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Weekly current affairs PDF Bengali 
মাস – মাচর্ , সpাহ – তৃতীয়, (16-03-2022 েথেক 22-03-2022) 

√  1) েকান েখেলায়াড়েক 2022 সােলর েফbয়ািরেত ICC 'েমন'স েpয়ার'স aব িদ 

মাn' পুরsার েদoয়া হেয়েছ? 
uঃ-	ে য়াস আiয়ার 

√	 2) খাদয্, pেয়াজনীয় িজিনসপt eবং oষুধ আমদািনেত সহায়তা করার জনয্ েkিডট 

লাiন িহসােব ল ার জনয্ ভারত কত পিরমাণ aথর্ aনুেমাদন কেরেছ? 
uঃ- 1 িবিলয়ন ডলার 

√	 3) ভারেত, জাতীয় িটকা িদবস বািষর্ক েকান িদেন পালন করা হয়? uঃ- 16 মাচর্  

√	 4) হাে িরর pথম মিহলা রা পিতর নাম িক?   uঃ- Katalin Novak 

√	 5) েকান েখেলায়াড়েক 2022 সােলর েফbয়ািরেত ICC 'oেমন'স েpয়ার'স aব িদ 

মাn' পুরsার েদoয়া হেয়েছ? 
uঃ- Amelia Kerr 

√	 6) ভারেতর pথম ফুেয়ল েসল iেলক ক েভিহেকল (FCEV) েকান 

aেটােমাবাiল েকাmািন চালু কেরেছ? 
uঃ- টেয়াটা 

√	 7) পা ােবর নতুন মুখয্মntী িহেসেব েক শপথ িনেয়েছন? uঃ-	Bhagwant Mann	 

√	 8) FIDE দাবা aিলিmয়াড 2022 টুনর্ােমnিট - e ভারেতর েকান শহের aনুি ত 

হেব? 
uঃ- েচnাi 

√	 9) জািতসংেঘর সাধারণ পিরষদ েকান িদনিটেক iসলােমােফািবয়া pিতেরােধ 

আnজর্ ািতক িদবস িহেসেব েঘাষণা কেরেছ? 
uঃ- 15 মাচর্  

√	 10) 2022 সােলর কয্ােলnার বছের ভারেতর pতয্ািশত GDP বৃিdর হার কত? uঃ- 9.1% 

 √	 11) ভারেতর েকান বয্া  eিশয়ান বয্া  aফ দয্ iয়ার 2021-eর জনয্ IFR eিশয়া 

পুরsার িজেতেছ? 
uঃ- aয্ািkস বয্া  

√	 12) ে িজং কেপর্ােরশন aব iিnয়া (DCI) ভারেতর pথম েদশীয়ভােব ৈতির 

ে জার িনমর্ােণর জনয্ েকান েকাmািনর সােথ eকিট চুিk sাkর কেরেছ? 
uঃ- েকািচন িশপiয়াডর্  িলিমেটড 

√	 13) িব বয্াপী িরসাiিkং িদবস pিত বছর কেব পালন করা হয়? uঃ- 18 মাচর্  
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√	 14) 2022 সােল ৈবjািনক গেবষণায় িজিড িবড়লা পুরsােরর জনয্ কােক িনবর্ািচত 

করা হেয়েছ? 
uঃ- pেফসর নারায়ণ pধান 

√	 15) UPI Lite েপেমn েলনেদেনর uপেরর সীমা কত?  uঃ- 200 িপ	 

√	 16) 2022 সােলর জািতসংেঘর িব  সুখ pিতেবদেন ভারেতর sান কত? uঃ-	136 তম 

√	 17) েকান সংsা ‘েকাl েরসপn 2022’ সামিরক মহড়া  কেরেছ? uঃ- NATO	 

√	 18) টাটা কনসালেটিn সািভর্ েসস eর নতুন িস i o o ময্ােনিজং িডেরkর েক 

হেলন?  
uঃ- রােজশ েগািপনাথন 

√	 19) pিত বছর আnজর্ ািতক সুখ িদবস কেব পািলত হয়?  uঃ-	20 মাচর্  

√	 20) জািতসংেঘর aিফিসয়াল ভাষা কয়িট?  uঃ-	6 িট 

√  21) pিত বছর েকান িদন আnজর্ ািতক বন িদবস পািলত হয়? uঃ-	21 মাচর্  

√	 22) েকান েখেলায়াড় ফমুর্লা oয়ান বাহরাiন gয্াn িpk 2022 িজেতেছন? uঃ- Charles Leclerc 

√  23) SBI বয্া  ভারেতর েকান শহের তার iেনােভশন, iনিকuেবশন eবং 

aয্ািkলােরশন েসnার (IIAC) sাপেনর পিরকlনা েঘাষণা কেরেছ? 
uঃ- হায়dাবাদ 

√	 24) িব  কিবতা িদবস pিত বছর েকান িদন পািলত হয়? uঃ-	21 মাচর্  

√  25) মালdীপ েsাটর্ স aয্াoয়াডর্  2022-e 'েsাটর্ স আiকন' পুরsাের ভূিষত হoয়া 

ভারতীয় িkেকট েখেলায়ােড়র নাম িক? 
uঃ- সুেরষ রায়না 

√	 26) pিত বছর েকান িদেন আnজর্ ািতক জািতগত ৈবষময্ রীকরণ িদবস পািলত 

হয়? 
uঃ- 21 মাচর্  

 


