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মাস – জানুয়াির, স াহ – চতুথ, (২৩-০১-২০২২ থেক ৩১-০১-২০২২) 

√  ১) জ ু ও কা ীর এর থম িম  িভেলজ এর নাম িক?  উঃ- জির হ ামেলট 

√  ২) এখন থেক িত বছর কান িদন েক পরা ম িদবস িহেসেব পালন করা হেয় 

থােক?  
উঃ- ২৩ জানুয়াির 

√  ৩) আ জািতক িমক সংগঠন এর কািশত িরেপাট অনুসাের ২০২২ সােল 

বকারে র মা া কত?  
উঃ- ায় ২০৭ িমিলয়ন 

√  ৪) ভারেতর থম প ারা-ব াডিম ন একােডিম কান শহের ািপত হেয়েছ?  উঃ- লখনউ 

√  ৫) ISRO স িত এক  ইি ন পরী া কেরেছ যা গগনযান মানব মহাকাশ 

িমশন এর অধীেন ভারেতর থম মানব বহনকারী রেকটেক শি  িদেত ব ব ত হেব। 

এই ইি েনর নাম িক? 
উঃ- িবকাশ ইি ন  

√  ৬) রিক মাউে ন ইনি উট (RMI), এবং RMI ইি য়ার সহেযািগতায় কান 

সং ার ারা ‘ব াংিকং অন ইেলক ক ভিহেকলস ইন ইি য়া’ িশেরানােমর িতেবদন  

কািশত হেয়েছ? 
উঃ- নীিত আেয়াগ 

√  ৭) স িত য়াত হেলন খ াত ফুটবল খেলায়াড়, সুভাষ ভৗিমক, মৃতু কােল তাঁর 

বয়স কত হেয়িছল?  
উঃ- ৭২ বছর 

√  ৮) স িত ক ভারেতর থম ইউএন ডেভলপেম  া াম (UNDP) যুব 

জলবায়ু চ াি য়ন হেয়েছন? 
উঃ- Prajakta Koli 

√  ৯) গেবষকরা স িত সুইিডশ পিরেবশকম  টা থুনবাগ এর নামানুসাের কান 

াণীর নামকরণ কেরেছন? 
উঃ- রইন গ 

√  ১০) স িত একমা  ভারতীয় িহেসেব NASA ল  অপােরশনস কেনিড স 

স াের ই ারন াশনাল এয়ার অ া  স া াম (IASP) স ূণ কেরেছন ক?  
উঃ- জা বী দাে  

 √  ১১) কান রাজ  স িত িমক িম  যাজনা চালু করা হল? উঃ- ৯৭ বছর 

√  ১২) ২০২২ সােল ক িমেসস ওয়ালস িজতেলন? পািক ােনর থম া েজ ার 

ডা ার ক হেলন? 
উঃ- Dr Sarah Gill 
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√  ১৩) কান দশ তােদর দেশর এক  শােনর নাম মহা া গা ীর নামানুসাের 

রাখা হল?  
উঃ- Mauritius 

√  ১৪) সয়দ মাদী ই ারন াশনাল ব াডিম ন টুনােম  ২০২২-এ মিহলা একক 

িশেরাপা িবজয়ীর নাম িক? 
উঃ- িপিভ িস ু  

√  ১৫) কৃিষ যাি কীকরেণর সাব-িমশন (SMAM) এর অধীেন খামার যাি কীকরেণর 

জন  ান কনার উপর সেবা  কত পিরমাণ ভতুিক অনুেমািদত হেয়েছ? 
উঃ- ১০ ল  িপ 

√  ১৬) সালার এনািজ কেপােরশন অফ ইি য়া (SECI)-এ নতুন এবং 

পুননবীকরণেযাগ  শি  ম ক কত পিরমাণ মূলধন আধান ঘাষণা কেরেছ? 
উঃ- ১০০০ কা  িপ 

√  ১৭) 'ওেয়  ব ল িবি ং ট ক াপািবিল  ফর ইন ু িসভ সাশ াল ােটকশন' 

অপােরশেনর জন  িব ব াংক কত পিরমাণ ঋণ অনুেমাদন কেরেছ? 
উঃ- ১২৫ িমিলয়ন ডলার 

√  ১৮) মািকন িব ানীরা স িত িমমাস নােমর এক  চাঁেদর পৃে র িনেচ চাপা পেড় 

থাকা এক  ভূগভ  মহাসাগেরর স ান পেয়েছন। এই চাঁদ িমমাস কান েহর 

অ গত? 
উঃ- শিন 

√  ১৯) নতািজ িরসাচ বু েরা ২০২২ সােল কান ব ি েক নতািজ পুর াের ভূিষত 

কেরেছ? 
উঃ- িশনেজা আেব 

√  ২০) িত বছর ভারেত কান িদন েক জাতীয় কন া িশ  িদবস িহেসেব পালন 

করা হেয় থােক? 
উঃ- ২৪ জানুয়াির 

√  ২১) ভারত এর কান রােজ  দেশর থম AVGC স ার অব এি েল  চালু করা 

হল?  
উঃ- কণাটক 

√  ২২) স িত GOOD Dot কা ািনর া  অ ামব াসাডর ক হেলন?  উঃ- িনরাজ চাপড়া 

√  ২৩) স িত Paytm বিণক অংশীদার এবং ভা ােদর ঋণ দােনর পণ  সরবরাহ 

করার জন  কান কা ািনর সােথ অংশীদাির  কেরেছ? 
উঃ- Fullerton ইি য়া 

√  ২৪) জানুয়ারী ২০২২-এ ি েভনশন অফ মািন ল ািরং অ া  (PMLA) িবচারকারী 

কতৃপে র চয়ারপারসন িহসােব কােক িনযু  করা হেয়েছ? 
 উঃ- িবেনাদান  ঝা 
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√  ২৫) ভারতীয় সামিরক বািহনী AT4 অ াি -আরমার অ  কনার জন  কান 

দেশর সােথ এক  চুি  া র কেরেছ? 
উঃ- সুইেডন 

√  ২৬) NASA মহাকাশ সং া স িত কান দেশর মহাকাশ সং ার সােথ 

অংশীদািরে  'িডপ স ফুড চ ােল '-এর ি তীয় পযায় উে াচন কেরেছ? 
উঃ- কানাডা 

√  ২৭) কান দল ২০২২ সােল িহমাচল েদেশ অনুি ত নবম জাতীয় মিহলা আইস 

হিক চ াি য়নিশপ িজেতেছ? 
উঃ- লাদাখ 

√  ২৮) স িত ভারেতর কান রাজ  দেশর থম AVGC (অ ািনেমশন, িভজু য়াল 

ইেফ স, গিমং এবং কিমকস) স ার অফ এি েল  (CoE) াপন কেরেছ? 
উঃ- কণাটক 

√  ২৯) কান রাজ  সরকার রােধ কৃ  কাউ স াংচুির এর উে াধন করল?  উঃ- িহমাচল েদশ 

√  ৩০) কান ব া  িফটেনস ওয়াচ EASY PAY সমি ত ডিবট কাড সুিবধা চালু 

কেরেছ? 
উঃ- City Union Bank 

√  ৩১) ই দেশর মেধ  টৈনিতক স ক িত ার ৩০ বছর পূিত উপলে  ভারত 

স িত কান দেশর সােথ যৗথভােব এক  ারক লােগা চালু কেরেছ? 
উঃ- ইসরােয়ল 

√  ৩২) ঢাকা আ জািতক চলি  উৎসব ২০২২-এ কান ভারতীয় চলি  সরা 
চলি ে র পুর ার িজেতেছ? 

উঃ- Koozhangal 

√  ৩৩) ামীণ এলাকায় যুবক ও নাগিরকেদর দ তা-িভি ক বৃি মূলক িশ া দােনর 

জন  কমন সািভেসস স ার (CSC) ারা চালু করা মাবাইল অ াি েকশন র নাম কী? 
উঃ- যাগ তা 

√  ৩৪) ২০২১ সােলর জন  আসােমর সেবা  বসামিরক স ান 'আসাম বভব' িদেয় 

কােক ভূিষত করা হেয়েছ? 
উঃ- রতন টাটা 

√  ৩৫) স িত কান ি ড়ািবদেক পরম িবিশ  সবা মেডল ারা স ািনত করা 

হল?  
উঃ- িনরাজ চাপড়া 

√  ৩৬) আই িস িস আ ায়ার অব িদ ইয়ার হেলন ক?  উঃ- Marais Erasmus 

√  ৩৭) স িত পৃিথবীর ৫০০  কা ািনর মেধ  কান কা ািন  সবেচেয় বিশ 

মূল বান িহেসেব ান পেয়েছ? 
উঃ- অ ােপল 

√  ৩৮) ২০২২ সােল ভারেতর রা পিত সামিরক বািহিনর কতজনেক বীর  পুর াের 
ভূিষত কেরেছন? 

উঃ- ৩৮৪ 
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√  ৩৯) িহ ু ান পে ািলয়াম কেপােরশান িলিমেটড এর নতুন চয়ারম ান পেদ ক 

িনযু  হেলন?  
উঃ- পু  মার যািশ 

√  ৪০) ২০২১ সােলর জন  আসােমর সেবা  বসামিরক স ান 'আসাম বভব' িদেয় 

কােক ভূিষত করা হেয়েছ? স িত মাইে াসফট এর িস ই ও সত  নােদলা কাও 

পুর ার পেত চেলেছন?  

উঃ- প  ভূষণ 

√  ৪১) স িত কান ই দেশর মেধ  িচ  ২০২২ নামক নৗ০অনুশীলন আেয়ািজত 

হল? 
উঃ- রািশয়া, িচন ও ইরান 

√  ৪২) স িত ভারেতর কান রােজ র িত  জলায় নারী সুর া সল াপন করা 

 হে ?  
উঃ- ছি শগড় 

√  ৪৩) স িত য়াত হেলন ১৯৬৪ সােল অিলি েক হিকেত ণ পদক জয়ী 

খেলায়াড় িচরি ত িসং, মৃতু কােল তাঁর বয়স কত হেয়িছল?  
উঃ- ৯০ বছর 

√  ৪৪) কান ভারতীয় মাটরগািড় কা ািন স িত ১০০ িমিলয়ন ডলাের সুইস ই-

মািবিল  প (SEMG) এর ৭৫ শতাংশ শয়ার িকেনেছ? 
উঃ-  িভ এস মাটস 

√  ৪৫) ভারতীয় শা ীয় নৃত  কথকিলর চূড়ামিণ, িমেলনা সালিভিন, িযিন স িত মারা 
গেছন, িতিন কান দেশর বািস া িছেলন? 

উঃ- া  

√  ৪৬) কান কা ািন NPCI-এর সােথ অংশীদাির  কেরেছ যােত এক  সি য় 

UPI ID এর মাধ েম ভারতীয় াহকরা তােদর ব া  অ াকাউে  িরেয়ল-টাইম, 

আ জািতক পেম  পেত স ম হয়? 
উঃ- TerraPay 

√  ৪৭) ভারত সরকার আনু ািনকভােব এয়ার ইি য়ােক টাটা েপর কােছ হ া র 

কেরেছ। এই চুি র মূল  িক? 
উঃ- ১৮,০০০ কা  িপ 

√  ৪৮) কান বাঙািল অিভেনতােক প  ভূষণ পুর াের স ািনত করা হল?  উঃ- িভ র ব ানািজ 

√  ৪৯) ভারেতর কান রােজ  ি িফন ইেনােভশান স ার তির হেয়েছ?  উঃ- করালা 

√  ৫০) স িত কািশত "িদ অ াে লস অব কলাশ" বই  ক িলেখেছন?   উঃ- সুিবরা সাধ 

√  ৫১) ২০২২ সােলর জন  জািতসংেঘর িনয়িমত বােজট মূল ায়েনর জন  ভারত কত 

পিরমাণ অথ দান কেরেছ? 
উঃ- ২৯.৯ িমিলয়ন ডলার 
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বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  

√  ৫২) ভারেতর বৃহ ম ইেলক ক ভিহেকল (EV) চািজং শন কান জায়গায় 

উে াধন করা হেয়েছ?  
উঃ- ড়গাঁও 

√  ৫৩) লাকসভার ি কার ওম িবড়লা কতৃক স িত চালু করা ভারেতর সংসেদর 

অিফিসয়াল মাবাইল অ ােপর নাম কী? 
উঃ- িডিজটাল সংসদ অ াপ 

√  ৫৪) িবে র বৃহ ম ক েনল লক িসে ম স িত কান দেশ উে াচন করা হেয়েছ? উঃ- নদারল া স 

√  ৫৫) ভারেতর িডিজটাল ইেকািসে েমর বৃি েক রাি ত করেত কান টক জায়া  
ভারতী এয়ারেটেলর সােথ অংশীদাির  কেরেছ এবং ১ িবিলয়ন ডলার িবিনেয়াগ 
কেরেছ? 

উঃ- েগাল 

√  ৫৬) ২০২২ সােল অে িলয়ান ওেপন মন'স িসে লস এর খতাব িজেতেছন ক? উঃ- রাফােয়ল নাদাল 

√  ৫৭) ভারেতর কান রাজ  সরকার ন হলথ ইিনিশেয় ভ চালু কেরেছ? উঃ- কণাটক 

√  ৫৮) ট টাইল স েরর জন  PLI ি েমর অধীেন সরকার কত টাকা অনুেমাদন 
কেরেছ? 

উঃ- ১০,৬৮৩ কা  িপ 

√  ৫৯) ২০২২ সােল অে িলয়ান ওেপন ওেমন'স িসে লস এর খতাব িজেতেছন ক? উঃ- Ashleigh Barty 

√  ৬০) ভারতীয় দল ২০২২ সােল মিহলা হিক এিশয়া কােপ কান দশেক হািরেয় 

া  পদক িজেতেছ? 
উঃ- িচন 

√  ৬১) ২০২২ সােল মা ােট মিহলা হিক এিশয়া কাপ কান দল িজেতেছ? উঃ- জাপান 

√  ৬২) িত বছর কান িদন েত িব   িদবস পালন করা হয়?  উঃ-  ৩০ জানুয়াির 

√  ৬৩) কান দল ২০২২ সােল মিহলা প ান আেমিরকান কাপ িফ  হিক টুনােম  

িজেতেছ? 
উঃ- আেজি না 

 

 


