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মাস – ফ য়াির, স াহ – ি তীয়, (০৮-০২-২০২২ থেক ১৪-০২-২০২২) 

√  ১) ভারত কািভড এর িব ে  এক  িডএনএ ভ াকিসন তিরকারী থম দশ হেয় উেঠেছ। কান 

কা ািন এই াজিমড িডএনএ ভ াকিসন তির কেরেছ? 
উঃ- Zydus Cadila 

√  ২) সাইবার িনরাপ া বীমা অফার করার জন  স িত কান বীমা কা ািন এয়ারেটল পেম স 
ব া  এর সােথ অংশীদাির  কেরেছ? 

উঃ- ICICI Lombard জনােরল ই ু ের  

√  ৩) NCERT এর নতুন িডের র পেদ ক িনযু  হেলন? উঃ- দীেনশ সাদ সাকলািন 

√  ৪) কান দল ২০২২ সােল AFC মিহলা এিশয়ান কাপ িজেতেছ?  উঃ- িচন 

√  ৫) জহরলাল নেহ  িব িবদ ালয় এর থম মিহলা ভাইস চ াে লর এর নাম িক? উঃ- সি  ধুিলপুিড় পি ত 

√  ৬) ২০২০-২০২১ সােল িপএম কয়ার ফাে র অধীেন মাট অেথর পিরমাণ কত িছল? উঃ- ১০,৯৯১ কা  িপ 

√  ৭) জাতীয় একক উইে া িসে ম (NSWS) এর সােথ একীভূত হওয়া থম ক শািসত অ ল 

কান ? 
উঃ- জ ু  ও কা ীর 

√  ৮) িব ম সারাভাই স স ার (VSSC) এর নতুন িডের র িহেসেব কােক িনযু  করা হেয়েছ? উঃ- Dr S Unnikrishnan Nair 

√  ৯) সলসেফাস াবাল ইনেডে র অংশ িহসােব জিরপ করা ১৯  দেশর মেধ  কান দশ 

িডিজটাল িতেত সেবা  ার কেরেছ? 
উঃ- ভারত 

√  ১০) কান কা ানী মালেয়িশয়ার পেম  াট-আেপ "Curlec" এর এক  িসংহভাগ 

অংশীদাির  িকেনেছ যার মূল  ১৯ িমিলয়ন ডলার? 
উঃ- Razorpay 

√  ১১) ২০২১ সােল িবে র ক ীয় ব া িলর মেধ  সানা কনার ে  ভারতীয় িরজাভ ব াে র 

া  কী িছল? 
উঃ- ি তীয় 

√  ১২) কান সাশ াল িমিডয়া াটফম ‘ টক এ ক’ নােম চারািভযান  কেরেছ? উঃ- INSTAGRAM 

√  ১৩) ভারেতর থম বািণিজ ক মােপর বােয়ামাস-িভি ক হাইে ােজন া  কান রােজ  তির 

হেব? 
উঃ- মধ  েদশ 

√  ১৪) কান বিলউড অিভেনতােক উ রাখে র া  অ া াসাডর িহেসেব িনযু  করা হেয়েছ? উঃ- অ য় মার 
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√  ১৫) টমটম ািফক ইনেড  াি ং ২০২১ অনুসাের কান ভারতীয় শহর েক দেশর 

সবেচেয় ঘনবসিতপূণ শহর িহসােব ঘাষণা করা হেয়েছ? 
উঃ- মু াই 

√  ১৬) ভারেত ফাইজােরর নতুন চয়ারম ান ক হেলন? উঃ- দীপ সাহ 

√  ১৭) স িত কািশত EIU এর গণত  সূচেক ভারেতর ান কত? উঃ- ৪৬ তম 

√  ১৮) ভারেতর কান টােনল  ওয়া  বুক অফ রকডস ারা ''১০,০০০ ফুট উপের িবে র দীঘতম 

হাইওেয় টােনল'' িহসােব ীকৃত হেয়েছ? 
উঃ- অটল টােনল 

√  ১৯) কার জ বািষকী উপলে  িত বছর ১৩ ফ য়াির ভারেত জাতীয় নারী িদবস পালন করা হয়? উঃ- সেরািজনী নাইডু 

√  ২০) িব  বতার িদবস িত বছর কান িদন পািলত হয়? উঃ- ১৩ ফ য়াির 

√  ২১) া েজ ার স দায় এবং িভ ু কেদর কল ােণ সামািজক ন ায়িবচার ও মতায়ন ম ক য 

ক  চালু কেরেছ তার নাম িক? 
উঃ- SMILE 

√  ২২) ভারতীয় বায়েুসনা 'িস াপুর এয়ার শা-২০২২'-এ দশন করেত তার কান িবমােনর সােথ 
অংশ হণ করেব? 

উঃ- তজস 

√  ২৩) িব ব াংক এবং জািতসংেঘর সহেযািগতায় ২০২২ সােলর ফ য়ািরেত আেয়ািজত ওয়ান 

ওশান সািমট কান দশ  আেয়াজন কেরিছল? 
উঃ- া  

√  ২৪) স িত কািশত EIU এর গণত  সূচেক থম ােন কান দশ রেয়েছ? উঃ- নরওেয় 

√  ২৫) স িত য়াত হেল িশ পিত রা ল বাজাজ, মৃতু কােল তাঁর বয়স কত হেয়িছল?  উঃ- ৮৩ বছর 

√  ২৬) টাটা স  এর নতুন চয়ারম ান পেদ ক িনযু  হেলন? উঃ- এন চ েশকরন 

√  ২৭) ইনেভ র ােটকশন অ া  এডুেকশন ফা  (আইিপইএফ) সং া  SEBI-এর উপেদ া 

কিম র নতুন চয়ারপাসন িহেসেব কােক অ ভু  করা হেয়েছ? 
উঃ- G Mahalingam 

√  ২৮) ২০২২-২৩ সােলর জন  দ  ইনি উট অফ চাটাড অ াকাউ া স অফ ইি য়া 

(ICAI)-এর িসেড  িহসােব কােক িনযু  করা হেয়েছ? 
উঃ- দবািশষ িম  

 


