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মাস – ম, স াহ – ি তীয়, (০৮-০৫-২০২২ থেক ১৫-০৫-২০২২) 

√  ১) িত বছর কান িদেন ওয়া  রড স ড পালন করা হয়? উঃ- ০৮ ম 

√  ২) িত বছর কান িদেন ি তীয় িব যুে  শহীদ সিনক দর া জানান হয়?  উঃ- ০৮ থক ০৯ ম 

√  ৩) স িত কান দশ ভারত থেক কৃিষ পণ  আমদািন ব  করল?  উঃ- ইে ােনিশয়া 

√  ৪) িত বছর কান িদেন িব  থ ালােসিময়া িদবস পালন করা হেয় থােক?  উঃ- ০৮ ম 

√  ৫) কান রাজ  সরকার লাইফ াইল রাগ িনণয় এবং িনয় েণর জন  ' শিল অ াপ' 

চালু করেছ? 
উঃ- করালা 

√  ৬) িদি  সরকার উেদ া ােদর সাহায  করার জন  িক নীিত ঘাষণা কেরেছ উঃ- িদি  াটআপ পিলিস 

√  ৭) নপালী সরপা কািম িরতা স িত কত তম বার এভাের  এ চেড়েছন?  উঃ- ২৬ তম বার 

√  ৮) স িত মিণপুর এর কান এলাকা াগ ি  যান িহেসেব গণ  করা হল? উঃ- পউমাই নাগা এলাকা 

√  ৯) থম ভারতীয় মিহলা িহেসেব ক ৮০০০ এর বিশ উ তা িবিশ  পৃিথবীর পাঁচ  

পাহাড় এ চেড়েছন?   
উঃ- ি য়াংকা মািহেত 

√  ১০) ইি য়ান ব া  িডিজটাল ািকং সািভস চালু কেরেছ, এর নাম িক?  উঃ- ই-ে ািকং 

 √  ১১) িহ ু ান পে ািলয়াম কেপােরশান িলিমেটড এর চয়ারম ান ও ম ােনিজং 

িডের র ক হেলন?  
উঃ-  পু  মার 

√  ১২) ভারতীয় রেলর ভারত গৗরব টুির  এ ে স স িত কান ােন আেছ?  উঃ- জনক পুর, নপাল 

√  ১৩) কান ভারতীয় া মা ার সানওেয় ফরেমে রা ওেপন দাবা টুনােম  

িজেতেছন? 
উঃ- িড েকশ 

√  ১৪) মায়ািম া  ি  িজতেলন ক?  উঃ- Max Verstappen 
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√  ১৫) ২০২২ মাি দ মন'স ওেপন টাইেটল এর খতাব ক িজতেলন?  উঃ- Carlos Alcaraz 

√  ১৬) কান রাজ  াইমাির ু েলর বা ােদর জন  াতরশ (Breakfast) ব াব া  

করল?  
উঃ- তািমলনাড়ু 

√  ১৭) য়াত হেলন স র বাদক পি ত িশব মার শমা, মৃতু কােল তাঁর বয়স কত 

িছল?  
উঃ- ৮৪ বছর 

√  ১৮) িত বছর কান িদেন ন াশনাল টকনলিজ িদবস পালন করা হয়?  উঃ- ১১ ম 

√  ১৯) ভারেতর কান রাজ  সরকার লাডিল ল ী ি ম চালু কেরেছ?  উঃ- মধ  েদশ 

√  ২০) হং কং এর নতুন িচফ এে িকউ ভ ক হেলন?  উঃ- John Lee Ka-Chiu 

 √  ২১) দি ণ কািরয়ার নতুন িসেড  ক হেলন? উঃ- Yoon Suk-yeol  

√  ২২) HDFC ব া  নতুন িডিজটাল কার লান িসে ম চালু কেরেছ। এর নাম িক?  উঃ- এ ে স কার 

√  ২৩) ভারেতর কান ােন দেশর থম খািদ এি েল  স ার চালু হেত চেলেছ?  উঃ- িদ ী 

√  ২৪) িত বছর কান িদেন আ জািতক া  হলথ অবসােভশান ড পালন 

করা হয়?  
উঃ- ১২ ম 

√  ২৫) িত বছর িব  নািসং িদবস কেব পালন করা হয়?  উঃ- ১২ ম 

√  ২৬) স িত য়াত হেলন িবে র বীণতম া  মা ার। তাঁর নাম িক?  উঃ- Yuri Averbakh 

√  ২৭) ভারেতর থম বােয়াগ াস চািলত ইেলক ক ভিহেকল চািজং শান চালু 

হেয়েছ?  
উঃ- মু াই 

√  ২৮) এিশয়ার কান দশ থম NATO সাইবার িডেফ  প এ যু  হল?  উঃ- দি ণ কািরয়া 

√  ২৯) স িত িবে র সবেচেয় ভ ালুেয়বল কা ািন িহেসেব আ কাশ করল কান 

কা ািন?  
উঃ- Saudi Aramco 

√  ৩০) ভারেতর পরবত  িচফ ইেলকশান কিমশনার িহেসেব ক িনযু  হেলন?  উঃ- রািজব মার 

√  ৩১) িত বছর কান িদেন িব  মাইে টির বাড িদবস পালন করা হয়?  উঃ- ১৪ ম 

√  ৩২) স িত য়াত হেলন সংযু  আরব আিমরশাহী এর িসেড , তাঁর নাম িক?  উঃ- HH Sheikh Khalifa bin Zayed 
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√  ৩৩) স িত পৃিথবীর দীঘতম কাঁেচর ি জ কাথায় িনিমত হেয়েছ?  উঃ- িভেয়তনাম 

√  ৩৪) ভারেতর কান রােজ  ভারতীয় সনাবািহনী দরী  ছা েদর জন  কািচং এর 
আেয়াজন কেরেছ? 

উঃ- মিণপুর 

√  ৩৫) ভারত সংযু  রা পুে  (UN) িহি  ভাষােক াধান  িদেত কত পিরমাণ অথ 

দান কেরেছ?  
উঃ- ৮০০,০০০ মািকন ডলার 

√  ৩৬) স িত গািড় ঘটনায় য়াত হেলন অে িলয়ান ি েকটার অ া ু  সাইম স, 

মৃতু কােল তাঁর বয়স কত হেয়িছল?  
উঃ- ৪৬ বছর 

  


