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মাস – সে র, স াহ – ি তীয়, ( ০৮-০৯-২০২২ থেক ১৫-০৯-২০২২) 

√  ১) িত বছর কান িদেন আ জািতক িশি ত িদবস পালন করা হয়?  উঃ- ০৮ সে র 

√  ২) ভারেতর কান রাজ  স িত আ জািতক মেনর ে  সবেচেয় ভাল 

সাং ৃ িতক ান িহেসেব মান তা পেয়েছ?  
উঃ- পি মব  

√  ৩) স িত িদি র রাজপথ এর নাম পিরবতন কের িক নাম রাখা হেয়েছ?  উঃ- কতব  পথ 

√  ৪) স িত য়াত হেলন ভারতীয় ব ার িবজু সাহ, মৃতু কােল তাঁর বয়স কত 

হেয়িছল?  
 উঃ- ৭০ বছর  

√  ৫) ইি েগা এয়ারলাইন এর নতুন িস ই ও পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- Pieter Elbers 

√  ৬) য়াত হেলন ি েটন এর রাণী, ি তীয় এিলজােবথ, মৃতু কােল তাঁর বয়স কত 

হেয়িছল? 
উঃ- ৯৬ বছর 

√  ৭) িহউম ান ডেভলপেম  ইনেড  এ ভারেতর ান কত?  উঃ- ১৩১ তম 

√  ৮) স িত কান রাজ  ১০০ িদেনর আবান এম য়েম  গ ািরি  ি ম চালু কেরেছ?  উঃ- রাজ ান  

√  ৯) িহ ু ান পে ািলয়াম স িত CSR েজ  এর জন  কান সং ার সােথ চুি  

কেরেছ?  
উঃ- ভারতীয় সনা 

√  ১০) স িত কান রাজ  সরকার " রিসেড স সফ  অ া  িসিকউির  

পাটাল" চালু করল?  
উঃ- মঘালয় 

 √  ১১) িসিকম থম বােরর জন  কত িল রি  িফ ম াচ এর আেয়াজন করেত 

চেলেছ?  
উঃ- ৩  

√  ১২) য়াত হেলন ামী সব পান  সর তী, মৃতু কােল তাঁর বয়স কত হেয়িছল?  উঃ- ৯০ বছর 

√  ১৩) স িত কান ব া  ভারেতর থম ইেলক িনক ব া  গ ািরি  দওয়া  

করল?  
উঃ- HDFC ব া  
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√  ১৪) য়াত হেলন খ াত তল  অিভেনতা Krishnam Raju মৃতু কােল তাঁর 

বয়স কত হেয়িছল?  
উঃ- ৮৩ বছর 

√  ১৫) কান রাজ  সরকার চািষেদর আইিড দান করেত চেলেছ?  উঃ- উ র েদশ 

√  ১৬) বদ  এবং ফ কন ভারেতর কান রােজ  িসিলকন িচপ ম ানুফ াকচািরং এর 

জন  ১.৫৪ ল  কা  িপ খরচ করেত চেলেছ?  
উঃ- জরাট  

√  ১৭) ভারেতর কায়া াম কি উটার টকনলিজ গেড় তালার জন  আই আই  

মা াজ কান সং ার সােথ চুি  কেরেছ?  
উঃ- আই িব এম  

√  ১৮) িত বছর কান িদেন আ জািতক গনত  িদবস পালন করা হয়?  উঃ- ১৫ সে র 

√  ১৯) ওয়া  র িলং চ াি য়নিশপ এ ভারেতর হেয় া  পদক িজতেলন ক?  উঃ- Vinesh Phogat 

 


