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বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  

Weekly Current Affairs PDF Bengali 
মাস – eিpল, সpাহ – তৃতীয়, (16-04-2022 েথেক 22-04-2022) 

√  1) েকান িদনিটেক েসভ দয্ eিলফয্াn েড িহেসেব পালন করা হয়? uঃ- 16 eিpল 

√  2) েকান েদশ িবে র pথম শিk-িভিtক ast আয়রন িবম েলজার েkপণাst-

pিতরkা বয্বsা বয্বsা যা eকিট বায়ুবািহত বsেক ংস করেত eকিট েলজার রি  

বয্বহার কের?  

uঃ- iসরােয়ল 

√  3) েকান বয্া  ধুমাt বয্বসািয়ক বয্াি ং eবং কেপর্ােরট kােয়nেদর জনয্ FYN 

েপাটর্ াল চালু কেরেছ? 
uঃ- েকাটাক মিহndা বয্া  

√  4) েকান রাজয্ রােজয্র pাkন ৈসিনক eবং যুবকেদর aিভবাসন বn করেত ‘িহম 
pহরী’ নােম eকিট pকl চালু কেরেছ? 

 uঃ- utরাখn 

√  5) aরিলn মাsাসর্ 2022 eর পু ষেদর eকক ফাiনােল ভারতীয় বয্াডিমnন 

েখেলায়াড় িমঠুন ম ু নাথ েকান পদক িজেতেছন? 
uঃ- েরৗপয্ পদক 

√  6) pিত বছর িহেমািফিলয়া িদবস কেব পালন করা হয়?  uঃ- 17 eিpল 

√  7) েকান দল 71 তম পু ষ িসিনয়র জাতীয় বােsটবল চয্ািmয়নিশপ িজেতেছ? uঃ- পা াব 

√  8) 2022 সােলর eিpল মােস NICL, UICL eবং OICL বীমা েকাmািন িলেত 

সরকার কত পিরমাণ aথর্ বরাd কেরেছ? 
uঃ- 5000 েকািট 

√  9) েক 2022 সােল ময্ালকম আিদেশিশয়া পুরsাের ভূিষত হেয়েছ? uঃ- pভাত প নােয়ক 

√  10) 71 তম মিহলা িসিনয়র জাতীয় বােsটবল চয্ািmয়নিশেপর িবজয়ী দেলর নাম 

িক? 
uঃ- ভারতীয় েরলoেয় 

 √  11) বডর্ ার েরাড aগর্ানাiেজশান েকাথায় পৃথীিবর ucতম টােনল রাsা ৈতির 

করেত চেলেছ?  
uঃ- িশনk লা পাস 

√  12) pিত বছর েকান িদনিটেক িব  ঐিতহয্ িদবস (Heritage Day) িহেসেব 
পালন করা হয়? 

uঃ- 18 eিpল 
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√  13) েকান দল 12 তম িসিনয়র পু ষেদর জাতীয় হিক চয্ািmয়নিশপ িজেতেছ? uঃ- 75 িট 

√  14) 2022 থাiলয্াn oেপন আnজর্ ািতক বিkং টুনর্ােমেn ভারত কত িল পদক 

িজেতেছ? 
uঃ- হিরয়াণা 

√  15) েকান িনuিজলয্াn eর িkেকট েখেলায়াড় সমs ধরেণর িkেকট েথেক aবসর 

িনেলন?  
uঃ- Hamish Bennett 

√  16) েজনােরল eম eম নারাভােনর পিরবেতর্  পরবত  েসনাpধান িহেসেব কােক 

িনবর্াচন করা হেয়েছ? 

uঃ- েলফেটনয্াn েজনােরল মেনাজ 
পােn 

√  17) িব  যকৃত িদবস pিত বছর েকান িদন পািলত হয়? uঃ- 19 eিpল 

√  18) ভারেতর pথম েপােটর্ বল েসালার ফটপ িসেsম েকান শহের uেdাধন করা 

হেয়েছ? 
uঃ- গাnীনগর 

√  19) IMF aনুসাের, 2023 aথর্বেষর্ ভারেতর pতয্ািশত GDP বৃিdর হার কত? uঃ- 8.2 % 

√  20) eিpল 2022-e, ভারতীয় িবমান বািহনী bেhাস সুপারসিনক kুজ েkপণােstর 

সফলভােব লাiভ পরীkা-িনরীkা করার জনয্ েকান িবমান বয্বহার কেরিছল? 
uঃ- Su30 MkI 

√  21) pধানমntী েকান শহের েgাবাল আয়ুষ িবিনেয়াগ o udাবন শীষর্ সেmলেনর 

uেdাধন কেরন? 
uঃ- গাnীনগর 

√  22) িব  সৃজনশীলতা o udাবন িদবস pিত বছর েকান িদেন পািলত হয়? uঃ- 21 eিpল 

√  23) ি  pিতবnীেদর জনয্ ভারেতর pথম inারেনট েরিডo চয্ােনল েকান শহের 

চালু করা হেয়েছ? 
uঃ- নাগপুর 

√  24) ভারেতর pথম িব d সবুজ হাiে ােজন pয্াn েকান রােজয্ uেnাচন করা 

হেয়েছ? 
uঃ- আসাম 

√  25) িবে র pথম "িkেpা-বয্াকড" েপেমn কাডর্  চালু করেত েকান িkেpা 

ঋণদানকারী েকাmািন মাsারকােডর্ র সােথ aংশীদািরt কেরেছ? 
uঃ- Nexo 

√  26) েকান দাবা েখেলায়াড় েsেনর 48-তম লা েরাদা আnজর্ ািতক oেপন দাবা 

টুনর্ােমn িজেতেছ? 
uঃ- D. Gukesh 

√  27) ভারেত েকান িদেন িসিভল সািভর্ স িদবস পালন করা হয়? uঃ- 21 eিpল 


