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বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  

Weekly Current Affairs PDF Bengali 
মাস – eিpল, সpাহ – িdতীয়, (08-04-2022 েথেক 15-04-2022) 

√  1) 5ম BIMSTEC সািমট েকাথায় aনুি ত হেত চেলেছ?  uঃ- ল া 

√	 2) আnামান o িনেকাবর eর নতুন িডেরkর েজনােরল aব পুিলশ হেলন েক?  uঃ- িনরাজ ঠাkর 

√	 3) 2022 সােল েসৗিদ আরিবয়ান gাn িpk িজতেলন েক?  uঃ- Max Verstappen 

√	 4) িহnুsান aয্ােরানিটk (HAL) ভারেত েবসামিরক যাtীবাহী িবমানেক "মািl-িমশন টয্া ার 

াnেপাটর্ " (MRTT) িবমােন পাnর করার জনয্ েকান েদেশর সােথ eকিট চুিk sাkর কেরেছ? 
 uঃ- iসরােয়ল 

√	 5) 2022 সােল েফাবর্স িবিলয়েনয়ার তািলকায় েক শীেষর্ আেছন? uঃ- Elon Musk 

√	 6) 2022 সােল েখলাধুলায় েডািপং িনমূর্েলর জনয্ UNESCO তহিবেল ভারত কত পিরমাণ aথর্ 

aনুদান িদেয়েছ? 
uঃ- 72,124 মািকর্ ন ডলার 

√	 7) েকান বাঙািল েলখকেক 2022 সােল O,Henry	পুরsার িদেয় ভূিষত করা হল?  uঃ- aমর িমt 

√	 8) েকান রাজয্ হিব হাবস	pেজk চালু করল?  uঃ- িদlী 

√	 9) েকান েদশ িবে র বৃহtম iেলক ক kুজ িশপ বািনেয়েছ? uঃ-	িচন 

√	 10) RBI সmpিত েকান বয্াে র uপর 93 লk টাকার আিথর্ক জিরমানা আেরাপ কেরেছ? uঃ- aয্ািkস বয্া  

 √	 11) DRDO সফলভােব সিলড ফুেয়ল ডােkড rামেজট (SFDR) পরীkা কেরেছ, ei iিjেনর 

ের  কত? 
uঃ- 350 িকিম 

√	 12) েকান রাজয্ সরকার সmpিত udম kািn েযাজনা চালু করল?  uঃ-	মধয্ pেদশ 

√	 13) ভারত সরকার েকndীয় বােজট 2022-23 aনুযায়ী েদেশ কত িল িডিজটাল বয্াি ং iuিনট 

(DBUs) sাপন করার েঘাষণা কেরেছ? 
uঃ- 75 িট 

√	 14) 2022 থাiলয্াn oেপন আnজর্ ািতক বিkং টুনর্ােমেn ভারত কত িল পদক িজেতেছ? uঃ- 10 িট 

√	 15) েকান িদনিটেক িব  েহািমoপয্ািথ িদবস িহেসেব পালন করা হয়? uঃ- 10 eিpল 
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√	 16) বৃহtর রাজয্ িবভােগর মেধয্ NITI Aayog-eর েsট eনািজর্  aয্াn kাiেমট iনেডk 

(SECI) রাun I-e েকান রাজয্ শীেষর্ রেয়েছ? 
uঃ- জরাট 

√	 17) 2022 সােল েকান েখেলায়াড় ফমুর্লা oয়ান (F1) aেsিলয়ান gয্াn িpk িজেতেছন? uঃ- Charles Leclerc 

√	 18) েকান রাজয্ 1064 ন িতিবেরাধী েমাবাiল aয্াপ চালু কেরেছ? uঃ- utরাখn 

√	 19) UPSC-eর নতুন েচয়ারময্ান িহেসেব কােক িনযুk করা হেয়েছ? uঃ- মেনাজ েসািন 

√	 20) েনা- াs েভােট iমরান খানেক aপসারেণর পর পািকsােনর নতুন pধানমntী িহেসেব কােক 

িনযুk করা হেয়েছ? 
uঃ- Shehbaz Sharif	 

√  21) েকান i ভারতীয় শহর  িসিট aব িদ oয়াlর্  eর sীকৃিত েপেয়েছ?  uঃ- মুmাi o হায়dাবাদ 

√	 22) ভারত সহ 19 িট েদেশ 22 িট sানীয় udাবকেদর জনয্ জলবায়ু aয্াকশন aনুদান িহসােব 

iueনিডিপ eবং aয্াডাপেটশন iেনােভশন মােকর্ টেpস (eআieম) eর aংশীদাররা কত 

পিরমাণ aথর্ েঘাষণা কেরেছ? 

uঃ- 2 িমিলয়ন মািকর্ ন ডলার 

√  23) েকান েখেলায়াড়েক 2022 সােলর মাচর্  মােস ICC েমনস েpয়ার aফ দয্ মাn িহসােব েঘাষণা 

করা হেয়েছ?  
uঃ- বাবর আজম 

√	 24) েকান েখেলায়াড়েক 2022 সােলর মাচর্  মােস ICC oেমনস েpয়ার aফ দয্ মাn িহসােব 

েঘাষণা করা হেয়েছ? 
uঃ- Rachael Haynes 

√  25) pিত বছর েকান িদনিটেক আnজর্ ািতক পাগিড় িদবস িহেসেব পালন করা হয়? uঃ- 13 েম 

√	 26) ভারেত 14 eিpল েকান েনতার জnবািষর্কী uপলেk সরকারীভােব সরকাির ছুিট েঘাষণা করা 

হয়? 
uঃ- ডঃ ভীম রাo আেmদকর 

√  27) BCCI েথেক, ICC িkেকট কিমিটর সদসয্ েবাডর্  pিতিনিধ িহেসেব কােক িনযুk করা 

হেয়েছ? 
uঃ- জয় শাহ 

√	 28) েকান েদশ িবে  pথম pেতয্কিট বনয্ pাণীেদর আiিন aিধকার িদেয়েছ? uঃ- ikেয়ডর 

√  29) pথম েখেলা iিnয়া নয্াশনাল rাি ং মিহলা আরচাির টুনর্ােমn েকান শহের aনুি ত হেয়িছল? uঃ- জামেসদপুর 

√	 30) নয়ািদিlর েকান জায়গায় pধানমntী সংgহালয় eর uেdাধন করা হেয়েছ uঃ- Teen Murti Complex 

√  31) েকান ভারতীয় দাবা gয্াnমাsার 2022 সােলর েরiকয্ািভক oেপন দাবা টুনর্ােমn 

িজেতেছন? 
uঃ- R Pragganandhaa 

√	 32) েকান িদনিটেক িব  িশl িদবস িহেসেব িচিhত করা হয়? uঃ- 15 eিpল 

 


