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বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  
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মাস – আগ , স াহ – থম, ( ০১-০৮-২০২২ থেক ০৭-০৮-২০২২) 

√  ১) পি মবে  নতুন কত িল জলা তির হেত চেলেছ?  উঃ- ৭  

√  ২) কমনওেয়লথ গমস এ ভারেতর হেয় ভার উে ালন এ পু ষেদর ৬৭ কিজ িবভােগ ণ পদক 

িজতেলন ক?  
উঃ- Jeremy Lalrinnunga 

√  ৩) কমনওেয়লথ গমস এ ভারেতর হেয় ভার উে ালন এ পু ষেদর ৭৩ কিজ িবভােগ ণ পদক 

িজতেলন ক?  
উঃ- Achinta Sheuli 

√  ৪) ২০২২ হাে িরয়ান ফমুলা ওয়ান া  ি  িজতেলন ক?   উঃ- Max Verstappen 

√  ৫) স িত তৃতীয় ভারত িভেয়তনাম বাইল ােটরাল সনা অনুশীলন কাথায় অনুি ত হল?  উঃ- হিরয়ানা 

√  ৬) কান দেশ মু া ীিত িনয় েনর জন  ণ মু া ব বহার  হল?  উঃ- িজ াবেয় 

√  ৭) িনউ িদ ী পুিলশ এর নতুন কিমশনার পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- স য় আেরারা 

√  ৮) এিশয়ার ধিনতম মিহলার তকমা পেলন কান ভারতীয়?  উঃ- সািবি  িজ াল 

√  ৯) য়াত হেলন খ াত স ীত িশ ী িনমলা িম  মৃতু কােল তাঁর বয়স কত হেয়িছল?  উঃ- ৮১ বছর 

√  ১০) ইে া-িত ত সীমা  পুিলেশর নতুন মহাপিরচালক (িডের র জনােরল) িহেসেব কােক 

িনযু  করা হেয়েছ? 
উঃ- Sujoy Lal Thaosen 

√  ১১) িব ব াংক ভারেতর কাি  িডের র িহেসেব কােক িনযু  কেরেছ? উঃ- Auguste Tano Kouame 

√  ১২) ভারতীয় পু ষ টিবল টিনস দল ২০২২ কমনওেয়লথ গমস-এ কান দশ ক হািরেয় 

ণপদক িজেতেছ?  
উঃ- িস াপুর 

√  ১৩) ভারেতর নতুন স াল িভিজল া  কিমশনার পেদ ক িনযু  হেলন? উঃ- Suresh N. Patel  

√  ১৪) কমনওেয়লথ গমস এ ভারেতর হেয় ভার উে ালন এ পু ষেদর ৯৬ কিজ িবভােগ রৗপ  

পদক িজতেলন ক? 
উঃ- িবকাশ ঠা র 

√  ১৫) ভারতীয় মিহলা লন বল ম কমনওেয়লথ গমস এ কান পদক িজেতেছ?  উঃ- ণ পদক 

√  ১৬) ভারেতর হেয় কমনওেয়লথ গমস এ হাই জা  এ া  পদক িজতেলন ক?  উঃ- Tejaswin Shankar 
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√  ১৭) িবে র সবেচেয় বেড়া ভাসমান সালার পাক ভারেতর কাথায় ািপত হেত চেলেছ?  উঃ- মধ  েদশ 

√  ১৮) কান ভারতীয় জাহাজ স িত উ র আটলাি ক মহাসাগের াে র সােথ মিরটাইম 

পাটনারিশপ এ ারসাইজ এ অংশ হণ কেরেছ? 
উঃ- INS Tarkash 

√  ১৯) িফনেটক াটআপ BharatPe-এর নতুন CFO িহেসেব কােক িনযু  করা হেয়েছ? উঃ- Nalin Negi  

√  ২০) কান রাজ  সরকার আ নওয়ািড়র বা ােদর জন  িডম ও ধ ক  চালু করল?  উঃ- করালা  

√  ২১) স িত িবহােরর কান কেলজ ক UNESCO ওয়া  হিরেটজ ঘাষনা করা হল?  উঃ- Langat Singh College 

√  ২২) য়াত হেলন া ন অে িলয়ান বি ং চ াি য়ন Johnny Famechon, মৃতু কােল তাঁর 

বয়স কত হেয়িছল?  
উঃ- ৭৭ বছর 

√  ২৩) স িত ই-কমাস সং া অ ামাজন ত ডিলভাির এর জন  কান ভারতীয় সং ার সােথ চুি  

কেরেছ?  
উঃ- ভারতীয় রলওেয় 

√  ২৪) ২০২২ এর ওয়া  দয়াির সািমট কাথায় অনুি ত হেত চেলেছ?  উঃ- িনউ িদ ী 

√  ২৫) ভাডােফান আইিডয়া িলিমেটড এর নতুন চয়ারম ান ক হেলন?  উঃ- Ravinder Takkar 

√  ২৬) কান দশ স িত 'দানুির' নামক তার থম চ -অরিবটার উৎে পণ কেরেছ? উঃ- দি ণ কািরয়া 

√  ২৭) ২০২২ কমনওেয়লথ গমস এ ভারেতর হেয় ণ পদক িজতেলন ক?  উঃ- িদপক পুিনয়া 

√  ২৮) িত বছর কান িদেন িহেরািসমা িদবস পালন করা হয়?  উঃ- ০৬ আগ  

√  ২৯) ভারেতর ১৪ তম ভাইস িসেড  পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- জগদীপ ধনকড় 

√  ৩০) থমবার কমনওেয়লথ গমস এ ভারেতর হেয় রসওয়াক এ পদক িজতেলন ক?  উঃ- ি য়া া গা ামী 

 


