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মাস – জুলাই, স াহ – ি তীয়, (০৮-০৭-২০২২ থেক ১৫-০৭-২০২২) 

√  ১) য়াত হেলন াধীনতা সং ামী P Gopinath Nair, মৃতু কােল তাঁর বয়স কত 

হেয়িছল?  
উঃ- ১০০ বছর 

√  ২) ভারতীয় িশ  কনেফডােরশন এর নতুন িসেড  ক হেলন?  উঃ- R Dinesh 

√  ৩) অ ােসািসয়াশান অব ইি য়ান ইউিনভািস স এর নয়নু িসেড  ক হেলন?  উঃ- সুর ন দাস 

√  ৪) স িত আততািয়র িলেত য়াত হেলন জাপােনর া ন ধানম ী িসনেজা 

আেব মৃতু কােল তাঁর বয়স কত হেয়িছল?  
 উঃ- ৬৭ বছর 

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

চালু কেরেছ?  
উঃ- েগাল 

√  ৬) ভারেতর কান রাজ  দেশর থম Right to Health িবল পাশ করেত 

চেলেছ?  
উঃ- রাজ ান 

√  ৭) ভারেতর কান রােজ  সবেচেয় বিশ এ ে স ওেয় আেছ? উঃ- উ র েদশ 

√  ৮) ভারেতর ডপু  ইেলকশান কিমশনার ক হেলন?  উঃ- আর ক া 

√  ৯) িত বছর কান িদেন িব  পপুেলশান িদবস পালন করা হয়?  উঃ- ১১ জুলাই 

√  ১০) জাতীয় হাই ীড রল কেপােরশান িলিমেটড এর ম ােনিজং িডের র ক 

হেলন?  
উঃ- রােজ  সাদ 

√  ১১) কিফ বাড জলবায়-ু িতেরাধী কিফ জাত তির করার জন  কান সং ার সােথ 

চি  ব  হেয়েছ?  
উঃ- ISRO 

√  ১২) কান কা ািন ইি য়ান ই উট অব সাই  এর সােথ যু  হেয় রাব  

স ার অব এি েল  এর িত া করেত চেলেছ?  
উঃ- নিকয়া 

√  ১৩) ২০২২ সােল অি য়ান া  ি  িজতেলন ক?  উঃ- Charles Leclerc 
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√  ১৪) য়াত হেলন ভারতীয় ই ারেনেটর জনক BK Syngal, মৃতু কােল তাঁর বয়স 

কত হেয়িছল?  
উঃ- ৮২ বছর 

√  ১৫) মঘালয় সরকার তার রােজ র বা ােদর িশ ার উ িতর জন  কত পিরমাণ অথ 

বরা  করেত চেলেছ?  
উঃ- ৩০০ কা  

√  ১৬) িফনল া  এ িব  মা াস অ াথেল  চ াি য়নিশপ এ ভারেতর হেয় ণ 

পদক িজতেলন ক? 
উঃ- Bhagwani Devi 

√  ১৭) ভারেতর কান শহের িবে র থম ডবল ডকার ি জ তির করা হল?  উঃ- ণাগপুর 

√  ১৮) দেশর থম কাবন িনউ াল এয়ারেপাট কাথায় ািপত হেত চেলেছ?  উঃ- Leh 

√  ১৯) য়াত হেলন া ন িনউিজল া  ি েকট ক াে ন Barry Sinclair, 

মৃতু কােল তাঁর বয়স কত হেয়িছল?  
উঃ- ৮৫ বছর 

√  ২০) িদ ী সরকার তার রােজ র ছা -ছা ীেদর কােজর সুেযােগর জন  কান সং ার 

সােথ চুি  ব  হেয়েছ?  
উঃ- UNICEF 

  √  ২১) ওয়ানেডেত ততম ১৫০ উইেকট নওয়া ভারতীয় বালার হেলন ক?  উঃ- মহ দ শািম 

√  ২২) মানামা, বাহরাইেন অনুি ত এিশয়ান অনূ -২০ ি  চ াি য়নিশেপ ভারত 

কত িল পদক িজেতেছ?  
উঃ- ২২  

√  ২৩) কান ভারতীয় ি েকটার থম অিধনায়ক িহেসেব ১৩  -২০ ম াচ 

িজেতেছন? 
উঃ- রািহত শমা 

√  ২৪) কান ভারতীয় রােজ  থম নতুন িশ া পিলিস চালু হেয়েছ?  উঃ- উ রাখ  

√  ২৫) কান কা ািন িবে র ততম ািফ  ডায়নািমক াম তির কেরেছ?  উঃ- স ামসং 

√  ২৬) ভারেতর কান শহের ভারেতর থম ই-ওেয়  ইেকা পাক তির করা হল?  উঃ- িদ ী 

 


