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বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  

Weekly current affairs PDF Bengali 
মাস – মাচর্ , সpাহ – িdতীয়, (08-03-2022 েথেক 15-03-2022) 

√  1) েকান মntক মিহলােদর জনয্ SAMARTH নামক eকিট িবেশষ uেদয্াkা 

pেমাশন াiভ চালু কেরেছ? 

uঃ- মাiেkা, sল aয্াn িমিডয়াম 
enারpাiেসস িমিনিs 

√	 2) ভারত- ল া িdপািkক সামুিdক মহড়া SLINEX 2022 সােল েকাথায় 

aনুি ত হেত চেলেছ? 
uঃ- িবশাখাপtনম 

√	 3) ভারতী eয়ারেটল ভারেতর িডিজটাল iেকািসেsেমর বৃিdেক শিkশালী করেত 

eকিট েকা-bয্ােnড েkিডট কাডর্  চালু করেত েকান বয্াে র সােথ হাত িমিলেয়েছ? 
uঃ- aয্ািkস বয্া  

√	 4) িমশেরর কায়েরােত 2022 সােলর ISSF িব কােপ ভারত কত িল পদক 

িজেতিছল? 
 uঃ- 7 িট 

√	 5) িডিজটাল েপেমেnর জনয্ RBI eকিট 24×7 েহlলাiন চালু কেরেছ, eর নাম 

িক? 
uঃ- িডিজ সাথী 

√	 6) িফচার েফােনর জনয্ আর িব আi কতৃর্ ক চালু করা iu িপ আi িসেsম eর নাম 

িক?  
uঃ- UPI123pay 

√	 7) রািশয়া েকান েদশেক ছািড়েয় িবে র সবেচেয় িনেষধাjাpাp েদশ হেয়েছ? uঃ- iরান 

√	 8) WHO েgাবাল েসnার ফর য্ািডশনাল েমিডিসন (WHO GCTM) 
ভারেতর েকান শহের আসেব? 

uঃ-	জামনগর 

√	 9) েকান বয্া  "VoiceSe UPI েপেমn পিরেষবা" জনয্ স oয়য্ার েকাmািন 

ToneTag-eর সােথ aংশীদািরt কেরেছ? 
uঃ-	NSDL Payments Bank 

√	 10) ভারেতর বৃহtম ভগবান বুেdর মূিতর্  েকান তীথর্sােন িনিমর্ত হেc? uঃ-	বুd গয়া 

 √	 11) ভারেতর 23তম eবং সবর্েশষ মিহলা gয্াnমাsার (WGM) িহসােব কােক 

েঘাষণা করা হেয়েছ? 
uঃ-	িpয়া া নুটািk 

√	 12) FICCI েলিডস aগর্ানাiেজশন (FLO) ভারেতর pথম সmূণর্ মিহলা 

মািলকানাধীন িশl পাকর্  েকান রােজয্ চালু কেরেছ? 
uঃ-	েতলা ানা 



 
 

 
 

িবিভ  িতেয়ািগতা মূলক পরী ার খবর পেত এবং GK ও Current Affairs এর PDF ি েত Download করেত অবশ ই www.chakribazar.in সাইট ট িভিসট ক ন। 

www.chakribazar.in চাকির Bazar.in 

বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  

√	 13) দিkণ েকািরয়ার নতুন েpিসেডn িহেসেব েক িনবর্ািচত হেয়েছন? uঃ- Yoon Suk-yeol 

√	 14) েকান বয্া  শহেরর িশিkত মিহলােদর জনয্ 'হাuসoয়াকর্  iস oয়াকর্ ' 
uেদয্াগ চালু কেরেছ যারা েপশাদার জায়গায় আবার েযাগ িদেত চায়? 

uঃ- aয্ািkস বয্া  

√	 15) সুিpম েকাটর্  চারধাম pকেl uc kমতাসmn কিমিটর (HPC) নতুন 

েচয়ারপাসর্ন িহেসেব কােক িনযুk কেরেছ? 
uঃ- িবচারপিত e েক িসকির 

√	 16) 2022 সােল IRDAI eর নতুন েচয়ারময্ান িহেসেব কােক িনযুk করা হেয়েছ? uঃ- েদবাশীষ পাnা 

√	 17) জািতসংঘ sীকৃত আnজর্ ািতক নারী িবচারক িদবস 2022 সােল েকান িদেন 

pথমবার aনুি ত হেয়েছ? 
uঃ- 10 মাচর্  

√	 18) েবসামিরক িবমান পিরবহন মntী সmpিত েকান শহের pথম ে ান sুেলর 

uেdাধন কেরেছন? 
uঃ- েগায়ািলয়র 

√	 19) eয়ার iিnয়ার নতুন েচয়ারময্ান িহেসেব কােক িনযুk করা হেয়েছ? uঃ- কবচ 

√	 20) ভারতীয় েনৗবািহনী েকান েsলথ েডsয়ার েথেক বিধর্ত-পাlার লয্াn-aয্াটাক 

bেhাস সুপারসিনক kুজ েkপণােstর সফলভােব পরীkা কেরেছ? 
uঃ- eন চndেশকরন 

√  21) জামর্ান oেপন 2022-eর পু ষেদর eকক বয্াডিমnন ফাiনােল লkয্ েসন 

েকান েখেলায়ােড়র কােছ েহের েরৗপয্ িজতেলন? 
uঃ- Kunlavut Vitidsarn 

√	 22) 2022 সােল BAFTA পুরsাের েকান চলিctিট েসরা চলিcেtর পুরsার 

েপেয়েছ? 
uঃ- The Power of the Dog	 

√  23) িব  uপেভাkা aিধকার িদবস িব বয্াপী পািলত হয় েকান িদন? uঃ- 15 মাচর্  

√	 22) 2022 সােলর িব  uপেভাkা aিধকার িদবস eর িথম িক? uঃ- 	Fair	Digital Finance 

 


