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মাস – মাচ, স াহ – থম, (০১-০৩-২০২২ থেক ০৭-০৩-২০২২) 

√  ১) িসিকউির জ অ া  এ েচ  বাড অফ ইি য়া (SEBI)-এর নতুন 

চয়ারপাসন িহেসেব ক িনযু  হেয়েছন? 
উঃ- Madhabi Puri Buch 

√  ২) জাতীয় পিরসংখ ান অিফস (NSO) এর  অনুমান অনুসাের ২০২১-২২ এ ভারেতর 
িজিডিপ বৃি র হার কত হেত পাের? 

উঃ- ৮.৯% 

√  ৩) িত বছর বষম হীন িদবস কেব পালন করা হয়? উঃ- ১ মাচ 

√  ৪) কান দশ ৩১-তম দি ণ-পূব এিশয়ান গমস আেয়াজন করেব?  উঃ- িভেয়তনাম 

√  ৫) ভারেতর থম ই-বজ  ইেকা-পাক কাথায় তির হেত চেলেছ? উঃ- িদ ী 

√  ৬) রা ার প েদর জন  ভারেতর কান শহের থম অ া ুেল  চালু করা হেয়েছ? উঃ- চ াই 

√  ৭) ২০২২ সােল ভারতীয় িবমান বািহনী (IAF) কান জায়গায় বায়ু শি  অনুশীলন 

করেব? 
উঃ- জয়সলমীর 

√  ৮) ইেলক িন  এবং তথ  যুি  ম ক (MeitY) কান কা ািনর সােথ চুি  

কেরেছ যােত ভারতীয় াটআপ িলেক িব  বাজােরর জন  অ াপ এবং গম তিরর 

িশ ণ দওয়া যায়? 
উঃ- Google 

√  ৯) স িত ২০২২ সােল কায়েরােত ISSF িব কােপ পু ষেদর ১০ িমটার এয়ার 

িপ ল ইেভে  ণপদক িজেতেছন কান ভারতীয় টার? 
উঃ- সৗরভ চৗধুরী 

√  ১০) িত বছর কান িদন েত িব  বন াণী িদবস পালন করা হয়? উঃ- ৩ মাচ 

√  ১১) স িত ২০২২ সােল মহািশবরাি  উপলে  কান ভারতীয় শহের ১০ িমিনেট 

১১.৭১ ল  মা র দীপ ািলেয় িগেনস রকড তির হেয়েছ? 
উঃ- Ujjain 

√  ১২) কান গািড় িনমাতা সং া ামীন াহকেদর জন  অনুভব নােমর াম মান 

সা ম এর ব ব া কেরেছ?  
উঃ- টাটা মাটস 
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√  ১৩) ভারতীয় জীবন বীমা িনগম (LIC) এর ধান আিথক কমকতা (CFO) িহসােব 

কােক িনযু  করা হেয়েছ? 
উঃ- সুনীল আগরওয়াল 

√  ১৪) বছেরর কান িদেন জাতীয় িনরাপ া িদবস পািলত হয়? উঃ- ৪ মাচ 

√  ১৫) ভারেতর া েসবা খােতর জন  Axis Bank কত পিরমাণ ঋণ অনুেমাদন 

কেরেছ? 
উঃ- ১৫০ িমিলয়ন ডলার 

√  ১৬) ১২১  চািজং পেয়  সহ ভারেতর বৃহ ম ৪ চাকার ইেলক ক চািজং শন, 

কান শহের চালু করা হেয়েছ? 
উঃ- াম 

√  ১৭) কান কা ািন তার আস  ব িতক গািড়র জন  "Vida" নােমর এক  নতুন 

া  নম চালু কেরেছ? 
উঃ- িহেরা মাটর কপ 

√  ১৮) স িত য়াত হেলন িবখ াত অে িলয়ান ি নার সন ওয়ান, মৃতু কােল তাঁর 

বয়স কত হেয়িছল? 
উঃ- ৫২ বছর 

√  ১৯) ভারতীয় রলওেয় তার দশীয়ভােব তির য়ংি য় ন সুর া (ATP) 

িসে ম চালু করার পিরক না কেরেছ। এই িসে েমর নাম িক? 
উঃ- কবচ 

√  ২০) ভারতীয় নৗবািহনী কান লথ ড য়ার থেক বিধত-পা ার ল া -অ াটাক 

ে াস সুপারসিনক ু জ পণাে র সফলভােব পরী া কেরেছ? 
উঃ- আই এন এস চ াই 

√  ২১) ২০২২ সােল OCEANS সে লন ও দশনী কান শহের অনুি ত হেয়িছল? উঃ- চ াই 

√  ২২) ট ব া  অফ ইি য়ার ডপু  ম ােনিজং িডের র (DMD) িহসােব কােক 
িনযু  করা হেয়েছ? 

উঃ- Nitin Chugh 

 


