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পৃিথবীর ��� �ট� ব�াটসম�ােনর নাম িক ?

স�ার ডন ��াডম�ান

ি�েকট �খলার জনক কােক বলা হয়?
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ি�েকট �খলার িপেচর �দঘ�� কত ?
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িবঃ �ঃ : আপিন যিদ সম� চাকিরর �না�শ সবার আেগ �পেত চান, �িতিদন মকেট� ও কাের�
অ�ােফয়াস� �পেত চান তাহেল আমােদর �টিল�াম চ�ােনল-এ এখনই যু� হেয় যান।
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Notification update CLICK HERE

সম� চাকিরর খবর ও ��িত এক ি�েকই
✅

�

�

িবপুল �বসরকাির -সরকাির চাকিরর খবর �পেত ি�ক ক�ন

মাধ�িমক পােশ সম� �লেট� সরকাির চাকিরর খবর �দখুন

উ�মাধ�িমক পােশ সম� �লেট� সরকাির চাকিরর খবর �দখুন

�াজেুয়ট/�াতক পােশ সম� �লেট� সরকাির চাকিরর খবর �দখুন

ইি�নীিরং পােশ �লেট� সরকাির চাকিরর খবর �দখুন

িশ�ািবভােগর �লেট� সরকাির চাকিরর খবর �দখুন

�া�� িবভােগর �লেট� সরকাির চাকিরর খবর �দখুন

GK, কাের� অ�ােফয়াস� ,পরী�া ��িত �দখুন

সম� �লেট� চাকিরর খবর �দখুন

�বসরকাির -সরকাির চাকিরর খবর । government job news
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ি�েকট িব�কাপ �� হয় কেব ?

১৯৭৫ সােল

�থম িব�কাপ জয় লাভ কের –

ওেয়� ইি�জ

�থম এক �দশীয় ি�েকট ম�াচ �কান দ�ু �দেশর মেধ� হয়?

১৯৭১ সােল ইংল�া� ও অে�িলয়া মেধ� এই ম�াচ অনিু�ত হেয়িছল

��ারেবােড� র ব�বহার �থম কেব �� হয়-

১৯৬৪ সােল ইংল�াে�র লড� েস ��ারেবােড� র ব�বহার �� হয় |

Join Our Telegram Channel CLICK HERE

ি�েকট �খলায় ছ বেল ওভার কেব �থেক �� হয়?

১৯০০ সাল �থেক

�থম �ট� ি�েকট �খলা �কান দ�ু �দেশর মেধ� অনিু�ত হয় ?

ইংল�া� ও অে�িলয়া ১৮৭৭ সােল �� হয়|

�রিডওেত ি�েকট �খলার ধারাভাষ� কেব স�চািরত হয় ?

ন�ংহােম 1930 সােল

Join Our Telegram Channel CLICK HERE

�কান �খেলায়ার সবেচেয় কম ম�াচ �খেল �ট� ি�েকেট ১০ হাজার রােনর মােয়র ফলক অিত�ম কেরন ?

�ায়ান লারা
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ভারত �থম কেব িব�কাপ ি�েকট জয়লাভ কের?

১৯৮৩ সােল

�থম �কান ভারতীয় �খেলায়াড় ভারতর� পুর�াের স�ািনত হন ?

শচীন রেমশ �ট�ুলকর, ২০১৪ সােলর ২৬ �শ জানয়ুাির শচীন �ত�ুলকর ভারেতর সেব�া� পুর�ার
ভারতর� পান।

১৯৮৩ সােলর িব�কােপ ম�ান অফ দ�া ম�াচ �ক হেয়িছেলন ?

মািহ�ার অমরনাথ

�ট� ি�েকেট সবেচেয় �বিশ উইেকট দখলকারীর নাম িক ?

Join Our Telegram Channel CLICK HERE

মথুাইয়া মরুলীধরন, �লংকার ডানহািত অব ��ক ি�ন �বালার ,মথুাইয়া মরুলীধরন �ট� ি�েকেট ৮০০
উইেকট িশকার কেরিছেলন|

ভারত এক িদবসীয় ম�াচ �খেল �কান �দেশর িব�ে� ?

১৯৭৪ সােল ইংল�াে�র িবপে� |

�থম ি�েকট িব�কাপ �জেত �কান �দশ ?

ওেয়� ইি�জ

ভারতীয় �কান �বালার �ট� ি�েকেট সবেচেয় �বিশ উইেকট �পেয়েছন?

অিনল �মেল ,�টি� ৬১৯ উইেকট �পেয়েছন এবং িতিন িবে�র তৃতীয় �বালার

Join Our Telegram Channel CLICK HERE

�ট� ি�েকেট সবেচেয় �বিশ �স�ুির কেরেছন �কান ব�াটসম�ান ?
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শচীন �ত�ুলকর

�থম �ট� ম�াচ ভারত �খেল �কান �দেশর িবপে�?

১৯৩২ সােল ইংল�াে�র িবপে�

২০১৫ সােলর ি�েকট িব�কাপ �কাথায় অনিু�ত হেয়িছল

অে�িলয়া িনউিজল�াে�

Join Our Telegram Channel CLICK HERE

�ট� ি�েকেট �থম উইেকট ছু�েত সেব�া� রান কত?

৪১৫ রান দি�ণ আি�কার নীল ম�ােকনিডস ও ��ম ি�থ এর জ�ুেত।

ভারতীয় ি�েকেটর জনক কােক বলা হয় ?

রি�ত িসং �ক

টেস িজেত িবপে� দলেক ব�াট �দওয়ার �ক িক বেল? ইনসাট�

ি�েকট বল িক িদেয় �তির হয় ?

কক�  বং� �তা চামড়া

২০১১ সােলর িব�কাপ �কাথায় অনিু�ত হেয়িছল ?

ভারত বাংলােদশ ও �লংকায় ,ভারত বাংলােদশ ও �লংকার �যৗথ উেদ�ােগ ২০১১ সােল ি�েকট িব�কাপ
অনিু�ত হেয়িছল |

Join Our Telegram Channel CLICK HERE

আইিসিসর ICC পুেরা নাম িক ?

ই�ারন�াশনাল ি�েকট কাউি�ল যা �িতি�ত হয় ১৮৩৩ সােল যার �হডেকায়াট� ার আবধুািবেত |
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কত বছর বয়স পয�� আইিসিস আ�ায়াররা আ�ায়ািরং করেত পাের ?

৬০ বছর

ভারতীয় ি�েকট কে�াল �বাড�  কেব গ�ত হয় ? ১৯২৮ সােল

বাংলা ি�েকেটর জনক কােক বলা হয় –

সারদা র�ন রায় �ক

িবে�র �থম �কান ি�েকটার �ট� ি�েকেট �থম �স�ুির হাকান ?

লের� �রা

Join Our Telegram Channel CLICK HERE

��: টুন�ােমে� সেব�া� রান সং�াহক হওয়ার জন� 2019 আইিপএেল �ক অের� ক�াপ িজেতেছ?

উ�রঃ �ডিভড ওয়ান�ার

��: ওয়ানেড ইিনংেস একজন ব�ি�র �ারা সব�ািধক ছ�ার নতুন �রকড�  �ক গেড়েছন?

উ�র: ইয়ন মরগান

��: �কান ভারতীয় ি�েকটার 20,000 আ�জ� ািতক রােনর িচ� ছঁুেয় িবে�র �ততম ব�াটসম�ান হেয়েছন

উ�র: িবরাট �কাহিল

��: �থম ি�েকটার িযিন একই বছের িতন� শীষ� আইিসিস স�ান িজেতেছন?

উ�র: িবরাট �কাহিল

�� : �-�টােয়ি�েত �ততম �স�ুির করা ভারতীয় �খেলায়াড়েদর মেধ� �ক?

উ�র: ঋষভ পা�

��: �কান ভারতীয় ি�েকটার �-�টােয়ি� ম�ােচ 20 বেল �স�ুির কের অেলৗিকক কাজ কেরিছেলন?

Ans: Riddhiman Saha

��: �চ�াই সুপার িকংস পরািজত কের তৃতীয়বােরর মেতা আইিপএল 2018 এর �িফ তুেলেছ?

উ�র: সানরাইজাস� হায়�াবাদ

https://bongojobnews.com/
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ি�েকট িনেয় িজেক ��

��: �কান �িতেযািগতামলূক ম�ােচ এক ইিনংেস 1000 রান করা �থম ি�েকটােরর নাম বলনু?

উ�র : �ণব ধানওয়ােড়

��: �কান ��িডয়ােম �ট�ুলকার তার 100 তম �স�ুির পূণ� কেরিছেলন?

উ�র: �শের বাংলা ��িডয়াম

��: আ�জ� ািতক ি�েকেট ভারতেক পরািজত করা �থম নন �ট� �খলা �দশ?

উ�রঃ �ল�া

��: 1983 সােলর িব�কাপ ি�েকট ফাইনাল ম�ােচ ভারেতর পে� সেব�া� রান ��ারার �ক িছেলন?

উ�র: �ক �কা�

��: BCCI এর �থম সভাপিত �ক িছেলন, যখন এ� 1928 সােলর িডেস�ের গ�ত হেয়িছল?

উ�র: আরই �া� ��াভান

��: �ট� ম�ােচ একটানা সেব�া� সংখ�ক �মেডন ওভার করার িব� �রকড�  কার?

উ�র: বাপু নাদকািন�

��: শচীন �ট�ুলকার �খলার পর �থম �স�ুির কেরন?

উ�র: 78� ম�াচ

��: রাজ�সভার সদস� পেদর জন� মেনানীত �থম �ীড়ািবদ?

উ�র: শচীন �ট�ুলকার

��: 1983 সােলর ি�েকট িব�কােপ ম�ান অফ দ� িসিরজ �ক িছেলন?

উ�র: মিহ�র অমরনাথ

��: ি�েকেট '��াণাচায� পুর�ার' �থম �াপক �ক?

বছর: �দশ ��ম আজাদ

��: �কান ভারতীয় ব�াটসম�ান �থম-��ণীর ি�েকেট �থম টানা ছয়� ছ�া �মেরিছেলন?

উ�রঃ রিব শা�ী

��: িবে�র �থম �বালার িহেসেব �ক পাঁচ� আ�জ� ািতক হ�াটি�ক কেরেছন?

উ�র: লািসথ মািল�া (�ল�া)

��: বাংলােদেশর �কান অলরাউ�ার �থম এবং একমা� ি�েকটার িযিন একই �ট� ম�ােচ �স�ুির কেরিছেলন
এবং হ�াটি�ক কেরিছেলন?
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Ans: Sohag Gazi

��: অ�াট দ� ��াজ অফ �� বই� �কান আ�জীবনী?

উ�র: িরিক পি�ং

��: �ট� ি�েকেটর ইিতহােস 11� �দেশ �স�ুির করা �থম �খেলায়াড় �ক?

উ�রঃ ইউিনস খান

��: অিমতাভ িবজয়বগ�য় �কান �খলার সােথ যু�?

উ�রঃ ি�েকট

��: 1987 সােল অনিু�ত ি�েকট িব�কােপর নাম িক িছল?

উ�র: িরলােয়� কাপ

��: �কান সােল শচীন �ট�ুলকারেক অজু� ন পুর�ার �দওয়া হয়?

উ�র: 1994

��: ��েবান� ি�েকট ��িডয়াম ভারেতর রােজ� অবি�ত-

উ�রঃ মহারা�

��: এমিসিস আজীবন সদস�পেদ স�ািনত �থম ভারতীয় মিহলা ি�েকটার

উ�র: আ�মু �চাপড়া

��: িনেচর �কান� �থম মিহলা ি�েকটার িযিন ওয়ানেডেত 6000 রান কেরিছেলন?

উ�রঃ িমতালী রাজ

��: �দওধর �িফ �কান �খলার সােথ যু�?

উ�রঃ ি�েকট

��: িনেচর �কান �দেশর িব�ে� ভারেতর পু�ষ ি�েকট দল িবেদশ সফের িতন� ফরম�ােট (�ট�, ওিডআই
এবং �-�টােয়ি�) �থমবােরর মেতা �হায়াইট ওয়াশ জয় �পেয়েছ?

উ�রঃ �ল�া

��: িনেচর মেধ� �ক �ট� অিভেষেক �স�ুির কেরনিন?

উ�রঃ সুনীল গাভা�ার

��: '��গ চ�ােপল' �কান �খলার সােথ যু� িছেলন?

উ�রঃ ি�েকট

��: �থম ভারতীয় মিহলা ি�েকট দেলর �থম ওিডআই অিধনায়ক �ক িছেলন?
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উ�র: ডায়ানা এডুলিজ

��: িন�িলিখত �থম ভারতীয় ি�েকটারেদর মেধ� �ক তার 100তম ওিডআই ম�ােচ 100 রান কেরেছন?

উ�রঃ িশখর ধাওয়ান

��: িনেচর মেধ� �ক িব�কাপ ি�েকেট �থম ডাবল �স�ুির কেরেছন?

বছর: ি�স �গইল

��: শচীন �ট�ুলকার তার 24 বছেরর ি�েকট ক�ািরয়ােরর �শষ 200তম �ট� �খেলেছন, ওয়াংেখেড়
��িডয়ােম (ম�ুাই) িবপে�?

উ�র: ওেয়� ইি�জ

��: �ট� ি�েকেট �থম বাংলােদশী ি�েকটার ডাবল �স�ুির কেরন �ক?

উ�রঃ মশুিফ�র রিহম

cricket quiz ি�েকট �ইজ �ে�া�র cricket quiz questions crickuz cricket gk in bengali
cricket quiz in bengali gk game ি�েকট িনেয় সাধারণ �ান ২০২২সা�িতক �খলাধুলা িবষয়ক সাধারণ
�ান �খলাধুলা �ইজ ি�েকট �ইজ ২০২২ quiz in sports cricket gk questions বাংলা �ইজ �খলাধুলা
িব�কাপ ি�েকট �ইজ �িতেযািগতা basic cricket quiz ি�েকট �ইজ cricket quiz bangla
quiz about sports


