩৩) কান দি ণ আি কান ি েকটার সম  রকম ি েকট থেক অবসর হণ 

করেলন?  
উঃ- ি স মিরস 

√  ৩৪) ২০২২ সােল ক ১২ তম ভারতর  ডঃ আে দকর পুর ার এ ভূিষত 

হেয়েছন? 
 উঃ- Harshaali Malhotra 

√  ৩৫) িডআরিডও স িত ে াস সুপারসিনক ু জ পণাে র নৗ-চািলত প 

পরী া কেরেছ। এই িমসাইল পরী ার জন  কান ড য়ার জাহাজ ব বহার করা 

হেয়িছল? 
উঃ- আইএনএস িবশাখাপ নম 

√  ৩৬) দাবােত, ক স িত ভারেতর ৭৩ তম া মা ার হওয়ার কীিত অজন 

কেরেছন? 
উঃ- ভরত সু ামািনয়াম 

√  ৩৭) পি ম রলওেয় কতৃক যা ীেদর হািরেয় যাওয়া িজিনসপ  খাঁজার জন  য 

িমশেনর সূচনা করা হেয়িছল তার নাম িক? 
উঃ-  Mission Amanat 

√  ৩৮) ভারেতর থম ওয়াটার মে া ােজ  চালু করা হল?  উঃ- করালা 

√  ৩৯) ভারে র কান রাজ  সরকার চাকির াথ েদর সেবা  বয়স সীমা ৩২ থেক 

৩৮ করল? 
উঃ- ওিডশা 
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√  ৪০) কাজাক ান এর নতুন ধানম ী ক হেলন?  উঃ- Alikhan Smailov 

 √  ৪১) ২০২২ সােলর থম কায়াটার এ কািশত হনিল পাসেপাট সূচক এ 

ভারেতর ান কত?  
উঃ- ৮৩ তম 

√  ৪২) ২০২২ সােলর থম কায়াটার এ কািশত হনিল পাসেপাট সূচক এ কান 
 দশ থম ান অিধকার কেরেছ? 

উঃ- জাপান ও িস াপুর 

√  ৪৩) ইি য়ান স িরসাচ ই উট এর নতুন চয়ারম ান পেদ ক িনযু  

হেলন?  
উঃ- এস সামানাথ 

√  ৪৪) ইি য়ান কাউি ল অব িহে ািরক াল িরসাচ এর নতুন চয়ারম ান পেদ 

ক িনযু  হেলন?  
 উঃ- রঘুেব  তানওয়ার 

√  ৪৫) াবাল াইেভট ব াংিকং অ াওয়াডস ২০২১ এ সবেচেয় সরা ব া  এর 

পুর ার পল কান ব া ? 
উঃ- HDFC ব া  

√  ৪৬) ছাট ব বসার ঋণদানকারী াটফম ইি িফ টকেনালিজস MSME 

ব বসায়ীেদর তাৎ িণক ঋণ দােনর জন  কান কা ািনর সােথ হাত িমিলেয়েছ? 
উঃ- েগাল প 

√  ৪৭) কান দশ তার নৗবািহনীর জন  ে াস  ু জ িমসাইল িসে ম কনার জন  

ভারেতর সােথ চুি  কেরেছ? 
উঃ- িফিলিপনস 

√  ৪৮) ল ােক তার য় া  বেদিশক িরজাভ কা েয় উঠেত সাহায  করার জন  

ভারত সরকার কত পিরমাণ ঋণ সহায়তা িদেয়েছ? 
 উঃ- ৯০০ িমিলয়ন মািকন ডলার 

 


