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মাস – জুলাই, স াহ – তৃতীয়, ( ১৬-০৭-২০২২ থেক ২২-০৭-২০২২) 

√  ১) ভারতীয় অ ািথিলট দর উদবু  করার জন  ভারতীয় অ ািথিলট ফডােরশান 

কান সং ার সােথ চুি  ব  হেয়েছ?  
উঃ- িরলােয়  ই াি জ 

√  ২) স িত কান রােজ র পুিলশ িডপাে  অনলাইন কমে ন সািভস অ াপ চালু 

করল?  
উঃ- উ রাখ  

√  ৩) স িত েগাল, টিলকম সং া এয়ারেটল এর কত শতাংশ শয়ার অিধ হন 

কেরেছ?  
উঃ- ১.২ শতাংশ 

√  ৪) রাল ইেলক িফেকশান কেপােরশান িলিমেটড এর টকিনক াল িডের র ক 

হেলন?  
 উঃ- িভ ক িসং 

√  ৫) কান কা ািন ১০,০০০ ছােটা শহরেক টােগট কের াটাপ ু ল ইি য়া িমশন 

চালু কেরেছ?  
উঃ- েগাল 

√  ৬) ন এ ৪১-তম Villa De Benasque আ াজািতক দাবা কি শান 

িজতেলন ক?  
উঃ- Aravindh Chithambaram 

√  ৭) Paracin ওেপেন দাবা চ াি য়নিশপ এ জয়লাভ করেলন কান ভারতীয়?  উঃ- R. Praggnanandhaa 

√  ৮) ভারেতর কান রাজ  সরকার সব থম স ূণ েপ িনেজেদর ই ারেনট সািভস 

চালু কেরেছ? 
উঃ- করালা 

√  ৯) য়াত হেলন খ াত গজল িশ ী ভুিপ র িসং, মৃতু কােল তাঁর বয়স কত 

হেয়িছল?  
উঃ- ৮২ বছর 

√  ১০) কান ভারতীয় টিলকিমউিনেকশান কা ািন সব থম সফল ফাইভ িজ 

টকনলিজ দান করেত চেলেছ?  
উঃ- ভারতী এয়ারেটল 

 √  ১১) খািদ অ া  িভেলজ ই াি  কিমশান এর নতুন চয়ারম ান ক হেলন?  উঃ- মেনাজ মার 

√  ১২) ভারেতর কান রাজ  দেশর থম িডিজটাল লাক আদালত াপন করেত 

চেলেছ?  
উঃ- রাজ ান 



 
 

 
 

িবিভ  িতেয়ািগতা মূলক পরী ার খবর পেত এবং GK ও Current Affairs এর PDF ি েত Download করেত অবশ ই www.chakribazar.in সাইট ট িভিসট ক ন। 

 

www.chakribazar.in চাকির Bazar.in 

বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  

√  ১৩) কান ি শ ি েকটার সম  ধরেনর ওয়ান ড ই ারন াশনাল খলা থেক 

অবসর হণ কেরেছন?  
উঃ- বন াকস 

√  ১৪) িত বছর কান িদেন িব ব াপী আ জািতক দাবা িদবস পালন করা হয়?  উঃ- ২০ জুলাই 

√  ১৫) কান বাংলােদিশ ি েকটার সম  রকম -২০ ি েকট থেক অবসর হণ 

করার কথা ঘাষণা কেরেছন?  
উঃ- তািমম ইকবাল 

√  ১৬) ২০২২ সােল হেনিল পাসেপাট ইনেড  এ ভারেতর ান কত?  উঃ- ৮৭ তম 

√  ১৭) ভারেতর কান রাজ  াট িস  ফা  ইউ লাইেজশান এ থম ান অিধকার 

কেরেছ?  
উঃ- তািমলনাড়ু 

√  ১৮) ফাবস ম াগািজেন সূ ানুসাের কান ভারতীয় ধন েবর, মািকন িবল গটস ক 

ছািড়েয় গেলন? 
উঃ- গৗতম আদািন 

√  ১৯) িচতা পুনঃ বতেনর জন  ভারত কান দেশর সােথ এক  চুি  া র 

কেরেছ? 
উঃ- নািমিবয়া 

√  ২০) PM-ABHIM েজ  এর জন  ভারত িব  ব া  এর থেক কত পিরমাণ অথ 

ঋণ িনেয়েছ?  
উঃ- ১ িবিলয়ন মািকন ডলার 

√  ২১) ONGC-VIDESH ম ােনিজং িডের র ক হেলন?  উঃ- রাজিষ  

√  ২২) স িত িবহার ট ি ল ডেভলপেম  িমশন কান কা ািনর সােথ চুি  

ব  হেয়েছ?  
উঃ- ি পকাট 

√  ২৩) েয়ত এর নতুন ধানম ী ক হেলন? 
উঃ- Sheikh Mohammed Sabah Al 

Salem 

 


