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 ভারতের জােীয় পাখি খিবস কতব পালন করা হয়? উঃ ৫ই জানুয়াখর।  
 খবশ্ব খহখি খিবস কতব পালন করা হয়? উঃ ১০ই জানুয়াখর।  
 ইখিয়ান ককাস্ট গাতডে  ২৪ েম খিফ খহসাতব কক খনযুক্ত হতলন? উঃ খভ. এস. পাঠাখনয়া।  
 সম্প্রখে কক কলকাো পুখলতের নেুন কখমেনার খহতসতব খনযুক্ত হতলন? উঃ খবনীে কুমার কগাতয়ল।  
 ভারেীয় কসনা খিবস কতব পালন করা হয়? উঃ প্রখেবছর ১৫ ই জানুয়াখর।  
 নতরন্দ্র কমাখি 26 কে খডতসম্বর খিনখি খক খিবস খহতসতব ক াষণা করতলন? উঃ বীর বল খিবস।  
 জােীয় কভািার খিবস কতব পালন করা হয়? উঃ প্রখে বছর ২৫ কে জানুয়াখর।  
 নতরন্দ্র কমািী ১৬ ই জানুয়াখর খিনখিতক খক খিবস খহতসতব ক াষণা করতলন? উঃ National Startup Day. 
 আন্তজোখেক খেক্ষা খিবস কতব পালন করা হয়? উঃ ২৪ কে জানুয়াখর।  
 কক Oil & Natural Gas Corporation (ONGC) এর প্রথম মখহলা কিয়ারমযান খহতসতব খনযুক্ত হতলন? উঃ অলকা খমত্তাল।  
 কক করলওতয় কবাতডের নেুন কিয়ারমযান ও CEO খহতসতব খনযুক্ত হতলন? উঃ খবনয় কুমার খিপাঠী।  
 পাখকস্তাতনর সুখপ্রম ককাতিের প্রথম মখহলা খবিারপখের নাম খক? উঃ আতয়ো মাখলক।  
 Air India- র নেুন কিয়ারমযান ও মযাতনখজিং খডতরক্টতরর নাম খক? উঃ খবক্রম কিব িত্ত।  
 ইখিয়ান আখমের পরবেেী ভাইস খিতফর নাম খক? উঃ কলফতিনযান্ট কজনাতরল মতনাজ পাতি।  
 ভারতের মহাকাে গতবষণা সিংস্থা ISRO এর নেুন কিয়ারমযান এর নাম খক? উঃ ড. এস. কসামনাথ।  
 কক রাখেয়ার রাষ্ট্রিূে খহতসতব ভারতে খনযুক্ত হতলন? উঃ Denis Alipov. 
 ককান ড্রামাখি কসরা ছখবর খবভাতগ 2022 Golden Globes Award খি খজেতলা? উঃ The Power of The Dog. 
 ককান বইতয়র জনয ব্রােয বসু ২০২১ সাখহেয একাতডমী পুরস্কার কপতয়তছন? উঃ 'মীরজাফর ও অনযানয নািক' নামক বইতয়র জনয। 
 কপালযাতির ককান ফুিবল কিতলায়ার সম্প্রখে Best FIFA Men's Player Award কক খজেতলন? উঃ Robert Lewandowski. 
 সাম্প্রখেক ICC Test Batsman Ranking এ খবরাি ককাহখল ও করাখহে েমো স্থান কে? উঃ খবরাি ককাহখল স্থান নবম এবিং করাখহে েমোর 

স্থান পঞ্চম।  
 সম্প্রখে Netaji Award 2022 দ্বারা সম্মাখনে হতলন কক? উঃ জাপাতনর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী Shinzo Abe. 
 ভারেীয় ককান খসতনমা Dhaka International Film Festival- এ কবস্ট খফল্ম খজেতলা? উঃ  Koozhangal. 
 সম্প্রখে পখিমবতের প্রাক্তন মুিযমন্ত্রী বুদ্ধতিব ভট্টািাযে নীতির ককান পুরস্কার প্রেযািযান কতরতছন? উঃ পদ্মভূষণ। 
 কমাি কেজন  খেশু প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার ২০২২ কপতয়তছ? উঃ কমাি ২৯ জন খেশু। 
 জাপাতনর ককান কিখনস োরকা কফাবেতসর Highest Paid Female Athletes -এ োখলকায় প্রথম স্থাতন রতয়তছন? উঃ নাওখম ওসাকা।  
 ২০১০ সাল কথতক ককান পশুর সিংিযা খদ্বগুণ হওয়ার জনয োখমলনাডুর সেযমেল িাইগার খরজাভে TX2 Award খজেল? উঃ বা ।  
 সম্প্রখে পাখকস্তাতনর ককান খক্রতকিার আন্তজোখেক খক্রতকি কথতক অবসর খনতলন? উঃ মহম্মি হাখফজ।  
 সম্প্রখে শ্রীলিংকার ককান খক্রতকিার আন্তজোখেক খক্রতকি কথতক অবসর গ্রহণ করতলন? উঃ Bhanuka Rajapaksa 
 ভারতের ৭৩ েম িাবা গ্রাি মাস্টার এর নাম খক? উঃ কিন্নাইতয়র 14 বছর বয়খস ভরথ সুব্রমখনয়াম।  
 ২০২২ সাতলর IPL িাইতিল স্পন্সতরর নাম খক? উঃ Tata Group Company. 
 ভারেীয় ককান খক্রতকিার কিস্ট খক্রতকতির কযাতেন পি কথতক পিেযাগ করতলন? উঃ খবরাি ককাহখল।  
 ভারতের ককান মখহলা বযাডখমন্টন কিতলায়াড Syed Modi International িাইতিল খজেতলন? উঃ খপ. খভ. খসনু্ধ 
 ককান ককান ভারেীয় খক্রতকিার  ICC Test Team of the Year 2021 -এ অন্তভুেক্ত হতলন? উঃ করাখহে েমো, ঋষভ পান্ত ও রবীিন্দ্রন 

অখশ্বন।  
 ভারেীয় মখহলা হখক খিম Hockey women's Asia Cup এ ককান কিেতক পরাখজে কতর কব্রাতঞ্চর কমতডল খজেল? উঃ িীন।  

জানুয়ারি মাসেি  
কাসিন্ট অ্যাসেয়ােস 2022 



 

 

 ককান ভারেীয় কিখনস োরকা 2022 সাতলর কেষ নাগাি অবসর খনতে িতলতছন? উঃ সাখনয়া খমজো।  
 ককান ভারেীয় খক্রতকিার ওয়ানতড ইন্টারনযােনাল মযাতি সতবোচ্চ রান কতরখছতলন? উঃ খবরাি ককাহখল।  
 ককন্দ্র সরকাতরর UJALA Scheme খি কতব লঞ্চ করা হতয়খছল? উঃ ২০১৫ সাতল র ৫ জানুয়াখর। 
 ভারেীয় করলওতয় যািীতির হাখরতয় যাওয়া খজখনস পি খফখরতয় খিতে কয নেুন খস্কম লঞ্চ কতরতছ োর নাম খক? উঃ খমেন আমানে।  
 সম্প্রখে ককান কিে G7 Summit 2022 কহাস্ট করতে িতলতছ? উঃ জামোখন।  
 ককান েহতর 24th National Conference On e- Governance অনুখিে হতয়তছ? উঃ হায়দ্রাবাি 
 সামাখজক খনরাপত্তা সিংক্রান্ত প্রকল্প গুখলর পখরতষবা অবযাহে রািার জনয পখিমবে সরকার খবশ্ব বযািংতকর কাছ কথতক কে িাকা ঋন 

খনতয়তছ? উঃ ১২৫ খমখলয়ন ডলার।  
 সাইতলন্ট ভযাখল বাাঁিাও আতিালতনর সাতথ যুক্ত এক কনো খযখন সম্প্রখে ৮৯ বছর বয়তস প্রয়াে হতয়তছন। োাঁর নাম খক? উঃ এম. কক. 

প্রসাি।  
 কাতলা িামডার মানুষ খহসাতব প্রথম অস্কার জয়ী  অখভতনো সম্প্রখে ৯৪ বছর বয়তস মারা কগতলন। োাঁর নাম খক? উঃ Sidney Poitier. 
 বনখবহার নযােনাল পাকে ককান রাতজয অবখস্থে? উঃ মধযপ্রতিে। সম্প্রখে গুলাতবা নাতমর একখি শ্লথ ভলু্লক ৪০ বছর বয়তস মারা যাওয়ার 

 িনায় বনখবহার নযােনাল পাকে িবতরর খেতরানাতম এতসতছ।  
 খবতশ্বর সবতিতয় িী ে কমতরা লাইন ককাথায় তেরী হতয়তছ? উঃ িীতনর সািংহাইতয়।  
 পদ্মভূষণ প্রাপ্ত নৃেয খেল্পী খবরজু মহারাজ সম্প্রখে ৮৩ বছর বয়তস মারা কগতলন। খেখন ককান নৃতেযর সাতথ যুক্ত খছতলন? উঃ কত্থক। 
 সবেপ্রথম ককান কিতে কতরানা ভাইরাতসর নেুন প্রজাখে IHU পাওয়া কগখছতলা? উঃ ফ্রান্স।  
 বািুল খি কগ্রি, হাাঁিা কভাাঁিা, নতন্ট ফতন্ট িখরতির স্রষ্টা সম্প্রখে ৯৭ বছর বয়তস প্রয়াে হতয়তছন। োাঁর নাম খক? উঃ নারায়ণ কিবনাথ।  
 কতরানা ভাইরাতসর নেুন প্রজাখে ‘কডল্টাক্রণ’ প্রথম ককান কিতে পাওয়া কগখছল? উঃ সাইপ্রাতস। 
 ভারতের সবেপ্রথম কপপারতলস হাইতকািে ককানখি? উঃ ককরালা হাইতকািে।  
 কমজর ধযান িাাঁি কস্পািেস ইউখনভাখসেখি ককান রাতজয তেরী হতে িতলতছ? উঃ উত্তরপ্রতিে। সম্প্রখে প্রধানমন্ত্রী নতরন্দ্র কমািী এই 

খবশ্বখবিযালতয়র খভখত্ত প্রস্তর স্থাপন কতরতছন। 
 কল্পনা িাওলা কস্পস সাতয়ন্স খরসািে কসন্টার ককাথায় তেরী হতয়তছ? উঃ িণ্ডীগড 
 গুজরাতির ককভাখিয়া করলওতয় কস্টেতনর নেুন নাম খক? উঃ একো নগর করলওতয় কস্টেন। 
 ভারতে প্রথম ককান রাজয 'Smoke Free' রাতজযর েকমা কপল? উঃ খহমািল প্রতিে।  
 ২০২২ কলকাো বইতমলার খথম কাখি ককান কিে খছল? উঃ বািংলাতিে।  
 জমু্ম-কাশ্মীতরর ককান গ্রামখিতক প্রথম Milk Village খহসাতব নামাখিে করা হতলা? উঃ খরয়াখস কজলার কজখর হযামতলি গ্রাম। 
 রেন িািার জীবনী খনতয় কলিা 'The Authorized Biography' বইখির কলিক কক? উঃ ড. থমাস মযাখথউ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 আন্তজোখেক মােৃভাষা খিবস কতব পালন করা হয়? উঃ ২১কে কফব্রুয়াখর। এবছতরর খথম হতলা- 'Using Technology for 
Multilingual Learning: challenges and opportunities 

 খবশ্ব কযান্সার খিবস কতব পালন করা হয়? উঃ ৪ঠা কফব্রুয়াখর। এবছতরর খথম হতলা- 'Wetlands Action for People and Nature' 
 জােীয় খবজ্ঞান খিবস কতব পালন করা হয়? উঃ ২৮কে কফব্রুয়াখর। এবছতরর খথম হতলা- 'Integrated Approach in Science and 

Technology for Sustainable Future 
 কক Air India- র নেুন মযাতনখজিং খডতরক্টর ও CEO পতি খনযুক্ত হতলন? উঃ Ilker Ayci 
 Central board of secondary education (CBSE) এর নেুন কিয়ারমযান এর নাম খক? উঃ খবনীে কযােী। 
 Staff Selection Commission এর নেুন কিয়ারমযান এর নাম খক? উঃ এস. খকতোর।  
 কক Pfizer India- র নেুন কিয়ারমযান পতি খনযুক্ত হতলন? উঃ প্রিীপ োহ। 
 কপরুর বেেমান প্রধানমন্ত্রীর নাম খক? উঃ Anibal Torres Vasquez 
 সম্প্রখে আন্তজোখেক খক্রতকি কথতক কনিারলযাতির ককান খক্রতকিার অবসর গ্রহণ করতলন? উঃ Ben Cooper 
 ককান কিে ICC U19 World Cup 2022 কে ইিংলযািতক 4 উইতকতি পরাখজে কতর জতয়র খেতরাপা মাথায় খনল? উঃ ভারে। 
 ককান খক্রতকি িল খবতশ্ব প্রথম ১০০০ খি ওয়ানতড মযাি সমূ্পণে করার করকডে গডতলা? উঃ ভারতের খক্রতকি িল। 
 ককান িুখি কিে 'Eastern Bridge VI' নাতম কযৌথ বাযু়তসনা অনুেীলন শুরু কতরতছ? উঃ ভারে ও ওমান। 
 সিয প্রকাখেে 'How to Prevent the Next Pandemic' গ্রন্থখির কলিক কক? উঃ খবল কগিস। 
 সিয প্রকাখেে 'Golden Boy Neeraj Chopra' জীবনী গ্রন্থখির কলিক কক? উঃ নবিীপ খসিং খগল। 
 পখিমবতের ককাথায় প্রথম খগ্রন হাইতড্রাতজন উৎপািন ককন্দ্র তেখর হতে িতলতছ? উঃ িুগোপুতর। 
 ককান সিংস্থা 'EOS- 04' নামক পৃখথবী পযেতবক্ষণকারী সযাতিলাইি লঞ্চ করল? উঃ ISRO 
 ভারতের ককাথায় প্রথম Geological Park তেখর করা হতব? উঃ মধযপ্রতিতের জবলপুতরর লামতহিাতে। 
 কতরানা কাতল ককান রাতজয 'পাডায় খেক্ষালয়' নাতম কিালা জায়গায় ক্লাসরুম কপ্রাগ্রাম িালু করা হতয়খছল? উঃ পখিমবে।  
 'EX Cobra Warrior 22' কসনা অনুেীলতন ইখিয়ান এয়ার কফাতসের সাতথ ককান কিে অিংেগ্রহণ করতব? উঃ আতমখরকার যুক্তরাষ্ট্র।  
 সবেপ্রথম ককান কিে ভারতের UPI খসতস্টম গ্রহণ কতরতছ? উঃ কনপাল। 
 Asian Games 2022 ককান কিে কহাস্ট করতব? উঃ িীন। 
 African Union Summit 2022 ককান কিে কহাস্ট করতব? উঃ ইখথওখপয়া। 
 সম্প্রখে খব্রতিতন ছখডতয় পডা লাসা জ্বতরর বাহক প্রাণী ককানখি? উঃ ইাঁিুর। 
 সাম্প্রখেক  ূখণেঝড ইউখনস ককান কিতের উপর আ াে কহতনতছ? উঃ খব্রতিন। 
 ককান কিে প্রথম হাইতড্রাতজন িাখলে করন লঞ্চ করতলা? উঃ জাপান। এই হাইতড্রাতজন িাখলে করতনর নাম হাইবাখর।  
 অনাথ খেশুতির পুনবোসতনর জনয ককন্দ্র সরকার কয প্রকল্প লঞ্চ কতরতছ োর নাম খক? উঃ খমেন বাৎসলয। 
 ককন্দ্র সরকার যুদ্ধ খবধ্বস্ত ইউতক্রতন আিতক থাকা ভারেীয়তির খফখরতয় আনতে কয উতিযাগ খনতয়তছ োর নাম খক? উঃ অপাতরেন 

গো। 
 মানব পািার রুিতে সম্প্রখে Railway Protection Force (RPF) কয কযাতম্পন লঞ্চ কতরতছ োর নাম খক? উঃ Operation AAHT 
 কসৌখি আরতবর ককাথায় সবেপ্রথম কযাগা কফখস্টতভল আতয়াখজে হল? উঃ কজদ্দা -কে। 
 ভারতের বাইতর ককান কিতে সবেপ্রথম IIT (Indian Institute of Technology)- এর োিা তেরী হতে িতলতছ? উঃ সিংযুক্ত আরব 

আখমরাতে (UAE). 
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 খবশ্ব বনযপ্রাণী খিবস কতব পালন করা হয়? উঃ ৩ কম। এ বছতরর খথম হতলা 'Recovering Key Species for ecosystem 
restoration.' 

 জােীয় সুরক্ষা খিবস (৪ঠা মািে) -এর এবছতরর খথম খক? উঃ Nurture Young Minds- Develop safety culture. 
 আন্তজোখেক নারী খিবস পালন করা হয় কে োখরতি? উঃ ৮ মািে। এ বছতরর খথম 'Gender equality today for a sustainable 

tomorrow.' 
 খবশ্ব পাই (π) খিবস পালন করা হয় কে োখরতি এবিং এবছতরর খথম খক? উঃ ১৪ মািে ; 'Mathematics United' 
 খবশ্ব উপতভাক্তা অখধকার খিবস পালন করা হয় কে োখরতি? উঃ ১৫ই মািে। এ বছতরর খথম :- 'Fair Digital Finance.' 
 জােীয় খিকাকরণ খিবস পালন করা হয় ককান খিন? উঃ ১৬ই মািে।  
 আন্তজোখেক অরণয খিবস পালন করা হয় ককান খিন এবিং এ বছতরর খথম খক? উঃ ২১কে মািে। এবছতরর খথম 'Forests and 

sustainable production and consumption.' 
 ২০২২ আন্তজোখেক জল খিবতসর (২২কে মািে) খথম খক? উঃ 'Groundwater, Making the invisible Visible.' 
 খবশ্ব আবহাওয়া খিবস পালন করা হয় ককান খিন? উঃ ২৩ মািে। এ বছতরর খথম 'Early Warning and Early Action.' 
 5 ই অতক্টাবর খিনখিতক প্রখেবছর জােীয় ডলখফন খিবস খহতসতব পালতনর ক াষণা করতলন ককন্দ্রীয় পখরতবে মন্ত্রী। বেেমাতন ককন্দ্রীয় 

পখরতবে মন্ত্রীর নাম খক? উঃ ভূতপির যািব। 
 Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) -এর কিয়ারমযান খহতসতব সিয কক খনযুক্ত হন? উঃ 

কিবােীষ পািা। 
 Oil India Ltd. -এর নেুন কিয়ারমযান এবিং মযাতনখজিং খডতরক্টর খহতসতব খনযুক্ত হতলন কক? উঃ রণখজৎ রথ। 
 Air India -র সিয খনবোখিে কিয়ারমযান কক? উঃ নিরাজন িন্দ্রতেিরন। 
 সম্প্রখে কক Flipkart Health+ সিংস্থার নেুন খসইও খনযুক্ত হতলন? উঃ প্রোন্ত ঝাতভরী।  
 পাঞ্জাব খবধানসভার নেুন খস্পকার খহতসতব খনযুক্ত হতলন কক? উঃ কুলোর খসিং সন্ধবান। পাঞ্জাতবর নবখনযুক্ত মুিযমন্ত্রীর নাম 

Bhagwant Mann. 
 Reserve Bank Innovation Hub (RBIH)-এর প্রথম কিয়ারমযান খহতসতব খনযুক্ত হতলন কক? উঃ কৃে কগাপালকৃষ্ণণ। 
 সম্প্রখে ককান আন্তজোখেক সিংস্থার খডতরক্টর কজনাতরল খহতসতব খনযুক্ত হতলন Gilbert Houngbo? উঃ International Labour 

Organization (ILO). 
 সম্প্রখে ককান রাতজয মখহলাতির জনয 'সুষমা স্বরাজ পুরস্কার' -এর ক াষণা করা হতয়তছ? উঃ হখরয়ানা। 
 ককান ভারেীয় খক্রতকিার সম্প্রখে মালদ্বীপ সরকার দ্বারা 'Sports Icon' অযাওয়াতডে  সম্মাখনে হতলন? উঃ সুতরে রায়না। 
 প্রথম পযারা অযাথখলি খহতসতব পদ্মভূষণ পুরস্কার কপতলন ককান অখলখম্পতক জয়ী? উঃ কিতবন্দ্র ঝাঝাখরয়া। 
 অযাতবল পুরস্কার 2022 দ্বারা সম্মাখনে হতলন কয আতমখরকান গখণেজ্ঞ োর নাম খক? উঃ Dennis P. Sullivan. 
 সবেখনম্ন মােৃ মৃেুয হার োখলকায় প্রথম স্থাতন রতয়তছ ভারতের ককান রাজয? উঃ ককরালা। খদ্বেীয় স্থাতন কেতলোনা। েৃেীয় স্থাতন 

অন্ধ্রপ্রতিে। 
 World Happiness Index 2022 -এ ভারতের স্থান কে? উঃ ১৩৬, প্রথম- খফনলযাি। খদ্বেীয়- কডনমাকে। েৃেীয়- সুইজারলযাি। 
 সম্প্রখে ICC Test Team Ranking 2022 -এ ভারতের স্থান কে? উঃ খদ্বেীয়। প্রথম স্থাতন রতয়তছ অতেখলয়া। 
 2021 World Air Quality Report অনুযায়ী খবতশ্বর সবতথতক িূখষে রাজধানী েহর ককানখি? উঃ খিল্লী। 
 সম্প্রখে পাঞ্জাতবর নেুন মুিযমন্ত্রী খহসাতব খনবোখিে হতলন ভগবন্ত মান, খেখন ককান রাজননখেক িতলর খবধায়ক? উঃ আম আিখম পাখিে। 
 সম্প্রখে েুকেতমখনস্তাতনর রাষ্ট্রপখে খহতসতব খনবোখিে হতলন কক? উঃ Serdar Berdimuhamedow. 
 সম্প্রখে ঋেু িািুখর ককান রাতজযর খবধানসভার প্রথম মখহলা খস্পকার খহতসতব খনবোখিে হতয়তছন? উঃ উত্তরািি। 
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 সম্প্রখে কগায়া খবধানসভার খস্পকার খহতসতব খনবোখিে হতলন কক? উঃ রতমে োবডকর। 
 সম্প্রখে িখক্ষণ ককাখরয়ার নেুন রাষ্ট্রপখে হতলন কক? উঃ Yoon Suk Yeol. 
 সম্প্রখে Katalin Novak ককান রাতষ্ট্রর প্রথম মখহলা রাষ্ট্রপখে খহতসতব খনবোখিে হতলন? উঃ হাতেখর। 
 2022 কাোর ফুিবল খবশ্বকাপ কথতক ককান রাষ্ট্রতক সাসতপি করল খফফা? উঃ রাখেয়া। 
 ভারতের ১২ েম কিতলায়াড খহতসতব ১০০ খি কিস্ট মযাি কিলতলন ককান কিতলায়াড? উঃ খবরাি ককাহখল। 
 ৬ খি ওয়ার্ল্ে কাপ কিলা প্রথম মখহলা ভারেীয় খক্রতকিার কক? উঃ খমোলী রাজ। 
 সম্প্রখে ভারতের ২৩ েম মখহলা িাবা গ্রাি মাস্টার হতলন ১৯ বছর বয়সী খপ্রয়ািা নুিাখি, খেখন ককান রাতজযর? উঃ অন্ধ্রপ্রতিে। 
 কিস্ট খক্রতকতি কখপল কিতবর ৪৩৪ খি উইতকি কনওয়ার করকডে কভতে খিতলন ককান ভারেীয় খস্পনার? উঃ রখবিন্দ্রন অখশ্বন। 
 মখহলা খক্রতকি খবশ্বকাতপ সব কথতক কবখে মযাতি অখধনায়কত্বকারী প্রথম মখহলা খক্রতকিার কক? উঃ খমোলী রাজ। 
 সম্প্রখে ভারেীয় কিস্ট খক্রতকতির ইখেহাতস ২৮ বতল দ্রুেেম ৫০ রান করতলন ককান কিতলায়াড? উঃ ঋষভ পন্থ। 
 সম্প্রখে ২৫ বছর বয়তস অবসর ক াষণা করতলন অতেখলয়ান মখহলা োরকা কিতলায়াড Ashleigh Barty. খেখন ককান  কিলার সতে 

যুক্ত? উঃ কিখনস। 
 FIFA World Cup 2022 -এর অখফখসয়াল স্পনসর হতলা ককান ভারেীয় ককাম্পাখন? উঃ Byju's. 
 সম্প্রখে খবতশ্বর এক নম্বর মখহলা কিখনস কিতলায়াড হতলন কক? উঃ ইগা খস্বয়াতিক (কপালযাি)। 
 Role of Labour in India's Development খেতরানাতম বই লঞ্চ করতলা কক? উঃ ভূতপন্দ্র যািব। 
 'কিলা হতব', 'ককাখভতডর খিনখলখপ', 'িুয়াতর সরকার', 'খবধানসভায় মুিযমন্ত্রী' ইেযাখি বইগুতলা প্রকাখেে হতলা ২০২২ কলকাো 

বইতমলায়,  উক্ত বইগুতলার কার কলিা? উঃ মমো বতিযাপাধযায়। 
 The Little Book of Joy খেতরানাতম বই খলিতলন কক? উঃ িলাই লামা ও Desmond Tutu. 
 সু্কলছুি ছাি-ছািীতির সু্কতল কফরাতে ককান প্রকল্প িালু করল ককন্দ্রীয় সরকার? উঃ কনযা খেক্ষা প্রতবে উৎসব। 
 'One Station, One Product' -এর প্রথম বাস্তবায়ন কতরতছ ককান করলওতয় কস্টেন? উঃ খবোিাপত্তনম করলওতয় কস্টেন। 
 আখফ্রকান কাতলা গিারতক বাাঁিাতে প্রথমবার Wildlife Conservation Bond ইসুয কতরতছ ককান আন্তজোখেক সিংস্থা? উঃ খবশ্ব বযািংক। 
 ICC Women's World Cup 2022 কহাস্ট করতব ককান কিে? উঃ খনউখজলযাি। 
 31st Southeast Asian Games অনুখিে হতব ককান কিতে? উঃ খভতয়েনাম। 
 ২০২২ উইন্টার পযারাখলখম্পক কগমস শুরু হতলা িীতনর ককান েহতর? উঃ কবখজিং। 
 সম্প্রখে সাখহতেযাৎসব -এর আতয়াজন করতলা সাখহেয একাতডখম। ককাথায় হল অনুিানখি? উঃ খিখল্লতে। 
 36th International Geological Congress অনুখিে হতব ককান েহতর? উঃ খনউ খিখল্ল। 
 ককান কসােযাল খমখডয়া প্ল্যািফতমের খবকল্প খহতসতব 'Rossgram' লঞ্চ কতরতছ রাখেয়া? উঃ ইনস্টাগ্রাম। 
 খবতশ্ব প্রথম উখিজ্জ কপ্রাখিন কথতক তেখর ককাখভড ভযাকখসন অনুতমািন করতলা ককান কিে? উঃ কানাডা। 
 িুতযোগ সম্ভাবনাযুক্ত আবহাওয়াতক রযাক করার জনয 'GOES-T' সযাতিলাইি লঞ্চ করল ককান সিংস্থা? উঃ NASA. 
 সম্প্রখে কে বছর বয়তস মারা কগতলন ওতয়স্ট ইখিতজর োরকা খস্পনার Sonny Ramadhin? উঃ ৯২ বছর। 
 সম্প্রখে 52 বছর বয়তস মারা কগতলন খবিযাে অতেখলয়ান ককান োরকা খস্পনার? উঃ কেন ওয়ানে। 
 সম্প্রখে ককান রাতজয ভারতের বৃহত্তম খবিুযৎিাখলে িারিাকা গাখডর  িাখজেিং কস্টেন তেরী করা হতলা? উঃ হখরয়ানার গুরুগ্রাতম। 
 খবহাতরর প্রথম ভাসমান কসালার পাওয়ার প্ল্ান্ট তেখর হতে ককান কজলায়? উঃ িারভাো। 
 থুথুকুখড কজলায় ভারতের বৃহত্তম ভাসমান কসালার পাওয়ার প্রতজক্ট -এর উতদ্বাধন করা হতলা। এখি ককান রাতজয অবখস্থে? উঃ 

োখমলনাডু। 
 ভারতের প্রথম সমূ্পণে কসৌর খবিুযৎ িাখলে গ্রাম হতলা িুধালা গ্রাম। এখি ককান রাতজয অবখস্থে? উঃ গুজরাি। 
 'পরম গো' নাতম সুপারকখম্পউিার'খি স্থাপন করা হল ককাথায়? উঃ IIT Roorkee কে। 
 ককান খবিযাে ককাম্পাখনর নাম পখরবেেন কতর নেুন নাম রািা হতলা Smart Bazaar? উঃ Big Bazaar. বেেমাতন সিংস্থাখি Reliance 

গ্রূতপর অধীতন রতয়তছ। 



 

 

 সম্প্রখে খিপুরার সরকাখর িাকখরতে মখহলাতির 33% সিংরক্ষতণর ক াষণা করতলন ককান ককন্দ্রীয় মন্ত্রী? উঃ অখমে োহ। 
 পখিমবতের প্রথম সমূ্পণে মখহলা পখরিাখলে করলওতয় কস্টেন ককানখি? উঃ খেখলগুখড িাউন করলওতয় কস্টেন। 
 মাতছর উৎপািন বৃখদ্ধ করতে ককান সিংস্থার সতে পািেনারখেপ গডতলা উখডষযা সরকার? উঃ NABARD. 
 নরখসিংহতপট্টাই নাতগস্বরম বািযযন্ত্রখি সিয G.I িযাগ কপল। এখি ককান রাতজযর বািযযন্ত্র? উঃ োখমলনাডু। 
 ভারতের প্রথম খস্টল করাড উতদ্বাধন করা হতলা ককাথায়? সুরাি (গুজরাি)। 
 ভারতের প্রথম রাজয খহতসতব ইউখনফমে খসখভল ককাড রুপায়ন করতে িতলতছ ককান রাজয? উঃ উত্তরািণ্ড। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 কতব আন্তজোখেক িখন সতিেনো খিবস পালন করা হয়? উঃ ৪ এখপ্রল। খথম Safe Ground, Safe steps, Safe Home. 
 ২০২২ জােীয় সমুদ্র খিবতসর (5th April) খথম খক? উঃ Sustainable Shipping beyond Covid -19. 
 প্রখেবছর 7 ই এখপ্রল পাখলে হয় খবশ্ব স্বাস্থয খিবস। 2022 -র খথম খক? উঃ Our Planet, Our Health. 
 কতব খবশ্ব কহাখমওপযাখথ খিবস পালন করা হয়? উঃ ১০ এখপ্রল। খথম Homoeopathy: People's Choice for wellness. 
 কতব ওয়ার্ল্ে খহতমাখফখলয়া কড পালন করা হয়? উঃ ১৭ এখপ্রল। 
 ২০২২ ওয়ার্ল্ে কহখরতিজ কড (১৮ এখপ্রল) -এর খথম খক? উঃ Heritage and Climate. 
 কতব নযােনাল খসখভল সাখভেস কড পালন করা হয়? উঃ ২১ এখপ্রল। 
 কতব ওয়ার্ল্ে আথে কড পালন করা হয়? উঃ ২২ এখপ্রল। খথম Invest In Our Planet. 
 কতব জােীয় পঞ্চাতয়খে রাজ খিবস পালন করা হয়? উঃ ২৪ এখপ্রল। 
 খবশ্ব মযাতলখরয়া খিবস পালন করা হয় কে োখরতি? উঃ ২৫ এখপ্রল। খথম Harness innovation to reduce the malaria disease 

burden and save lives. 
 ককান খিন ওয়ার্ল্ে ইতন্টতলকিুয়াল প্রপাখিে কড পালন করা হয়? উঃ ২৬ এখপ্রল। খথম IP and Youth Innovating for a better 

future. 
 কতব ইন্টারনযােনাল ডান্স কড পালন করা হয়? উঃ ২৯ এখপ্রল। 
 সম্প্রখে কক আখমে স্টাফ -এর নেুন প্রধান খহতসতব যুক্ত হতেন? উঃ মতনাজ পাতি। 
 সম্প্রখে কক ইউখনয়ন পাবখলক সাখভেস কখমেতনর (UPSC) কিয়ারমযান পতি খনযুক্ত হতলন? উঃ ডঃ মতনাজ কসানী। 
 নীখে আতয়াগ-এর ভাইস কিয়ারমযান পতি সম্প্রখে কক খনযুক্ত হন? উঃ ডঃ সুমন কবখর। 
 56 -েম জ্ঞানপীঠ পুরস্কার 2021 দ্বারা সম্মাখনে হতলন কক এবিং খেখন ককান ভাষায় কলিাতলখি কতরন? উঃ নীলমখণ ফুকন এবিং অসমীয়া 

ভাষা। 
 2021 -22 সাতল ভারতের েীষে সবখজ উৎপািনকারী রাতজয গুতলার মতধয পখিমবতের স্থান কে? উঃ ২য়। প্রথম স্থাতন উত্তরপ্রতিে। 
 সম্প্রখে কক পাখকস্তাতনর নেুন প্রধানমন্ত্রী খহতসতব েপথ গ্রহণ করতলন?  উঃ োহবাজ েরীফ।  
 সম্প্রখে রাজা পারতভজ আেরাফ ককান কিতের পালোতমতন্টর নেুন খস্পকার খনবোখিে হতলন? উঃ পাখকস্তান। 
 সম্প্রখে কক ফ্রাতন্সর রাষ্ট্রপখে খহতসতব খদ্বেীয়বাতরর জনয খনবোিন খজেতলন? উঃ Emmanuel Macron. 
 সম্প্রখে কক কলাতভখনয়ার প্রধানমন্ত্রী খহতসতব খনবোখিে হতলন? উঃ Robert Golob. 
 খদ্বেীয় কিতলা ইখিয়া ইউখনভাখসেখি কগমস 2021- এর অখফখেয়াল মাসকতির নাম খক? উঃ Veera. 
 সম্প্রখে মুখক্তপ্রাপ্ত 2022 খফফা ওয়ার্ল্ে কাপ -এর অখফখেয়াল গানখির খেতরানাম হতলা 'Hayya Hayya.' -এর অথে খক? উঃ Better 

Together. গানখি কগতয়তছন খিখনিাি কডেনা, আইো এবিং কডখভতডা। 
 ককান কিে FIH Junior Women's Hockey World Cup 2022 -এর খেতরাপা খজতেতছ? উঃ কনিারলযািস। রানাসে- জামোনী। 
 খি-কিাতয়খন্ট খক্রতকতি িে হাজার রান সমূ্পণেকারী খদ্বেীয় ভারেীয় খক্রতকিার হতলন করাখহে েমো। প্রথম স্থাতন কক রতয়তছন? উঃ খবরাি 

ককাহখল। 
 সম্প্রখে ককান রাজয কজল বিীতির পাখরবাখরক উন্নখের জনয 50 হাজার িাকা পযেন্ত পাতসোনাল কলান কিওয়ার খস্কম লঞ্চ করতলা? উঃ 

মহারাষ্ট্র। 
 খেন বছতরর জনয েরুণতিরতক ইখিয়ান আখমেতে খনতয়াগ করার জনয সিয ককান খস্কম লঞ্চ করল ককন্দ্র? উঃ অখিপথ। 
 ককান করলওতয় কজান সম্প্রখে 'ওয়ান কস্টেন ওয়ান কপ্রাডাক্ট' ইখনখেতয়খিভ লঞ্চ করল? উঃ িখক্ষণ-মধয করলওতয়। 
 সম্প্রখে ককান ককন্দ্রীয় মন্ত্রী ইতিা-পাক সীমাতন্ত 'সীমা িেেন প্রতজক্ট' -এর উতদ্বাধন করতলন? উঃ অখমে োহ। 
 ককান রাজয গুরুজী সু্টতডন্ট কক্রখডি কাডে খস্কম লঞ্চ করল? উঃ ঝাডিণ্ড। 

এরররল ও ফম মাসেি  
কাসিন্ট অ্যাসেয়ােস 2022 



 

 

 ককান কিে 2023 সাতল 'Asian Junior & Cadet Fencing Championship, 2023' কহাস্ট করতে িতলতছ? উঃ ভারে। 
 ককান কিে 2026 কমনওতয়লথ কগমস কহাস্ট করতব? উঃ অতেখলয়া (খভতক্টাখরয়া)। 
 2023 সাতল National Delphic Games for Arts and culture কহাস্ট করতব ককান কিে? উঃ ভারে। 
 আইখসখস women's খি-কিাতয়খন্ট ওয়ার্ল্ে কাপ 2024 কহাস্ট করতব ককান কিে? উঃ আতমখরকা যুক্তরাষ্ট্র এবিং ওতয়স্ট ইখিজ। 
 আইখপএতলর ইখেহাতস দ্রুেেম 100 খি ছিা সম্পন্ন করতলন ককান অলরাউিার? উঃ হাখিেক পাখিয়া। 
 ককান কিে 2024 FIH Hockey5s World Cup কহাস্ট করতব? উঃ ওমান। 
 2023 পুরুষতির হখক খবশ্বকাপ অনুখিে হতব ভারতের ককান রাতজয? উঃ উখডষযা। 
 International Water Week Water Conference -2022 কহাস্ট করতব ককান কিে? উঃ খসোপুর। 
 বযাডখমন্টন এখেয়া িযাখম্পয়নেীপ 2022 কহাস্ট কতরতছ ককান কিে? উঃ খফখলখপন্স। 
 সম্প্রখে 81 বছর বয়তস মারা কগতলন ভারেীয় জােীয় মখহলা হখক িতলর প্রাক্তন কযাতেন। োাঁর নাম খক? উঃ Elvera Britto. 
 ককান কিে খবতশ্বর বৃহত্তম ইতলকখরক কু্রজ খেপ লঞ্চ করল? উঃ িীন। 
 সম্প্রখে ককান কিে আখফম িাতষর উপর সমূ্পণে খনতষধাজ্ঞা জাখর করল? উঃ আফগাখনস্তান। 
 সম্প্রখে কক প্রথম কৃষ্ণাে মখহলা খহতসতব আতমখরকান সুখপ্রম ককাতিের খবিারপখে পতি খনযুক্ত হতলন? উঃ Ketanji Brown Jackson. 
 সম্প্রখে ককান কিে Shaheen-III নামক বযাতলখস্টক খমসাইতলর সফল পরীক্ষা করতলা? উঃ পাখকস্তান। 
 খবতশ্ব প্রথম কিে খহতসতব বনয পশুতির তবধ অখধকার অনুতমািন করতলা ককান কিে? উঃ ইকুতয়ডর। 
 সম্প্রখে ককান কিে খনতজতক ঋণতিলাখপ বা Debt Defaulter খহতসতব ক াষণা করল? উঃ শ্রীলিা।  
 সম্প্রখে এলন মাস্ক কে িাকার খবখনমতয় িুইিার ককাম্পাখনতক খকতন খনতলন? উঃ 44 খবখলয়ন মাখকেন ডলার। 
 সম্প্রখে ককান রাতজযর িন্দ্রপুর কজলা খবতশ্বর সবতিতয় উষ্ণ জায়গাগুতলার মতধয েৃেীয় স্থান কপল? উঃ মহারাষ্ট্র। 
 সম্প্রখে অন্ধ্রপ্রতিে সরকার কেতরাখি নেুন কজলার উতদ্বাধন করতলা। বেেমাতন ঐ রাতজয কজলার সিংিযা কে? উঃ ২৬  
 সম্প্রখে ভারতের ছখডতয় পডা কতরানাভাইরাস-এর নেুন প্রজাখের নাম খক? উঃ XE. 
 কিকখনকযাল সহতযাখগোর জনয ককান সিংস্থার সতে িুখক্ত স্বাক্ষর করতলা The Unique Identification Authority Of India (UIDAI)? 

উঃ ISRO. 
 সম্প্রখে ককান রাতজয কহখলনা (Helina) নাতম anti-tank গাইতডড খমসাইতলর সফল পরীক্ষা করতলা ভারে? উঃ রাজস্থান (কপািরান)। 
 সম্প্রখে ইখিয়ান ককাস্ট গাতডে অন্তভুেক্ত হওয়া জাহাজখির নাম খক? উঃ উযো প্রবাহ। 
 প্রখেখি পঞ্চাতয়তে লাইতব্ররী থাকা ভারতের প্রথম কজলা হল জামোরা। এখি ককান রাতজয অবখস্থে? উঃ ঝাডিণ্ড। 
 ভারতের প্রথম কাবেন খনরতপক্ষ পঞ্চাতয়ে হল ককানখি? উঃ জমু্ম-কাশ্মীতরর সাম্বা কজলার পল্লী পঞ্চাতয়ে। 
 ককান কিে সাম্প্রখেক  ূখণেঝড 'অেখন' -এর নামকরণ কতরতছ? উঃ শ্রীলিংকা। 
 ২০২২ রবীন্দ্র জয়ন্তীতে পখিমবে সরকাতরর েরতফ ককান খবতেষ পুরস্কার -এর ক াষণা করা হতয়তছ? উঃ বািংলা আকাতিখম পুরস্কার।  
 প্রথম বছর অথোৎ ২০২২ বািংলা আকাতিখম পুরস্কার প্রাপতকর নাম খক? উঃ পখিমবতের বেেমান মুিযমন্ত্রী মমো বযানাজেী। োাঁর 

'কখবোখবোন' নামক কাবযগ্রতন্থর জনয এই পুরস্কার প্রিান করা হতয়তছ। 
 সাম্প্রখেক প্রকাখেে িবর অনুযায়ী ভারতের প্রাধানমন্ত্রী নতরন্দ্র কমািী খনতম্নর ককান কিতের সফতর খগতয়খছতলন? উঃ Germany, Denmark 

and France. সফর কাল ২- ৪ কম, ২০২২। উখল্লখিে ৩ খি কিে ইউতরাপ মহাতিতে অবখস্থে। 
 ২০২২ কম মাতস ইোখলর খবতিেমন্ত্রী ভারে সফতর এতসখছতলন। োাঁর নাম খক? উঃ  লুইখজ খড মাতয়ার। 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 কবে বেশ্ব পবিবেশ বিেস পালন কিা হয়? উঃ ৫ই জুন। এ েছবিি বিম হল Only One Earth.  

 কবে ওয়ার্ল্ড ফুড সসফবি সড পালন কিা হয়? উঃ ৭ জুন।  

 কবে বেশ্ব সমুদ্র বিেস পালন কিা হয়? উঃ ৮ জুন। 

 কবে বেশ্ব বশশুশ্রম বেবিাধী বিেস পালন কিা হয়? উঃ১২ জুন। 

 কবে বেশ্ব িক্তিাতা বিেস পালন কিা হয়? উঃ ১৪ জুন। 

 কবে বেশ্ব োযু় বিেস পালন কিা হয়? উঃ ১৫ জুন। 

 বেশ্ব মরুকিণ ও খিা প্রবতবিাধ বিেস কবে পালন কিা হয়? উঃ ১৭ জুন। 

 ওয়ার্ল্ড বিবফউবজ সড সকান বিন পাবলত হয়? উঃ ২০সশ জুন 

 আন্তজডাবতক স াগ বিেস কবে পাবলত হয়? উঃ ২১ জুন। এেছবিি বিম হবলা Yoga for Humanity. 

 আন্তজডাবতক অবলবিক বিেস কবে পাবলত হয়? উঃ ২৩ জুন। 
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 Press Council Of India -এি প্রিম মবহলা সেয়ািপাসডন পবি বন ুক্ত হবলন সক? উঃ িঞ্জনা প্রকাশ সিসাই।  

 সক সািা োাংলা িাো সাংস্থাি সভাপবত বনেডাবেত হবয়বছন? উঃ বিবেেনু্দ েডুয়া। 

 সক জাবতসাংবে ভািবতি পিেতডী স্থায়ী প্রবতবনবধ বহবসবে বন ুক্ত হবলন? উঃ রুবেিা কাম্বজ। 

 সক সিে নীবত আবয়াবগি CEO  বহবসবে বন ুক্ত হবলন? উঃ পিবমশ্বিন আইয়াি। 

 National Investigation Agency (NIA) -এি বডবিক্টি সজনাবিল পবি বন ুক্ত হবলন সক? উঃ বডঙ্কি গুপ্ত। 

 সক সম্প্রবত Intelligence Bureau -এি নতুন বডবিক্টি সজনাবিল পবি বন ুক্ত হবলন? উঃ তপন কুমাি সডকা। 

 সম্প্রবত সকান িাজে সিকাি সখবলায়াডবিি জনে িাজীে গান্ধী সখলিত্ন পুিস্কাবিি সোষণা কিল? উঃ িাজস্থান সিকাি।  

  ুবেি কািবণ ইউবেবনি স্থানেুেত বশশুবিি সাহা ে কিবত ১০৩.৫ বমবলয়ন ডলাবি সনাবেল বপস প্রাইজ বেবে কিবলন সকান িাবশয়ান 

সাাংোবিক? উঃ Dmitry Muratov. 

 সকান এয়ািবপািড World's Best Airport 2022 -এি তকমা সপল? উঃ কাতাবিি Hamad International Airport. 

 ২০২১ - ২০২২ সাবলি বহসাবে ভািবতি শীষড বেবন উৎপািনকািী িাজে সকানবি? উঃ মহািাষ্ট্র। বিতীয় স্থাবন উত্তিপ্রবিশ। 

 ভািবতি েৃহত্তম ভাঙা োল আমিাবনকািক সিশ সকানবি? উঃ েীন। 

 সম্প্রবত সক সসামাবলয়াি প্রধানমন্ত্রী পবি বন ুক্ত হবলন? উঃ Hamza Abdi Barre. 

 সম্প্রবত সক কলবম্বয়াি িাষ্ট্রপবত পবি বনেডাবেত হবলন? উঃ Gustavo Petro. 

 সম্প্রবত সক বিপুিাি মুখেমন্ত্রী বহবসবে শপি গ্রহণ কিবলন? উঃ মাবনক সাহা। 

 সকান সিবশি কবিউিাি Frontier সম্প্রবত world's most powerful supercomputer এি তাবলকায় প্রিম স্থান সপবলা? উঃ 

আবমবিকা  ুক্তিাষ্ট্র। বিতীয় স্থাবন িবয়বছ জাপাবনি Fugaku. 

 সকান িাবজেি Mo Bus পবিবষো UN Public Service Award বজতবলা? উঃ উবডষো। 

 সকান িাজে সম্প্রবত National MSME Award, 2022 বজতবলা? উঃ উবডষো। 

 সক সম্প্রবত Miss India Worldwide 2022 এি বশবিাপা বজতবলন? উঃ খুবশ পোবিল। 

 Environment Performance Index, 2022 -এ ভািবতি স্থান কত? উঃ ১৮০ ; প্রিম স্থাবন সডনমাকড। বিতীয় ও তৃতীয় স্থাবন 

 িােবম  ুক্তিাজে ও বফনলোন্ড। 

 Total Renewal Power Capacity Addition 2021 তাবলকায় ভািবতি স্থান কত? উঃ তৃতীয়। 

 U-17 Women's World Cup সহাস্ট কিবে সকান সিশ? উঃ ভািত। 

 সকান ভািতীয় সম্প্রবত বফনলোবন্ড অনুবিত Kuortane Games ২০২২ -এ ৮৬.৬৯ বমিাি জোবভবলন ছুুঁবড সসানাি সমবডল লাভ কবিন? 

উঃ বনিাজ সোপডা। 

 আন্তজডাবতক বেবকি সিবক অেসি গ্রহণকািী William Porterfield সকান সিবশি বেবকিাি? উঃ আয়ািলোন্ড। 

 সকান সিশ বকিবগস্তাবন অনুবিত Under-17 Asian Championship বজতবলা? উঃ ভািবতি মবহলা সিসবলাং বিম। 

 বমতালী িাবজি জীেনীি উপি বনবমডত োবয়াবপবকি নাম বক? উঃ Shabaash Mithu.  মুখে ভূবমকায় অবভনয়: তাপসী পানু্ন। পবিোলনা : 

সৃবজত মুখাজডী। 

 সক সম্প্রবত আন্তজডাবতক ফুিেবল পঞ্চম সবেডাচ্চ সগাল সস্কািাি হবলন? উঃ সুনীল সছিী। 

 কমনওবয়লি সগমস ২০২২ -এ ভািবতি মবহলা হবক িবলি কোবেন হবলন সক? উঃ সবেতা পুবনয়া। 

 সাম্প্রবতক বফফা Rankings এ ভািতীয় ফুিেল িবলি স্থান কত? উঃ ১০৪ 

 সক সম্প্রবত Indian Olympic Association -এি সপ্রবসবডন্ট পবি বন ুক্ত হবলন? উঃ অবনল খান্না। 



 

 

 সম্প্রবত সকান িবঞ্জ িল মুম্বাইবক পিাবজত কবি প্রিমোবিি জনে িবঞ্জ ট্রবফ বজতবলা? উঃ মধেপ্রবিশ। 

 প্রিম ভািতীয় বহবসবে সক Asian Cycling Championship ২০২২ -এ রূবপা বজতবলন? উঃ সিানাবর্ল্া বসাং। 

 বকিবগজস্তান অনুবিত U 23 Asian Wrestling Championship ২০২২ -এ সোঞ্জ সমবডল জয়লাভকািী ভািতীয় েক্সাবিি নাম বক? 

উঃ িীপক পুবনয়া। 

 সম্প্রবত আন্তজডাবতক বেবকি সিবক অেসি গ্রহণকািী ইাংলোবন্ডি বেশ্বকাপজয়ী অবধনায়বকি নাম বক? উঃ Eoin Morgan. 

 সকান সিবশি বমবলিাবিি সবে Sampriti-X নাবম সসনা মহডা শুরু কিবলা ভািত? উঃ োাংলাবিশ। 

 সক Me and My Mohoni Attam নাবম আত্মজীেনী গ্রন্থ বলখবলন? উঃ কনক সিবল। 

 The Winning Formula For Success বশবিানাবম ভািবতি প্রিম সপািডস মাবকডবিাং েই বলখবলন সক? উঃ বেনীত কাবতডক। 

 সক Goutam Adani: The Man Who Changed India বশবিানাবম েই বলখবলন? উঃ আি.এন.ভাস্কি। 

 সক Ashtang Yoga বশবিানাবম েই বলখবলন? উঃ ড. সসানু সফাগাি। 

 সম্প্রবত সক State Bank Of India -ি নতুন মোবনবজাং বডবিক্টি পবি বন ুক্ত হবলন? উঃ অবলাক কুমাি সেৌধুিী। 

 সম্প্রবত Tencent সকািাবন সকান বেখোত সাংস্থাি সশয়াি ২০৬০ সকাবি িাকায় বকনবলা? উঃ Flipkart. 

 ভািতীয় ডাক বেভাগ সেডপ্রিম সকান িাবজে সরাবনি মাধেবম পাবসডল সডবলভাি শুরু কবিবছ? উঃ গুজিাি। 

 সম্প্রবত সকািায় এবশয়াি েৃহত্তম বলকুইড বমিি সিবলবস্কাপ ইনস্টল কিা হল? উঃ উত্তিাখবেি সিেস্থবল।  

 সকান আন্তজডাবতক সাংস্থা সম্প্রবত Internet Explorer নাবম ব্রাউজািবি েন্ধ কিবলা? উঃ মাইবোসফি। 

 সকান সিশ ২০২৮ সাবলি মবধে মহাকাবশ সসালাি পাওয়াি প্ল্োন্ট ততিীি বসোন্ত বনবয়বছ? উঃ বেন। 

 সকান সিশ সম্প্রবত Fujian নাবম অোডভান্সড এয়ািোফি কোবিয়াি লঞ্চ কিবলা? উঃ বেন। 

 সকান সিশ সম্প্রবত Nuri নাবম প্রিম সিশীয় িবকি লঞ্চ কিবলা? উঃ িবক্ষণ সকাবিয়া। 

 বেবশ্বি সেবেবয় েড ইবলকট্রবনক ইন্টািলবকাং বসবস্টম  ুক্ত সিলওবয় সস্টশন সকানবি? উঃ পবিমেবেি েোবন্ডল সিলওবয় সস্টশন। 

 সম্প্রবত সকান সিশ VL-SRSAM নাবম সািবফস িু এয়াি বমসাইল সফলভাবে পিীক্ষা কিবলা? উঃ ভািত। 

 সকান সকািাবন সম্প্রবত সকিালাি কায়ামকুলাবম ভািবতি েৃহত্তম ভাসমান সসালাি পাওয়াি সপ্রাবজক্ট োলু কিবলা? উঃ Tata Power 

Solar System. 

 সম্প্রবত প্রয়াত সেীত বশল্পী KK -ি পুবিা নাম বক? উঃ কৃষ্ণকুমাি কুন্নি। 

 সম্প্রবত প্রয়াত পবন্ডত ভজন সপবি সকান োিে বন্ত্র িক্ষতাি জনে জনবপ্রয় বছবলন? উঃ সন্তুি। 

 সম্প্রবত কত েছি েয়বস পিবলাকগমন কবিন প্রখোত স্বাধীনতা সাংগ্রামী অঞ্জবল পনু্নসামী? উঃ ১০২ েছি। 

 সম্প্রবত ৬৯ েছি েয়বস মািা  ান এবশয়ান সগমবস সসানাজয়ী সখবলায়াড হবি োুঁি, বতবন সকান সখলাি সবে  ুক্ত? উঃ লাং বডসবিন্স িান। 

 সম্প্রবত প্রয়াত সগাপী োুঁি নািাাং সকান সপশায়  ুক্ত বছবলন? উঃ উিুড সাবহতে সমাবলােক। 

 সাম্প্রবতক োলু হওয়া বমতালী এক্সবপ্রস ভািবতি সকান স্থান সিবক োাংলাবিবশি ঢাকা প ডন্ত  ািা কিবে? উঃ জলপাইগুবড। 

 সম্প্রবত Turkey এি নাম অবফবসয়াবল পবিেতডন কবি বক িাখা হবলা? উঃ Türkiye. 

 সম্প্রবত সকান সিশ োুঁবিি সেবেবয় বনখুুঁত মোপ ততবি কবিবছ? উঃ বেন। 

 সম্প্রবত সিবশি সকান িাজে প্রিম জাতবভবত্তক জনগণনা শুরু কিল? উঃ বেহাি। 

 সকািায় ভািবতি স্বিাষ্ট্রমন্ত্রী অবমত শাহ নোশনাল ট্রাইোল বিসােড ইনবস্টবিউি -এি উবিাধন কিবলন? উঃ বনউ বিবি। 

 ভািবতি েৃহত্তম এয়ািবপািড উত্তিপ্রবিবশি Jewar Airport ততবিি সিন্ডাি সপবলা সকান সাংস্থা? উঃ Tata Projects. 

 সম্প্রবত োাংলাবিবশ উবিাধন হওয়া পদ্মা বব্রজ -এি তিেডে কত? উঃ ৬.১৫ বকবলাবমিাি। 



 

 

 সকান সিশ শীঘ্রই গভডপাতবক েোন কিবত েবলবছ? উঃ আবমবিকা। 

 সক সম্প্রবত ভািবতি ৭৪ তম িাো গ্রোন্ডমাস্টাি হবলন? উঃ সতবলোনা িাহুল শ্রীোস্তে। 

 সক ২০২২ সাবল সম মাবস পুরুষ বেভাবগ ICC Players of the Month হবলন? উঃ শ্রীলঙ্কাি Angelo Mathews. 

 ২০২২ সম মাবস মবহলা বেভাবগ সক আইবসবস সপ্ল্য়াি'স অফ িা মান্থ বনেডাবেত হবলন? উঃ পাবকস্তাবনি বেবকিাি িুো হাসান। 

 সকান বেখোত ভািতীয় মবহলা বেবকিাি সম্প্রবত আন্তজডাবতক বেবকি সিবক অেসি বনবলন? উঃ বমতালী িাজ। 

 সক French Open 2022 পুরুষ বেভাবগ বসবেল িাইবিল বজতবলন? উঃ সপবনি িাফাবয়ল নািাল।  মবহলা বেভাবগ জয়লাভ কবিন 

সপালোবন্ডি ইগা বসয়াবিক। 

 মানবেক সহায়তা বহবসবে সকান এবশয় সিশবক ৪৮ বমবলয়ন ডলাি অনুিান বিবলা জাবতসাংে? উঃ শ্রীলঙ্কা। 

 সম্প্রবত সকান এবশয়ান সিশ গাুঁজা োষবক তেধ বহবসবে সোষণা কিবলা? উঃ িাইলোন্ড। 

 সম্প্রবত ইিাবকি সকান হ্রি জল সাংকবিি কািবন শুবকবয় সগবলা? উঃ সাওয়া হ্রি। 

 সম্প্রবত গবিত I2U2 িবলি সিসে সিশ সকান গুবল? উঃ ভািত, ইজিাবয়ল, আবমবিকা  ুক্তিাষ্ট্র ও সাং ুক্ত আিে আবমিশাহী। 

 মবোবলয়াি সকান হ্রি সম্প্রবত UNESCO World Network Of Biosphere Reserves তাবলকায় অন্তভুডক্ত হবলা? উঃ Khuvsgul হ্রি। 

 সকান সিশ শ্রীলঙ্কাবক ৫০ বমবলয়ন ডলাি অিডননবতক সহায়তা প্রিান কিবলা? উঃ অবেবলয়া। 

 সম্প্রবত সকান সিবশ ভািবতি মন্ত্রী বপ ুষ সগাবয়ল Mango Festival -এি উবিাধন কিবলন? উঃ সেলবজয়াম। 

 ভািবতি সকান িাজে প্রিম িাজে বহবসবে পাবখবিি সিড বলস্ট ততিী কবিবছ? উঃ সকিালা। 

 প্রিম ভািতীয় বহবসবে সকান পেডতাবিাহী অবক্সবজন ছাডাই সনপাবলি মাউন্ট অন্নপূণডা শৃে জয় কিবলন? উঃ স্কালজাাং বিগবজন। 

 ভািবতি সকান এয়ািবপািড প্রিম এয়ািবপািড বহবসবে সিূণড পুননডেীকিণব াগে শবক্ত িািা পবিোবলত হবে? উঃ বিবিি ইবন্দিা গান্ধী 

ইন্টািনোশনাল এয়ািবপািড। 

 সম্প্রবত সকািায় সব্রন বিসােড সসন্টাবিি উবিাধন কিবলন প্রধানমন্ত্রী নবিন্দ্র সমাবি? উঃ সেোলুরু। 

 অবিপি বস্কবমি আওতায় বনেডাবেত সসনাবিি বক নাবম ডাকা হবে? উঃ অবিেীি। 

 ভািবতি প্রিম বহউমোন সপস বমশন লঞ্চ কিা হবে ২০২৩ সাবল, তাি নাম বক? উঃ গগন ান। 

 সম্প্রবত সকািায় কোন্সাি বিসােড সসন্টাবিি উবিাধন কিবলন সকিালাি মুখেমন্ত্রী বপনািাই বেজয়ন? উঃ সকাবেবত। 

 সকািায় ভািবতি প্রিম Centralized এবস সিলওবয় িাবমডনাল োলু হবলা? উঃ সেোলুরু। 

 পশুবিি জনে ততবি ভািবতি প্রিম কবিানা ভোকবসনবিি নাম বক? উঃ Anocovax 

 কাজাখাস্তাবন অনুবিত Bolat Turlykhanov Cup এ ভািত কতগুবলা পিক জয়লাভ কবি? উঃ ১২ বি (৬ সসানা, ১ রুবপা, ৫ সব্রাঞ্জ)। 

 কবে এোং কাি জন্মবিন নোশনাল স্টোবিবস্টক্স সড রূবপ পাবলত হয়? ২৯ জুন ও প্রশান্তেন্দ্র মহালানবেবশি জন্মবিন। 

 সক Sashastra Seema Bal (SSB)-এি বডবিক্টি সজনাবিল পবি বন ুক্ত হবলন? উঃ S.L Thaosen. 

 ২০তম েবষডও UNICEF -এি গুডউইল অোম্বাবসডি বহবসবে েহাল িাকবছন সকান ভািতীয় বেবকিাি? উঃ শেীন িবমশ সিনু্ডলকি। 

 Prasar Bharati -এি নতুন বসইও বহবসবে বন ুক্ত হবলন সক? উঃ মায়াঙ্ক আগােডাল।  

 সক জাবতসাংবেি অোবসস্টোন্ট সসবেিাবি সজনাবিল পবি বন ুক্ত হবলন? উঃ োাংলাবিবশি িাষ্ট্রিূত িাোে ফবতমা। 

 সম্প্রবত সক উত্তি সকাবিয়াি প্রিম মবহলা বেবিশমন্ত্রী পবি বন ুক্ত হবলন? উঃ Cho Son Hui. 
 

 

 



 

 

 

 

 কবে বেধানেন্দ্র িাবয়ি জন্মোবষডকী উপলবক্ষ জাতীয় ডাক্তাি বিেস পালন কিা হয়? উঃ ১লা জুলাই। 

 কবে বেশ্ব জনসাংখো বিেস পালন কিা হয়? উঃ ১১ জুলাই। 

 কবে ওয়ার্ল্ড ইউি বস্কলস সড পালন কিা হয়? উঃ ১২ জুলাই। বিম: Transforming Youth Skills for the future. 

 কবে আন্তজডাবতক নোয় বিেস পালন কিা হয়? উঃ ১৭ জুলাই। বিম: Achieving social justice through formal employment. 

 প্রবত েছি কবে  Pi Approximation Day পালন কিা হয়? উঃ ২২ জুলাই। 

 কবে জাতীয় আয়কি বিেস পালন কিা হয়? উঃ ২৪ জুলাই। 

 কবে ভািবত প্রবতেছি কািবগল বেজয় বিেস পালন কিা হয়? উঃ ২৬ জুলাই। 

 কবে আন্তজডাবতক োে বিেস পালন কিা হয়? উঃ ২৯ জুলাই। বিম: India launches project Tiger to revive the tiger 

population. 

 সক সম্প্রবত GAIL (INDIA) Limited এি নতুন সেয়ািমোন ও মোবনবজাং বডবিক্টি পবি বন ুক্ত হবয়বছন?  উঃ সন্দীপ কুমাি গুপ্ত। 

 সম্প্রবত সকান সিবশি সুবপ্রম সকাবিড প্রিম কৃষ্ণাে মবহলা বেোিপবত বহবসবে বন ুক্ত হবলন Ketanji Brown Jackson? উঃ আবমবিকা 

 সম্প্রবত সক পবিমেবেি নতুন িাজেপাল বহবসবে অবতবিক্ত িাবয়ত্ব পালন কিবছন? উঃ লা গবনশান। 

 Ranil Wickremesinghe সম্প্রবত সকান সিবশি িাষ্ট্রপবত পবি বন ুক্ত হবলন? উঃ শ্রীলঙ্কা। 

 সম্প্রবত সক িািা প্রবজক্ট এি মোবনবজাং বডবিক্টি হবলন? উঃ বেনায়ক পাই। 

 সম্প্রবত োাংলাবিবশ ভািবতি হাইকবমশনাি বহবসবে সক বন ুক্ত হবলন? উঃ প্রণয় কুমাি েমডা। 

 সম্প্রবত সকান োঙাবল'সক সম্মাবনত কিবলা বব্রবিশ পালডাবমন্ট? উঃ সসৌিভ গােুলী। 

 সম্প্রবত সক মহািাবষ্ট্রি নতুন মুখেমন্ত্রী বহবসবে শপি গ্রহণ কিবলন? উঃ একনাি বশবন্ড। 

 সম্প্রবত সকান সিবশি িাষ্ট্রপবত বহবসবে শপি গ্রহণ কিবলন Ferdinand Marcos? উঃ বফবলবপন্স। 

 সকান সিবশি ১৪তম প্রধানমন্ত্রী পবি বন ুক্ত হবলন Yair Lapid? উঃ ইজিাবয়ল। 

 ভািবতি সকান িাবজেি বেধানসভায় িাহুল নািবেকাি সিবশি কবনিতম বপকাি বহবসবে বনেডাবেত হবলন? উঃ মহািাষ্ট্র। 

 সদ্রৌপিী মুমুড ভািবতি কততম িাষ্ট্রপবত বহবসবে বনেডাবেত হবলন? উঃ 15তম। 

 সম্প্রবত বিবনশ গুণেধডবন সকান সিবশি নতুন প্রধানমন্ত্রী বহবসবে বন ুক্ত হবলন? উঃ শ্রীলাংকা। 

 সম্প্রবত োিবি গ্ল্োন্ড স্লাবম ৮০ বি মোে সজতা প্রিম সিবনস সখবলায়াড হবলন সনাভাক জবকাবভে। বতবন সকান সিবশি সখবলায়াড? উঃ 

সাবেডয়া। 

 সম্প্রবত সকান ভািতীয় সখবলায়াড সিস্ট বেবকবিি ইবতহাবস এক ওভাবি ৩৫ িান কবি বেশ্ব সিকডড কিবলন? উঃ জসপ্রীত েুমিা। 

 ভািবতি সকান শহি িাইম মোগাবজবনি The World's Greatest Places Of 2022 তাবলকায় স্থান পায়? উঃ আবমিাোি। এছাডাও 

সকিালা িাজেও এই তাবলকায় িবয়বছ। 

 ভািবতি সকান িাজে India Innovation Index 2021 এ Major States কোিাগবিবত শীষডস্থাবন িবয়বছ? উঃ কণডািক। 

 বেল সগিসবক অবতেম কবি ভািবতি সকান েেবক্ত Forbes Real-Time Billionaires List এ েতুিড স্থান অবধকাি কিবলন? উঃ 

সগৌতম আিাবন। 

 কাজাখাস্তাবন অনুবিত Elorda Cup এ ভািতীয় েক্সাি আলবফয়া পািান এোং গীবতকা সকান সমবডল জয় কবি? উঃ সসানাি সমবডল। 

 পবিমেে সিবক সম্প্রবত সক World Yoga Cup 2022 এ বেশ্বেোবিয়ন হয়? উঃ সূ ড মুখাবজড। হুগলীি আিামোবগি সছবল সূ ড মুখাবজড। 

জুলাই মাসেি  
কাসিন্ট অ্যাসেয়ােস 2022 



 

 

 সকান ভািতীয় সোলাি বি-বিাবয়বন্ট বেবকবিি ইবতহাবস ৫০০বি ডি েল কিা প্রিম বেবকিাি হবলন? উঃ ভুেবনশ্বি কুমাি। 

 ভািবতি সকান বেবকিাি দ্রুততম সোলাি বহবসবে ১৫০ বি ওবডআই উইবকি বনবলন? উঃ সমাহাম্মি শাবম। 

 সম্প্রবত বি-বিাবয়বন্ট বেবকি সিবক অেসি বনবলন তাবমম ইকোল। বতবন সকান সিবশি বেবকিাি? উঃ োাংলাবিশ। 

 োবমডাংহাম কমনওবয়লি সগমস ২০২২-এ উবভাধনী অনুিাবন ভািবতি জাতীয় পতাকা েহন কিবলন সক? উঃ বপ বভ বসনু্ধ এোং মনপ্রীত 

বসাং। 

 সকান সিশ ২০২৫ সাবলি ICC Women's ODI World Cup সহাস্ট কিবে? উঃ ভািত। 

 সম্প্রবত সকান ভািতীয় কমনওবয়লি সগমস ২০২২-এ ওবয়ি বলফবিাং ইবভবন্ট ৫৫ সকবজ বেভাবগ রুবপাি সমবডল বজবতবছন? উঃ 

সাংবকত সাগি। 

 সম্প্রবত ইবন্ডয়ান আবমড সকািায় "সুিক্ষা মন্থন ২০২২" সামবিক মহডাি আবয়াজন কবিবছ? উঃ িাজস্থাবনি স াধপুবি। 

 সম্প্রবত ভািত এোং সকান সিশ একসবে Maritime Partnership Exercise মহডা কিবলা আন্দামান সাগবি? উঃ জাপান। 

 সম্প্রবত ভািবতি সকান বনিাপত্তা োবহনী রাগ পাোি রুখবত Operation Narcos লঞ্চ কবিবছ? উঃ Railway Protection Force. 

 সম্প্রবত সকান িাজে সিকাি স্থানীয় তাুঁবতবিি অিডননবতক ভাবে সহায়তা কিবত "স্ববনভডি নািী" বস্কম লঞ্চ কিল? উঃ আসাম। 

 সম্প্রবত সক The McMahon line: A Century of discord বশবিানাবম েই বলখবলন? উঃ সজ সজ বসাং। 

 সম্প্রবত সক The Resilient Entrepreneur বশবিানাবম েই বলখবলন? উঃ ধ্রুবত শাহ। 

 সাম্প্রবত সক নোশনাল স্টক এক্সবেঞ্জ-এি নতুন বসইও এোং মোবনবজাং বডবিক্টি পবি বন ুক্ত হবয়বছন? উঃ আশীষ কুমাি সেৌহান। 

 সম্প্রীবত সক সপবিএম সপবমন্ট সাবভডস-এি বসইও বহবসবে কা ডভাি গ্রহণ কিবলন? উঃ নকুল তজন। 

 সম্প্রবত ভািবতি সকান সকািাবন প্রিম সিশীয় প্র ুবক্তবত বলবিয়াম আয়ন ততবি কিল? উঃ Ola Electric. 

 সম্প্রবত ভািবতি সকান িাজে প্রিম িাজে বহবসবে বনজস্ব ইন্টািবনি পবিবষো লঞ্চ কিল? উঃ সকিালা। 

 সম্প্রবত ভািবতি সকান িাজে প্রিম আবিডবফবশয়াল ইবন্টবলবজন্স Powered বডবজিোল সলাক আিালত ততবি কিল? উঃ িাজস্থান। 

 ভািবতি প্রিম মনুষেোহী সরানবিি নাম বক? উঃ েরুণ। 

 সম্প্রবত ভািবতি সকান িাবজে NTPC ভািবতি েৃহত্তম ভাসমান সসালাি পাওয়াি প্রবজক্ট োলু কিল? উঃ সতবলোনা। 

 ভািবতি প্রিম সিশীয় এয়াি েোফি কোবিয়ািবিি নাম বক? উঃ বেোন্ত। 

 কবিানা মহামািীি কািবণ স্থবগত হবয়  াওয়া এবশয়ান সগমস সহাস্ট কিবে সকান সিশ? উঃ েীন। 

 সকান েোঙ্ক ২০২২ World's Best SME Bank বহবসবে নামাবঙ্কত হবলা? উঃ DBS Bank. 

 সকান সকািাবন ভািবতি প্রিম 5G প্রাইবভি সনিওয়াকড সফলভাবে পিীক্ষা কিবলা? উঃ Airtel. 

 সম্প্রবত সপস X 'Nancy Grace Roman Space Telescope' লঞ্চ কবিবছ মহাকাবশ। এই সিবলবস্কাপ সকান সাংস্থাি? উঃ নাসা। 

 সম্প্রবত ISRO সকান সিবশি বতনবি সোবিলাইি সহ PSLV-C53 িবকি লঞ্চ কবিবছ? উঃ বসোপুি। 

 সম্প্রবত সকান গন্তবেেি উবেবশে CAPSTONE বমশন লঞ্চ কিবলা নাসা? উঃ োুঁি। 

 সকান িাজে 36th National Games 2022 সহাস্ট কিবে? উঃ গুজিাি। 

 সম্প্রবত সকািায় 10th World Peace Forum আবয়াবজত হবলা? উঃ বেবনি সেবজাংবয়। 

 সকান সিশ 2025 World Athletics Championship সহাস্ট কিবে? উঃ জাপান (বিাবকও)। 

 সকািায়  ২০২৮ গ্রীষ্মকালীন অবলবিক অনুবিত হবে? উঃ লস অোবঞ্জলস। 

 সম্প্রবত ৭৫ েছি েয়বস প্রয়াত েীবিন্দ্র বসাং সকান সখলাি সবে  ুক্ত? উঃ হবক। 

 সম্প্রবত ৯১ েছি েয়বস প্রয়াত তরুণ মজুমিাি সকান সক্ষবিি সবে  ুক্ত? উঃ েলবচ্চি পবিোলক। 



 

 

 সম্প্রবত গুবলবেে হবয় প্রয়াত জাপাবনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীি নাম বক? উঃ বশনবজা আবে। 

 সম্প্রবত ৮২ েছি েয়বস প্রয়াত হবলন ভািবতি ইন্টািবনবিি জনক। তাি নাম বক? উঃ বেবজন্দ্র কুমাি বসাংগাল। 

 সম্প্রবত প্রয়াত এনামুল হক সকান সক্ষবিি সবে  ুক্ত? উঃ প্রত্নতাবিক। 

 সম্প্রবত প্রয়াত অেবধশ সকৌশল সকান সক্ষবিি সবে  ুক্ত? উঃ সমাজকমডী। 

 সম্প্রবত প্রয়াত ভূবপন্দি বসাং সকান সক্ষবিি সবে  ুক্ত? উঃ গজল সেীত বশল্পী। 

 সম্প্রবত প্রয়াত পদ্মশ্রী পুিস্কািপ্রাপ্ত সোলপুবিি এক িাকাি ডাক্তাবিি নাম বক? উঃ সুবশাভন েবন্দোপাধোয়। 

 সম্প্রবত প্রয়াত অতুলানন্দ সগাস্বামী সকান ভাষাি সলখক বছবলন? উঃ অসমীয়া। 

 সম্প্রবত প্রয়াত সেীত বশল্পী েলবেন্দি সবি সকান ভাষায় গান গাইবতন? উঃ পাঞ্জাবে। 

 সম্প্রবত সকান বশক্ষা সোডড Pariksha Sangam সপািডাল লঞ্চ কবিবছ? উঃ CBSC. 

 সম্প্রবত সক Bal Raksha নাবম সমাোইল অোপ লঞ্চ কিবলন? উঃ সেডানন্দ সসাবনায়াল। 

 সম্প্রবত ভািবতি সকান অবভবনতাবক Golden Visa প্রিান কিবলা সাং ুক্ত আিে আবমিাত? উঃ কমল হাসান। 

 সম্প্রবত সাকুিাবজমা আবিয়বগবিবত অিুৎপাত হবয়বছ। এবি সকান সিবশ অেবস্থত? উঃ জাপান ( Kyushu িীবপ) 

 সম্প্রবত ভািবতি সকান স্থাবনি নতুন নামকিণ কিা হবলা সম্ভাজী নগি? উঃ ঔিোোি। 

 সম্প্রবত ভািবতি সকান স্থাবনি নতুন নামকিণ কিা হবলা ধািাবশে? উঃ ওসমানাোি। 

 সম্প্রবত প্রিম সকান োাংলাবিশী নাগবিক পাবকস্তাবনি K2 শৃে জয় কিবলন? উঃ ওয়াবসফা নাজিীন। 

 সকান িাজে ভািবতি প্রিম িাজে বহবসবে ১৩ বি এক্সবপ্রসওবয় ততবি কিবছ? উঃ উত্তিপ্রবিশ। 

 সম্প্রবত সকান িাবজে খািবে উৎসে পাবলত হবলা? উঃ বিপুিা। 

 সম্প্রবত ভািবতি সকান িাবজে প্রধানমন্ত্রী নবিন্দ্র সমািী সিওেি এয়ািবপািড উবোধন কিবলন? উঃ ঝাডখে। 

 সকান এয়ািবপািড ভািবতি প্রিম কােডন বনিবপক্ষ এয়ািবপািড বহবসবে ততবি হবে? উঃ সল এয়ািবপািড। 

 সম্প্রবত ভািবতি সকান িাবজে সিবশি প্রিম Monkey Pox আোবন্তি খেি পাওয়া  ায়? উঃ সকিালা। 

 গুজিাবিি National Road Transportation Institute এি নাম সম্প্রবত পবিেতডন কবি নতুন বক নাম িাখা হবয়বছ? উঃ গবত শবক্ত 

বেশ্ববেিোলয়। 
 

THANK YOU 
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