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বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  
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মাস – জুন, স াহ – থম, (০১-০৬-২০২২ থেক ০৭-০৬-২০২২) 

√  ১) িত বছর কান িদেন আ জািতক প ের স ড পালন করা হয়?  উঃ- ১ জুন 

√  ২) িত বছর কান িদেন িব   িদবস পালন করা হয়?  উঃ- ১ জুন 

√  ৩) িব  া  সং া ভারেতর কান রাজ েক তামাক িনয় েনর জন  পুর ৃ ত করেত 

চেলেছ?  
উঃ- ঝাড়খ  

√  ৪) ২০২২ সােল টাইমস িবজেনস অ াওয়াড িজতেলন ক?   উঃ- রশিম সা  

√  ৫) সশ  সীমা বল এর িডের র জনােরল পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- S L Thaosen 

√  ৬) পু ষেদর এিশয়া হিক কাপ এ ভারত কান পদক িজেতেছ?  উঃ- া  

√  ৭) িবউেরা অব িসিভল অ ািভেয়শান িসিকউির  এর ডপু  জনােরল পেদ ক 

িনযু  হেলন?  
উঃ- যুলিফকার হাসান  

√  ৮) স িত পৃিথবীর সবেচেয় শি শালী সুপার কি উটার তির হেয়েছ। এর নাম 

িক? 
উঃ- Frontier 

√  ৯) িত বছর কান িদেন িব  বাইসাইেকল িদবস পালন করা হয়?  উঃ- ০৩ জুন 

√  ১০) সারা দেশ িফট ইি য়া ি ডম রাইডার সাইেকল এর সূচনা করেলন ক?  উঃ- অনুরাগ ঠা র 

 √  ১১) ভারেতর থম িল ইড িমরর টিলে াপ কাথায় িত াপন করা হেব?  উঃ-  উ রাখ  

√  ১২) য়াত হেলন াধীনতা সং ামী অ লাই পা ুসািম, মৃতু কােল তাঁর বয়স কত 

হেয়িছল?  
উঃ- ১০২ বছর 

√  ১৩) ভারেতর কান রাজ  ইউনাইেটড নশানস এ ব  েজ  

অ াওয়াড পেয়েছ?  
উঃ- মঘালয়  
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√  ১৪) স িত HDFC ব া  িডিজটাল া ফেমশান এর জন  কান সং ার সােথ 

চুি  কেরেছ?  
উঃ- Accenture 

√  ১৫) স িত রাজ ান সরকার গভবতী মিহলােদর জন  য হলথ কয়ার অিভযান 

চালু কেরেছ তার নাম িক?  
উঃ- আঁচল 

√  ১৬) ইউনাইেটড নশানস Turkey এর নাম পিরবতেনর াব হন কেরেছ। এই 

দেশর নতুন নাম িক হেত চেলেছ?  
উঃ- Turkiye 

√  ১৭) উ র েদশ এ জওয়ার এয়ারেপাট তির করার বরাত পল কান সং া?     উঃ- টাটা েজ স 

√  ১৮) ভারত বাংলােদশ যৗথ সনা অনুশীলন স ীিত কেব চালু হল?  উঃ- ০৫ জুন 

√  ১৯) ইউিনয়ন ব া  এর ম ােনিজং িডের র পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- A Manimekhalai  

√  ২০) ব  ইউস অব িজেরা কাবন টকনলিজ ত ই ারন াশনাল 

সাে ইেনবল রলওেয় অ াওয়াড িজতল কান রলওেয়? 
উঃ- ভারতীয় রলওেয় 

 √  ২১) কান ভারতীয় ি েকট খেলায়াড় চ াই এর ান িনমাতা সং া গ ড় 

অ ােরাে স এ িনেবশ কেরেছন?  
উঃ- এম এস ধািন 

√  ২২) িত বছর কান িদেন িব  খাদ  সুর া িদবস পালন করা হয়?  উঃ- ০৭ জুন 

√  ২৩) অ েদশ সরকার ন িত  সরকারী কম েদর িব ে  অিভেযাগ দােয়র করার 

জন  য অ ােপর উে াধন কেরেছন তার নাম িক?  
উঃ- ১৪৪০০ অ াপ 

 


