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মাস – আগ , স াহ – তৃতীয়, ( ১৬-০৮-২০২২ থেক ২২-০৮-২০২২) 

√  ১) ইি য়া ই ারন াশনাল িস-ফুড সা কাথায় অনুি ত হেত চেলেছ?   উঃ-কলকাতা 

√  ২) ৬২ বছর বয়েস য়াত হেলন খ াত ইনেভ র রােকশ ঝুনঝুনওয়ালা, তাঁর 

মাট স ি র পিরমাণ কত?  
উঃ- ৫.৮ িবিলয়ন মািকন ডলার 

√  ৩) ভারতীয় রলওেয় পুিলশ ফাস যাি েদর সুর ার জন  নতুন সািভস চালু 

কেরেছ, তার নাম িক?  
উঃ- অপােরশান যাি  সুর া 

√  ৪) UNFCCC এর নতুন এে িকউ ভ সে টাির ক হেলন?   উঃ- Simon Stiell 

√  ৫) ভারেতর থম ি -িড ি ে ড িহউম ান কিনয়া কাথায় বানােনা হল?  উঃ- আই আই  হায় াবাদ 

√  ৬) ওিডশা তার উপ ল র ার জন  কান সং ার সােথ চুি  কেরেছ?  উঃ- NIOT 

√  ৭) ভারেতর কান রাজ  " মিডিসন ম িদ াই" সািভস চালু কেরেছ?  উঃ- অ ণাচল েদশ 

√  ৮) ২০২২ ইে া-চায়না িমিলটাির ি ল কাথায় অনুি ত হেত চেলেছ?  উঃ- রািশয়া 

√  ৯) বাজাজ ইেলক ক াল এর নতুন ম ােনিজং িডের র এবং িস ই ও ক হেলন?  উঃ- অনুজ পা ার 

√  ১০) িত বছর কান িদেন আ জািতক ফেটা ািফ িদবস পালন করা হয়?  উঃ- ১৯ আগ  

 √  ১১) কান শহের দেশর থম ইেলক ক ডবল ডকার বাস চালু হল?  উঃ- মু াই 

√  ১২) ভারেতর কান রােজ  "হর ঘর জল" িমশন স ূণ ভােব স  হেয়েছ?  উঃ- গায়া 

√  ১৩) কান শহের FIBA - U 18 মিহলা বাে টবল চ াি য়নিশপ অনুি ত হেত 

চেলেছ?  
উঃ- ব ালু  

√  ১৪) বডার রাড অগানাইেজশান কাথায় ভারেতর থম মটাল াগ রাড াপন 

করেত চেলেছ?  
উঃ- অ ণাচল েদশ 

√  ১৫) িত বছর কান িদেন আ জািতক িসিনয়র িস েজন িদবস পালন করা হয়?  উঃ- ২১ আগ  
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√  ১৬) ভারেতর হেয় ক থম UEFA মিহলা িলগ খলেত চেলেছ?  উঃ- Manisha Kalyan 

√  ১৭) সভারতীয় রলওেয় এর সবেচেয় দীঘতম মালগািড় এর নাম িক?  উঃ- Super Vasuki 

√  ১৮) ১৭ তম বাসী ভারতীয় িদবস কাথায় পালন করা হল?  উঃ- ইে ার 

√  ১৯) ভারেতর থম স ূণ িশি ত জলার নাম িক?  উঃ- Mandla 

  


