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মাস – ম, স াহ – চতুথ, (২৩-০৫-২০২২ থেক ৩১-০৫-২০২২) 

√  ১) কান রােজ র হিক দল ১২ তম িসিনয়র মিহলা হিক টুনােম  িজেতেছ?  উঃ- ওিডশা 

√  ২) বােয়ােতক িরসাচ BioRRAP পাটাল চালু করেলন ক?  উঃ-ডঃ িজেত  িসংহ 

√  ৩) ািনশ া  ি  িজতেলন ক?  উঃ- Max Verstappen  

√  ৪) অ ামাজন স ব এনািজ উেদ াকতা কি শান িজতেলন ক?   উঃ- িজিনয়াস এনািজ 

√  ৫) কান রােজ র হিক দল সাবজুিনয়র মিহলা হিক চ াি য়নিশপ িজেতেছ?  উঃ- হিরয়ানা 

√  ৬) কান দশ সব থম মাংিক প  এর জন  কায়াের াইন এর কথা ঘাষণা 

কেরেছ?  
উঃ- বলিজয়াম 

√  ৭) িত বছর কান িদেন আ জািতক ক প িদবস (Turtle Day) পালন করা 

হয়?  
উঃ- ২৩ ম 

√  ৮) স িত য়াত হেলন া ন কিমউিন  নতা িশবািজ প নায়ক, মৃতু কােল 

তাঁর বয়স কত হেয়িছল ?  
উঃ- ৯৩ বছর 

√  ৯) স িত কান সরকার তােদর ফায়ারফাই ং িডপাে  এ রাবট এর ব াবহার 

 কেরেছ?  
উঃ- িদ ী 

√  ১০) আই িপ এল এর ইিতহােস কান খেলায়াড় ৭০০  বাউ াির (চার) 

মেরেছন?  
উঃ- িশখর ধবন  

 √  ১১) ভারেতর কান রাজ  সরকার া  ে  ােনর ব বহার করা  কেরেছ?  উঃ-  উ রাখ  

√  ১২) মহারা  সরকার স িত ২৩  কা ািনর সােথ মাট কত পিরমাণ অেথর চুি  

কেরেছ?  
উঃ- ৩০,০০০ কা  

√  ১৩) িত বছর কান িদেন িব  ব ািপ িমিসং িচে নস ড পালন করা হয়?  উঃ- ২৬ ম 
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√  ১৪) ভারেতর কান শহর মে া িস  িহেসেব থম বােয়াডাইভািস  রিজ ার 

পেত চেলেছ?  
উঃ- কলকাতা  

√  ১৫) ভারত দশীয় যুি েত তির  িব ইনেফকশান ি ন ট  চালু কেরেছ 

এর নাম িক?  
উঃ- C-TB 

√  ১৬) ভারেতর থম ল ােভ ার ফি ভাল কাথায় উে াধন করা হেয়েছ? উঃ- Bhaderwah 

√  ১৭) ২০২২ সােল ইি য়ান ি িময়ার িলগ িজতল কান দল?  উঃ- জরাট টাইটানস 

√  ১৮) স িত আততায়ীর িলেত িনহত হেলন িবখ াত পা ািব গায়ক িসধু 

মুেসওয়ালা, মৃতু কােল তাঁর বয়স কত িছল?  
উঃ- ২৯ বছর 

√  ১৯) স িত ভারতীয় নৗেসনা এর কান জাহাজ ক িড-কিমশান করা হল?  উঃ- আই এন এস গামতী 

√  ২০) ভারেতর কান রােজ  ভারেতর বৃহ ম আকিরক ণ ভা ার রেয়েছ? উঃ- িবহার 

 √  ২১) িত বছর কান িদেন িব  ব ািপ না টাবােকা ড পালন করা হয়?  উঃ- ৩১ ম 

√  ২২) লাইফ ই ুের  কেপােরশানপ অব ইি য়া সিভংস লাইফ ই ুের  ান চালু 

কেরেছ, এর নাম িক?  
উঃ- িবমা র  

√  ২৩) ইউিনেসফ কতৃক কাদান চ াি য়নশীপ পুর ার িজেতেছন ক?  উঃ- RJ Umar 

√  ২৪) মানােকা া  ি  ক িজেতেছন?  উঃ- Sergio Perez 

√  ২৫) য়াত হেলন িকংবদ ী নপথ  িশ ী কৃ মার াথ (েক ক), মৃত কােল 

তাঁর বয়স কত হেয়িছল?  
উঃ- ৫৩ বছর 

 


