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মাস – ফ য়াির, স াহ – থম, (০১-০২-২০২২ থেক ০৭-০২-২০২২) 

√  ১) IIFL এর নতুন চয়ারম ান পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- অ ন পুরওয়ার 

√  ২) ইসরা য়ল এর সহেযািগতায় ভারত কত িল ামেক িভেলজ অব এি েল  এ 
পিরণত করেত চেলেছ? 

উঃ- ১৫০ 

√  ৩) িনও-েকাভ নােম কািভড এর নতুন ভিরেয়নড় কাথায় পাওয়া গল? উঃ- িচন 

√  ৪) নীলাচল ই াত িনগম িলিমেটড (NINL) স িত কান কা ািন অিধ হণ 

কেরেছ? 
 উঃ- টাটা ীল 

√  ৫) GAIL াকৃিতক গ াস এর সােথ হাইে ােজন মশােনার টকনলিজ ভারেতর 

কান রােজ  থম চালু কেরেছ? 
উঃ- মধ  েদশ 

√  ৬) ভারত কান বছেরর মেধ  শূন  কাবন িনগমন অজেন িত িতব ? উঃ- ২০৭০ 

√  ৭) ট ব া  অব ইি য়া 'সূয শি  সল' নােম তার ডিডেকেটড স ালাইজড 

েসিসং সেলর মাধ েম সৗর িব ৎ কে  অথায়েনর জন  কান কা ািনর সােথ 

অংশীদাির  কেরেছ? 
উঃ- Tata Power Solar 

√  ৮) কান খেলায়াড় ২০২২ সােল টাটা ি ল দাবা টুনােম  মা াস িজেতেছন? উঃ- Magnus Carlsen 

√  ৯) স িত কান দশ Hwasong-12 নামক মধ বত -পা ার ব ািলি ক পণা  

পরী া কেরেছ? 
উঃ- উ র কািরয়া 

√  ১০) কান কা ািন সিমক াকটর তিরেত সারা িবশেব থম ান অিধকার 

কেরেছ?  
উঃ- SAMSUNG 

√  ১১) কান রােজ  ভারেতর থম িজওলিজকাল পাক তির হেত চেলেছ?  উঃ- মধ  েদশ 

√  ১২) কান দশ িবে র থম হাইে ােজন চািলত াইং-েবাট চালু করেত চেলেছ?  উঃ- UAE 

√  ১৩) পত িল আয়েুবদ িলিমেটড স িত কান ব াে র সােথ অংশীদািরে  এক  

কা- াে ড Rupay ক া েলস িডট কাড চালু করার ঘাষণা িদেয়েছ? 
উঃ- পা াব ন াশনাল ব া  
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√  ১৪) িত বছর কান িদন েক আ জািতক ক া ার িদবস িহেসেব পালন করা হয়?  উঃ- ৪ ফ য়াির 

√  ১৫) পে ািলয়াম পণ  েয়র জন  ল ােক EXIM ব া  কত পিরমাণ অথ ঋণ 

িদেয়েছ?   
উঃ- ৫০০ িমিলয়ন ডলার 

√  ১৬) স িত ইি য়ান ই উট অব সাই  ভারেতর সবেচেয় শি শািল সুপার 

কি উটার াপন কেরেছ। এর নাম িক? এবং েসিসং ি ড কত?  
উঃ- Param Pravega, ৩.৩ পটা প 

√  ১৭) ক ভারেতর দউিলয়া এবং দউিলয়া বােডর নতুন চয়ারম ান িহেসেব 

িনযু  হেয়েছন? 
উঃ- রিব িম ল 

√  ১৮) ২০২২ সােল িব িবদ ালয় ম ু ির কিমশেনর (UGC) নতুন চয়ারম ান িহেসেব 

কােক িনযু  করা হেয়েছ? 
উঃ- এম জগেদশ মার 

√  ১৯) ইি েগা এয়ারলাই  এর ম ােনিজং িডের র পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- রা ল ভা য়া 

√  ২০) িডওয়া  িভস ২০২২ আইিসিস অনূ -১৯ িব কাপ চ াি য়নিশেপ 

টুনােমে র সরা খেলায়ােড়র পুর ার িজেতেছন। িতিন কান দেশর হেয় খেলন? 
উঃ- দি ণ আি কা 

√  ২১) IIT হায় াবাদ কান ব াে র অথায়েন িতব ী ব ি েদর জন  

" রাজেযাগ তা" নামক এক  AI-িভি ক চাকিরর পাটাল চালু কেরেছ? 
উঃ- কাটাক মিহ া ব া  

√  ২২) য়াত হেলন খ াত স ীত িশ ী লতা মে সকর। মৃতু কােল তাঁর বয়স কত 

হেয়িছল?  
উঃ- ৯২ বছর 

 


