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মাস – সে র, স াহ – তৃতীয়, ( ১৬-০৯-২০২২ থেক ২২-০৯-২০২২) 

√  ১) বতমােন ভারেতর সবেচেয় ভ ালুেয়বল া  কান ?  উঃ- TCS 

√  ২) িত বছর কান িদেন আ জািতক পেস  সফ  ড পালন করা হয়?  উঃ- ১৭ সে র 

√  ৩) ভারেতর সরা িচিড়য়াখানা এর তকমা পল কান িচিড়য়াখানা?  
উঃ- Padmaja Naidu Himalayan 

Zoological Park, Darjeeling 

√  ৪) ভারেতর ৭৬ তম া  মা ার ক হেলন?   উঃ- নব আন  

√  ৫) ভারেত আবার কত বছর পর িচতা িফের এল?  উঃ- ৭০ বছর 

√  ৬) র দান অমৃত মেহাৎসব এর উে াধন করেলন ক?  উঃ- া ম ী ডঃ মনসুখ মা ািভয়া 

√  ৭) িত বছর কান িদেন আ জািতক বা ু  িদবস পালন করা হয়?  উঃ- ১৮ সে র 

√  ৮) সাসাই  অব ইি য়ান অেটােমাবাইল ম ানুফ াকচারার এর নতুন িসেড  ক 

হেলন?  
উঃ- Vinod Aggarwal 

√  ৯) স িত Whatsapp ফা  ট াগ িরচাজ এর জন  কান ভারতীয় ব াংক এর 

সােথ চুি  কেরেছ?   
উঃ- আই িড এফ িস ফা  ব া  

√  ১০) স িত ভারেতর থম  সুজল েদশ ঘাষণা করা হল কান রাজ েক?  উঃ- আ ামান ও িনেকাবর 

√  ১১) সংযু  আরব আিমরাত কান দেশর সােথ চুি  কের মুন রাভার িমশেন 

অংশ হেণা করেছ?  
উঃ- িচন 

√  ১২) িবে র থম িচতা িরহ ািবেলশান েজ  চালু করেলন ক?  উঃ- নের  মািদ 

√  ১৩) কাি র এর থম মাি ে  কাথায় চালু হল?  উঃ- নগর 

√  ১৪) ভারেতর থম িলিথয়াম আয়ন ব াটার কারখানা কাথায় চালু হেয়েছ?  উঃ- অ - েদশ 

√  ১৫) িত বছর কান িদেন আ জািতক শাি  িদবস পালন করা হয়?  উঃ- ২১ সে র 
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√  ১৬) য়াত হেলন খ াত কেমিডয়ান রাজু বা ব, তাঁর বয়স কত হেয়িছল?  উঃ- ৫৮ 

√  ১৭) আ জািতক প ারা অ ািথিলট া  ি  এ ভারেতর হেয় জ ােভিলন া ত 

রৗপ  পদক িজতেলন ক?  
উঃ- Devendra Jhajharia 

√  ১৮) আ জািতক র িলং চ াি য়নিশপ এ ভারেতর হেয় া  পদক িজতেলন 

ক?  
উঃ- বজরং পুিনয়া 

√  ১৯) িত বছর কান িদেন আ জািতক গ ার িদবস পালন করা হয়?  উঃ- ২২ সে র 

√  ২০) PM Cares ফা  এর াি  পেদ ক িনযু  হেলন?  উঃ- রতন টাটা 

 


