১) রাজ্যে দুগ্ধ শিল্পের উন্নতির জন্য আসাম সরকার কোন সংস্থার সাথে 2000 কোটি টাকার MoU চু ক্তি স্বাক্ষর
করল?
উত্তরঃ National Dairy Development Board (NDDB)
২) সম্প্রতি 'National Educational Alliance for Technology (NEAT 3.0)' লঞ্চ করলেন কে?
উত্তরঃ ইউনিয়ন মিনিস্টার ধর্মেন্দ্র প্রধান
৩) সম্প্রতি '#BahaneChhodoTaxBachao' ক্যাম্পেইন লঞ্চ করল কোন কোম্পানি?
উত্তরঃ State Bank of India General Insurance Company Ltd
৪) রেলওয়ে বোর্ডে র নতু ন চেয়ারম্যান ও CEO কে হলেন?
উত্তরঃ বিনয় কুমার ত্রিপাঠী
৫) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন প্রকল্প Computer Society of India (CSI) দ্বারা পুরস্কৃ ত হল?
উত্তরঃ দুয়ারে সরকার
৬) করোনা ভাইরাসের নতু ন প্রজাতি 'IHU' কোন দেশে পাওয়া গেছে?
উত্তরঃ ফ্রান্স এ
৭) India Semiconductor Mission লঞ্চ করলেন কে?
উত্তরঃ অশ্বিনী বৈষ্ণব
৮) হায়দ্রাবাদে ভারতের প্রথম Open Rock Museum উদ্বোধন করলেন কে?
উত্তরঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্ৰ সিং
৯) সুশীলা দেবী অ্যাওয়ার্ড ২০২১ জিতলেন কে?
উত্তরঃ অনুকৃতি উপাধ্যায়
১০) G7 Summit 2022 হোস্ট করতে চলেছে কোন দেশ?
উত্তরঃ জার্মানী
১১) ভারতের প্রথম "Smoke-free" রাজ্যের তকমা পেল কোন রাজ্য?
উত্তরঃ হিমাচল প্রদেশ
১২) পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টে র প্রথম মহিলা বিচারপতি কে হলেন?
উত্তরঃ আয়েশা মালিক
১৩) 'Mrs India Galaxy 2021' পুরস্কার জিতলেন কে?
উত্তরঃ নিকিতা সকাল
১৪) নিউমেরোলোজি বা সংখ্যাতত্ত্বে প্রথম গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়লেন কে?
উত্তরঃ জি সি চৌধুরী
১৫) বার্বাডোসে ভারতের পরবর্তী হাই কমিশনার কে নিযুক্ত হলেন?

উত্তরঃ এস. বালাচন্দ্রণ
১৬) UN Anti-Terrorism Committee-এর চেয়ারম্যান কে হলেন?
উত্তরঃটি এস তিরুমূর্তি
১৭) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একজিকিউটিভ ডিরেক্টর হলেন কারা?
উত্তরঃ দীপক কুমার এবং অজয় কুমার চৌধুরী
১৮) সঞ্জয় কুমার সিং কোন মন্ত্রণালয়ের সচিব হলেন?
উত্তরঃ স্টীল মন্ত্রণালয়
১৯) মানবদেহে ওমিক্রণ শনাক্ত করতে কোন কিট প্রথম অনুমোদন করলো Indian Council of Medical
Research (ICMR) ?
উত্তরঃ OmiSure
২০) Bank of Baroda-র ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন কোন মহিলা ক্রিকেটার?
উত্তরঃ শেফালী বর্মা
২১) ক্লিনিং গঙ্গা মিশনের নতু ন ডিরেক্টর জেনারেল কে হলেন?
উত্তরঃ জি অশোক কুমার
২২) US-India Business Council (USIBC)-এর প্রেসিডেন্ট হলেন কে?
উত্তরঃ অতু ল কেশপ
২৩) Oil & Natural Gas Corporation (ONGC)-এর প্রথম মহিলা চেয়ারম্যান কে হলেন?
উত্তরঃ অলকা মিত্তাল
২৪) Equitas Small Finance Bank এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও কে হলেন?
উত্তরঃ বাসুদেবন পি.এন
২৫) 'World CEO Winner of the Year 2021' অ্যাওয়ার্ড দ্বারা সম্মানিত হলেন কে?
উত্তরঃ কিশোর কুমার ইয়াদাম

