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মাস – ফ য়াির, স াহ – চতুথ, (২২-০২-২০২২ থেক ২৮-০২-২০২২) 

√  ১) কান ভারতীয় টিলকম কা ািন াবাল SEA-ME-WE-6 আ ারিস কবল কনেসা য়ােম 

যাগ িদেয়েছ? 
উঃ- এয়ারেটল 

√  ২) ভারেতর থম বােয়ােসফ  লেভল-৩ কনেটইনেম  মাবাইল ল াবেরটির কান শহের 
উে াধন করা হেয়েছ? 

উঃ- নািসক 

√  ৩) কান ভারতীয় পাওয়ার কা ািন স িত ভারেত অফেশার উই  েজে র যৗথ উ য়েনর 

স াবনা অে ষণ করেত জামািন-িভি ক RWE পুননবীকরণেযাগ  কা ািন GmbH-এর সােথ 

অংশীদাির  কেরেছ? 
উঃ- টাটা পাওয়ার 

√  ৪) ভারতীয় টিনস তারকা মািনকা বা া স িত কান াটসওয় ার াে র া  অ া ােসডর 

িহেসেব িনযু  হেয়েছন? 
 উঃ- Adidas 

√  ৫) ২০২২ সােলর শীতকালীন অিলি ক গমেস কান দশ সেবা  সংখ ক পদক িজেতেছ? উঃ- নরওেয় 

√  ৬) ভারত কান দেশর সােথ  ইেকানিম এবং ওশান গভেন  চুি েত রাডম াপ া র 

কেরেছ? 
উঃ- া  

√  ৭) কান ভারতীয় া মা ার স িত এক  দাবা টুনােমে  নরওেয়র ম াগনাস কালেসনেক 

হািরেয় সবকিন  খেলায়াড় হওয়ার কীিত অজন কেরেছন? 
উঃ- R. Praggnanandhaa  

√  ৮) ই ারন াশনাল অিলি ক কিম  (IOC) অ াথেলটস কিমশন (AC) এর চয়ারম ান িহেসেব 

কােক িনযু  করা হেয়েছ? 
উঃ- Emma Terho 

√  ৯) অেটােমকার হা া ২০২২ সােল হা  কারস ইি য়া িলিমেটড -এর িসেড  এবং CEO 

িহেসেব কােক িনযু  কেরেছ? 
উঃ- Takuya Tsumura 

√  ১০) ২০২২ সােল ত ণ গিণতিবেদর জন  রামানুজন পুর ার িবজয়ীর নাম িক? উঃ- নীনা া 

 √  ১১) থামস আপ-এর নতুন া  অ া ােসডর িহেসেব কােক িনযু  করা হেয়েছ? উঃ- সাহ খ খান 

√  ১২) ধানম ীর অথৈনিতক উপেদ া পিরষেদর সাব িণক সদস  িহেসেব কােক িনযু  করা 

হেয়েছ? 
উঃ- স ীব সান াল 

√  ১৩) IBM স িত এিশয়া প ািসিফক (APAC) অ েল সাইবার আ মণ মাকােবলার জন  এক  

নতুন সাইবার িনরাপ া হাব চালু কেরেছ, এই হাব কাথায় অবি ত? 
উঃ- ব ালু  

√  ১৪) ভারতীয় নৗবািহনীর ব পাি ক মহড়া MILAN ২০২২ কান শহের অনুি ত হে ? উঃ- িবশাখাপ নম 
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√  ১৫) EX DHARMA GUARDIAN-২০২২ কান দেশর সােথ ভারতীয় সনাবািহনীর এক  

বািষক যৗথ সামিরক িশ ণ অনুশীলন? 
উঃ- জাপান 

√  ১৬) সম  ভারেত বা বায়েনর জন  পাঁচ বছের আয়ু ান ভারত িডিজটাল িমশেনর (ABDM) 

মাট ব য় কত? 
উঃ- ১৬০০ কা  িপ 

√  ১৭) ভারেত কান িদন েক জাতীয় া ন িদবস িহেসেব পালন করা হয়?  উঃ- ২৭ ফ য়াির 

√  ১৮) ভারেত এয়ারলাইন িশে র জন  'IATA Pay' পেম  াটফম চালু করেত ই ারন াশনাল 

এয়ার া েপাট অ ােসািসেয়শন (IATA) এর সােথ কান আিথক কা ািন অংশীদাির  কেরেছ? 
উঃ- Standard Chartered  

√  ১৯) ইউে েনর মবধমান সংকেটর মেধ  ভারত ২০২২ সােল কান ব পাি ক মহড়া থেক সের 

এেসেছ? 
উঃ- কাবরা ওয়ািরয়র 

√  ২০) িব  এনিজও িদবস িত বছর িব ব াপী কান িদেন পািলত হয়? উঃ- ২৭ ফ য়াির 

 √  ২১) ২০২২ সােলর জাতীয় া ন িদবেসর িথম কী? উঃ- ফুড িফউচািরজম 

√  ২২) ২০২২ সােল মি কান ওেপন টিনস টুনােমে র িবজয়ীর নাম িক? উঃ- রাফােয়ল নাদাল 

√  ২৩) ২০২২ সােল িস াপুের আ জািতক ওেয়টিলফ ং টুনােম  -এ ভারত কয়  ণপদক 

িজেতেছ? 
উঃ- ৬  

√  ২৪) ভারেত িত বছর জাতীয় িব ান িদবস কান িদেন পািলত হয়? উঃ- ২৮ ফ য়াির 

√  ২৫) ভারেতর কান িবমানব র  ২০২২ সােলর মাচ মােস ভারেতর পাওয়ার পিজ ভ 

িবমানব েরর মযাদা পেত চেলেছ? 
উঃ- কািচন আ জািতক িবমানব র 

 


