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মাস – ফ য়াির, স াহ – তৃতীয়, (১৫-০২-২০২২ থেক ২১-০২-২০২২) 

√  ১) িসিবআই স িত কান কা ািনর ারা সবেচেয় বড় ব া  জািলয়ািতর মামলা নিথভু  

কেরেছ? 
উঃ- ABG Shipyard 

√  ২) এয়ার ইি য়ার নতুন িসইও এবং এমিড িহেসেব কােক িনযু  করা হেয়েছ?  উঃ- Ilker Ayci  

√  ৩) ভারতীয় রলওেয় রসিলংেক এক  খলা িহসােব সমথন করার জন  কান শহের দেশর 

বৃহ ম এবং িব -মােনর ি  একােডিম াপন করেত চেলেছ? 
উঃ- িদ ী 

√  ৪) াফ িসেলকশন কিমশন (SSC) এর চয়ারম ান িহেসেব কােক িনযু  করা হেয়েছ?  উঃ- এস িকেশার 

√  ৫) জ ু ও কা ীর সরকার ভড়া চােষর ে  পিরবতন আনেত কান দেশর সােথ অংশীদাির  

কেরেছ? 
উঃ- িনউ িজল া  

√  ৬) িরলােয়  িজও ভারেত স ােটলাইট-িভি ক ডব া  ই ারেনট পিরেষবা দান করার জন  

কান কা ািনর সােথ এক  চুি  া র কেরেছ? 
উঃ- SES, Luxembourg 

√  ৭) ২০২২ সােল তল ানা রােজ র মদারম যা া উৎসেবর জন  ক  সরকার কত কা  টাকা 

বরা  কেরেছ?  
উঃ- ২.২৬ কা  

√  ৮) কান ভারতীয় FMCG কা ািন দেশর থম াি ক বজ  িনরেপ  কা ািন হেয় 

উেঠেছ? 
উঃ- ডাবর 

√  ৯) বদা  ভারেত সিমক া র তিরর জন  এক  যৗথ উেদ াগ গঠেনর জন  কান কা ািনর 

সােথ চুি  কেরেছ? 
উঃ- Foxconn 

√  ১০) স াল বাড অফ সেক াির এডুেকশন (CBSE) এর নতুন চয়ারম ান িহেসেব কােক 

িনযু  করা হেয়েছ? 
উঃ- িবনীত জাশী 

 √  ১১) বসামিরক আকাশপেথ ান চালােনার অনুমিত িদেয় কান দশ িবে র থম হেয় উেঠেছ? উঃ- ইসরােয়ল 

√  ১২) Paisabazaar.com কান ব াে র সােথ অংশীদািরে  এক  ‘পয়সা অন িডমা ’ (PoD) 

িডট কাড চালু কেরেছ? 
উঃ- আরিবএল ব া  

√  ১৩) ০৭ থেক ২৮ ফ য়াির, ২০২২ পয  NITI আেয়াগ ারা আেয়ািজত িফনেটক ওেপন মা  

এর িথম কী? 
উঃ- ওেপন 
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√  ১৪) কান সং া ‘ ইট টাব ােকা অ াপ’ চালু কেরেছ যােত মানুষ সব ধরেনর তামাক ব বহার 

ব  করেত সহায়তা কের? 
উঃ- িব  া  সং া 

√  ১৫) কান খেলায়াড়েক ২০২২ সােলর জানুয়ারী মােস ICC মনস য়ার অফ দ  মা  

িহসােব ঘাষণা করা হেয়েছ? 
উঃ- Keegan Petersen 

√  ১৬) য়াত হেলন খ াত গায়ক এবং স ীত পিরচালক বাি  লািহড়ী, মৃতু কােল তাঁর বয়স কত 

হেয়িছল?  
উঃ- ৬৯ বছর 

√  ১৭) য়াত হেলন, গীত  স া মুেখাপাধ ায়, মৃতু কােল তাঁর বয়স কত হেয়িছল?  উঃ- ৯০ বছর 

√  ১৮) খাদ  ও কৃিষ বা তে র জন  িডিজটাল আিথক সমাধান িবকােশর জন  কান ব াে র এি  

ইনিফিন  া াম চালু করা হেয়েছ? 
উঃ- ইেয়স ব া  

√  ১৯) কান খেলায়াড়েক ২০২২ সােলর জানুয়ারী মােস ICC ওেমনস য়ার অফ দ  মা  

িহসােব ঘাষণা করা হেয়েছ? 
উঃ- Heather Knight 

√  ২০) কান দশ ২০২২ সােল G20 শীষ সে লন আেয়াজন করেব? উঃ- ইে ােনিশয়া 

 √  ২১) ২০২২ থেক ২০২৭ অথবেষ পাঁচ বছেরর জন  িশ া ম েকর সদ  চালু হওয়া ক , িনউ 

ইি য়া িলটােরিস া ােমর মাট ব য় কত? 
উঃ- ১০৩৭ কা  

√  ২২) Twitter ভারেত তার ' পস' িফচার এর উ িতকরেনর জন  কান কা ািনর সােথ 
অংশীদাির  কেরেছ? 

উঃ- প  এম 

√  ২৩) কান দল পু ষেদর িবভােগ িসিনয়র জাতীয় ভিলবল চ াি য়নিশপ ২০২১-২০২২ িজেতেছ? উঃ- হিরয়াণা 

√  ২৪) IBA-এর ১৭ তম বািষক ব াি ং টকেনালিজ অ াওয়াড ২০২১ - এ কান ব া  বৃহৎ 

ব া িলর মেধ  বছেরর সরা যুি  ব াে র পুর ার িজেতেছ? 
উঃ- ব া  অব বেরাদা 

√  ২৫) কাটাক মািহ া ব া  তার বিণক অংশীদারেদর ইি ে েটড পেয়  অফ সল (PoS) সমাধান 

দওয়ার জন  কান কা ািনর সােথ অংশীদাির  কেরেছ? 
উঃ- Ezetap 

√  ২৬) ভারেতর থম জাতীয় মিরটাইম িসিকউির  কাঅিডেনটর (NMSC) িহেসেব কােক 

িনযু  করা হেয়েছ? 
উঃ- িজ অেশাক মার 

√  ২৭) কান ব াংক মটাভােস থম েবশ কেরেছ? উঃ- JPMorgan 

√  ২৮) দ  ই উট অফ ইেকানিমক ােথর নতুন পিরচালক িহেসেব কােক িনযু  করা 

হেয়েছ? 
উঃ- Chetan Ghate 

√  ২৯) আ জািতক মাতৃভাষা িদবস (IMLD) িত বছর কান িদেন পািলত হয়? উঃ- ২১ ফ য়াির 


